การอางถึงและการเขียนบรรณานุกรม
ตามกฎมาตรฐาน เอ พี เอ
(American Psychology Association – APA Style)
ผูชวยศาสตราจารยลัดดา รุง วิสัย
รายงานทางวิชาการตองมีความถูกตองในรูปแบบของการพิมพที่เปนแบบแผนมีมาตรฐาน
รวมถึงการอางถึง (Citation) การทําเชิงอรรถ (Foot note) การเขียนบรรณานุกรม (Bibliography)
หรือ เอกสารอางอิง (Reference) เพื่อแสดงใหเห็นวาไดมีการศึกษาคนควา สรุปวิเคราะห ในการ
เขียนโดยมีหลักฐาน แหลงที่มาของขอเท็จจริง ซึ่งในการทํารายงานผูเขียนจะตองจัดทําใหเปนไป
ตามหลักเกณฑในการเขียนหรือพิมพ อยางถูกตอง
การจัด ทํ า รายงานมี ก ฎการเขี ย น การพิ ม พ และมี ม าตรฐานที่กํ า หนดวิ ธีก ารไวจํา นวน
มากมาย แตละมาตรฐานจะมีกฎเกณฑการทํารายงาน การอางถึง การทําเชิงอรรถ และลงรายการ
อางอิง หรือ บรรณานุกรมแตกตางกันออกไปตามสายวิชา เชน
สายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ มีกฎมาตรฐาน เชน
- IEEE - IEEE Standards Style Manual ของ Institute of Electrical and Electronics
Engineer สําหรับสาขาวิศวกรรมไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส
- AMA - American Medical Association Manual of Style ของ American Medical
Association สําหรับสาขาแพทยศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และชีววิทยา
- CSE - CSE Manual ของ Council of Sciences Editors สําหรับสาขาวิทยาศาสตร
สายมนุษยศาสตร สังคมศาสตร มีกฎมาตรฐาน เชน
- MLA Style ของ Modern Language Association สําหรับสาขาภาษาศาสตร ศิลป
ศาสตร และ มนุษยศาสตร
- Chicago Manual of Style ของ Chicago University ซึ่งกําหนดรูปแบบเรียกวา
Author-Date สําหรับสาขาวิชาดานวิทยาศาสตร เชน ธรรมชาติวิทยา ฟสิกส และ
สั ง คมศาสตร และแบบ Note-Bibliography
Literature
สํ า หรับ สาขา
ประวัติศาสตร และศิลปศาสตร สถาปตยกรรม ดนตรี ปรัชญาและศาสนา
- APA Style ของ American Psychological Association สําหรับสาขาวิชาจิตวิทยา
และเป น กฎที่ นิ ย มใช กั น แพร ห ลายในกลุ ม สาขาวิ ช าด า นศึ ก ษาศาสตร
สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร
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การเขียนรายงานอาจใชกฎของมาตรฐานใดก็ไดแลวแตความตองการของผูเขียน หรือตาม
ขอกําหนดของผูสอนหรือสถาบันใหใชกฎมาตรฐานใด การใชกฎมาตรฐานในการจัดทํารายงาน
ตองใชกฎเกณฑเดียวกันตลอด ไมใชกฎปนกันหลายมาตรฐานในเอกสารเดียวกัน สําหรับกฎการ
ทํารายงานในบทนี้จะแจงการลงรูปแบบการทํารายงานของกฎมาตรฐานเอพีเอ (APA Style) เทานั้น

การอางถึง (Citation)
การอางถึง หรือการอาง คือการแจงแหลงที่มาของขอเท็จจริงที่นํามาเขียนในสวนเนื้อหา
การอางถึงมรเนื้อหามีวัตถุประสงคในการอาง ดังนี้
1. ตองการใชแนวคิด ทฤษฏีของผูอื่นเพื่อเสริมงานเขียนเพื่อใหมีน้ําหนัก
2. เพื่อแสดงวาแหลงขอมูลที่ใชมีความนาเชื่อถือ และเพื่อใหผูอื่นติดตามได
3. แสดงการยอมรับผลงานของผูอื่น
การอางถึงเปนมารยาท และจรรยาบรรณในการใชผลงานวิชาการของผูอื่น การคัดลอก
ขอเขียนของผูอื่นมาใสไวในงานเขียนของตนโดยไมอางแหลงที่มา (Plagiarism) เปนสิ่งที่ไมควร
ปฏิบั ติ อ ย า งยิ่ ง ในบางมหาวิ ท ยาลัย จะมี ระเบีย บกํ า หนด และบทลงโทษ สํ า หรั บ อาจารย และ
นักศึกษาที่ลอกเลียนผลงานผูอื่น สําหรับอาจารยผูสอนหากพบวานักศึกษาลอกผลงานของผูอื่น
ทั่วไปจะปรับใหไมไดรับคะแนนในงานนิพนธนั้น
รูปแบบการอางถึง
รูปแบบการอางถึง มี 2 ระบบ คือ ระบบตัวเลข และระบบนามป
1. ระบบตัวเลข อางถึงโดยใชตัวเลขกํากับทายขอความที่ตองการอางถึง มี 2 แบบ คือ
1) กําหนดตัวเลขสวนทายของขอความที่อางถึง และลงรายการเอกสารที่อางไว
สวนลางของหนา หรือเรียกวาการอางถึงแบบเชิงอรรถอางอิง (Foot note) โดยตัวเลขตองอยูเหนือ
ขอความที่ตองการแจงแหลงที่มาที่สวนทายคํา และขอความที่แจงถึงแหลงที่มาสวนลางของหนา มี
กําหนดใชในกฎ MLA Style และ Chicago Manual of Style ดังตัวอยาง
กฎ Chicago Manual of Style แบบ Notes-Bibliography Style สําหรับสาขามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
“ยอดการคาของจีนเมื่อรวมกับ NICs หรือสี่เสือแหงเอเชีย แลวจะมียอดเทากับของประเทศ
สหรัฐ หากจีนขยายตัวตอไป และหากการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนเปนไปอยางราบรื่น
กอใหเกิด ชนชั้นกลาง ขึ้นในเมืองใหญของจีนเปนจํานวนมาก” 1
1

พินิจ สุขมาก, “จีนเขยาโลกมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ” วารสารเศรษฐกิจและสังคม 20 (2548): 72.
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2) กําหนดตัวเลขไวทายขอความที่อางและลงรายการอางอิง ไวทายบทหรือทาย
เลม ใชตัวเลขกํากับขอความที่อาง และใหรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ทายบทหรือทายเลมโดย
เรียงตามลําดับเลขไวใหสอดคลองกับการอางถึงในเนื้อหา โดยมีรายการอางอิง หรือบรรณานุกรม
เรียงตามลําดับตัวเลขที่อาง มีกําหนดใชใน กฎของ ACS (เคมี) AMA (แพทย) CSE (วิทยาศาสตร)
Vancouver (วิทยาศาสตร และ แพทย) และ IEEE (วิศวกรรมศาสตร) การกําหนดตัวเลขอาจใชเปน
ตัวยก หรือตัวเลขในเครื่องหมาย […]
“ยอดการคาของจีนเมื่อรวมกับ NICs หรือสี่เสือแหงเอเชีย แลวจะมียอดเทากับของประเทศสหรัฐ
หากจีนขยายตัวตอไป และการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนเปนไปอยางราบรื่นกอใหเกิดชนชั้น
กลางขึ้นในเมืองใหญของจีนเปนจํานวนมาก สิ่งนี้จะกลายเปนพลังสงผลตอรัฐบาลจีนโดยตรง”[1]

ที่หนาบรรณานุกรมจะปรากฏรายละเอียดตามลําดับเลขที่อางในเนื้อหา ดังนี้
บรรณานุกรม
1. พินิจ สุขมาก. 2548. จีนเขยาโลกมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ. วารสารเศรษฐกิจและสังคม. 20:
72-73.

2. กรมเศรษฐกิจการพาณิชย. 2548. จีนกับภาวะเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการ
พาณิชย.

การอางถึงแบบนี้นิยมอางในการเขียนเอกสารดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ขอเสีย
คือ ผูอานจะตองเปดหารายละเอียดของแหลงที่มาของขอมูลที่หนาบรรณานุกรม แตจะเปนวิธีที่อาง
งายกวาแบบแรก
2. ระบบนามป (Author-Date หรือ Name-Year) คือการอางสอดแทรกในเนื้อหา โดย
แจง ชื่อผูแตง ปที่พิมพ และเลขหนา ของเอกสารที่ใช โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในหนา
บรรณานุกรมทายเลม เปนระบบที่นิยมใชมากในปจจุบัน เชน กฎ Chicago Manual of style,
Harvard Style และ APA Style ดังตัวอยาง
จากการศึกษาของวิทยา สาครคํา (2548, น. 45) การปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปดประเทศของจีน นับวา
ดําเนินมาถูกทางแลว โดยยึดหลักกฎหมายในการปกครองประเทศ เศรษฐกิจจีนยังคงพัฒนาไปอยาง
เขมแข็ง และมีเสถียรภาพ จากการที่จีนไมลดคาเงินหยวนสะทอนใหเห็นวา ความสัมพันธระหวางจีน
กับนานาประเทศมีความสัมพันธที่ราบรื่น
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ขอดีของการอางถึงแบบนามป คือ ผูอานทราบถึงการแสดงหลักฐานที่มา ความ
นาเชื่อถือของแหลงขอมูลไดทันที นอกจากนั้นเปนวิธีการอางที่กระชับ จัดทําไดงาย ไมยุงยาก
และไมตองใสรายละเอียดซ้ําซอนหลายครั้ง

การอางถึง ในเนื้อหาแบบนามปตามกฎของ APA Style
วิธีการอางถึงในเนื้อหา
การอางระบบนามป สามารถอางถึงได 3 วิธี คือ
1. อางถึงกอนขอความ ขึ้นตนยอหนา หรือสวนใดสวนหนึ่งในตอนตนของยอหนาก็ได
มีวัตถุประสงคใสเพื่อใหความสําคัญผูแตงของแหลงที่มา ใหลงรายการดวยชื่อผูแตง ตามดวยป
และเลขหนา ในเครื่องหมาย (...)
- ชาวไทยใส ชื่อ นามสกุล ตามดวยปที่พิมพ และหนาที่อาง (ถามี)
- ชาวตางประเทศใสนามสกุล ตามดวยปที่พิมพ และหนาที่อาง (ถามี)
อนุ เนินหาด (2546) กลาววา สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเชียงใหมในปจจุบัน ไดรับการ
บริจาคที่จากเจาอินทวโรรสสุริยวงศ เจาหลวงเชียงใหมองคที่ 8
Smith (1997) defines mental health as "the successful performance of mental function,
resulting in productive activities, fulfilling relationships with other people, and the ability to
adapt to change and cope with adversity."

2. อางถึงทายขอความ อางเมื่อจบขอความแลวโดยใสชื่อนามสกุลผูแตง ป และเลขหนา
ในเครื่องหมาย (...)
- ชาวไทยลงรายการดวย ชื่อ นามสกุล ตามดวยปที่พิมพในวงเล็บ และหนาที่อาง(ถามี)
- ชาวตางประเทศใสแตนามสกุล ตามดวยปที่พิมพ และหนาที่อาง (ถามี)
ประเทศไทยเปลี่ยนการปกครอง ดวยการยึดอํานาจการปกครองโดยคณะราษฎร โดยการนํา
ของพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน พหลโยธิน) และหลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี
พนมยงค) หัวหนาฝายพลเรือน เปนการสิ้นสุดซึ่งอํานาจสมบูรณาญาสิทธิราชยและเริ่มตน
การปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย (สัมผัส พึ่งประดิษฐ, 2490, น. 1)
Some of the most common signs and symptoms are extremely dilated pupils, dry or bleeding
nose and lips, chronic nasal or sinus problems and bad breath. (Johanson, 2006)
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3. อางถึงระหวางเนื้อหา ลงรายการดวยชื่อผูแ ตง, ป, เลขหนา ในเครื่องหมาย (...) เชน
โครงการทดลองศึกษาความตองการของผูใชบริการกับนักวิทยาศาสตรและประเมินคุณ
คาบริการตางๆ (ชุติมา สัจจานันท, 2532, น. 129) จากความสําเร็จของการดําเนินงานของ
ศูนยสารสนเทศ
By the way, professional psychologists doing these experiments typically employ about 20
people doing 100-200 reaction times ... per treatment (Luce, 1986, p. 6) recommends an
adequate period of practice, and then collection of 300 reaction times per person.

ในการอางถึงสามารถใชการอางทั้ง 3 แบบ ประสมประสานได เชน
ปจจุบันประเทศจีนสามารถดําเนินนโยบายตางประเทศในเวทีการเมืองโลกได
คลองตัวที่สุด นับตั้งแตที่เคยมีความขัดแยงกับสหภาพโซเวียตในชวงทศวรรษที่ 1960 อาจ
กลาวไดวาการที่จีนเริ่มมีบทบาทโดดเดนในเวทีการเมืองเศรษฐกิจโลกในปจจุบันนี้ไดเพราะ
จีนไมมีความหวาดวิตกวาจะถูกโซเวียตรุกราน และการที่นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของ
เติ้ง เสี่ย วผิง ประสบความสําเร็จ นั้นดวยการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบคอยเปนคอ ยไป (กรม
เศรษฐกิจการพานิชย, 2548, น.10)
อธิบดีกรมสถิติแหงประเทศไทยไดแถลงขาวเกี่ยวกับสถานการณเศรษฐกิจของจีน
โดยเปนตัวเลขที่นาเชื่อถือวาเศรษฐกิจจีนจะยังคงไปไดดีในระยะเวลาอีก 20 ปขางหนา
(“ตัวเลข”, 2548) ในป 2548 สํานักงานสถิติของจีนคาดวาเศรษฐกิจจีนจะยังคงขยายตัวอยาง
รวดเร็ว

การอางถึงขอความที่คัดลอก
การคัดลอกขอความ (Quotation) จากแหลงขอมูลเพื่อใชในการอธิบายเนื้อหา มีวัตถุประสงคการนําขอความที่คัดลอกมาใส ในกรณีที่ผูเขียนเห็นวาไมสามารถหรือไมควรที่จะสรุป
หรือยอขอความดังกลาว เนื่องจากจะทําใหเปลี่ยนความหมาย และการคงขอความไวจะทําให
สามารถเขาใจไดชัดเจนกวา สวนใหญการลอกขอความนิยมใชในการคัดลอกคําพูด คําคม หรือ
การกําหนดความหมายของคําศัพท การอธิบายดานเทคนิคเฉพาะดาน หรือใชเปนสวนขยาย หรือ
เสริมเนื้อหาที่ไดอธิบายแลว หรือใชขึ้นตนกอนอธิบาย เพื่อเนนความสําคัญของเนื้อหาที่จะอธิบาย
ตอไป รูปแบบการคัดลอกมาใชในเนื้อหา และการอางถึง มีดังนี้
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1. การคั ด ลอกข อ ความสั้ น ๆ ให นํ า ข อ ความที่ คั ด ลอกนั้ น ไปต อ ในเนื้ อ หาโดยใส
เครื่องหมายอัญประกาศ การอางถึงทําได 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 อางถึงหลังขอความ
- ลงรายการดวยชื่อผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนา (ใส น. หรือ p. เวน 1 ระยะ ตามดวยหมายเลข
หนา) ทายขอความที่คัดลอกในเครื่องหมาย (…)
“การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกสงผลดีตอประเทศจีน แตในระยะยาวระบบเศรษฐกิจของ
จีน และทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเริ่มเกิดปญหา” (นฤมิตร สอดสุข, 2548, น. 20)
……... She stated, "Students often had difficulty using APA style," (Jones, 1998, p.
199), but she did not offer an explanation as to why.

แบบที่ 2 อางถึงกอนขอความ
- อางชื่อ ปที่พิมพ ในเครื่องหมาย (...) กอนขอความคัดลอก
- แจงหนาที่อางในเครื่องหมายนขลิขิตทายขอความที่คัดลอก
นฤมิตร สอดสุข (2548) พบวา “การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกสงผลดีตอ
ประเทศจีนแตในระยะยาว ระบบเศรษฐกิจของจีนและทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
จะเริ่มเกิดปญหา” (น. 20)
According to Jones (1998), "Students often had difficulty using APA style,
especially when it was their first time citing sources. (p. 199).

2. การคัดลอกขอความที่มีความยาวมากกวา 40 คํา
- ใหขึ้นตนบรรทัดใหม แลวยอหนาเขาไปจากบรรทัดบนประมาณ 0.5 นิ้วหรือ 1 จุดตั้งระยะ
(Tab) และเวนระยะจากบรรทัดบนประมาณ 4-6 ขนาดตัวอักษร
- ลงรายการดวยชื่อผูแตง นามสกุล และปที่พิมพในเครื่องหมาย (…)
- ทายขอความที่คัดลอกใสหนาที่อางในเครื่องหมาย (…)
พินิจ สุขมาก (2548) กลาววา
ยอดการคาของจีนเมื่อรวมกับ NICs หรือสี่เสือแหงเอเชียแลว จะมียอดเทากับของ
ประเทศสหรัฐ หากจีนขยายตัวตอไป และหากการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีน
เปนไปอยางราบรื่นกอใหเกิด ชนชั้นกลาง ขึ้นในเมืองใหญของจีนเปนจํานวนมาก
สิ่งนี้จะกลายเปนพลังสงผลตอรัฐบาลจีนโดยตรง (น. 124)
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การอางถึงชื่อผูแตง
1. ผูแตง 1 คน
- ชาวไทยลงรายการดวย ชื่อ นามสกุล ตามดวยปที่พิมพใน และหนาที่อาง (ถามี)
- ชาวตางประเทศลงรายการดวยนามสกุล ตามดวยปที่พิมพ และหนาที่อาง (ถามี)
วิทยา แสงจันธานี (2548) ไดทําการเปรียบเทียบพฤติกรรมของเด็กหญิง ...........
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ 2542 (สุนีย มาลา, 2548, น. 25)

2. ผูแตง 1 คน
ถาตองการอางถึงคนเดิมอีกครั้งในยอหนาเดียวกัน อางเฉพาะ ชื่อไมตองลงปที่พิมพ
อนุ เนินหาด (2546) กลาววาทางกรุงเทพฯไดวาจางนายทหารชาวเดนมารกมาทําการ
ฝกหัดตํารวจแทนตํารวจอังกฤษ ... นอกจากนั้นอนุ เนินหาด ...
Smith (1997) Compard reaction time …... Smith also found that……….

3. ผูแตง 2 คน ใหลงรายการดวยชื่อผูแตงทั้ง 2 คน ทุกครั้งที่อาง
- ชาวไทย ลงรายการดวย ชื่อ นามสกุลทั้ง 2 คน โดยคั่นดวยคําวา “และ”
- ชาวตางประเทศ ลงรายการดวยนามสกุล คั่นดวยเครื่องหมาย “&”
…………แตอนุ เนินหาด และศรีเลา เกษพรหม (2546) กลาววา …………
…………as Jame & Ryerson (1999) demonstrated ……………………..

4. ผูแตงชาวตางประเทศ 2 คน ที่มีนามสกุลเดียวกัน
ใหลงรายการดวยชื่อยอ ตามดวยนามสกุล (APA, 2001, p. 211) ทั้งนี้เพื่อใหผูอานสามารถ
แยกแยะผูแตงในหนาบรรณานุกรม โดยเรียงลําดับตามปที่พิมพ

2.3

M. D. Welford (1959) and S.A. Welford (1986) also found………………

5. ผูแตง 3-5 คน ใหลงรายการดวยชื่อผูแตงทุกคน
- ชาวไทยลงรายการดวยชื่อ นามสกุล คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค “,” ระหวางชื่อ คั่นดวยคํา
วา “และ” กอนชื่อคนสุดทาย
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- ชาวตางประเทศลงรายการดวยนามสกุล คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค “,”
เครื่องหมาย “&” กอนชื่อ คนสุดทาย

คั่นดวย

น้ําคุณภาพดีมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็ว (ศุภมิตร เมฆลาย, พัชรินทร ครุฑเมือง, อัญชลี
วงษา, เทอดชัย เวียงศิลป, และเกรียงศักดิ์ เมงอําพัน, 2548, น. 5)
…………… (Cate, Harris, Boswell, Janus, & Peters, 1991, p. 1)

6. ผูแ ตง 6 คน และมากกวา 6 คน
น้ําคุณภาพดีมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็ว (ศุภมิตร เมฆลาย, พัชรินทร ครุฑเมือง, อัญชลี
วงษา, เทอดชัย เวียงศิลป, และเกรียงศักดิ์ เมงอําพัน, 2548, น. 5)
…………… (Cate, Harris, Boswell, Janus, & Peters, 1991, p. 1)
- ชาวไทยลงรายการดวยชื่อ นามสกุล เฉพาะ คนแรก ตามดวยคําวา “และคนอื่น”
- ชาวตางประเทศ ลงรายการดวยเฉพาะนามสกุล คนแรก ตามดวยคําวา “et al”
ความสําคัญของการจัดกิจกรรม (สมจิต สวชนไพบูลย และคนอื่นๆ, 2548, บทที่ 5)
………… resources sharing (Bernstein et al, 1965, p.80)

7. หนังสือที่มี ผูแ ตงคนเดียวกัน หรือกลุมเดียวกัน ชื่อเรื่องตางกัน แตพิมพคนละป
ผูเขียนรายงานตองการอางถึงทั้ง 2 เลมพรอมกัน ใหลงรายการดวยชื่อผูแ ตง ตามดวยปที่พิมพ
โดยเรียงลําดับตามปที่พิมพ
การสรางจินตนาการ (Fantasy) มีหลายระดับ รูปแบบที่พบบอย คือการฝน
กลางวัน (Day dreaming (แสงสุรีย แจมใส และสาธิต วิมลกานต, 2546, 2548)
Fatigue. Welford (1968, 1980) found that reaction time ................
8. ผูแตงคนเดียวกัน หรือ กลุมเดียวกัน ชื่อเรื่องตางกัน พิมพปเดียวกัน
หากผูเขียนรายงานตองการอางถึงทั้ง 2 เลมพรอมกัน ลงรายการดวยชือ่ ผูแตง ตามดวยปที่พิมพ
ทั้ง 2 ฉบับ
- ภาษาไทย กํากับดวยตัวอักษร ก ข ค
- ภาษาตางประเทศ กํากับดวยตัวอักษร a b c ตามลําดับ
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การซัดโทษ เปนการเก็บกดและปดลักษณะที่ไมเหมาะสมของตน และพยายาม
ปายลักษณะทีไ่ มเหมาะสมไปใหคนอื่น (วิชาญ กอบกุล, 2545ก, 2545ข)
muscular tension cannot be maintained at a high level for more than a few
seconds (Lemmink, 1991a, 1991b)
9. อางถึ ง หนั ง สือหลายเล ม ที่มีเนื้อหาเหมือนกัน ผู แตง ตา งกัน พร อมกัน “คั่นแตละรายการ
ดวยเครื่องหมาย “ ; ”
1) ชาวไทยใหเรียงตามลําดับชื่อผูแตง
2) ชาวตางประเทศใหเรียงตามนามสกุลผูแตง คั่นดวยเครื่องหมาย “ , ”
(นฤมิตร สอดสุข, 2548; ยศ สันตสมบัติ, 2546; อาภรณ ชีวเกรียงไกร, 2548)
physical and mental health (Gartner, Larson, & Allen, 1991; Koenig, 1990)
10. ผูแตงมีตาํ แหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ คําเรียกทางวิชาชีพ และยศทหาร ตํารวจ
ใหใสแตชื่อ เชน ศาสตราจารย ดร.ยศ สันตสมบัติ จะลงรายการอางถึง ดังนี้
ระบบเหมืองฝาย (ยศ สันตสมบัติ, 2546, น. 103)
11. ผูแตงที่เปนหนวยงานหรือสถาบัน
- ลงครั้งแรกดวยชื่อเต็มของหนวยงาน/ชื่อสถาบัน และตามดวยชื่อยอในวงเล็บ […]
- การอางครั้งตอไปใชแตชื่อยอ การอางชื่อมหาวิทยาลัยใหใสชื่อเต็ม
ครั้งแรก
ครั้งตอไป
ครั้งแรก
ครั้งตอไป

(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย [สกว], 2540, น. 20) …………………
……….. (สกว, 2540, น. 30)………………………………………………..
(National Institute of Mental Health [NIMH], 1999)……………………..
……….. (NIMH, 1999) …………………….

12. ผูแตงใชนามแฝง หรือมีกลุมผูจัดทํา ใหลงรายการตามชือ่ ที่ปรากฏ
………………. (ส. พลายนอย, 2541) ………….…………………………
………………. (กองบรรณาธิการรักลูก, 2548)…………………………..
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13. ผูแตงปดบังชือ่ หรือไมประสงคระบุชื่อ โดยแจงที่หนาปกในไว ใหลงรายการดวยชือ่ เรื่อง
- ภาษาไทย ใสคําวา “ไมระบุชื่อ”
- ภาษาอังกฤษใสคําวา “Anonymous”

………………. (ไมระบุชอื่ , 2541) ………….……………………………
………………. (Anonymous, 1999)……………………………………..
14. ไมปรากฏชื่อผูแ ตง
14.1 บทความ ลงชื่อบทความแทนชื่อผูแตง หากชื่อยาวใหใสเฉพาะคําแรกในเครื่องหมาย
อัญประกาศ
ตัวเลขและความจริงเศรษฐกิจจีนในโลกสมัยใหม
อางถึง (“ตัวเลข”, 2548)
ชื่อบทความ Gender differences in choice reaction time: evidence for
differential strategies.
อางถึง (“Gender”, 1999)
ชื่อบทความ

14.2 หนังสือ ลงชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือโฆษณา (Brochure) ชื่อรายงาน ใหใสชื่อเต็มเปนตัว
เอน
ชื่อหนังสือ Reaction Time in Personality Theory.
อางถึง จากหนังสือ Reaction Time in Personality Theory (1980)

15. การอางถึงเอกสารที่ไมสามารถหาตนฉบับจริงได
ใหอางจากเลมที่พบ ใหลงรายการแจงจากเลมที่พบ
- ภาษาไทย ใชคําวา “อางถึงใน”
- ภาษาตางประเทศใช “as cited in”
- หากเปนบทวิจารณ ภาษาไทยใชคําวา “วิจารณใน” ภาษาตางประเทศใชคําวา “reviewed in”

………… เกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา (อางถึงใน จันทรา ทองคําเภม, 2540)……….
.sleep better when given caffeine Richard Eberhart (as cited in Browh, 1968) …
….. slowed to different degrees (reviewed in Bashore & Ridderinkhof, 2002)
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16. การอางถึงเฉพาะบท (Chapter)
การอางถึงเฉพาะบท จากหนังสือรวมเรื่อง ลงรายการดังนี้
- ภาษาไทย ใสคําวา “บทที่”
- ภาษาตางประเทศใสคําวา chap. ตามดวยเลขที่บท

……..………… (สมจิตร สวธนไพบูลย และคนอื่นๆ, 2548, บทที่ 3 )
……………….. (Wilmarth, 1980, chap. 1)
17. การอางถึงตาราง (Table) และรูป (Figure) ในเนื้อหา
การอางถึงตาราง (Table) และภาพ (Figure) ในเนื้อหา ลงรายการดังนี้
- ตาราง ภาษาไทย ใสคําวา “ตารางที่” ภาษาตางประเทศใสคําวา “see Table” ตามดวยเลขที่
ตารางที่ปรากฏในเนื้อหา
- ภาพ ภาษาไทย ใสคําวา “ดู ภาพที่ ” ภาษาตางประเทศใสคําวา “see Figure” ตามดวยเลขที่
ภาพที่ปรากฏในเนื้อหา
-

……………….. (สมจิตร สวธนไพบูลย และคนอื่นๆ, 2548, ดูตารางที่5)
……………….. (สมจิตร สวธนไพบูลย และคนอื่นๆ, 2548, ดูภาพที่ 2)

การสื่อสารสวนบุคคล
การสื่อสารสวนบุคคล ลงรายการเฉพาะการอางถึงในเนื้อหา ไมลงรายการในบรรณานุกรม
ทายเลม เชน การสื่อสารทางจดหมาย บันทึก การติดตอทางอิเล็กทรอนิกส (เชน จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส เว็บบอรด) การสัมภาษณ การติดตอทางโทรศัพท ใหใสชื่อบุคคล ตามดวย “การ
สื่อสารสวนบุคคล” ในภาษาไทย และ “personal communication” ในภาษาอังกฤษและตามดวยวัน
เดือน ป
…..ดังไดสัมภาษณ สุวิทย รุงวิสัย (การสื่อสารสวนบุคคล, 18 มกราคม, 2551)
…..e-mail from B. J. Kemp, (personal communication, September 30, 2008)
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การลงรายการบรรณานุกรมตามกฎ APA Style
บรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายการเอกสารที่ใชคนควาประกอบการเขียนบทนิพนธ
รวมทั้งเอกสารทุกรายการที่อางในเนื้อหา โดยมีกฎเกณฑการเขียนอยางถูกตองตามมาตรฐาน ซึ่งใน
ที่นี้จะเปนการลงรายการตามกฎ APA Styleโดยมีเกณฑการลงรายการตามรูปแบบดังนี้
ผู แ ต ง . (ป ) . ชื่ อ เรื่ อ ง. สถานที่ พิ ม พ : สํา นั ก พิ ม พ .
หลักการลงรายการบรรณานุกรม มีดังตอไปนี้

1. ชื่อผูแตง
1) ผูแตงเปนชาวไทย ลงรายการดวยชื่อ แลวตามดวยนามสกุล เชน
รุง แกวแดง
2) ผูแตงเปนชาวตางประเทศ ลงรายการดวยนามสกุล และตามดวย ชื่อแรก ชื่อกลางโดย
ใชอักษรยอ Josiah Willard Gibbs ลงเปน
Gibbs, J. W.
3) ผูแตงที่มีบรรดาศักดิ์ ใหกลับบรรดาศักดิ์ไวดานหลัง
คุณหญิงแมนมาส ชวลิต ลงเปน
แมนมาส ชวลิต, คุณหญิง
Sir Isaac Newton
ลงเปน
Newton, I., Sir
4) ผูแตงเปนราชสกุล ใหใสชื่อ ใสเครื่องหมาย “ , ” ตามดวยฐานันดรศักดิ์
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ลงเปน คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
King Ugyen Wangchuck ลงเปน Ugyen Wangchuck, King
5) ผูแตงที่เปนภิกษุ ลงตามนามที่ปรากฏในหนาปกใน หากมีนามเดิมใหใสไวในวงเล็บ
พระราชรัตนรังษี (ว.ป. วีรยุทโธ)
6) บุคคลธรรมดา ไมใสคํานําหนานาม ชาวตางประเทศลงรายการดวย นามสกุล ตามดวย
เครื่องหมาย “ , ” และชื่อแรก ชื่อกลางใหใชตัวยอ
จิตรา จันทรางกุล.
William, J. M.
7) บุคคลธรรมดา ที่มียศตําแหนงในหนาที่ หรือ วุฒิทางการศึกษา เชน ศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย นายแพทย ร.อ. พ.อ. ดร. ไมตองลง ตําแหนง ยศ หรือ วุฒิทางการ
ศึกษา เชน
ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ลงเปน ประเวศ วะสี

13

8) ผูแตงใชนามแฝง ใสนามแฝงตามที่ปรากฏในหนาปกใน เชน
เสือเหลือง
9) ผูแตงคนเดียวกัน ชื่อเรื่องตางกัน พิมพในปเดียวกัน ลงชื่อผูแตงทุกเลม และ ใสอักษร
ก ข ค ไวทายปที่พิมพ ในภาษาไทย และอักษร a b c ในภาษาตางประเทศ เชน
อนุ เนินหาด. (2548ก).
Smith, B. (2001a).
อนุ เนินหาด. (2548ข).
Smith, B. (2001b).
10) ไมมีชื่อผูแตง ใหใสชื่อหนังสือ หรือ ชื่อวารสารดวยตัวเอน แทน ตามดวยปที่พิมพ
ลายคราม. (2549). พระนครฯ: บํารุงสาสน.
11) มีบรรณาธิการ ไมมีผูแตง ใสคําวาบรรณาธิการหลังชือ่ โดยใชคํายอในเครื่องหมาย (...)
ภาษาไทยใช (บก.).
เชน เริงชัย พุทธาโร (บก.).
ภาษาตางประเทศใช (Ed.). หลายคนใช (Eds.). เชน Smith (Ed.).

2. ปที่พิมพ
1) ใสปที่พิมพในเครื่องหมาย (...) ตามดวยเครื่องหมาย “ . ” เชน (1998).
2) งานพิมพไดรบั การตอบรับ และอยูในระหวางรอพิมพ ใหใสดังนี้
ภาษาไทย (อยูในระหวางรอพิมพ)
ภาษาตางประเทศ (in press)
3) ไมปรากฏปทพี่ ิมพ ใสอักษรยอในเครื่องหมาย (...) ดังนี้
ภาษาไทย ม.ป.ป. = (ไมปรากฏปที่พิมพ) ภาษาตางประเทศ n.d. = (no date)

3. ชื่อหนังสือ
พิมพตัวเอน สิ้นสุดชื่อหนังสือตามดวยเครื่องหมายจุด “ . ”

4. ชื่อบทความ
พิมพดวยตัวพิมพธรรมดา ตามดวยเครื่องหมายจุด “ . ”

5. ชื่อวารสาร
อยูตอจากชื่อบทความ พิมพตัวเอน ตามดวยเครื่องหมาย “ , ”

6. ครั้งที่พิมพ
1) การพิมพครั้งแรก สําหรับการพิมพครั้งแรกจะไมตองลงรายการแจง
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2) ลงรายการพิมพครั้งที่ 2 เปนตนไป ในเครือ่ งหมายวงเล็บตอจากชื่อเรือ่ งทันทีไมวา ชื่อ
เรื่องนั้นอยูใ นตําแหนงใด ตามดวยเครื่องหมาย “ . ”
ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที่ 2).

Title (2 nd ed.).

7. สถานที่พิมพ
1) หากปรากฏชื่อเมืองหลายชื่อ ใหใสเมืองแรกที่ปรากฏ เชน
London, New York, Singapore ลงเปน London
2) สถานที่พิมพที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป ชื่อ เมืองสําคัญ เมืองหลวง ลงรายการดวยชื่อที่
ปรากฏ เชน
Amsterdam
Jerusalem
New York
Singapore
Baltimore
London
Paris
Stockholm
Boston
Los Angeles
Philadelphia
Tokyo
Bangkok
Milan
Rome
Vienna
Chicago
Moscow
San Francisco
Vientiane
3) สถานที่พิมพเปนเมืองที่ไมเปนที่รูจักในสหรัฐอเมริกา ใหใสอักษรยอของรัฐ หรือเขต
ปกครองหลังชื่อเมือง เชน
เมือง Bethesda รัฐ Maryland ลงรายการเปน Bethesda, MD
เมือง Newark รัฐ New Jersey ลงรายการเปน Newark, NJ
อักษรยอของรัฐ และเขตปกครองตางๆ ที่ใชในการลงรายการอางอิง (APA, 2001, p. 218)
Location
Alabama
Alaska
American Samoa*
Arizona
Arkansas
California
Canal Zone*
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia*
Florida
Georgia
Guam*

Abbreviation
AL
AK
AS
AZ
AR
CA
CZ
CO
CT
DE
DC
FL
GA
GU

Location
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania

Abbreviation
MO
MT
NE
NV
NH
NJ
NM
NY
NC
ND
OH
OK
OR
PA
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อักษรยอของรัฐ และเขตปกครองตางๆ ที่ใชในการลงรายการอางอิง (APA, 2001, p. 218) (ตอ)
Location

Abbreviation

Location

Abbreviation

Hawaii
HI
Puerto Rico*
PR
Idaho
ID
Rhode Island
RI
Illinois
IL
South Carolina
SC
Indiana
IN
South Dakota
SD
Iowa
IA
Tennessee
TN
Kansas
KS
Texas
TX
Kentucky
KY
Utah
UT
Louisiana
LA
Vermont
VT
Maine
ME
Virginia
VA
Maryland
MD
Virgin Islands*
VI
Massachusetts
MA
Washington
WA
Michigan
MI
West Virginia
WV
Minnesota
MN
Wisconsin
WI
Mississippi
MS
Wyoming
WY
.........................................................................................................................

*เขตปกครอง

4. ไมปรากฏสถานที่พิมพ กําหนดใชตวั ยอดังนี้
ภาษาไทย
ม.ป.ท. (ไมปรากฏสถานที่พิมพ)
ภาษาตางประเทศ
N.P. (no place)

8. สํานักพิมพ
1) สํานักพิมพ ไมตองใสคําวา สํานักพิมพ
สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช ลงเปน
Morgan Kaufmann Publishers ลงเปน

ไทยวัฒนาพานิช
Morgan Kaufmann

2) สิ่งพิมพของหนวยราชการใหใชชื่อหนวยราชการนัน้ และใหใสชื่อหนวยงานที่ใหญ
กอนตามดวยหนวยงานยอย เชน
กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง
Ministry of Interior Department of Public works and country planning
3) ไมมีชื่อสํานักพิมพ หรือชื่อหนวยงานที่จัดทํา ใหใสโรงพิมพแทนโดยกํากับคําวาโรง
พิมพหรือการพิมพไวดวย
โรงพิมพมิ่งเมือง
ลงเปน โรงพิมพมิ่งเมือง
Oxford University Press ลงเปน Oxford University Press
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4) ไมทราบ/ไมปรากฏ สํานักพิมพ หรือ โรงพิมพ กําหนดใชตัวยอ ดังนี้
ภาษาไทย
ม.ป.พ. (ไมปรากฏสํานักพิมพ)
ภาษาตางประเทศ
n.p. (no publisher)

9. การระบุหนา
1) ใหระบุหนาทีอ่ าง โดยใชอักษรยอ “น.” แทนคําวาหนา สําหรับเอกสา
ภาษาตางประเทศ หนาเดียวใช “p.” หลายหนา ใช “pp.”
(บรรลุ ศิริพานิช, 2548, น. 8)
(Smith, pp. 52-58)
2) การลงรายการขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Version) ไมตองใสเลขหนา
(ชวนะ ภวถานันท, 2548)
(Lesley University, 2005)
3) การสรุปเนื้อหา การสรุปเนื้อหาในการนํามาอาง ไมตองระบุเลขหนา
4) เอกสารที่ไมปรากฏเลขหนา ไมตองระบุเลขหนา

10. เลขที่เอกสารสิทธิบตั ร
ลงรายการวาเปนสิทธิบัตรของประเทศใดตามดวย เลขที่สิทธิบัตร, ปที่ไดรับสิทธิบัตรใน
เครื่องหมาย ( )
ภาษาไทย
(สิทธิบัตรไทย เลขที่ 087,672, 2548) หรือ
สิทธิบัตรไทย เลขที่ (2548)
ภาษาตางประเทศ
(U.S. Patent No. 123,445, 1988)
หรือ
U.S. Patent No. 123,445 (1988)

11. การพิมพอักษรยอในการอางถึงและการลงรายการบรรณานุกรม
การอางถึง และการลงรายการบรรณานุกรม มีการกําหนดใชอักษรยอแทนคําเต็ม (APA, 2001,
p. 217) ดังนี้
Chapter
chap.
Edition
ed.
revised edition
Rev. ed.
Second edition
2nd ed.
Editor (Editors)
Ed. หลายคน ใช Eds.
Translator(s)
Trans.
page (pages)
p. หลายหนา ใช pp.
Volume (as in Vol. 4)
Vol. (เฉพาะเลมที่)
Volumes (as in 4 vols.)
vols. (ทั้งชุด)
Number
No.
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Part
Technical Report
Supplement

Pt.
Tech. Rep.

Suppl.

12. การเรียงรายการบรรณานุกรม
1) การเรียงลําดับ เรียงตามตัวอักษรตัวแรกชือ่ ผูแตง โดยไมแยกประเภทของเอกสาร
- ชาวไทยเรียงตามลําดับชื่อแรก
- ชาวตางประเทศเรียงตามลําดับนามสกุล
2) เรียงรายการภาษาไทย กอนรายการภาษาตางประเทศ
3) การเรียงตัวอักษร
- รายการภาษาไทยใชหลักการเรียงตัวอักษรและสระตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ดังที่ปรากฏในหนาตอไป
อะ
อัน
อัวะ
อา
อํา
อิ
อี
อึ
อือ

อุ
อู
เอ
เอะ
เอา
เอาะ
เอิน
เอีย
เอียะ

เอือ
เอือะ
แอ
แอะ
โอ
โอะ
ใอ
ไอ

- รายการภาษาตางประเทศใหเรียงตามลําดับตัวอักษรตออักษร เชน

Holm, R. R. (1987).
Holmes, O. (1975).
4) เอกสารใดไมมีผูแตง ใหใชชื่อเรื่อง หรือชื่อบทความ เรียงรายการตามลําดับตัวอักษร
คละกับเอกสารที่มีชื่อผูแตง
5) เอกสารที่ผูแตงคนเดียวกัน ลงชื่อผูแตงทุกรายการ เรียงลําดับรายการตามปที่พิมพจาก
นอยไปหามาก
6) เอกสารที่มีผูแตงหลายคน และผูแตงคนแรกเปนคนเดียวกัน ใหเรียงรายการตามชื่อผู
แตงคนที่สอง หากชื่อผูแตงคนที่สองซ้ํา ใหเรียงตามชื่อผูแตงคนที่สาม
Borman, W. C., Hanson, M. A., & Oppler, S. H., (2000).
Borman, W. C., Larson, R. L., & Hewlett, L. S., (2000).
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ตัวอยางการอางถึงในเนื้อหาและการลงรายการบรรณานุกรม
หนังสือ
อางถึง
(ชื่อ นามสกุล, ป, หนา)
บรรณานุกรม ชื่อ นามสกุล. (ป). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.

1. ผูแตง 1 คน
อางถึง
บรรณานุกรม
อางถึง
บรรณานุกรม

(ธํารงศักดิ์ อายุวัฒนะ, 2547, น. 20)
ธํารงศักดิ์ อายุวัฒนะ. (2547). ไทยในมาเลเซีย. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
(Feuchtwanger, 2002, p. 99)
Feuchtwanger, E. (2002). Bismark. London: Routledge.

2. ผูแตง 2 คน
ลงชื่อทุกคน ชาวไทยใส “และ” ชาวตางประเทศ ใสเครื่องหมาย “&” หรือ “and” คั่นชื่อคน
สุดทาย
อางถึง
(สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2544, น. 150)
บรรณานุกรม
สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา. (2544). การบูรณาการหลักสูตรและการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.
อางถึง
(Smith & Yamamoto, 2001, pp. 23-25)
บรรณานุกรม
Smith, B., & Yamamoto, Y. (2001). The Japanese bath. Saltlake City,
UT: Gibbs Smith.
3. ผูแตง 3-5 คน
ลงชื่อทุกคน คั่นชื่อดวยเครื่องหมาย “ . ” กอนคนสุดทายคั่นดวย “และ” ในภาษาไทย “&” ใน
ภาษาอังกฤษ
อางถึงครั้งที่1

(ศุภมิตร เมฆฉาย, พัชรินทร ครุฑเมือง, อัญชลี วงษา, เทอดชัย เวียรศิลป,
และเกรียงศักดิ์ เมงอําพัน, 2548, น. 90)

อางครั้งตอไป

(ศุภมิตร เมฆฉาย และคนอืน่ ๆ, 2548, น. 100)
ศุภมิตร เมฆฉาย, พัชรินทร ครุฑเมือง, อัญชลี วงษา, เทอดชัย เวียรศิลป,
และเกรียงศักดิ์ เมงอําพัน. (2548). การจําแนก เพศปลาบึกดวย
เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ. เชียงใหม: คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

บรรณานุกรม
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อางถึงครั้งที่ 1

(Cate Harris, Boswell, James, Yee, & Peters, 1991, chap.1)

อางครั้งตอไป

(Cate et al, 1991, p. 100)
Cate A.R., Harris, D.L., Boswell, W., James, W.L., Yee, C., & Peters,
A.V. (1991). Trance and clay therapy. Chicago: Chicago
University Press.

บรรณานุกรม

4. ผูแตง 6 คน หรือมากกวา 6 คน
1) การอางถึง ใสชื่อผูแตงคนที่หนึ่ง ตามดวย คําวา “และคนอื่นๆ” ในภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ ใช “et al”
2) บรรณานุกรม ใสชื่อทั้ง 6 คน และคั่นดวยเครื่องหมาย “&” กอนชื่อคนสุดทาย
3) ผูแตงมากกวา 6 คน ใสชื่อ 6 คนแรก ตามดวยคําวา “และคนอื่นๆ” ใน ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ ใช “et al”
อางถึง
บรรณานุกรม

อางถึง
บรรณานุกรม

(สมจิต สวชนไพบูลย และคนอื่นๆ, 2548, บทที่ 5)
สมจิต สวชนไพบูลย, สายพิณ กิจจา, บัญชา มุสิกานนท, พิสิทธิ์
โพธิ์สุทธิ์, พงษศักดิ์ แพงคําอวน, ขัตติยา ดวงสําราญ, และคนอื่นๆ.
(2548). การวิจยั และพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูที่
เปนผูเรียนเปนสําคัญดวยกิจกรรมหลากหลาย. กรุงเทพฯ: ศูนย
วิทยาศาสตรศกึ ษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
(Bernstein et al, 1965, pp. 35-36)
Bernstein,T. M., Simpson, S. J., Horper, M. V., Stokes, A. P.,
Doty, C. T., & Ross, D. P., et al. (1965). The careful writer.
New York: Atheneum.

5. ผูแตงใชนามแฝง ลงรายการดวยนามแฝง
อางถึง
บรรณานุกรม

(พลูหลวง, 2546, น. 50)
พลูหลวง. (2546). 7 ความเชือ่ ของคนไทย (คติสยาม). กรุงเทพฯ:
ดานสุทธาการพิมพ.

6. ผูแตงมีฐานันดรศักดิ์
อางถึง
บรรณานุกรม

(ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั , 2545, น. 57)
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั . (2545). เรื่องทองแดง.
กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง.

20

7. ผูแตงมีบรรดาศักดิ์
อางถึง
บรรณานุกรม
อางถึง
บรรณานุกรม

(แมนมาส ชวลิต, คุณหญิง, 2544, น. 20)
แมนมาส ชวลิต, คุณหญิง. (2544). ปกิณกะ–ปฏิรูปหองสมุด. กรุงเทพฯ:
บรรณกิจ.
(Glasgow, Sir, 1947, p. 12)
Glasgow, T., Sir. (1947). Society of St. Andrew of Scotland. Queenland:
Maryborough.

8. ผูแตงเปนพระสงฆ
อางถึง
บรรณานุกรม

(พระมหาไสว เทวปญโญ, 2548, น. 20)
พระมหาไสว เทวปญโญ. (2548). คติธรรม มงคลกวี. เชียงใหม:
นันทพันธพริน้ ติ้ง.

9. บรรณาธิการ ผูรวบรวม ผูเรียบเรียง
อางถึง
บรรณานุกรม
อางถึง
บรรณานุกรม

(สันติ อรุณวิจติ ร, 2547, น. 15)
สันติ อรุณวิจติ ร (บก.). (2547). พูดแบบนายกฯทักษิณ. กรุงเทพฯ: วรรณ
สาสน.
(Smith, 1983, chap. 1)
Smith, A.D. (Ed.). (1986). Endourology: Principle and practice. New
York: Thieme.

หมายเหตุ: ชื่อหนังสือในภาษาตางประเทศ ใชอักษรตัวใหญเฉพาะ
1. ตัวแรกของคําขึ้นตนชื่อเรื่อง
2. อักษรแรกของคําที่ตามหลังเครื่องหมาย : หรือไมใชอักษรตัวใหญ
3. คําที่เปนชื่อเฉพาะ เชน Anglo-American cataloging rules

10. ไมปรากฏผูแตง ลงรายการดวยชื่อเรื่องแทน
อางถึง
บรรณานุกรม
อางถึง
บรรณานุกรม

(อลังการแผนดินวัฒนธรรม, 2543, บทที่ 2)
อลังการแผนดินวัฒนธรรม. (2543). กรุงเทพฯ: การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย.
(Anglo-American cataloging rules, 2005, p.132)
Anglo-American cataloging rules (2 nd ed.). (2005). Chicago:
American Library Association.
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11. ผูแตงเปนสถาบันหรือหนวยงาน แตหนวยงานไมไดเปนผูจัดพิมพ
การอางถึงครั้งที่ 1 (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย [สกว], 2540, น. 20)
การอางครั้งตอไป (สกว, 2540, น. 30)

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั . (2540). จุดจบรัฐชาติสูชุมชน
ธิปไตย. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง.
การอางถึงครั้งที่ 1 (Scientific Illustration Committee [SIC], 1988, p. 20)
บรรณานุกรม

การอางครั้งตอไป (SIC, 1988, p. 30)
บรรณานุกรม
Scientific Illustration Committee. (1988). Illustrating science:Standards

for publication. Bethesda, MD: Council of Biology Editors.

หมายเหตุ: ชื่อหนวยงานยาว การอางครั้งตอไปใช ชื่อยอ เชน สกว และ SIC

12. ผูแตงเปนสถาบันหรือหนวยงาน และหนวยงานเปนผูจัดพิมพ
ภาษาไทยใหใสคําวา “ผูแตง” สําหรับ ภาษาตางประเทศใชคําวา “Author” แทนที่ชอื่
สํานักพิมพ
อางถึง
บรรณานุกรม
อางถึง
บรรณานุกรม

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม บัณฑิตวิทยาลัย, 2547, น. 20-21)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม บัณฑิตวิทยาลัย. (2547). คูมือการเขียน
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ. เชียงใหม: ผูแตง.
(American Psychological Association [APA], 2001, p. 363)
American Psychological Association. (2001). Publication manual of the
American Psychology Association (5th ed.). Washington, DC:
Author.

13. หนังสือแปล
13.1 มีชื่อผูแตง และผูแปลใหใสปที่พิมพตนฉบับ และปที่พิมพฉบับแปลดวย
อางถึง
บรรณานุกรม

อางถึง

(ซองด, 1872/2547, น. 20)
ซองด, จี. (2547). ปกแหงพลัง [Les ailes de curage] (พูลสุข
อาภาวัชรรุตม ตันพรหม, ผูแปล). กรุงเทพฯ: สรางสรรคบุคส.
(ตนฉบับพิมพ ป ค.ศ. 1872)
(Laplace, 1814/1951)
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บรรณานุกรม

Laplace, P.S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F.W.
Truscott & F.L. Emory, Trans.). New York: Dover. (Original
work published 1814)

13.2 แปลเปนภาษาตางประเทศอื่นๆ และไมบอกปที่พิมพของตนฉบับ
อางถึง
(Piaget & Inhelder 1951)
บรรณานุกรม
Piaget, J. & Inhelder, B. (1951). La genise de l’idee de hasard chez
l’enfant [The origin of the idea of change in the child]. Paris:
Presses Universities de France.
หมายเหตุ:
1. บรรณานุกรม ใหใสชื่อตนฉบับภาษาในเครื่องหมาย […] หลังชื่อเรื่องภาษาที่แปล
2. การอางถึง ใหใสปที่พิมพตนฉบับตามดวยปที่แปล
3. ถาไมทราบปที่พิมพตนฉบับ ใหใสแตปที่แปล

14. หนังสือที่พิมพหลายครั้ง
อางถึง
บรรณานุกรม
อางถึง
บรรณานุกรม

(รุง แกวแดง, 2545, น. 30)
รุง แกวแดง. (2545). ครูสมพร: คนสอนลิง (พิมพครั้งที1่ 0). กรุงเทพฯ:
พิฆเณศพริ้นติง้ .
(Strunk & White, 1979, pp. 120-121)
Strunk, W., Jr & White, E.B. (1979). The elements of the style (3rd ed.).
New York: McMillan.

15. หนังสือหลายเลมจบ
15.1 ใชอางอิงทุกเลม
อางถึง
(จํานง ทองประเสริฐ, 2539)
บรรณานุกรม
จํานง ทองประเสริฐ. (2539). ภาษาของเรา (10 เลม). กรุงเทพฯ: ตนออ
แกรมมี.่
อางถึง
บรรณานุกรม

(Koch, 1959-1963).
Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychogy: A study of science (Vols. 1- 6).
New York: McGraw–Hill.

หมายเหตุ: หนังสือหลายเลมจบ และมีการพิมพตอเนื่องมากกวา 1 ป ใหใสชวงระยะการพิมพตั้งแตป
แรกถึงปสุดทาย
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15.2 ใชอางอิงเพียงเลมใดเลมหนึ่ง
อางถึง
(อนุ เนินหาด, 2546, น. 30)
บรรณานุกรม
อนุ เนินหาด. (2546). สังคมเมืองเชียงใหม (เลม 5). กรุงเทพฯ: นพบุรีการ
พิมพ.
อางถึง
บรรณานุกรม

(Sabin, 1992, p. 2)
Sabin, W.A. (1992). The Gregg reference manual (Vol. 2). Lake Forest,
IL: Glencol.

หมายเหตุ: Gregg เปนชื่อเฉพาะจึงขึ้นตนดวยตัวใหญ

16. บทความในหนังสือ
อางถึง
บรรณานุกรม

อางถึง
บรรณานุกรม

(ดวงจันทร อาภาวัชรุตม, 2547, น. 90-91)
ดวงจันทร อาภาวัชรุตม. (2547). อาการกบตม (สุก). ใน มิ่งสรรพ ขาว
สะอาด และชับปนะ ปนเงิน (บก.). นพีสีเชียงใหม. (น. 90-91).
เชียงใหม: สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
(McLennan, 2001, p. 46)
McLennan, G. (2001). Maintaining Marx. In G. Ritzer & B. Smart
(Eds.). Handbook of social theory. (pp. 43-53). London: Sage.

17. การอางถึงจากเอกสารที่ไมสามารถหาตนฉบับจริงได
ใหอางเลมที่พบ (APA, 2001, p.247)
อางถึง
บรรณานุกรม

อางถึง
บรรณานุกรม

เกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา (อางถึงในจันทรา ทองคําเภม, 2540)
จันทรา ทองคําเภม. (2540). สภาวะแวดลอมของเรา. กรุงเทพฯ: ฝาย
บริการวิชาการสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
Richard Eberhart (as cited in Brown & Milstead, 1968)
Brown, J. D., & Milstead, S. L. (1968) Visualizing data. Summit, NJ:
Hobart Press.

18. หนังสือไมปรากฏ สถานที่พมิ พ สํานักพิมพ และปที่พิมพ
อางถึง
บรรณานุกรม

(พระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทโธ), ม.ป.ป., น. 32)
พระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทโธ). (ม.ป.ป.). จาริกเนปาล. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
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อางถึง
บรรณานุกรม

(Rush & The League of Human Dignity, n.d.)
Rush, W. L., & The League of Human Dignity. (n.d.). Writing with
dignity. N.P.: n.p.

หมายเหตุ: Rush คือ ผูแตงที่เปนบุคคล The League of Human Dignity คือ ผูแตงที่เปนหนวยงาน

หนังสืออางอิง
1. สารานุกรม
อางถึง
บรรณานุกรม

อางถึง
บรรณานุกรม

อางถึง
บรรณานุกรม

(ชื่อ สกุล ผูเขียนบทความ, ป, หนา)
ชื่อผูเขียนบทความ. (ป). ชื่อบทความ. ใน ชื่อสารานุกรม
(เลมที่, หนา). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.

(ศรีเลา เกษพรหม, 2542, น. 6654)
ศรีเลา เกษพรหม. (2542). สลุง. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ (เลมที่ 13, น. 6654). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย.
(Oldroyd, 1995, 208)
Oldroyd, H. (1995). Rainbow. In Encyclopedia Americana (Vol.15, pp.
196-208). Danbury: Grolier.

หมายเหตุ: หากไมมีชื่อผูเขียนบทความใหใชชื่อบทความแทนชื่อผูเขียน

2. พจนานุกรมทีเ่ ปนที่รูจักแพรหลาย
อางถึง
บรรณานุกรม
อางถึง
บรรณานุกรม
อางถึง
บรรณานุกรม

(ชื่อพจนานุกรม, ป, หนา)
ชื่อพจนานุกรม. (ป). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศ. 2542, 2546, น. 37)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศ. 2542. (2546). กรุงเทพฯ: นาน
มีบุคส.
(Merriam -Webster’s collegiate dictionary, 1993, p. 125)
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield,
MA: Merriam-Webster.
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3. พจนานุกรมทีม่ ีผูแตง ลงรายการเหมือนหนังสือทั่วไป
บรรณานุกรม

(สอ. เสถบุตร, 2543, น. 20)
สอ. เสถบุตร. (2543). New model English-Thai dictionary. กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช.

อางถึง
บรรณานุกรม

(Simpson, 1999, p. 30)
Simpson, M. (1999). The English Thai dictionary. Schweiz: Staub.

อางถึง

รายงานการวิจัย
อางถึง
บรรณานุกรม

อางถึง
บรรณานุกรม

อางถึง
บรรณานุกรม

(ชื่อ นามสกุลผูวิจัย, ป, หนา)
ชื่อ นามสกุล ผูวิจัย. (ป). ชื่องานวิจัย (ประเภทของงานวิจัย เชน
รายงานการวิจัย). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.

(ฉันทนา บรรณศิริ และโชติ หวันแกว, 2535, น. 70)
ฉันทนา บรรณศิริ และ โชติ หวันแกว. (2535). การศึกษาสถานภาพและ
นโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส: เด็กทํางาน (รายงาน
ผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
(Broadhurst & Maller, 1991)
Broadhurst, R. G., & Maller, R.A. (1991). Sex offending and recidivism
(Tech. Rep. No.3). Nedlands, Western Australia: University of
Western Australia Crime Research Centre.

เอกสารการประชุมทางวิชาการ (Proceeding, Symposia)
อางถึง
บรรณานุกรม

อางถึง

(ชื่อ นามสกุลผูเขียนบทความ, ป, หนา)
ชื่อ นามสกุลผูเขียนบทความ. (ป). ชื่อบทความ. ใน การสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง………... (หนา). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.

(จีรเดช มโนสรอย, สุดา เสาวคนธ, และอภิญญา มโนสรอย, 2543,
น. 42-50)

26

บรรณานุกรม

จีรเดช มโนสรอย, สุดา เสาวคนธ, และอภิญญา มโนสรอย. (2543). หญา
หวาน (Stevia). ใน การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ
เภสัชกรรมครั้งที่ 2 เรื่องการวิจัยฅและพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ
เพื่อการแพทยแผนไทย (น. 42 - 50). เชียงใหม: ศูนยวิจัยและพัฒนา
วัตถุดิบยาเครือ่ งสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

อางถึง

(Deci & Ryan, 1991)
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self:
Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska
Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation
(pp. 237- 288). Lincoln: University of Nebraska Press.

บรรณานุกรม

งานวิจัย นําเสนองานโดยโปสเตอรในงานประชุมวิชาการ
อางถึง
บรรณานุกรม

(ชื่อ นามสกุลผูวิจัย, ป, หนา)
ชื่อ นามสกุลผูวิจัย. (ป, เดือน). ชื่องาน หรืองานวิจัย. การนําเสนอโปสเตอร
ในการประชุมวิชาการ, สถานที่จัดประชุม.

อางถึง

(นิวัฒน สินสุวงศ, 2548, น. 136)
นิวัฒน สินสุวงศ. (2548, กรกฎาคม). การสํารวจสาเหตุของการเกิดแผล
ที่กระจกตา. การนําเสนอโปสเตอรในงานประชุมสัมมนา
วิชาการประจําป พ.ศ. 2548 ของที่ประชุมสภาอาจารย
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย, เชียงใหม.

บรรณานุกรม

อางถึง

(Ruby & Fulton, 1993)

บรรณานุกรม

Ruby, J. & Fulton, C. (1993, June). Beyond redlining: Editing
software that works. Poster session presented at the annual
meeting of the Society for Scholarly Publishing, Washington,
DC.
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จุลสาร เอกสารอัดสําเนา เอกสารพิมพดีด แผนพับ และเอกสารไมไดตีพิมพอื่นๆ
อางถึง
บรรณานุกรม

อางถึง
บรรณานุกรม
อางถึง
บรรณานุกรม

(ชื่อ นามสกุลผูแตง, ป)
ชื่อ นามสกุลผูแตง. (ป). ชื่อเอกสาร [ประเภทเอกสาร]. สถานที่พิมพ:
สํานักพิมพ.

(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (ม.ป.ป.). ซื้อขายตราสารหนี้เชิญทางนี้
[แผนพับ]. กรุงเทพฯ: ผูแตง.
(Research and Training Center on Independent Living, 1993)
Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guideline
for reporting and writing about people with disabilities (4th ed.)
[Brochure]. Lawrence, KS: Author.

สิทธิบัตร
อางถึง

(สิทธิบัตรของประเทศใด ตามดวยเลขที่ขอสิทธิบัตร, ปที่ไดรับ
สิทธิบัตร).
บรรณานุกรม ชื่อ นามสกุลผูขอสิทธิบัตร. (ปที่ประกาศใหสิทธิบัตร). ชื่อประเทศผูให
สิทธิบัตร ตามดวยเลขที่ของสิทธิบัตร. เมือง : หนวยงานที่ให
สิทธิบัตร.

สิทธิบัตรไทย เลขที่ 087,672, (2548).

อางถึง
หรือ

(สิทธิบัตรไทย เลขที่ 087,672, 2548).

บรรณานุกรม

ชัยวัฒน ไชยสวัสดิ์. (2548). สิทธิบัตรไทย เลขที่ 087,672. กรุงเทพฯ:
กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย.

อางถึง

U.S. Patent No. 123,445 (1988)
(U.S. Patent No.123,445,1988)
Smith, I. M. (1988). U.S. Patent No.123,445. Washington, DC: U.S.
Patent and Trademark Office.

หรือ
บรรณานุกรม
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วิทยานิพนธ
อางถึง
บรรณานุกรม

(ผูเขียน, ป, หนา)
ผูเขียน. (ป). ชื่อวิทยานิพนธ. ระดับวิทยานิพนธ……………….…, ชื่อ
มหาวิทยาลัย. (สําหรับงานนิพนธตางประเทศ ใหใสเครื่องหมาย “,”
หลังชื่อมหาวิทยาลัย และใสชื่อประเทศ

1. วิทยานิพนธฉบับเต็ม อางเนือ้ หาจากเลมวิทยานิพนธที่ไมไดพิมพเผยแพร
อางถึง
บรรณานุกรม

อาง ถึง
บรรณานุกรม

(สรรพงษ จันทเลิศ, 2546, น. 20)
สรรพงษ จันทเลิศ. (2546). การสรางเว็บไซตทองเที่ยวของจังหวัด
เชียงราย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
(Kirwan, 2004)
Kirwan, B.E. (2004). The incidence of U.S. agricultural subsidies on
farmland rental rates. Unpublished master’s thesis,
Massachusetts Institute of Technology, United State of America.

หมายเหตุ: วิทยานิพนธ ดุษฎีบัณฑิต ใชคําวา “วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมไดตีพิมพ”
ภาษาตางประเทศใช “Unpublished doctoral dissertation”

2. สาระสังเขปวิทยานิพนธ และปริญญานิพนธ
2.1 บรรณานุกรมใหใสชื่อสิ่งพิมพ เชน“สาระสังเขป วิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย 2487-2517”
ตามดวย หมายเลขประจํางานนิพนธหากมี หรือใส เลมที่ และ หนา หรือ ใสเฉพาะหนา
หากไมมีเลมที่
อาง ถึง

(สรายุทธ พึ่งพุมแกว, 2525, น. 80)

บรรณานุกรม

สรายุทธ พึ่งพุมแกว (2525). กลยุทธการตลาดของธุรกิจรถเชาใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2536). สาระสังเขปวิทยานิพนธของ
มหาบัณฑิตทางดานสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป
การศึกษา 2528-2536, 145.

อางถึง

(Ross, 1990)
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บรรณานุกรม

Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity:
When a witness misidentifies a familiar but innocent person from
a lineup (Doctoral dissertation, Cornell University, 1990).
Dissertation Abstracts International, 51,417.

2.2 อางถึงจากฐานขอมูล ใสชื่อฐานขอมูล หมายเลขประจํางานนิพนธ (ถามี) สําหรับ
ฐานขอมูลตางประเทศที่มีหมายเลขของ University microfilms-UMI ใหใสไวดวย
อางถึง
บรรณานุกรม
อางถึง
บรรณานุกรม

(สมชาติ สาระสุวรรณ, 2546)
สมชาย สาระสุวรรณ. (2546). การเกิดผูนาํ ในชุมชนแออัด. ฐานขอมูล
วิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส (มหาวิทยาลัยเชียงใหม).
(Bower, 1993)
Bower, D.L.(1993). Employee assistant programs supervisory referrals:
Characteristics of referring and nonrecurring supervisors.
Dissertation Abstracts International, vol. 54 (01), 534B. (UMI
No. 9315947)

วารสาร
อางถึง
บรรณานุกรม

(ผูเขียนบทความ, ป, หนา)
ผูเขียนบทความ. (ป, วัน เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขฉบับที่,
เลขหนาที่ปรากฎบทความ.

1. บทความในวารสาร มีปที่ และฉบับที่
อางถึง
(ประมูล สัจจิเศษ, 2541, น. 35)
บรรณานุกรม
ประมูล สัจจิเศษ. (2541). ปญหาและแนวทางแกไขเศรษฐกิจไทย.
สังคมศาสตรปริทัศน, 19(2), 34-39.
อางถึง
บรรณานุกรม

(McArdle, 2006, pp. 26-27)
McArdle, E. (2006). Getting it right. Harvard Law Bulletin, 57 (2),
22 – 27.

2. วารสารหรือนิตยสารที่ไมมีเลขปที่ ออกตอเนื่องทั้งป
อางถึง
บรรณานุกรม

(ประทุมพร วัชรเสถียร, 2545, น. 55-56)
ประทุมพร วัชรเสถียร. (2545, 15 พฤศจิกายน). จอรช ดับลิว บุช กับโลกที่
ไมมีขื่อมีแป. ขวัญเรือน, 744, 56-57.

30

อางถึง
บรรณานุกรม

(Silverberg, 2005, p.50)
Silverberg, M. (2005, November 10). War responsibility revisited:
Ausehwitz in Japan. Review of Asian and Pacific Studies, 29,
43-63.

หนังสือพิมพ
\
\

อางถึง
บรรณานุกรม

อางถึง
บรรณานุกรม
อางถึง
บรรณานุกรม

(ผูเขียนบทความ, ป, หนา)
ผูเขียนบทความ. (ป, วันที่ เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ, หนา.

(อธิชัย ตนกันยา, 2549, น. 34)
อธิชัย ตนกันยา. (2549, 25 เมษายน). ขามพรมแดนไทย-พมา-จีน สํารวจ
เสนทางสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หาลูทางการคาทองเที่ยว. มติชน, น. 34.
(Lee, 2006, p.13)
Lee, Melanie. (2006, April 26). Plastic perfection. Bangkok Post, p. 13.

โสตทัศนวัสดุ และอื่นๆ
อางถึง
บรรณานุกรม

(ชื่อผูผลิต, ปที่ผลิต)
ชื่อผูผลิต. (ตําแหนงผูผลิต). (ป). ชื่อเรื่อง [ประเภทของวัสดุ]. สถานที่
ผลิต: หนวยงานที่ผลิต.

1. เพลงในรูปแบบ ซีดี
อางถึง
บรรณานุกรม
อางถึง
บรรณานุกรม

(ภูวนาถ คุณผลิน, 2542)
ภูวนาถ คุณผลิน. (2542). เจาไมมีศาล ใน แกรมมี่โกลด ซีรี่ส [ซีดี].
กรุงเทพฯ: จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่.
(Gilberto, 2005)
Gilberto, A. (2005). Over the water fall. On Bossa Nova [CD].
Singapore: Universal Music Pte.

2. ภาพยนตรในรูปแบบฟลม วีซีดี (VCD) ดีวีดี (DVD)
อางถึง

(อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ, 2544)
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บรรณานุกรม

อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ (ผูกํากับ). (2544). โหมโรง [ภาพยนตร].
กรุงเทพฯ: สหมงคลฟลมอินเตอรเนชั่นแนล.

อางถึง

(Kubrick, 1980)
Kubrick, S. (Director). (1980). The Shining [Motion picture]. United
States: Warner Brothers.

บรรณานุกรม

3. รายการโทรทัศน และวิทยุ
อางถึง
บรรณานุกรม

อางถึง
บรรณานุกรม

(สรยุทธ สุทัศนจินดา, 2549)
สรยุทธ สุทัศนจินดา. (ผูจัดรายการ). (2549, 1 พฤษภาคม). ผลการสอบ
โอเนต-เอเนต. [รายการถึงลูกถึงคน] กรุงเทพฯ: สถานีวิทยุ
โทรทัศน อสมท.
(Mactyre, 2002)
Mactyre, L. (Reporter). (2002, January 23). Scandal of the century
[Television series episode]. In H. Cashore (Producer), the fifth
estate. Toronto: Canadian Broadcasting Corporation.

หมายเหตุ: ลงรายการวัน เดือน ปที่ออกอากาศ

4. ผลงานทางศิลปะ
อางถึง
บรรณานุกรม

(กมล ทัศนาญชลี, 1991)
กมล ทัศนาญชลี (จิตรกร). (1991). หนังใหญ-อเมริกันอินเดียน 1991
[ภาพวาด]. การแสดงนิทรรศการศิลปนแหงชาติ ครั้งที่ 37. คนเมื่อ
3 พฤษภาคม 2549 จาก http://www.art-centre.su.ac.th/

(Van Gogh, 1988)
บรรณานุกรม Van Gogh, V. (Artist). (1888). Entrance to the public gardens in Aries
[Painting]. New York: Metropolitan Museum of Art.
อางถึง

การติดตอสื่อสารสวนบุคคล
1. การติดตอสื่อสารที่ไมมีการจัดเก็บเพื่อการสืบคนอยางเปนระบบ
การสื่อสาร เชน การสัมภาษณบุคคล การสัมภาษณทางโทรศัพท รวมถึง การสื่อสารทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส กลุมขาว หรือ กลุมสนทนาเฉพาะดาน และ แผงขาว (Bulletin board)
ใหทําการอางถึงในเนื้อหาโดยไมตองลงรายการในบรรณานุกรม
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อางถึง
บรรณานุกรม

(ชื่อผูถูกสัมภาษณ, การสื่อสารสวนบุคคล, วัน เดือน ป)
ไมใส

สุวิทย รุงวิสัย (การสื่อสารสวนบุคคล, 20 มิถุนายน 2551)
K. W. Schaie (personal communication, April 4, 2009)
(K. W. Schaie, personal communication, April 4, 2009)

อางถึง

2. การติดตอสื่อสารที่มีการจัดเก็บเพื่อการสืบคนอยางเปนระบบ
หากตรวจสอบวามีคุณคาทางวิชาการ กฎ APA ไมไดระบุใหลงรายการในสวนบรรณานุกรม
แตหากตองการอางถึง หรือ ใสในรายการบรรณานุกรมอาจลงไดดังนี้
อางถึง
บรรณานุกรม

อางถึง
บรรณานุกรม

(วิจิตร สาระสันท, 12 เมษายน 2549)
วิจิตร สาระสันท. (2549, 12 เมษายน). [สัมภาษณ โดย สาวิตรี
ดาราวรรณ, ผูจัดรายการ เทีย่ วเชียงใหม]. วันสงกรานต.
คนเมื่อ 21 มิถุนายน 2549, จาก http://www.library.cmu.ac.th/
activities/guests/water.htm
(M. W. Edleman, October 21, 2004)
Edleman, M. W. (2004, October 21). [Interview with Tavis Smiley, host
of The Tavis Smiley Show]. Marian Wright Edelman: Bush
leaving kids behind. Retrieved October 24, 2004, from NPR
Website: http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=
4120281

เอกสารอิเล็กทรอนิกส
1. เว็บเพจ
อางถึง
บรรณานุกรม

(ผูแตง, ป)
ผูแตง. (ป). ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ, คนเมื่อ [วัน เดือน ป], จาก URL ที่
ใชสืบคน ของเว็บไซต

1.1 เว็บเพจ มีผูเขียน หรือมีหนวยงานผูรบั ผิดชอบ
อางถึง

(ชวนะ ภวกานันท, 2548)
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บรรณานุกรม

อางถึง
บรรณานุกรม

ชวนะ ภวกานันท. (2548). ธุรกิจสปาไทยนากาวไกลไปกวานี.้ คนเมื่อ
25 ธันวาคม 2548, จาก http://www.businesstgai.co.th/
content.php
(Lesley University, 2005)
Lesley University. (2005). Basic APA format for citing print materialist
media. Retrieved April 28, 2006, from http://lesley.edu/library/
guide/citation

1.2 เว็บเพจ ไมปรากฏผูเขียน และปที่จัดทํา ใส ม.ป.ป. (ไมปรากฏปที่พิมพ)
อางถึง
(“ปญหา”, ม.ป.ป. )
บรรณานุกรม
ปญหาสามชายแดนภาคใต. (ม.ป.ป.). คนเมื่อ 3 พฤษภาคม 2549, จาก
http://www.tvs.co.th/service/mod/hertitage/nation/misc/vision/
border.htm
อางถึง
(“GVU’s 8 th”, n.d.)
บรรณานุกรม
GVU’s 8th WWW user survery. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from
http://www.cc.gatech.edu/gvu/usersuveys/survey1997–10/
หมายเหตุ: ชื่อบทความยาวตัดคําใหสั้นลง ใสเฉพาะคําแรกในเครื่องหมายอัญประกาศ

2. วารสารอิเล็กทรอนิกส
2.1 บทความจากวารสารบนอินเทอรเน็ต ที่เดิมปรากฏในวารสารฉบับพิมพ
อางถึง
บรรณานุกรม
อางถึง
บรรณานุกรม

(พิทยา ดําเดนงาม, 2548, น. 21)
พิทยา ดําเดนงาม. (2548). เขื่อนพญามังรายที่เวียงเชียงใหม. [รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส]. วารสารเมืองโบราณ, 5, 20-25.
(VandenBos, Knapp, & Doe, 2001).
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Roles of reference
elements in the selection of resources by psychology under
graduates [Electronic version]. Journal of Bibliographic
Research, 5, 117-123.

2.2 บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส ที่ไมไดจัดทําวารสารฉบับพิมพ
อางถึง (สันต ธรรมบํารุง, 2543)
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สันต ธรรมบํารุง. (2543, มกราคม-มิถุนายน). กลไกที่สําคัญของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย. (2548, สิงหาคม). วารสารสารสนเทศ, 1.
คนเมื่อ 3 มิถุนายน 2549, จาก http://arcbs.bsru.ac.th/docu_files/
information1_1-3.doc

อางถึง

(Bernstein, 2002)
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living web. A List Apart:
For People Who Make Websites, (149). Retrieved May 2, 2006,
from http://www.alistapart.com/articles/writeliving

บรรณานุกรม

หมายเหตุ: มีปที่ใหใสในเครื่องหมาย “(...)” หากไมมีปที่ ใสแตฉบับที่

2.3 บทความจากฐานขอมูล
อางถึง
บรรณานุกรม

อางถึง
บรรณานุกรม

(ชาญชัย เจริญรื่น, 2544)
ชาญชัย เจริญรื่น. (2544). การจัดแรงดานทางอากาศพลศาสตร
ของเมล็ดขาวเปลือก. วารสารวิชาการ. 9(3). คนเมื่อ 5 กรกฎาคม
2549, จากฐานขอมูลวารสารวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
(Smith, Parker, & Pease, 2002)
Smith, A. M., Parker, A. L., & Pease, D. L. (2002). A study of
enjoyment of peas. Journal of Abnormal Eating, 8(3).
Retrieved February 20, 2003, from PsycARTICLES database.

3. บทความจากขาวสาร (Newsletter) จัดทําในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
อางถึง
บรรณานุกรม

อางถึง
บรรณานุกรม

(พัชรี เจริญเดช, 2547)
พัชรี เจริญเดช. (2547, 21 กรกฎาคม). 12 ป สวทช. อดีตปจจุบันและ
อนาคต. TIAC E-Newsletter, 2(2) คนเมื่อ 6 กรกฎาคม 2547, จาก
http://www.server 2.Tiac.or.th./e-newsletter
(Glueckauf, et al., 1998)
Glueckauf, R. L., Whitton, J., Baxter, J., Kain, J., Vogelgesang,
S., Hudson, M., et al. (1998, July). Videocounseling for
of rural teens with epilepsy – Project update. Telehealth
News, 2(2). Retrieved June 6, 2000, from
http://www.telehealth.net/subscribe/newsletter4a.html
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4. หนังสือพิมพออนไลน มีฉบับพิมพ
อางถึง
บรรณานุกรม

อางถึง
บรรณานุกรม

(ทินพันธ นาคะตะ, 2549)
ทินพันธ นาคะตะ. (2549, 4 กรกฎาคม). ในหลวง ศาล กับ อํานาจ
อธิปไตย. [ฉบับอิเล็กทรอนิกส]. มติชน. คนเมื่อ 9 กรกฎาคม 2549,
จาก http://www.matichon.co.th/
(Stevens, 1998)
Stevens, W. K. (1998, April 28). New evidence finds this is
warmest century in 600 years [Electronic version]. New York
Times. Retrieved April 28, 1998, from http://www.nytimes.com

5. สารานุกรมออนไลน
อางถึง
บรรณานุกรม
อางถึง
บรรณานุกรม

(วัดไทย, 2543)
วัดไทย. (2543). สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เลม 28, คนเมื่อ
28 เมษายน 2549, จาก http://kanchanapisiek.or.th/
(Johansson, 2006)
Johansson, T. S. (2006). Bee. Grolier Online, Retrieved April
28, 2006, from http://go.Grolier.com/

6. วิดีโอออนไลน
อางถึง
บรรณานุกรม

(เมืองไทย, 2006)
จรรยา สีสวัสดิ์. (2552, 4 มกราคม). บทโฆษณา[วิดีโอไฟล]. นําสงที่
http://www.youtube.com/watch?v= Pno0lS9st4c

อางถึง
บรรณานุกรม

(Norton, 2006)
Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a
lightswitch [Video file]. Video posted to
http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs

7. จดหมายอิเล็กทรอนิกส
จดหมายอิเล็กทรอนิกสจะใชในการอางถึงในเนื้อหา ไมใสในสวน บรรณานุกรม
อางถึง
(วิทยา สุขเกษม, การสื่อสารสวนบุคคล, 15 มิถุนายน, 2549)
(E. Robbins, personal communication, January 4, 2001)
บรรณานุกรม
ไมใสรายการในหนาบรรณานุกรม
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