
บทที่ 4 

 

การเขียนรายการเอกสารและสิ่งอางอิง 

 

หลักเกณฑการพิมพรายการเอกสารและสิ่งอางอิง 

 

1.  การยอหนา  การเวนระยะบรรทัด  การเวนระยะพิมพ 

  

1.1  บรรทัดแรกของเอกสารและสิ่งอางอิงแตละเรื่อง อักษรตัวแรกหางจากริมกระดาษดานซาย 1 น้ิวครึ่ง  

บรรทัดท่ีสองและบรรทัดตอ ๆ ไป ใหยอหนาโดยเวนอีก 1 tab (อัตโนมัติ) หรือ 0.5 น้ิว 

 

 1.2  เม่ือหมดเอกสารและสิ่งอางอิงแตละเรื่องใหเวน 1 ระยะพิมพเด่ียวและขึ้นเอกสารและสิ่งอางอิง

เรื่องตอไป 

 

 1.3  การพิมพใหถอืหลักการเวนระยะหลังเครื่องหมายวรรคตอน ดังน้ี 

 
 หลังเครื่องหมายทวิภาค (:) เวนวรรค 1  ระยะพิมพ 

 หลังเครื่องหมายอัฒภาค (;)  เวนวรรค 1  ระยะพิมพ 

  หลังเครื่องหมายจุลภาค (,) เวนวรรค 1  ระยะพิมพ 
 หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) เวนวรรค 2  ระยะพิมพ (ยกเวนหลังอักษรยอเวนวรรค 1 ระยะพิมพ) 

          

 หนาเครื่องหมายไมตองเวนวรรค ใหพิมพติดกับตัวอักษรหรือสระตัวสุดทายของคํา ดัง

ตัวอยาง 

 

ตัวอยาง   
Henson, \ K. \ T. \\ 2001. \\ Curriculum Planning: Integrating Multiculturalism, 

 Constructivism, and Education Reform. \\ New York: \ McGraw-Hill. 
 

หมายเหตุ: \ หมายถึง การเวนวรรค 1 ระยะพิมพ 

  \\ หมายถึง การเวนวรรค 2 ระยะพิมพ 

 

KBS
Rectangle
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2.  การเรียงลําดับ 
 

 2.1  วิธีเรียงลําดับอักษร เรียงลําดับเอกสารและสิ่งอางอิงตามอักษรตัวแรกที่ปรากฏไมวารายการนั้น

จะขึ้นตนดวยชื่อผูแตง  ชื่อบทความ  ชื่อเรื่อง  หรือชื่อเอกสารและสิ่งอางอิง โดยไมแยกประเภท และไมตอง

ใสเลขกํากับ ใหเริ่มดวยเอกสารและสิ่งอางอิงภาษาไทยจนหมดกอน จึงตามดวยเอกสารและสิ่งอางอิง

ภาษาตางประเทศ 

 

ตัวอยาง 
นิศา  ชูโต. 
มติชน. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

American Psychological Association. 

Rogers, E. M. 

 

 กรณีผูแตงคนแรกเหมือนกัน 

 2.1.1  ใหเรียงรายการที่มีผูแตงคนเดียวกอนรายการที่มีผูแตงหลายคน 

 2.1.2  ใหเรียงลําดับตามอักษรของผูแตงคนตอ ๆ ไป 

 2.1.3  ใหระบุชื่อผูแตงทุกคน 

     

ตัวอยาง 
โสภิณ  ทองปาน, นงนุช  โสรัตน, และ อรชร  อติวีระกุล. 

 ., สมพร  อิศวิลานนท, และ ธันวา  จิตตสงวน. 

Johnson, D. W. 

 .  and R. Johnson. 

 ., R. Johnson, E. J. Holubec, and P. Roy. 
 

 2.2  วิธีเรียงลําดับป เอกสารและสิ่งอางอิงหลายเรื่องที่มีผูแตงคนเดียวหรือคณะเดียวกันให 

เรียงลําดับตามปท่ีพิมพของเอกสารนั้น ๆ 

 

 



 38

ตัวอยาง 
มติชน.  2550. 

 .  2552. 

 .  2553. 

วิจารณ  พานิช.  2549. 

 .  2551. 

 .  2553. 

 

 ในกรณีเอกสารและสิ่งอางอิงหลายเรื่อง โดยผูแตงคนเดียวกันหรือคณะเดียวกัน ตีพิมพภายใน 

ปเดียวกัน ใหใสอักษร ก ข ... ไวหลังปท่ีพิมพของเอกสารและสิ่งอางอิงภาษาไทย และ a b ... สําหรับ 

ภาษาอังกฤษ 

 

ตัวอยาง 
มติชน.  2552ก. 

 .  2552ข. 

Fiske, S. T. and S. E. Taylor.  1984a. 

 .  1984b. 
 

 2.3  กรณีเอกสารและสิ่งอางอิงหลายเรื่อง  ผูแตงคนเดียวหรือคณะเดียวกัน เม่ือพิมพเรียงลําดับใน

รายการเอกสารและสิ่งอางอิงไมตองพิมพชื่อผูแตงซ้ํา โดยขีดเสน 1 เสน ยาวขนาด 0.5 น้ิว (10 เคาะ) 

แทนการพิมพชื่อผูแตงแตละคนที่ซ้ํากัน ดังตัวอยาง  
 

ตัวอยาง 
Johnson, D. W. 

 .  

Richards, J. C. and T. S. Rogers. 
 . 
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3.  การพิมพช่ือผูแตง   
 

 3.1  ผูแตงที่เปนบุคคล 

 

 3.1.1  ผูแตง  1 คน  ภาษาไทยใหขึ้นตนดวยชื่อ ตามดวยนามสกุล กรณีท่ีมีฐานันดรศักด์ิ  

(เชน ม.จ. ม.ร.ว. และ ม.ล.) บรรดาศักด์ิ (เชน พระยา) ยศ (เชน พลเอก) ตามที่ระบุไวในเอกสารตนฉบับ   

ใหใสไวหลังชื่อ สวนตําแหนงทางวิชาการ (เชน ผศ. รศ.) ชื่อปริญญา (เชน ปร.ด. ค.ด.) ไมตองระบุ  

สวนสมณศักด์ิใหใชตามที่ระบุในเอกสาร 

 

 เอกสารและสิ่งอางอิงภาษาตางประเทศ ใหขึ้นตนดวยนามสกุล ค่ันดวยจุลภาค (,) แลว

ตามดวยอักษรยอตัวแรกของชื่อตน ชื่อกลาง (ถามี) ดังตัวอยาง 

 

ตัวอยาง 
คึกฤทธิ์  ปราโมช, ม.ร.ว. 

พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตโต) 

วิสิษฎ  เดชกุญชร, พล.ต.อ. 

อนุมานราชธน, พระยา 

Skinner, B. F. 

Trump, D. A., Jr. 

  

 3.1.2  ผูแตง 2-3 คน ใหลงชื่อผูแตงทุกคน โดยใชจุลภาค (,) ค่ัน และใชคําวา และ หรือ 

and  กอนผูแตงคนสุดทาย 

 

ตัวอยาง 
ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล, นิตยา  เงินประเสริฐศรี, และ G. Trebuil. 

ยุพิน  พิพิธกุล และ อรพรรณ  ตันบรรจง. 

Atweh, B., S. Kemmis, and P. Weeks. 

Schiffman, L. G. and L. L. Kanuk. 
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  3.1.3  ผูแตงมากกวา 3 คน  อาจเลือกปฏิบัติแบบใดแบบหนึ่ง ดังน้ี 

             
 แบบที่ 1  ใหระบุผูแตงทุกคน  

 

ตัวอยาง 
จันทรา  แปนตุม, จุฑาพร  ศรีวิพัฒน, ลาวัลย  ฉัตรวิรุฬท, วรวิทย  แสงสิงแกว, และ พึ่งพิศ  ดุลยพัชร 

Golledge, R. G., J. W. Pellegrino, N. Gale, and  S. Doherty. 

 

 แบบที่ 2  ใหระบุเฉพาะผูแตงคนแรก ตามดวยคํา  และคณะ  ในเอกสารภาษาไทย  

หรือ et al. ในเอกสารภาษาอังกฤษ 

 

ตัวอยาง 
ชัชรี  นฤทุม และคณะ 

Ary, D. et al. 
 

 3.2  ผูแตงที่เปนสถาบัน 

       

 ใหลงชื่อเต็มของสถาบัน โดยเรียงลําดับหนวยงานยอยกอนหนวยงานใหญ  ถาสถาบันน้ัน 

เปนหนวยงานของรัฐบาล การระบุชื่อควรเริ่มตนต้ังแตระดับกรมเปนอยางต่ํา 

 

ตัวอยาง 
กรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ธนาคารแหงประเทศไทย.  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
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 3.3  เอกสารหลายเรื่องของผูแตงตางคณะที่มีผูแตงคนแรกเหมือนกัน 

  
 แบบที่ 1  ขีดเสน 1 เสน (ยาว 0.5 น้ิว หรือ 10 เคาะ) แทนการพิมพชื่อผูแตงคนแรก 

 

Golledge, R. G., J. N. Rayner, and J. J. Parnicky.  1980.  The Spatial Competence of Selected 

 Populations: The Case of Borderline Retarded and Socioeconomically 

 Disadvantaged Groups.  National Science Foundation Final Report.  Ohio State 

 University Research Foundation. 

 

 , J. W. Pellegrino, N. Gale, and S. Doherty.  1988.  Intergrating Spatial  Knowledge.  

 Paper presented at the International Geographical Union Meeting, Sydney, 

Australia. 

 

 , T. R. Smith, J. W. Pellegrino, S. Doherty, and S. P. Marshall.  1985. A conceptual 

 model and empirical analysis of children’s acquisition of spatial knowledge.  Journal 

 of Environmental Psychology 5: 125-52. 

 

 แบบที่ 2  พิมพชื่อผูแตงคนแรกตามดวยคํา et al. ในกรณีผูแตงมากกวา 3 คน 

 

Enochsson, L.  et al.  2004.  “Visuospatial skills and computer game experience influence 

the  performance of virtual endoscopy.” Journal of Gastrointestinal Surgery  8 (7): 

 847-880. 

 

หมายเหตุ: 1.  การพิมพรายการเอกสารและสิ่งอางอิงนอกเหนือจากน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

   2.  วิทยานิพนธท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษ ใหเขียนเอกสารและสิ่งอางอิงเปนภาษาอังกฤษดวย  

โดยวงเล็บภาษาเดิมของเอกสารและสิ่งอางอิงน้ัน ๆ ตอทายดวย เชน (in Thai)  (in Bahasa Indonesia) 
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 3.4  ไมปรากฏชื่อผูแตง 
 
ตัวอยาง 
นิรนาม. 

Anonymous. 
 

 ถาไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีบรรณาธิการ หรือผูรวบรวม ใหใสชื่อบรรณาธิการ หรือ ผูรวบรวม 

แทนผูแตง ค่ันดวยจุลภาค (,) แลวตามดวยคํา “(บรรณาธิการ)” “(ผูรวบรวม)” “(ed.)” หรือ “(eds.)” หรือ  

“(comp.)” หรือ “(comps.)” แลวแตกรณี 

 

ตัวอยาง 
ชาญวิทย  เกษตรศิริ และ สุชาติ  สวัสดิศรี. (บรรณาธิการ). 

Chambers, R., R. Pacey, and L. Thrupp. (eds.). 

 

 3.5  นามแฝง 

 

 เอกสารและสิ่งอางอิงที่ผูแตงใชนามแฝง ใหใสนามแฝงนั้นในตําแหนงผูแตง ตามดวยคํา 

(นามแฝง) หรือ (pseud.) ในเอกสารภาษาอังกฤษ 

 

ตัวอยาง 
น.ม.ส. (นามแฝง). 

ทมยันตี (นามแฝง). 

ว.ณ ประมวลมารค (นามแฝง). 

Rose (pseud.). 
 

4.  ปท่ีพิมพ 

  

 ปท่ีพิมพของหนังสือจะปรากฏบนหนาปกใน หรือหนาหลังของปกใน ถาไมมีใหใชปท่ีพิมพอยูกับชื่อ

ของโรงพิมพ หรือปท่ีพิมพอยูในหนาคํานํา 
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 4.1  ฮิจเราะหศักราช  
 

รูปแบบ 
ใชรูปแบบตามประเภทของเอกสารและสิ่งอางอิงน้ัน ๆ สวนปท่ีพิมพเปนฮิจเราะหศักราช 
 

ตัวอยาง 
 

ดิเรก  กุลสิริสวัสด์ิ.  เราะยับ ฮ.ศ. 1389.  อิสลามกับการเดินทางในอวกาศ.  กรุงเทพมหานคร:      

 วุฒิการพิมพ. 

 

 .  (อิบรอฮีม กุเรชี).  เราะบีอุลเอาวัล ฮ.ศ. 1389.  ความหมายของอัล-กุรอานบทที่ 1 จบบทที่ 18.  

 กรุงเทพมหานคร: วุฒิการพิมพ. 

 

 4.2  ไมปรากฏปท่ีพิมพ 

 

 กรณีไมปรากฏปท่ีพิมพ  ใหระบุดวยอักษรยอวา ม.ป.ป. หรือ n.d. ในเอกสารภาษาอังกฤษ 

 

ตัวอยาง 
นิธิ  เอียวศรีวงศ.  ม.ป.ป. 

Burns, R. B.  n.d. 

 

5.  การพิมพช่ือเอกสารและสิ่งอางอิง 

 

 1.  การพิมพชื่อเอกสารและสิ่งอางอิง เชน ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อวิทยานิพนธ ชื่อรายงาน  

ชื่อหนังสือพิมพ เปนตน ใหพิมพตัวตรงเขม ชื่อวิทยาศาสตรใหใชตัวเอน 

 

 2.  การพิมพชื่อเอกสารและสิ่งอางอิงภาษาตางประเทศ ใหขึ้นตนตัวอักษรแรกของทุกคําดวยตัวพิมพ

ใหญ ยกเวน คํานําหนานาม บุพบท สันธาน แตถาคํานําหนานาม บุพบท และสันธานน้ันเปนคําแรกของชื่อก็ให

ขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ 

 

 3.  การพิมพชื่อบทความในวารสารภาษาตางประเทศ ใหขึ้นตนตัวอักษรแรกของคําแรกดวยตัวพิมพ

ใหญเพียงตัวเดียว คําอื่น ๆ นอกน้ันใชตัวเล็กหมด ยกเวนคําเฉพาะ ซึ่งจําเปนตองขึ้นตนอักษรตัวแรกดวย

ตัวพิมพใหญอยูแลว 
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6.  จํานวนเลม 
 

 หนังสือท่ีผูพิมพแยกรูปเลมออกเปน 2  เลมหรือมากกวาน้ัน  ถาใชอางอิงในวิทยานิพนธหมดทุกเลม 

ใหระบุจํานวนเลมท้ังหมดไวดวย เชน 

 4  เลม. 

 3  vols. 

 แตถาอางถึงเลมใดเลมหน่ึงเทาน้ัน ใหระบุเฉพาะเลมท่ีอางถึง เชน 

 เลม  3. 

 vol.  2.        

    

7.  ครั้งที่พิมพ  

 

 หนังสือเลมท่ีใชอางอิงหากมีการพิมพหลายครั้ง ตองระบุครั้งที่พิมพดวย เชน 

  พิมพครั้งที่ 2   2nd ed.    

  พิมพครั้งที่ 3   3rd ed. 

  พิมพแกไขครั้งที่ 4  4th rev. ed. rev. 

 สําหรับหนังสือท่ีพิมพครั้งแรก ไมตองระบุครั้งที่พิมพ 

 

8.  สถานที่พิมพ 

 

 8.1  ใหระบุสถานที่พิมพ ตามที่ปรากฏในเอกสารหรือสิ่งอางอิงน้ัน ๆ  

 8.2  ถาปรากฏชื่อเมืองหลายเมือง ใหระบุเมืองแรกชื่อเดียวเทาน้ัน หากไมปรากฏชื่อเมืองใหใสชื่อ

ประเทศสําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ 

 8.3  กรณีไมปรากฏสถานที่พิมพ  ใหระบุดวยอักษรยอวา ม.ป.ท. หรือ n.p. สําหรับเอกสาร 

ภาษาอังกฤษ 

  

9.  สํานักพิมพ 

 

 9.1  ใหระบุชื่อสํานักพิมพตามที่ปรากฏในเอกสารและสิ่งอางอิงน้ัน ๆ ถาไมมีจึงใสชื่อโรงพิมพแทน 

 9.2  กรณีไมปรากฏสํานักพิมพ ใหระบุดวยอักษรยอวา ม.ป.ท. หรือ n.p. 
  

 หากไมปรากฏทั้งเมืองที่พิมพและสํานักพิมพ ใหระบุ ม.ป.ท. หรือ n.p. เพียงครั้งเดียว 
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รูปแบบและตัวอยางการพิมพเอกสารและสิ่งอางอิง 

 

1.  หนังสือ 
 

 1.1  หนังสือท่ัวไป  

 

รูปแบบ 
ชื่อผูแตง. \\ ปท่ีพิมพ. \\ ช่ือหนังสือ. \\ จํานวนเลม (ถามี). \\ ครั้งที่พิมพ (ถามี). \\  

 สถานที่พิมพ: \ สํานักพิมพ. 
 

ตัวอยาง   

 

จิรากรณ  คชเสนี และ นันทนา  คชเสนี.  2552.  นิเวศวิทยาประยุกต การจัดการสิ่งแวดลอม ทรัพยากร 

 และการพัฒนาที่ยั่งยืน.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 

ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน.  2551.  องคการแหงความรู: จากแนวคิดสูการปฏิบัติ.  พิมพครั้งที่ 4. 

 กรุงเทพมหานคร: รัตนไตร. 

     
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต).  2539.  พรตลอดป ชีวิตดีตลอดไป.  พมิพครั้งที่ 7.  กรุงเทพมหานคร: 

 มูลนิธิพุทธธรรม. 

 
รัตนะ  บัวสนธ.  2551.  วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: คําสมัย. 
 

วิจิตรวาทการ, หลวง.  2498-2501.  ศาสนาสากล เปรียบเทียบศาสนา ลัทธิ และปรัชญาตางๆทั่วโลก.   

 5 เลม.  พิมพครั้งที่ 2.  พระนคร: โรงพิมพ ส.ธรรมภักดี. 
 

ศูนยเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ.  2545.  รอบรูไอที เลม 1.  กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา. 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.  2544.  หวงเหอ อูอารยธรรม.  กรุงเทพมหานคร: 

 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. 
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สมบูรณ  ไพรินทร.  ม.ป.ป.  บันทึกเหตุการณทางการเมืองตั้งแต 24 มิถุนายน 2475 – 25 ธันวาคม 2515.  

 2 เลม.  ม.ป.ท. 
 
สุรินทร  นิยมางกูร.  2548.  สถิติวิจัย.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 

Atweh, B., S. Kemmis, and P. Weeks.  (eds.).  1998.  Action Research in Practice: 

 Partnerships for Social Justice in Education.  New York: Routledge.  

 

FAO.  1991.  Improving Training Quality: A Trainer’s Guide to Evaluation.  Rome: Food 

 and Agriculture Organization of the United Nations. 

 

Goodwin, C. J.  1995.  Research in Psychology: Methods and Design.  New York: John 

 Wiley & Sons, Inc. 

 

Hopkins, D.  1994.  A Teacher’s Guide to Classroom Research.  2nd ed.  Philadelphia: Open 

 University. 

 

Katz, W. A.  1974.  Introduction to Reference Work.  2 vols.  2nd ed.  New York:     

 McGraw-Hill. 
 

Lasswell, H. D. and A. Kaplan, (eds.).  n.d.  A Grammar of Politics.  n.p. 

 

Vogt, K. A. et al.  1997.  Ecosystems: Balancing with Management.  New York:  

 Springer Verlag. 
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 1.2  หนังสือแปล  
 

รูปแบบ 
ชื่อผูแปล. \\ ปท่ีพิมพ. \\ ช่ือหนังสือ. \\ สถานที่พิมพ: \ สํานักพิมพ. \\ แปลจาก (translated from)  

 ผูแตง. \\ ปท่ีพิมพ. \\ ช่ือหนังสือ. \\ สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
 
ตัวอยาง 
   

นฤจร  อิทธิจีระจรัส.  2535.  แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาของเฮอรเบิรตสเปนเซอร.  

 กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  แปลจาก L. A. Coser.  1971.  

 Masters of Sociological  Thought: Ideas in Historical and Social Context.  New York: 

 Harcourt Brace  Jovanovich, Inc.  

 

ส. วาสนา  ประวาลพฤกษ.  2538.  นักวางแผนวิจัยปฏิบัติการ.  กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ กระทรวง

 ศึกษาธิการ.  แปลจาก S. Kemmis and R. McTaggart.  (eds.).  1988.  The Action 

 Research Planner.  Australia: Deakin University. 

 

 1.3  หนังสือพิมพในโอกาสพิเศษ 
  

 หนังสือพิมพในโอกาสพิเศษ เชน หนังสืองานวันเกิด หนังสืองานศพ เปนตน 

 

รูปแบบ 
ใหลงรายการเหมือนหนังสือท่ัวไป โดยเพิ่มเติมรายละเอียดของหนังสือไวในวงเล็บทายรายการ เม่ือจบ

ขอความใหใสเครื่องหมายมหัพภาค (.) 

 

กรณีไมปรากฏชื่อผูแตง  จะใชคํา นิรนาม  หรือใสชื่อเอกสารแทนในตําแหนงของผูแตง ใหเลือกเพียงแบบ

เดียวเทาน้ัน 
        

 

 

                                                                                                   



 48

ตัวอยาง 
 

ขจร  สุขพานิช.  2497.  เมื่อเซอรยอนเบาริงเขามาเจริญทางพระราชไมตรี.  พระนคร: โรงพิมพมหามกุฏ 

 ราชวิทยาลัย.  (มหามกุฏราชวิทยาลัย ถวาย ม.จ. ชัชวลิต  เกษมสันต  ในมงคลสมัยมีพระชนม 5 รอบ 

 เม่ือ 12 มิถุนายน 2497). 

 

นิรนาม.  2496.  ชุมนุมคติธรรม จอมพล ป. พิบูลสงคราม และทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม.   

 พระนคร: โรงพิมพไทยบริการ.  (พิมพแจกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายขีต  ขีตตะสังคะ และ

 นายเจริญ  พันธุกระวี  ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ อ. บางเขน พระนคร  27  เมษายน 2496). 

 

รวมรัฐนิยม.  2484.  พระนคร: โรงพิมพสมัยนิยม.  (พิมพแจกในงานฌาปนกิจศพ นางลวน  พฤกษุโช   

 ณ วัดสุนทรธรรมทาน  30 เมษายน 2484). 

 

2.  บทความ 

 

 2.1  บทความในหนังสือ 

 

 2.1.1 บทความในหนังสือท่ีไมมีบรรณาธิการ หรือมีผูเขียนคนเดียวกันตลอด 

 

รูปแบบ  
ชื่อผูเขียนบทความ. \\ ปท่ีพิมพ. \\ “ชื่อบทความ.” \ ช่ือเอกสาร. \\ จํานวนเลม (ถามี). \\ ครั้งที่พิมพ (ถามี). \\  

 สถานที่พิมพ: \ สํานักพิมพ, \ เลขหนา. 

 

ตัวอยาง 
 

คึกฤทธิ์  ปราโมช, ม.ร.ว.  2537.  “การศึกษากับการสืบทอดและการเสริมสรางวัฒนธรรม.” การศึกษากับ

 การถายทอดวัฒนธรรม: กรณีหนังใหญวัดขนอน.  กรุงเทพมหานคร: บณิยการพิมพ. 

 

ธวัชชัย  ยงกิตติกุล.  2533.  “การเตรียมคนสําหรับระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต.” รวมบทความการศึกษา

 นอกโรงเรียน.  เลม 9.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, 131-137. 
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Holland, J. L.  1973.  “Making vocational choice.” A Theory of Career.  New Jersey:      

 Prentice-Hall, 2-18. 

 

 2.1.2 บทความในหนังสือท่ีมีบรรณาธิการหรือผูรวบรวม 

 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียนบทความ. \\ ปท่ีพิมพ. \\ “ชื่อบทความ.” \ ใน (In) ชื่อบรรณาธิการ. \\ (บรรณาธิการ). \\  

ช่ือหนังสือ. \\ จํานวนเลม (ถามี). \\ ครั้งที่พิมพ (ถามี). \\ สถานที่พิมพ: \ สํานักพิมพ, \ เลขหนา. 
     

ตัวอยาง 
 

ณรงคชัย  อัครเศรณี.  2524.  “กลยุทธในการระดมเงินทุนจากตางประเทศ.” ใน  ลือชัย  จุลาสัย  

 และ ม่ิงสรรพ  สันติกาญจน.  (บรรณาธิการ).  เศรษฐกิจไทย: อดีตและอนาคต.  

 กรุงเทพมหานคร:  บางกอกการพิมพ, 273-293. 

 

Amir, Y. and I. Sharon.  1990.  “Replication research: A “Must” for the scientific 

 advancement of psychology.” In J. W. Neuliep.  (ed.).  Replication Research in the 

 Social Sciences.  California: SAGE Publications, 58-76. 

 

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.  Chicago: Maaroufa Press, 1-17.  

 

 .  1978b.  “Epistemological orientation.” In D. Ley and M. S. Samuels, (eds.). 

         Humanistic Geography: Prospects and Problems.  Chicago: Maaroufa  

 Press, 19-21. 

 

 2.2  บทความในวารสาร 

 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียนบทความ. \\ ปท่ีพิมพ. \\ “ชื่อบทความ.” \ ช่ือวารสาร \\ ปท่ี \ (ฉบับที่ ถามี): \ เลขหนา. 
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ตัวอยาง 
 
ธิติยา  บงกชเพชร.  2552. “การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของครูวิทยาศาสตรระดับ

 ประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.” วารสารวิจัย มข.  14 (4): 346-359. 
 

สมศักด์ิ  รอบคอบ.  2549.  “ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1.” วิทยาสารเกษตรศาสตร  27 (1): 9-18. 

 
Clark, J. S., M. Fulton, and J. T. Scott, Jr.  1993.  “The consistency of land values, land 

rents,  and capitalization formulas.” American Journal of Agriculture Economics  75 (1): 

 147-155.  

 

Ngamtip  Poovarodom and Chackapan  Ngaowthong.  2010.  “A simple permeation test cell 

 for dual application.” Kasetsart Journal  44 (1): 107-115. 

 

 ในกรณีท่ีบทความไมจบในฉบับ และยังมีพิมพตอในฉบับตอ ๆ ไป ใหใชเครื่องหมายอัฒภาค (;) ค่ัน 

แลวใสฉบับที่ของวารสารฉบับตอไป ค่ันดวยเครื่องหมายทวิภาค (:) พรอมกํากับเลขหนา ทําเชนน้ีเรื่อย ๆ  

จนกวาบทความนั้นจะจบบริบูรณจึงใสเครื่องหมายมหัพภาค (.)  

 

ตัวอยาง 
 

สมชัย  ฤชุพันธ.  2519.  “หลักการในการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให.” สรรพากรสาสน         

 23 (3): 13-23; (4): 37-53. 

 
 2.3  บทความในสารานุกรม 

 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียนบทความ. \\ ปท่ีพิมพ. \\ “ชื่อบทความ.” \ ช่ือสารานุกรม \\ เลมท่ี: \ เลขหนา. 
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ตัวอยาง 
      

สุทธิวงศ  พงศไพบูลย.  2529.  “การถนอมอาหารของชาวใต.” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต  1: 163-165. 

 

Bennett, J. M.  1989.  “Speed reading.” The World Book Encyclopedia  18: 774. 

 

Strimpel, O. B. R.  1997.  “Computer graphics.” Encyclopedia of Science and technology  4: 

 279-283. 

 
 2.4  บทความในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร 

 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียนบทความ. \\ ปท่ีพิมพ. \\ “ชื่อบทความ.” \ ช่ือหนังสือพิมพหรือนิตยสาร \\ (วัน \ เดือน \ ป): \ เลขหนา. 
 

ตัวอยาง 
 

สมหมาย  ปาริจฉัตต.  2553.  “ละครการเมืองเรื่องเขียนดวยมือ ลบดวยเทา.” มติชน  (1 กุมภาพันธ 2553): 2. 

 

Chuenprasaeng, P.  2010.  “Touch phone and MP3 player in one.” The Nation   

 (February 11, 2010): 7A. 

 

3.  บทวิจารณหนังสือในวารสาร 

 

รูปแบบ 
นามผูเขียนบทวิจารณ. \\ ป. \\ วิจารณหนังสือ (ชื่อหนังสือ), \ โดย \  ชื่อผูแตงหนังสือ. \\ ช่ือวารสาร \\  

 ปท่ี \ (ฉบับที่ ถามี): \ เลขหนา. 

 

ตัวอยาง 
 

ภาวนา  เขมะรัตน.  2534.  วิจารณหนังสือรายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบราชการดาน      

 การจัดองคการ, โดย อมร  รักษาสัตย และ ถวัลย  วรเทพพุฒิพงษ.    

 วารสารพัฒนบริหารศาสตร  31: 193-205.    
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Millar, T. B.  1976.  Review of three and a half powers: The new balance in Asia, by      

 H. C. Hinton.  Pacific Affairs  49: 114-115. 

 

4.  วิทยานิพนธ 

 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ. \\ ป. \\ ช่ือวิทยานิพนธ. \\ ชื่อปริญญา \ สาขา, \ มหาวิทยาลัย. 

 

ตัวอยาง 
   

เฉลิมพล  โลหะมาตย.  2551.  ดนตรีประกอบพิธีกรรมรําผีมอญของหมูบานบางกระดี่ แขวงแสมดํา  

 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา, 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 

Juntaraprasert, A.  2009.  Using Lesson Study to Understand How Elementary Science 

 Teachers Translate Social Constructivist Learning Theory into Practice.  Doctor of 

 Philosophy Thesis in Science Education, Kasetsart University. 

 

Pongsophon, P.  2006.  Enhancing Thai Students’ Scientific Understanding of Evolution: A 

 Social Constructivist Approach.  Doctor of Philosophy Thesis in Science Education, 

 Kasetsart University.                                                                                                           

 

5.  เอกสารชั้นตนที่ไมไดตีพิมพ 

 

 เชน  คัมภีรใบลาน  สมุดขอย  จดหมายเหตุ  เปนตน 

 

รูปแบบ 
ชื่อหนวยงานที่เก็บรักษา. \\ ช่ือเอกสาร. 
 

ตัวอยาง 
 

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5 ก.8/60 รางกฎเสนาบดี เรื่อง เลกหนีราชการ  

 (25 ตุลาคม ร.ศ. 119-8 พฤษภาคม ร.ศ. 120).   
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หอสมุดวชิรญาณ.  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 5 ไมปรากฏศักราช มัดที่ 154 เลขที่ 13 พระยาราชสภาวดีกราบทูล 

เรื่อง คิดการเรื่องเลก ทาษ และอากรบอนเบี้ย. 

 
6.  จุลสาร 
 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียน. \\ ปท่ีพิมพ. \\ ช่ือจุลสาร.  \\  สถานที่พิมพ: \ สํานักพิมพ. 
 

ตัวอยาง 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  2550.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา.  สมุทรปราการ:  

 บริษัทยามากาตะ (ประเทศไทย) จํากัด. 

 

De Datta, S. K. et al.  1978.  Constraints Methodology Handbook.  Los Banos,          

 Laguna, Philippines: The International Rice Research Institute. 

 

7.  เอกสารอัดสําเนาและเอกสารที่ไมไดตีพิมพอื่น ๆ 

 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียน. \\ ปท่ีพิมพ. \\ ช่ือเอกสาร. \\ สถานที่พิมพ. \\ (อัดสําเนา หรือ Mimeographed). 
 

ตัวอยาง 
 
กรมศุลกากร.  2550.  ปริมาณและมูลคาสงออกลําไยและผลิตภัณฑของไทย.  กระทรวงการคลัง.          

 (อัดสําเนา).    

 

Setteeton, R.  1982.  Lecture Note on Anthropology.  Department of Sociology   

          and  Anthropology, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University.     

 (Mimeographed). 
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8.  รายงาน 
 

 8.1  บุคคลเปนผูรายงาน 

  

รูปแบบ 
ชื่อผูรายงาน. \\ ปท่ีพิมพ. \\ ช่ือรายงาน. \\ รายงานเสนอตอใคร. \\ วัน \ เดือน \  ปของรายงาน. \\   

 สถานที่พิมพ: \ สํานักพิมพ. 

 

ตัวอยาง 
 

ศักด์ิ  สมานกิจ.  2516.  บานสําหรับคนชั้นกลาง.  รายงานเสนอกรรมการการเคหะแหงชาติ. 

         20 เมษายน 2516.  กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพการพิมพ. 

 

Carpenter, G.  1940.  Housing Project for the Low Income.  Report to the Mayor's  

          Committee.  May 15, 1940.  Lansing, MI: Good Service. 

 

 8.2  ประธานกรรมการรายงานในนามคณะกรรมการ 

  

รูปแบบ 
ชื่อผูรายงาน. \\ ปท่ีพิมพ. \\ ประธานกรรมการหรือ Chairman. \\ ช่ือรายงาน. \\ สถานที่พิมพ: \ สํานักพิมพ. 
 

ตัวอยาง 
 

ชลกิจ  มัจฉาพิทักษณ.  2516.  ประธานกรรมการ.  รายงานคณะกรรมการศึกษาภาวะ 

         ตลาดปลาน้ําจืดเสนออธิบดีกรมประมง.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา. 

  

Hilton, J. F.  1956.  Chairman.  Report of the Committee on Forest  

         Reservation to the Minister of Agriculture.  Bangkok: Manit and Son. 
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 8.3  สมาคม  สภา  คณะ หรืออื่น ๆ ท่ีคลายกันเปนผูรายงาน 

 
รูปแบบ 
ชื่อผูรายงาน. \\ ปท่ีพิมพ. \\ ช่ือรายงาน. \\ สถานที่พิมพ: \ สํานักพิมพ. 
 

ตัวอยาง 
 

สมาคมสงเสริมวัฒนธรรมไทย.  2516.  รายงานเรื่องการสงเสริมเครื่องเขิน.  กรุงเทพมหานคร:  

 โรงพิมพคุรุสภา. 

 

Swine Producers' Association.  1970.  Report on Swine Production in the  

         Northern Region of Thailand.  Bangkok: Nipon Karn Pim. 

 

 8.4  รายงานการประชุม สัมมนา 

 

รูปแบบ 
ชื่อผูจัดประชุมสัมมนา. \\ ปท่ีพิมพ. \\ ช่ือรายงาน. \\ สถานที่พิมพ (ถามี): \ สํานักพิมพ (ถามี). 
 

ตัวอยาง 
 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.  2521.  รายงานการสัมมนาทางวิชาการแหงชาติ  

         เรื่อง ประชากรของประเทศ ครั้งที่ 4, 21-25 สิงหาคม 2521.  กรุงเทพมหานคร:  

         โรงพิมพการศาสนา. 
 

Kasetsart University.  1992.  30
th
 Annual Conference, January 29-February 1,   

         1992.  Bangkok: Amarin Printing Group. 

 

 8.5  กรณีรายงานไมปรากฏสํานักพิมพ 
 

รูปแบบ 
ชื่อผูจัดทํารายงาน. \\ ปท่ีพิมพ. \\ ช่ือรายงาน. 
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ตัวอยาง 
 
สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กระทรวงยุติธรรม.  2549.  รายงานการวิจัยการมีสวน

รวม ของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน. 
 

Kasetsart University.  1974.  Thailand National Corn and Sorghum Program  

       1972 Annual Report. 

 

9.  หนังสือรายป 

 

รูปแบบ 
ชื่อผูจัดทําหนังสือรายป. \\ ป. \\ ช่ือเอกสาร. \\ สถานที่พิมพ: \ สํานักพิมพ. 

 

ตัวอยาง 
 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด.  2551.  รายงานกิจการประจําป 2551.  

 กรุงเทพมหานคร: อักษรสยามการพิมพ 

 

The Graduate School, Kasetsart University.  1971.  Report on the Operation of Education at 

 Graduate Level Year 1969-1970.  Bangkok: Karn Sasana Publishing House. 

 

10.  สิ่งพิมพรัฐบาลและเอกสารอื่น ๆ ของทางราชการ 

 

 10.1  ราชกิจจานุเบกษา 

 

รูปแบบ 
ช่ือเอกสาร. \\ ปท่ีพิมพ. \\ เลมท่ี \\ ตอนที่, \ เลขหนา. 
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ตัวอยาง 
 

ราชกิจจานุเบกษา.  2511.  เลมท่ี 85  ตอนที่ 123, หนา 2. 

 

 .  2552.  เลมท่ี 126  ตอนที่ 93ก. 

 

 10.2  ประกาศ  คําสั่ง 

 

รูปแบบ 
ชื่อหนวยงาน. \\ ป. \\ ช่ือเอกสาร. \\ วัน \ เดือน \  ป ท่ีประกาศหรือมีคําสั่ง. 

 

ตัวอยาง 
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  2552.  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 เรื่อง กําหนดการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย และการสงเลมวิทยานิพนธ ประจําภาคฤดูรอน  

 ป พ.ศ. 2553.  29 มิถุนายน 2552. 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  2535.  คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 1093/2535 เรื่อง มอบหมายให 

         รองอธิการบดีกํากับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี.  8  มิถุนายน 2535. 

  

11.  หนังสือพิมพในกรณีอางขาวทั่วไป 

 

รูปแบบ 
ช่ือหนังสือพิมพ. \\ ปท่ีพิมพ. \\ สถานที่พิมพ: วัน \ เดือน \ ป. \\ เลขหนา. 
 

ตัวอยาง 
 

มติชน.  2553.  กรุงเทพมหานคร: 1 กุมภาพันธ 2553.  หนา 1. 

 
Bangkok Post.  2010.  Bangkok: February 1, 2010.  p. 2. 
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12.  แผนที่ 

 

รูปแบบ 
ชื่อผูจัดทํา. \\ ปท่ีพิมพ. \\ ช่ือแผนที่. \\ (มาตราสวน) [ถามี] 
 

ตัวอยาง 
 

กรมทางหลวง.  2514.  แผนที่แสดงทางหลวงภาคใต.  (มาตราสวน 1: 5,000) 

 

 .  2549.  แผนที่แสดงจุดติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามสํานักทางหลวงทั่วประเทศ ป 2549. 

 

13.  การสัมภาษณ 

 

รูปแบบ 
ชื่อผูใหสัมภาษณ. \\ ปท่ีสัมภาษณ. \\ ตําแหนงผูใหสัมภาษณ (ถามี). \\ สัมภาษณ, \ วัน \ เดือน \ ป. 
     

ตัวอยาง 
 

สมใจ  ชองคันปอน.  2551.  นักดนตรีวงปพาทยผูใหญบุญธรรม.  สัมภาษณ, 22 มิถุนายน 2551. 

  

Oupadissakoon, S.  1993.  Dean of the Graduate School,  Kasetsart University.          

 Interview, July 8, 1993. 

 

14.  การอางอิงสองทอด 

 

 มี 3 รูปแบบ ดังน้ี 

 

 14.1  กรณีอางอิงหนังสือจากที่ผูเขียนบทความในวารสารไดอางอิงไว 

 

ตัวอยางการอางอิงในเนื้อหา 
 
จันทรพร  ชวงโชติ และ นฤมล  ศราธพันธุ (2549 อางถึง Luis and David, 2002) 
 
Lai and Tso (1990 cited Anderson, 1986) ขอความ… 
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ตัวอยางการอางอิงในเอกสารและสิ่งอางอิง 
 

จันทรพร  ชวงโชติ และ นฤมล  ศราธพันธุ.  2549.  “การประกอบธุรกิจขนาดยอมของนักคหกรรมศาสตร: 

 กรณีศึกษาผูสําเร็จการศึกษาดานคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.” วิทยาสารเกษตร   

 27 (1): 51-57.  อางถึง R. Luis and B. David.  2002.  Management.  New York:  
 Mc-Graw Hill, Inc. 

   

Lai, L. S. and  C. P. Tso, 1990.  “A fruit wrapping machine using pre-fabricated wrappers.”  

 Asean Journal on Science & Technology for Development 7 (2): 33-48.  cited H. W. 

 Anderson.  1986.  Fruit Diseases and Pests.  New York: McGraw-Hill. 

 

 14.2  กรณีอางอิงบทความในวารสารจากผูเขียนบทความในวารสารอีกเลมหนึ่งไดอางอิงไว 

 

ตัวอยางการอางอิงในเนื้อหา 
 
สมเกียรติ  วันทะนะ (2533 อางถึง สุธี  ประศาสนเศรษฐ, 2525) ขอความ . . . 
 
Mohd (1990 cited Cole and Morrison, 1982) ขอความ… 
 

ตัวอยางการอางอิงในเอกสารและสิ่งอางอิง 
 

สมเกียรติ  วันทะนะ.  2533.  “รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ในสยาม 2435-2475.” วารสารสังคมศาสตร 

         และมนุษยศาสตร  17 (1): 23-44.  อางถึง สุธี  ประศาสนเศรษฐ.  2525.  “วิวัฒนาการ 

         ระบบเศรษฐกิจไทยในรอบ 200 ป.” ปาจารยสาร  9 (1): 8-23. 

 

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.  cited A. J. Cole  and R. Morrison.  

 1982.  “Triplex: A systems for interval arithmetic.” Software Practice and    

         Experience  12: 341-350. 
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 14.3  กรณีอางอิงหนังสือจากที่หนังสืออีกเลมหนึ่งไดอางอิงไว 

 

ตัวอยางการอางอิงในเนื้อหา 
 
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2532 อางถึง สนิท, 2529) ขอความ… 
 
Roemer (1991 cited Gorbachev, 1987) ขอความ… 
 
ตัวอยางการอางอิงในเอกสารและสิ่งอางอิง 
 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์.  2532.  คูมือการวิจัย: การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ. 

 พิมพครั้งที่ 4.  ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมานุษยศาสตร  

          มหาวิทยาลัยมหิดล.  อางถึง สนิท  ต้ังทวี.  2529.  การใชภาษาเชิงปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร: 

          โอเดียนสโตร. 

 

Roemer, M. I.  1991.  National Health Systems of the World Volume I : The      

 Countries.  New York: Oxford University Press.  cited M. Gorbachev.  1987.      

 Perestroika: New Thinking for Our Country and the World.  New York:      

        Harper  & Row. 

 

15.  สื่อไมตีพิมพ 

 

 15.1  โสตทัศนวัสดุ 

 

 โสตทัศนวัสดุ ไดแก เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ สไลด ฟลมสตริป ภาพยนตร  

รายการโทรทัศน รายการวิทยุ 

 

รูปแบบ 
ชื่อผูจัดทํา. \\ ป \ เดือน \ วันท่ี เผยแพร. \\ (หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ), \ ช่ือเรื่อง. \\ [ระบุลักษณะของ 

 โสตทัศนวัสดุ]. \\ สถานที่หรือหนวยงานที่เผยแพร (ถามี) 
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ตัวอยาง 

 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.  2533.  บันทึกปากคํา: พฤศจิกายน - ธันวาคม  

 2532 และ มกราคม 2533.  [เทปบันทึกเสียง]. 

 

Clark, K. B.  1976.  (Speaker), Problems of freedom and behavior modification  

        [Cassette Recording No. 7612].  Washington D.C.: American Psychological  

        Association. 

    

15.2  แฟมขอมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอรและซีดีรอม 

 

รูปแบบ 
ชื่อผูจัดทํา. \\ ปท่ีจัดทํา. \\ ช่ือแฟมหรือช่ือโปรแกรม. \\ [โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ ซีดีรอม  

 (ระบุหมายเลข)]. \\ สถานที่ผลิต, \ สถานที่หรือหนวยงานที่เผยแพร. 
 

ตัวอยาง 
 

Fernandes, F. D.  1972.  Theoretical prediction of interference loading on aircraft      

 stores: Part 1.  Subsonic speeds, [Computer Program].  Pomona, CA: General      

 Dynamics, Electro Dynamics Division.  (National Aeronautics and Space    

 Administration Report No.  NASA CR-112065-1). 

 

U.S. Bureau of the Census.  1991.  Census of Population and Housing, 1990: 
          Summany Tape File 3a.  Washington, D.C.: U.S. Bureau of the Census. 

 

 .  1992.  1987 Census of Manufacturing Industries by Zip Code on CD-Rom.  

 Washington, D.C.: U.S. Bureau of the Census. 

 

      ขอมูลอื่น ๆ ท่ีควรทราบ 

 

 15.2.1  ถาโปรแกรมคอมพิวเตอรไมไดต้ังชื่อไว ใหเขียนคําอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับ ขอมูล 

ในโปรแกรมวาเปนโปรแกรมเกี่ยวกับอะไร ขีดเสนใตไวในวงเล็บเล็ก 
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 15.2.2  ถาแฟมขอมูลมีเลขท่ี เชน ขอมูลในซีดีรอมใหระบุเลขท่ีไวในวงเล็บหลังชื่อแฟม 

   
 15.2.3  ปท่ีจัดทํา  ในที่น้ีหมายถึงปท่ีสรางโปรแกรม หรือปท่ีเผยแพรโปรแกรม 

 

 15.2.4  สถานที่ผลิต สถานที่เผยแพร ถามีสถานที่เพียงอยางใดอยางหนึ่ง หรือ สถานที่ผลิต

เปนสถานที่เดียวกับที่เผยแพร ใหระบุแตเพียงชื่อเดียว 

 

 15.3  อินเทอรเน็ต 

 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียน. \\ ปท่ีตีพิมพ. \\ “ชื่อบทความ.” \\ ช่ือวารสาร \ (Online). \\ ระบุ website, วัน เดือน ป.  

 (ท่ีสืบคนขอมูล) 

 

ชื่อผูเขียน. \\ ปท่ีตีพิมพ. \\ ชื่อบท. \\ ใน \ ช่ือเอกสาร \ (Online). \\ ระบุ website., \ วัน \ เดือน \ ป.  

 (ท่ีสืบคนขอมูล) 

 

ชื่อผูเขียน. \\ ปท่ีตีพิมพ. \\ ช่ือเอกสาร \ (Online). \\ ระบุ website., \ วัน \ เดือน \ ป. (ท่ีสืบคนขอมูล) 

 

ตัวอยาง 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  2551.  การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย (Online).  

 www.grad.ku.ac.th, 1 กุมภาพันธ 2553. 

 

McNamara, C.  1998a.  Program evaluation. In Basic Guide to Program Evaluation (Online).  

 www.mapnp.org/library/evaluatn/fnl_eval.htm, April 19, 2000. 

 

 .  1998b.  Basic Guide to Program Evaluation (Online).

 www.maponp.org/library/evaluatn/fnl_eval.htm, January 6, 2006. 

16.  การอางอิงการสื่อสารระหวางบุคคล 

 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียน. \\ ปท่ีติดตอ. \\ ลักษณะการสื่อสาร (จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรเลข โทรสาร). \\  

 วัน \ เดือน \ ป. (ท่ีสง) 
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ตัวอยาง 
 

จรุวรรณ  พฤกษติกุล.  2552.  จดหมายอิเล็กทรอนิกส.  30 พฤศจิกายน 2552. 

 

Hillman, A.  2009.  E-mail. July 16, 2009. 

 

17.  เอกสารหลายเรื่องของผูแตงคณะเดียวกันในปเดียวกัน 

 

ตัวอยาง 
 
Burton, I. and R. W. Kates.  1964a.  The perception of natural hazards in resource 

 management.  Natural Resources Journal  3: 412-41. 
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