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รูปแบบและตัวอย่างการพิมพ์เอกสารอ้างอิงในบทความวิจัย
1. หนังสือ
1.1 หนังสือทั่วไป
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./(ปีทพี่ ิมพ์)./ชื่อหนังสือ./จานวนเล่ม (ถ้ามี)./ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ทิศนา แขมมณี. (2554). กลุ่มสัมพันธ์เพื่อการทางานและการจัดการเรี ยนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร: นิชินแอดเวอร์ไทซิ่ง กรู๊ฟ
สังศิต พิริยะรังสรรค์. (2546). แรงงงานสัมพันธ์: ทฤษฎีและการปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข.
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2547). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัยปัญหา
ปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.
Edwards, C. H., (1996). Classroom Discipline and Management. 3rd ed. New York: Mac million
1.2 หนังสือแปล
รูปแบบ
ชื่อผู้แปล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์./แปลจาก (translated from) (ชื่อเรื่อง
ในภาษาเดิม) ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
นฤจร อิทธิจี ร ะจรัส . (2535). แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาของเฮอร์ เ บิร์ ตสเปนเซอร์ .
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. แปลจาก L.A. Coser. (1971).
Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context.
New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์. (2538). นักวางแผนวิจัยปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ กระทรวง
ศึกษาธิการ. แปลจาก S. Kemmis and R. McTaggart. (eds.). (1988). The Action Research
Planner. Australia: Deakin University.
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1.3 หนังสือพิมพ์ในโอกาสพิเศษ
หนังสือพิมพ์ในโอกาสพิเศษ เช่น หนังสืองานวันเกิด หนังสืองานศพ เป็นต้น
รูปแบบ
ให้ลงรายการเหมือนหนังสือทั่วไป โดยเพิ่มเติมรายละเอียดของหนังสือไว้ในวงเล็บท้ายรายการ
เมื่อจบข้อความให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)
กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง จะใช้คาว่า นิรนาม หรือใส่ชื่อเอกสารแทนในตาแหน่งของผู้แต่ง ให้เลือก
เพียงแบบเดียวเท่านั้น
ตัวอย่าง
ขจร สุขพานิช. (2497). เมื่อเซอร์ยอนเบาริงเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี. พระนคร: โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย. (มหามกุฎราชวิทยาลัย ถวาน ม.จ.ชัชวลิต เกษมสันต์ ในมงคลสมัย
มีพระชนม์ 5 รอบ เมื่อ 12 มิถุนายน 2497).
นิรนาม. (2496). ชุมนุมคติธรรม จอมพล ป.พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม.
พระนคร: โรงพิมพ์ไทยบริการ. (พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายขีด ขีตตะสังคะ
และนายเจริญ พันธุ์กระวี ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ อ.บางเขน พระนคร 27 เมษายน 2496).
2. บทความ
2.1 บทความในหนังสือ
2.1.1 บทความในหนังสือที่ไม่มีบรรณาธิการ หรือมีผู้เขียนคนเดียวกันตลอด
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./“ชื่อบทความ.”/ชื่อเอกสาร./จานวนเล่ม (ถ้ามี)./ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี)./
สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
คึ ก ฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. (2537). “การศึ ก ษากั บ การสื บ ทอดและการเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรม.”
การศึกษากับการถ่ายทอดวัฒนธรรม: กรณีหนังใหญ่วัดขนอน. กรุงเทพมหานคร: บณิย์
การพิมพ์, 108-109.
ธวัชชัย ยงกิตติกุล. (2533). “การเตรียมคนสาหรับระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต.” รวมบทความ
การศึกษานอกโรงเรียน. เล่ม 9. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, 131-137.
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2.1.2 บทความในหนังสือที่มีบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./“ชื่อบทความ.”/ใน (In) ชื่อบรรณาธิการ./(บรรณาธิการ)./ชื่อหนังสือ./
จานวนเล่ม (ถ้ามี)./ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
ณรงค์ชัย อัครเศรณี. (2524). “กลยุทธ์ในการระดมเงินทุนจากต่างประเทศ.” ใน ลือชัย จุลาสัย และ
มิ่งสรรพ์ สันติกาญจน์. (บรรณาธิการ). เศรษฐกิจไทย: อดีตและอนาคต. กรุงเทพมหานคร:
บางกอกการพิมพ์, 273-239.
Ley, D. and M. S. Samuels. (1978a). “Introduction: Contexts of modern humanism in
Geography.” In D. Ley, and M. S. Samuels. (eds.). Humanistic Geography:
Prospects and Problems. Chocago: Maaroufa Press, 1-17.
2.2 บทความในวารสาร
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./“ชื่อบทความ.”/ชื่อวารสาร./ปีที่ (เดือนหรือฉบับที)่ ,/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
สุรัชช์ ฟุ้งเกียรติ. (2547). “นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระดับไมโคร”. ผู้ส่งออก. 17 (ปักษ์แรก
เมษายน), 19-22.
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. (1996). Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs
and Policy Change. Policy Studies Journal. 24 (Autumn), 420-434.
Rutter, Carolyn M. and Simon, Gregory. (2004). A Bayesian Method for Estimating the
Accuracy of Recalled Depression. Journal of the Royal Statistical Society
Series C. 53 (April), 341-353.
ในกรณีที่บ ทความไม่จ บในฉบับ และยังมีพิมพ์ต่อในฉบับต่อ ๆ ไป ให้ ใช้ เครื่องหมาย
อัฒภาค (;) คั่น แล้วใส่ฉบับที่ของวารสารฉบับต่อไป คั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) พร้อมกากับเลข
หน้า ทาเช่นนี้เรื่อย ๆ จนกว่าบทความนั้นจะจบบริบูรณ์จึงใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)
ตัวอย่าง
สมชัย ฤชุพันธ์. (2519). “หลักการในการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้.” สรรพากรสาส์น. 23 (3);
13-23; (4): 37-53.
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2.3 บทความในสารานุกรม
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อสารานุกรม./เล่มที่./ชื่อบรรณาธิการหรือ
ผู้รวบรวม./ครั้งที่พิมพ์./เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
จานง ทองประเสริฐ. (2533). มหาวิทยาลัย. ใน สารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่มที่ 22.
ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 42.
สมพงศ์ เกษมสิน. (2517). Incentive (สิ่งจูงใจ). ใน สารานุกรมการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: แพร่
พิทยา, 75-76.
อุทัย หิรัญโต. (2524). Politics: การเมือง. ใน สารานุกรมศัพท์ทางรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร:
เขษมบรรณกิจ, 560-563.
Argyris, Chris. (1968). Organizations: Effectiveness. In International Encyclopedia of
the Social Sciences. Vol 11. New York: McGraw-Hill, 311-319.
Bahmueller, Charles F. (1996). Political Philosophy. In International Encyclopedia of
Government and Politics. Vol 2. London: Oxford University, 1036-1038.
Woelfel, Chharles J. (1994). Trust. In Encyclopedia of Banking & Finance. Vol 2.
London: SAGE Publication, 1153-1154.
2.4 บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./“ชื่อบทความ.”/ชื่อหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร./(วัน/เดือน/ปี),/
เลขหน้า.
ตัวอย่าง
ชลิต กิติญาณทรัพย์. (2546). “จับแนวคิด 'รมต.พาณิชย์' ลดการพึ่งพา 'พ่อค้าส่งออก' หนุน 'เทรดเดอร์'
สินค้าเกษตร.” มติชน. (10 กรกฎาคม 2546), 6.
ประสิทธิ์ชัย หนูนวล. (2545). “การเมืองภาคประชาชนกับระบบการพึ่งพา.” กรุงเทพธุรกิจ. (9 สิงหาคม
2545), 13.
ลิขิต ธีรเวคิน. (2530). “จอดป้ายประชาชื่น.” มติชน. (7 กุมภาพันธ์ 2545), 6.
Prachai Leophairatana. (2003). “ASEAN FREE Trade Area.” The Nation. (January 24, 2003), 12.
Sommai Parichat. (2004). “Mr. Anand’s View Points.” Bangkok Post. (June 30, 2004), 6.
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2.5 บทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./“ชื่อบทความ.”/ใน/ชื่อหนังสือ./ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม./ครั้งที่พิมพ์./
ชื่อชุดหนังสือ./เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
นรินทร์ ทองศิร.ิ (2541). “ระบบ ISO 1900 กับอุดมศึกษาไทย.” ใน ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับ
การประกันคุณภาพการศึกษา: รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สถาบัน
อุดมศึกษาครั้งที่ 16, 2-4 ธันวาคม 2541. เชียงใหม่: กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, 189-192.
ปกรณ์ ปรียากร. (2532). “ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
บริหารการพัฒนาชนบท. หน่วยที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการ
จัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 33-34.
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. (1991). “Firm Size, Growth and Innovation: Some
Evidence from West Germany.” In Innovation and Technological Change:
An International Comparison. Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds.
New York: Harvester Wheat sheaf, 152-159.
2.6 บทความในวารสารรายสัปดาห์
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./“ชื่อบทความ.”/ชื่อวารสาร./ปีที่/(วันที่ เดือน),/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
วงกต วงศ์อภัย. (2547). “การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย (1).” มติชนสุดสัปดาห์.
24 (25 มิถุนายน-1 กรกฎาคม), 29-30.
Fayard, Judy. (2547). “Heaven on Earth.” Time. 164 (July 19), 50-52.
3. บทวิจารณ์หนังสือในวารสาร
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทวิจารณ์./(ปีที่พิมพ์)./วิจารณ์หนังสือ (ชื่อหนังสือ),/โดย/ชื่อผู้แต่งหนังสือ/ชื่อวารสาร.
ปีที่./(ฉบับที่ ถ้ามี),/เลขหน้า.
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ตัวอย่าง
ภาวนา เขมะรัตน์. (2534). วิจารณ์หนังสือรายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบราชการด้านการจัดองค์การ,
โดย อมร รักษาสัตย์ และถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. 31, 193-205.
Millar, T. B. (1976). Review of there and a half powers: The new balance in Asia, by H. C.
Hinton. Pacific Affairs. 49, 114-115.
4. งานวิจัย
4.1 วิทยานิพนธ์
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./ชื่อปริญญา/สาขา./มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง
เดือนแรม โพธิราม. (2547). บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการทาวิจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจัย
ในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรัง เขต2. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช.
Anan Prombut. (2002). Factors Influencing HCU Students' Internet Usage Behavior.
Master’s thesis, National Institute of Development Administration.
Sasivimol Meeampol. (1997). An Empirical Investigation of Voluntary Accounting Changes:
The Case of Thailand Show Details. Doctoral dissertation, National Institute
of Development Administration.
4.2 ภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์./ภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักสูตร/
สาขา/มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง
ปิโย เล็กกาแหง. (2547). พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มในร้านกาแฟขนาดเล็กของ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ภาคนิพนธ์โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
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4.3 รายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเอกสาร./รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย./หน่วยงาน.
ตัวอย่าง
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. (2538). จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม
งานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
วีระ จันทะแจ้ง. (2546). ผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการแก้ปัญหา NPLs ต่อการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย. เอกสารวิจัยส่วนบุคคล วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.
4.4 บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ในสิ่งพิมพ์
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./ชื่อปริญญา/สาขา./มหาวิทยาลัย./
ชื่อหนังสือ,/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
กาญจนาวัลย์ ปานเฟือง. (2545). ความรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540: ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในจังหวัดจันทบุรี .
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
ภาคปลายปีการศึกษา 2544, 951.
Pittaya Suvakunta. (1997). Participation of Government Officials in Implementation of
Provincial Environmental Management Plans: A Case Study of Changwat Lumphun.
Master’s thesis, Chiang Mai University. Thesis/Independent Study Abstract
Graduate Studies Chiang Mai University, 2.
5. เอกสารชั้นต้นที่ไม่ได้ตีพิมพ์
เช่น คัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย จดหมายเหตุ เป็นต้น
รูปแบบ
ชื่อหน่วยงานที่เก็บรักษา./ชื่อเอกสาร.
ตัวอย่าง
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารรัชการที่ 5 ก.8/60 ร่างกฎเสนาบดี เรื่อง เลกหนีราชการ
(25 ตุลาคม ร.ศ. 119-8 พฤษภาคม ร.ศ. 120).
หอสมุดวชิรญาณ. จดหมายเหตุรัชกาลที่ 5 ไม่ปรากฏศักราช มัดที่ 154 เลขที่ 13 พระยาราชสภา
วดีกราบทูล เรื่อง คิดการเรื่องเลก ทาส และอากรปอนเบี้ย.
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6. จุลสาร
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อจุลสาร./สถานที่พิมพ์./สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
กรมแรงงาน. (2517). แนะแนวอาชีพบรรณารักษ์. กรุงเทพมหานคร: กรมแรงงาน.
บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จ ากัด. (2520). แบบต่าง ๆ ของไมโครฟิล์มเพื่อความเหมาะสมกับ
เอกสารแต่ละประเภท. กรุงเทพมหานคร: โกดักประเทศไทย.
ศิริชัย สาครรัตนกุล. (2536). ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าในต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.
7. เอกสารอัดสาเนาและเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์อื่น ๆ
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเอกสาร./สถานที่พิมพ์./สานักพิมพ์./(อัดสานา หรือ Mimeographed).
ตัวอย่าง
บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จากัด. (2520). แบบต่าง ๆ ของไมโครฟิล์มเพื่อความเหมาะสมกับ
เอกสารแต่ละประเภท. กรุงเทพมหานคร: โกดักประเทศไทย. (อัดสาเนา).
กรมแรงงาน. (2517). แนะแนวอาชีพบรรณารักษ์. กรุงเทพมหานคร: กรมแรงงาน. (อัดสาเนา).
8. รายงาน
8.1 บุคคลเป็นผู้รายงาน
รูปแบบ
ชื่อผู้รายงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อรายงาน./รายงานเสนอต่อใคร./วัน เดือน ปีของรายงาน./สถานที่
พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ศักดิ์ สมานกิจ. (2516). บ้านสาหรับคนชั้นกลาง. รายงานเสนอกรรมการการเคหะแห่งชาติ . 20
เมษายน 2516. กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพการพิมพ์.
Carpenter, G. (1940). Housing Project for the Low Income. Report to the Mayor’s
Committee. May 15, 1940. Lansing, MI: Good Service.
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8.2 ประธานกรรมการรายงานในนามคณะกรรมการ
รูปแบบ
ชื่ อ ผู้ ร ายงาน./(ปี ที่ พิ ม พ์ ) ./ประธานกรรมการหรื อ Chairman./ชื่ อ รายงาน./สถานที่ พิ ม พ์ :/
สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ชลกิจ มัจฉาพิทักษณ์. (2516). ประธานกรรมการ. รายงานคณะกรรมการศึกษาภาวะตลาดปลาน้า
จืดเสนออธิบดีกรมประมง. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา.
Hilton, J. F. (1956). Chairman. Report of the Committee on Forest Reservation to
the Minister of Agriculture. Bangkok: Manit and Son.
8.3 สมาคม สภา คณะ หรืออื่น ๆ ที่คล้ายกันเป็นผู้รายงาน
รูปแบบ
ชื่อผู้รายงาน./(ปีที่พิมพ์)./ ชื่อรายงาน./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย. (2516). รายงานเรื่องการส่งเสริมเครื่องเขิน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
คุรุสภา.
Swine Producers’ Association. (1970). Report on Swine Production in the Northern
Region of Thailand. Bangkok: Nipon Karn Pim.
8.4 รายงานการประชุม สัมมนา
รูปแบบ
ชื่อผู้จัดประชุมสัมมนา./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อรายงาน./สถานที่พิมพ์ (ถ้ามี):/สานักพิมพ์ (ถ้ามี).
ตัวอย่าง
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2521). รายงานการสัมมนาทางวิชาการแห่งชาติ เรื่อง ประชากร
ของประเทศ ครั้งที่ 4, 21-25 สิงหาคม 2521. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา.
Kasetsart Universiry. (1992). 30th Annual Conference, January 29-February 1, 1992.
Bangkok: Amarin Printing Group.

10

8.5 กรณีรายงานไม่ปรากฏสานักพิมพ์
รูปแบบ
ชื่อผู้จัดทารายงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อรายงาน.
ตัวอย่าง
สานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. (2549). รายงานการวิจัยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน.
9. หนังสือรายปี
รูปแบบ
ชื่อผู้จัดทาหนังสือรายปี./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเอกสาร./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด. (2551). รายงานกิจการประจาปี 2551. กรุงเทพมหานคร:
อักษรสยามการพิมพ์.
The Graduate School, Kasetsart University. (1971). Report on the Operation of Education
at Graduate Level Year 1969-1970. Bangkok: Karn Sasana Publishing House.
10. สิ่งพิมพ์รัฐบาลและเอกสารอื่น ๆ ของทางราชการ
10.1 ราชกิจจานุเบกษา
รูปแบบ
ชื่อเอกสาร./(ปีที่พิมพ์)./เล่มที่/ตอนที่,/เลขหน้า
ตัวอย่าง
ราชกิจจานุเบกษา. (2511). เล่มที่ 85 ตอนที่ 123, หน้า 2.
10.2 ประกาศ คาสั่ง
รูปแบบ
ชื่อหน่วยงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเอกสาร./วัน เดือน ปี ที่ประกาศหรือมีคาสั่ง.
ตัวอย่าง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. (2553). ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง กาหนดการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, 2 เมษายน
2553.
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11. หนังสือพิมพ์ในกรณีอ้างข่าวทั่วไป
รูปแบบ
ชื่อหนังสือพิมพ์./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อข่าวสารหรือหัวข้อข่าว./(วัน เดือน ปี),/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
ไทยโพสต์. (2541). สรุปผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อภาวะการมีงานทา พ.ศ. 2541-2544. (15 -16
ธันวาคม 2541), 20.
ผู้จัดการรายวัน. (2547). รพ.กรุงเทพภูเก็ต ทุ่ม 300 ล้านบาท สร้างตึกใหม่รับการเติบโต%ต่อปี.
(16 มิถุนายน 2547), 18.
Bangkok Post. (1991). Anand Calls for ASEAN Economic Cooperation. (May 25, 1991), 3.
12. แผนที่
รูปแบบ
ชื่อผู้จัดทา./(ปีทพี่ ิมพ์)./ชื่อแผนที่./(มาตราส่วน) [ถ้ามี].
ตัวอย่าง
กรมทางหลวง. (2514). แผนที่แสดงทางหลวงภาคใต้. (มาตราส่วน 1: 5,000)
กรมทางหลวง. (2549). แผนทีแ่ สดงจุดติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามสานักทางหลวงทั่วประเทศ ปี 2549.
13. การสัมภาษณ์
รูปแบบ
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์./(ปีที่สัมภาษณ์)./ตาแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ (ถ้ามี)./สัมภาษณ์,/วัน เดือน ปี.
ตัวอย่าง
ฆนัท ธาตุทอง. (2554). คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. สัมภาษณ์, 13 มีนาคม
2554.
Oupadissakoon, S. (1993). Dean of the Graduate School. Kasetsart university. Interview,
July 8, 1993.
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14. การอ้างอิงสองทอด
มี 3 รูปแบบ ดังนี้
14.1 กรณีอ้างอิงหนังสือจากที่ผู้เขียนบทความในวารสารได้อ้างอิงไว้
ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหา
Luis and David (2002) อ้างถึงใน จันทร์พร ช่วงโชติ และนฤมล ศราธพันธุ์ (2551)
Anderson (1986 cited in Lai and TSO,1990) ข้อความ....
ตัวอย่างการอ้างอิงในบรรณานุกรม
จันทร์พร ช่วงโชติ และนฤมล ศราธพันธุ์. (2549). “การประกอบธุรกิจขนาดย่อมของนักคหกรรมศาสตร์:
กรณีศึกษาผู้สาเร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.” วิทยาสาร
เกษตร. 27 (1), 51-57.
Lai, L. S. and C. P. TSO. (1990). “A fruit wrapping machine using pre-fabricated wrapper.”
Asean Journal on Science & Technology for Development. 7 (2), 33-48.
14.2 กรณีอ้างอิงบทความในวารสารจากผู้เขียนบทความในวารสารอีกเล่มหนึ่งได้อ้างอิงไว้
ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหา
สุธี ประศาสน์เศรษฐ (2525 อ้างถึงใน สมเกียรติ วันทะนะ, 2533) ข้อความ...
Cole and Morrison (1982 cited in Mohd 1990) ข้อความ...
ตัวอย่างการอ้างอิงในบรรณานุกรม
สมเกียรติ วันทะนะ. (2533). “รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ในสยาม 2435-2475.” วารสารสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์. 17 (1), 23-44.
Mohd, J. B. (1990). “A note on the interval arithmetic for computing and bounding the real
zeros of functions with one variable.” ASEAN Journal of Sciences & Technology
for Development. 7 (2), 1-11.
14.3 กรณีอ้างอิงหนังสือจากที่หนังสืออีกเล่มหนึ่งได้อ้างอิงไว้
ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหา
สนิท (2529 อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2532) ข้อความ...
Gorbachev (1987 cited in Roemer, 1991) ข้อความ...
ตัวอย่างการอ้างอิงในเอกสารและสิ่งอ้างอิง
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2532). คู่มือการวิจัย: การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์. พิมพ์
ครั้งที่ 4. ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
Roemer, M. I. (1991). National Health Systems of the World Volume I: The Countries.
New York: Oxford University Press.
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15. สื่อไม่ตีพิมพ์
15.1 โสตทัศนวัสดุ
โสตทั ศ นวั ส ดุ ได้ แ ก่ เทปบั น ทึ ก เสี ย ง เทปบั น ทึ ก ภาพ สไลด์ ฟิ ล์ ม สคริ ป
ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ
รูปแบบ
ชื่อผู้ ผ ลิ ตหรื อหน่ ว ยงานที่ผ ลิ ต /(ผู้ ผ ลิ ต)./(ปีที่ผ ลิ ต.)/ชื่ อเรื่ อง/(ประเภทของสื่ อ)./ผู้ บรรยาย/
บรรณาธิการ/ผู้เขียน./เมืองที่ผลิต:/หน่วยงานที่ผลิต.
ตัวอย่าง
วีดิทัศน์ (VDO Recording)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ผู้ผลิต). (2539). โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (วีดิทัศน์). บรรยายโดย
สุวรรณ์ แสงเพ็ชร, จิรพล สินธุนาวา, สมบูรณ์ มณีนาวา, กิตติ สิงหาปัด และสมเกียรติ
อ่อนวิมล. กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
สานักนายกรัฐมนตรี. สานักงานปลัดกระทรวง. (2544). 108 วิธีหนีเอดส์ (วีดิทัศน์). กรุงเทพมหานคร:
สานักงานปลัดกระทรวง.
Bertam, George (Producer). (1998). Scandal in Town (Video Recording). Edited by Viola
Champs and Joseph Pitch, Written by Donald Trenton. London: ABL Studio.
วีซีดี ดีวีดี (VCD DVD = Film)
Kenwothy, Duncan and Roger, Michael (Producers). (2002). Notting Hill (Film). Written
by Richard Curtis, Directed by Michael Roger. New York: Polygram Films.
Mulder, Frederick and Gillian, Jeremy (Producers). (1996). Secret of the Universe (Film). Written
by John Ames, Photographed by Charon Scally. Honolulu: Educational Studio.
เทปบันทึกเสียง (Tape)
กระจ่าง พันธุมนาวิน. (2524). ปัญหาเกี่ยวกับคนในการพัฒนาทางการเกษตร (เทปคาสเซ็ท).
กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ.
สุนีย์ สินธุเดชะ. (2539). เกิดแล้วต้องเก่งกลยุทธ์ครองใจ (เทปคาสเซ็ท). กรุงเทพมหานคร: บริษัท
มน วรรธนา.
Bentem, Beverly; Smithson, Jordan and Lorrington, Patirck (Producers). (2009). Desert
Sound. (Audio cassette). Reno: Life Research.
Motivation: Why People Work (Tape Cassette). (1977). Princeton Junction, N.J.: Training
House.

14

ซีด-ี รอม
ทบวงมหาวิทยาลัย. สานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา. ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ (ผู้ผลิต). (2546).
รายงานการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานของ
สถาบันอุดมศึกษา (ซีดี-รอม). กรุงเทพมหานคร: ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ สานักนโยบาย
และแผนอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย.
สาเนาไมโครฟิล์ม (Copy of the Original)
Kroft, Leila. (1999). Chemical Substance in Food Product. A Report Submitted to Association
of Food Industries, Pilford County (Microfilm at Pilford Public Library).
United States. Department of State. (1988) (May 12). Resolution 311: Technical Assistance
to Central Africa. (Microfiche at New York State Public Library).
รายการโทรทัศน์ (TV Broadcasting)
บริษัทมีเดียออฟมีเดีย จากัด (ผู้ผลิต). (2547ก). (22 กรกฎาคม). ที่นี่ประเทศไทย (รายการโทรทัศน์).
กรุงเทพมหานคร: สถานีโทรทัศน์กองทัพบก.
บริษัทมีเดียออฟมีเดีย จากัด (ผู้ผลิต). (2547ข). (22 กรกฎาคม). ที่นี่ประเทศไทย: เรือล่มน้า (รายการโทรทัศน์).
กรุงเทพมหานคร: สถานีโทรทัศน์กองทัพบก.
15.2 อินเทอร์เน็ต
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่ตีพิมพ์)./“ชื่อบทความ.”/ชื่อวารสาร/(Online)./ระบุ website,/วัน เดือน ปี. (ที่
สืบค้นข้อมูล)
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่ตีพิมพ์)./ชื่อบท./ใน/ชื่อเอกสาร/(Online)./ระบุ website, วัน เดือน ปี. (ที่สืบค้น
ข้อมูล)
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่ตีพิมพ์)./ชื่อเอกสาร/(Online)./ระบุ website,/วัน เดือน ปี. (ที่สืบค้นข้อมูล)
ตัวอย่าง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. (2554). หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (Online). http://gs.skru.ac.th/structure_eleaning.php, 24 มีนาคม 2554.
McNamara, C. (1998a). Program evaluation. In Basic Guide to Program Evaluation (Online).
www.mapnp.org/library/evaluatn/fnl_eval.htm, April 19, 2000.
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16. การอ้างอิงการสื่อสารระหว่างบุคคล
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่ติดต่อ)./ลักษณะการสื่อสาร (จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรสาร)./
วัน เดือน ปี. (ที่ส่ง)
ตัวอย่าง
จุไรศิริ ชูรักษ์. (2553). จดหมายอิเล็กทรอนิกส์. 13 ตุลาคม 2553.
Hillman, A. (2009). E-mail. July 16, 2009.
17.บรรณานุกรมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูล (Abstract)
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./(ปีทพี่ ิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./วิทยานิพนธ์ระดับการศึกษา มหาวิทยาลัย ./ชื่อฐานข้อมูล./
(Online)./วันเดือนปีที่ค้นข้อมูล,/ที่อยู่ของแหล่งสารนิเทศ (URL).
ตัวอย่าง
Hourcade, Juan Pablo. (2003). User Interface Technologies and Guidelines to Support
Children’s Creativity, Collaboration and Leaning. Doctoral dissertation,
University of Michigan. Dissertation Abstracts International Online. August 11, 2004.
http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/ 3094495.

คาย่อที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารและสิ่งอ้างอิง
ตาราง 1 คาย่อที่ใช้ในการพิมพ์บรรณานุกรม
คาย่อ
Anon.
comp.
Diss.
ed.
enl. Ed.
rev. ed.
2nd ed.

คาเต็ม
Anonymous
compiler
Dissertation
editor,
Edited by
enlarged edition
revised edittion
second edittion

ความหมาย
ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน
ผู้รวบรวม
วิทยานิพนธ์
บรรณาธิการ,
ผู้จัดพิมพ์, จัดพิมพ์โดย
ฉบับพิมพ์ใหญ่ มีการเพิ่มเติม
ฉบับพิมพ์ใหญ่ มีแก้ไข
พิมพ์ครั้งที่ 2

หมายเหตุ
พหูพจน์ใช้ comps.
พหูพจน์ใช้ eds.
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ตาราง 1 (ต่อ)
คาย่อ
3rd ed.
et al.
illus.
n.d.
n.p.
no.
p.
pt.
sec.
suppl.
trans.
vol.
vols.

คาเต็ม
third edition
et alii
illustrator
illustrated by
Illustration
no date
No place
number
page
part
section
supplement
translator
translated by
volume
volumes

ความหมาย
พิมพ์ครั้งที่ 3
และคนอื่น ๆ (and others)
ผู้วาดภาพประกอบ
ภาพประกอบโดย
ภาพ, ภาพประกอบ
ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
ฉบับที่
หน้า
ส่วนที่
ตอนที่
เอกสารเสริม
ผู้แปล
แปลโดย
เล่มที่ (เช่น vol.4)
จานวนเล่ม (เช่น 4 vols.)

หมายเหตุ

ภาษาไทยใช้ ม.ป.ป.
ภาษาไทยใช้ ม.ป.ท.
พหูพจน์ใช้ pp.
พหูพจน์ใช้ secs.

