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การอางอิงแหลงขอมูล: รายการเอกสารอางองิ 
 การเขียนรายการเอกสารอางอิงทายเลมตามรูปแบบของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน 
(American Psychological Association, 2001) ไดใหความสําคัญแหลงขอมูลท่ีใชประกอบการ
คนควาจริง ๆ เทานั้น ดังนั้นเอกสารหรอืแหลงขอมูลทุกรายการที่ไดอางอิงไวในเนื้อหาจะถูก
รวบรวมและเรียงตามลําดับอักษรชื่อผูแตงและปท่ีพิมพในตอนทายเลม โดยใหรายละเอียด
แหลงขอมูลท่ีสมบูรณเพียงพอสําหรับชวยผูอานคนหาเอกสารหรือแหลงขอมูลเหลานั้นได
อยางสะดวก  
 วิธีการเขียนรายการเอกสารอางอิงทายเลมมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภทของ
แหลงขอมูลท่ีนํามาประกอบการอางอิง ดังรายละเอียดที่จะนําเสนอตอไปนี้ 
 

1. หนังสือ แผนพับ และจุลสาร 
 
 
 องคประกอบรายการอางองิมีดังนี้ 

1. ผูแตงหรือบรรณาธิการ  
1.1 สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษใหใสชื่อสกุลขึ้นกอนและตามดวย 

อักษรตัวแรกของชื่อตนและชื่อกลาง (ถามี) สําหรับหนังสือภาษาไทยใหใสชื่อและนามสกุล
ตามลําดับ  

1.2 ผูแตงที่เปนสถาบันใหใสหนวยงานหลักและตามดวยหนวยงาน
ยอยตามลําดับ 

1.3 ผูแตงที่ใชนามแฝงใหลงนามแฝงตามที่ปรากฏ 
อยางไรก็ตามใหดูรายละเอียดจากวิธีการลงรายการหนังสือท่ีมจํีานวนผูแตง

แตกตางกัน และวิธีการลงรายการผูแตงที่มีคํานําหนานามหรือนามบรรดาศักดิ์ 
2. ปพิมพหรือปลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายวงเล็บ หนังสือท่ีไมปรากฏปพิมพให

ใสอักษรยอ “n.d.” หรือ “ม.ป.ป.” และหนังสือท่ีกําลังจัดพิมพใหใสคําวา “in press” หรือ 
“กําลังจัดพิมพ” 

3. พิมพชื่อหนังสือดวยอักษรตัวเอนและอกัษรตัวแรกของคําแรกใชตัวพิมพ
ใหญ  

4. ใหใสครั้งที่พิมพสําหรับหนังสือท่ีพิมพครั้งที่สองเปนตนไปในวงเล็บ ใน
กรณีฉบับปรุงแกไขใหใสรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนาปกใน 

ผูแตง. (ปพิมพ). ช่ือหนังสือ (คร้ังที่พิมพ). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
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 (พิมพครั้งที่ 2)    (2nd ed.)  
 (พิมพครั้งที่ 3)    (3rd ed.) 
 (พิมพครั้งที่ 4)    (4th ed.) 
 (พิมพครั้งที่ 2 แกไขปรับปรุง)  (2nd ed., rev.)  
 (ฉบับปรับปรุงใหม)  (rev. ed.) 

5. สถานที่พิมพและสํานักพิมพ  
5.1ใหใสชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัด สําหรับชื่อเมืองในสหรัฐอเมริกาที่

ไมเปนที่รูจักใหใสอักษรยอชื่อรัฐดวย และเมืองในประเทศอื่น ๆ ท่ีไมเปนที่รูจักหรือชื่อเมอืง
ท่ีซ้ํากันในหลายประเทศใหใสชื่อประเทศดวย   
 Baltimore  Boston Chicago Los Angeles 
 New York   San Francisco  Amsterdam 
 Bangkok  Tokyo   Jerusalem 
 Vienna  London   Milan 
 Moscow  Paris   Rome    
        Stockholm   
 Toronto, Canada  Oxford, England 
 Bloomington, IN  Bloomington, IL 

5.2 หนังสือภาษาไทยใหใสชื่อจังหวัด กรณีท่ีพิมพในกรุงเทพ 
มหานคร หรือกรุงเทพฯ ใหใสคําวา “กรุงเทพฯ” ในรายการสถานที่พิมพ ยกเวนหนังสือเกาที่
ใชคําอื่นใหลงรายการตามที่ปรากฏ เชนคําวา “พระนคร” 

5.3 รายละเอียดของสํานักพิมพใหใสเฉพาะคําสําคัญ โดยตัดคําหนา
หรือคําตอทายออกไป เชน Publisher, Co., Inc หรอืสาํนักพิมพ บริษัท หางหุนสวน  จํากัด แต
ใหคงคําวา “Books” หรือ “Press” หรือ โรงพิมพไว 
   5.4 สําหรับสํานักพิมพท่ีเปนสถาบัน หรือสมาคมรวมทั้งชื่อ
สํานักพิมพท่ีมีคําวา press ซึ่งหากตัดออกจะทําใหสับสน ใหระบุชื่อเต็ม เชน 
 Indiana University Press 
 Academic Press 
 Free Press 
        Oxford University Press 
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5.5 สิ่งพิมพของหนวยงาน เชน กระทรวง ทบวง กรม กอง องคกร 
หรือสมาคมใหใสดังกลาวในรายการสํานักพิมพ แตถาหากไดใสชื่อดังกลาวไวในรายการผู
แตงแลว ไมตองใสชื่อหนวยงานซ้ําในรายการสํานักพิมพ แตใหใสคําวา “Author” หรือ “ผู
แตง” แทน 

5.6 ถาไมปรากฏสถานที่พิมพหรือสํานักพิมพใหใสคําวา “n.p.” (no 
place) หรือ “ม.ป.ท.” (ไมปรากฏที่พิมพ) ในตําแหนงของสถานที่พิมพหรือสํานักพิมพ 

1.2 ผูแตงหนึ่งคน 
 
 
 
 
  

1.2  หนังสือท่ีมีผูแตง 2-6 คน ใหใสชื่อผูแตงทั้งหมดสําหรับชาวตางชาติใหใชเครื่อง
เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นผูแตง และเพิ่มเครื่องหมาย “&” หรือคําวา “และ” คั่นระหวางคน
รองสุดทายและคนสุดทาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ผูแตงมากกวา 6 คน ใหใสชื่อผูแตงคนที่ 1-6 และตามดวยคําวา “et al” หรือคําวา 
“และคนอื่น ๆ”  

 
 

Skinner, B. F. (1938). The behavior of organisms. New York: Appleton-Century-Crofts. 
 
กิดานันท มลิทอง. (2538).  ซีดีรอม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ณรงค ปอมบุปผา. (2526). วิธีสอนวิชาการศึกษาคนควาเบื้องตน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

Schaie, K. W., & Willis, S. (1986). Adult development and aging (2nd ed.). Boston: 
 Little, Brown. 
Singh, S., Forrest, J. D., & Torres, A. (1989). Prenatal care in the United states.  New  
 York: Alan Guttmacher Intitute. 
รัญจวน อินทรกําแหง, คณุ และนวลจันทร รัตตากร. (2524). หองสมุดโรงเรียน  

(พิมพคร้ังที่3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพรามินทร. 
ประสิทธิ์ พงศอุดม, นันทชยั มีชูธน, อุบลวรรณ มีชูธน, ชยันตร หิรัญพนัธ, วิยะดา ทฬัหกิรณ, 
 และสินชัย เชาวเจริญรัตน. (2547). 175 ปพนัธกิจครสิตศาสนาโปรเตสแตนตใน 
 ประเทศไทย (1828-2003). กรุงเทพฯ: ประชุมทอง. 
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 1.4 ผูแตงที่เปนหนวยงานนิติบุคคล ในตําแหนงผูแตงใหใสชื่อหนวยงานหลักคั่นดวย
เครื่องหมายจุลภาค (,) และตามดวยหนวยงานยอยตามลําดับ ในกรณีท่ีหนวยงานทําหนาที่
จัดพิมพหนังสือดวย ไมตองใสชื่อหนวยงานในสวนของสํานักพิมพ แตใหใสคําวา “Author” 
หรือ “ผูแตง” แทน 
 
 
 
 
 
 
 1.5 หนังสือท่ีมีบรรณาธิการเปนผูรับผดิชอบแทนผูแตง ใหใสชื่อบรรณาธิการ
เชนเดียวกับการลงรายการผูแตง ตามดวยคําวา “Ed.” หรือ “Eds.” กรณีบรรณาธิการมากกวา
หนึ่งคน ในกรณีหนังสือภาษาไทยใหใสคําวา “บรรณาธิการ”  หนังสือท่ีมีผูแตงคนเดียวและ
บรรณาธิการคนเดียวใหใสชื่อบรรณาธกิารไวในวงเล็บหลังชื่อหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Lumpkin, C., Jr., McClung, J., Lowrey, C. R., Settle, S. A., Lorenz., K., Lopata, H. Z., et al. 
 (1966). Evolution and modification of behavior. Chicago: University of Chicago 
 Press. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน, อารี พันธุมณี, ลัทธิกาล ศรีวรมย, ณกล จันทรสม, สุพีร ลิมไทย,  

หิรัญกิตติ,และคนอื่น ๆ. (2541).  พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพฯ: พีรฟลมและ 
ไซเท็กซ. 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, บณัฑิตวิทยาลัย. (2547).  คูมือการจัดทําดษุฎนีิพนธ วิทยานพินธ 
 สารนิพนธ และการศึกษาอิสระ. ม.ป.ท.: ผูแตง. 
 
American Psychological Association. (2001). Publication Manual of the American 
 Association (5th ed.). Washingto, DC.: Author. 

Reisman, S. J. (Ed.). (1962). A style manual for technical writers and editors. New York: 
 Macmillan. 
จินดา ยาปนเวช. (2547). คูมอืเรียนภาษา PASCAL (ทรงลักษณ สกุลวิจติรสินธุ, 
 บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: โปรวิช่ัน. 
เติมสุข พงษตน, (บรรณาธิการ). (2531). คูมือการปฏิบัติงานการทําบัตรรายการของสํานัก 

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, สํานักหอสมุดกลาง, ฝายวิเคราะหสนเทศ. 

อภิชัย พนัธเสน (บรรณาธิการ). (2530). วกิฤตการณหนีต้างประเทศของรัฐบาลไทย. 
 กรุงเทพฯ:  สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย. 
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 1.5 หนังสือท่ีไมปรากฏผูแตง หรือบรรณาธิการ ใหใสชื่อหนังสือในตําแหนงผูแตง 
และตามดวยปพิมพ ในการเรียงรายการอางอิงใหเรียงตามชื่อหนังสือ  
 
 1.6 หนังสือฉบับปรับปรุง ใหใสคําวา “Rev. ed.” หรือ “ฉบับปรังปรุง” หรือ “ฉบับ
ปรับปรุงใหม” ตอจากชื่อหนังสือ 
 
 
 
 
 
 1.7 หนังสือหลายเลมจบที่พิมพปเดียวหรือพิมพหลายปตอเนื่องกันใหใสคําวา “Vols” 
หรือ “เลม” และลําดับเลมตอจากรายการชื่อหนังสือ ถาหนังสือท่ีใชเวลาหลายปในการพิมพ
ใหใสชวงปท่ีพิมพในรายการปพิมพ 
 
 
 
 
 
 
 1.8 หนังสือพจนานุกรมหรือสารานุกรม สําหรับหนังสือท่ีไมปรากฏผูแตงหรือ
บรรณาธิการใหใสชื่อหนังสือในรายการผูแตง ในกรณีท่ีหนังสือมีบรรณาธิการกลุมใหญ ให
ใสชื่อบรรณาธิการสําคญัคนเดียว และตามดวยคําวา “et al” หรือ “และคนอื่น ๆ” 
 
 
 
 
 
 1.9 หนังสือแปล ใหใสชื่อผูแตงตนฉบับในรายการผูแตง และใสชื่อผูแปลและคําวา 
“ผูแปล”ในวงเล็บตอจากชื่อหนังสือ 
 

American Psychological Association, Coucil of Editors. (1957).  Publication manual of 
 the American Psychological Association (Rev. ed.). Washingto, DC: Author. 
The Random house college dictionary (Rev. ed.). (1984). New York: Random House. 

Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). New York:  
 McGraw-Hill. 
McGraw-Hill encyclopedia of science & technology (5th ed., vols. 1-15).  (1982).  

New York: McGraw-Hill. 

Webster’ third new international dictionary, unabridged: The great library of the English 
 Language. (1993).  Springfield, MA: Merriam-Webster. 
พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 2525 (พิมพคร้ังที่ 6). (2539). กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน. 
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 1.10 แผนพับ ใหใสรายละเอียดเชนเดียวกันกับหนังสือ แตใหใสคําวา “[Brochure]” 
หรือ “[แผนพับ]” ตอจากชื่อแผนพับหรือครั้งที่พิมพ 
 
 
 
 
 
 
 
 1.11 หนังสือรวมบทความหรือหลายบทที่รวบรวมผลงานของผูแตงหลายคน และมี
บรรณาธิการ ใหลงรายการดังนี้ 

1. ใสชื่อผูแตงบทความ ปพิมพ ชื่อบทความ  
2. ใสคําวา “In” หรือ “ใน” ตามดวยชื่อบรรณาธิการ และคําวา “Ed.” หรือ 

“Eds.” หรือ “บรรณาธิการ”   ตามดวยชื่อหนังสือ และเลขหนาที่บทความปรากฏ  
 
 
 
 
 
 
 
 1.12 บทความหรือรายการจากสารานุกรม  
 
 
 
 
 

เคอร, อีลิเนอร (2539). ชาดาโกะกับนกกระเรียนพันตวั (ถิรนันท อนวชั, ผูแปล) (พิมพคร้ังที่ 2). 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, คณะนิเทศศาสตร, ภาควิชาสื่อสารมวลชน. 

Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guidelines for reporting 
 and writing about people with disabilities (4 th ed.) [Brochure].  Lawrences, KS: 
 Author. 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, คณะกรรมการประชาสัมพันธ. (ม.ป.ป.). รามคําแหงในทศวรรษที่ 4 
 [แผนพับ]. กรุงเทพฯ: ผูแตง. 

Shock, N. (1977). Biological theories of aging. In J. E. Birren & K. W. Schaie (Eds.),  
 Handbook of the psychology of aging (pp. 125-135). New York: Van Nostrand. 
 
ปรีชา เปยมพงศสานต. (2533).  ระบบตลาดเสรีและปญหาประชาธิปไตย. ใน ฉัตรทพิย 
 นาถสุภา และบุษบา คุณาศิรินทร (บรรณาธิการ), เปเรสตรอยกา: จุดเปลี่ยนของ 
 เศรษฐกิจการเมืองโซเวียต (หนา 77-118).  กรุงเทพฯ: สรางสรรค.  

Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 26,  
pp.501-508). Chacago: Encyclopedia Britannica. 

 
เสรี พงศพิศ. (2538). ศาสนาและระบบความเชื่อในประเทศไทย. ใน สารานุกรมไทย 
 สําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั (เลม 20, 
 หนา 11-39). กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมสําหรับเยาวชน.  
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2. วิทยานิพนธ 
การอางอิงวิทยานิพนธระดับปริญญาโท  (master’s thesis) และปริญญาเอก (dotoral 

dissertation) สําหรับระดับปริญญาโทใหใสคําวา “Unpublished master’s thesis” และปริญญา
เอกใหใสคําวา “Unpublished doctoral dissertation” ตอดวยชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อรัฐและชื่อ
เมือง สําหรับวิทยานิพนธท่ีไมใชของประเทศสหรัฐอเมริกาใหใสชื่อประเทศเขาไปดวย 
 
 
 
 
 
  
 การอางอิงวิทยานิพนธภาษาไทยใหใสคําวา “วิทยานิพนธ” หรือ “ปริญญานิพนธ” 
หรือ “ดุษฎีนิพนธ” ตามดวยชื่อปริญญาในแตละสาขาวิชา และชือ่มหาวิทยาลัย  โดยไมตอง
ใสชื่อเมืองหรือจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บทความวารสาร  
การเขียนรายการเอกสารอางอิงของวารสารมีองคประกอบสําคัญคือ 

 3.1 ชื่อผูแตงบทความใหใชหลักการลงรายการเชนเดยีวกับผูแตงหนังสือ โดยใหใส
ชื่อผูแตงมากกวาถึง 6 คน ถาไมปรากฏชื่อผูแตงใหใสชื่อบทความแทน 
 3.2 ปพิมพใหใสไวในเครื่องวงเล็บ 

Nyamboga, C. M. (2003). Impact of information technology on the provision and  
 promotion of university services in developing countries: A comparative 
 study of university libraries in Kenya and Karnataka-India. Unpublished 
 doctoral dissertation, Bangalore University, Karnataka, India. 
 

นิตยา บวัชัย. (2539). ภาพลักษณของบรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยการคนควาที่ 
 อาจารยและนกัศึกษามหาวทิยาลัยเอกชนคาดหวัง. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
มณฑาทิพย แคนยุกต. (2547). การศึกษาความสัมพันธ ระหวางเชาวปญญา เชาวอารมณ 
 กับความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. ปริญญาการศึกษา 

มหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ศริิพร คําพันธ. (2535). คุณสมบัติของบรรณารักษผูใหบริการสารนิเทศตามทัศนะของผูบริหาร 
 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา. ปริญญานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม. 
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 3.3 ชื่อบทความ อักษรตัวแรกของคําแรกของชื่อบทความและของชื่อเรื่องรอง หรือถา
มีคําเฉพาะ (วิสามานยานาม) ใหใชตัวพิมพใหญ ในกรณีท่ีตองการระบุลักษณะพิเศษของ
บทความใหใสไวในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม เชน [Letter to the editor] หรือ [จดหมายถึง
บรรณาธิการ] ตอจากชื่อบทความ  
 3.4 ชื่อวารสารพิมพดวยตัวเอน และอักษรตัวแรกของคําสําคญัของชื่อวารสารใช
ตัวพิมพใหญ  
 3.5 ลําดับปพิมพ (volume) ใหใชตัวเอน และถาวารสารที่มเีลขหนาสิ้นสุดในแตละ
ฉบับใหใสลําดับเลมที่ (number) ไวในวงเล็บดวย โดยใชตัวตรง ซึ่งพบทั่วไปสําหรับวารสาร
ภาษาไทย 
 3.6 เลขหนาที่บทความปรากฏตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Hajela, S. (2003). Social software [Editorial]. Digit, 3(6), 7. 
Buyer’s guide. (2003). Digit, 3(6), 43-48. 
Pawinun,  P. & Kemparaju, T. D. (2004). The information literacy program: A case 
 of digital libraries. SRELS Journal of Information Management, 41(1), 
 67-78. 
Eisenberg, N., Wolchik, S. A., Hernandez, R., & Paternack, J. (1985). Parental socialization 
 of young children’s play: A short-term longitudinal study. Child Development, 56, 

1506-1514. 
Wolchik, S. A., West, S.G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., et al. (2000). 
 An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for 
 children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856. 

ประหยดั หงษทองคํา. (2538). การปกครองระบอบประชาธิปไตย. รัฐสภาสาร, 43(7), 
 5-32. 
ยุทธศักดิ์ วณสีอน และนงคราญ วณีสอน. (2541). เคมีกบัการอนุรักษหนังสือและ 
 เอกสารสําคัญ. วารสารหองสมุด, 42(4), 40-46. 
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3.7  บทความวารสารที่กําลังจัดพิมพ ใหใสคําวา “in press” หรือ “กําลังจัดพิมพ”  ตอ
จากชื่อผูแตง และไมตองใสลําดับปพิมพ (Volume) และเลขหนา 
 
 
 
 
 
 
 3.8 บทความในนิตยสาร สําหรับนิตยสารรายเดือนใหใสปพิมพตามดวยเดือน สวน
นิตยสารรายสัปดาหหรือสองสัปดาหใหใสปพิมพตามดวยเดือนและวันที่ (ถามี) ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 3.9 เอกสารพิเศษที่มากบัวารสาร  
  การอางอิงทั้งฉบับใหลงชื่อบรรณาธิการของฉบับพิเศษในรายการผูแตง ใส
ชื่อฉบับในรายการชื่อบทความ และใสคาํที่แสดงใหเห็นวาเปนเอกสารฉบับพิเศษในวงเล็บ
เหลี่ยม ดังเชน “[Special issue]” ตามดวยชื่อวารสาร ลําดับปพิมพ (volume) และฉบับที่พิมพ 
(number) ของเอกสารฉบับพิเศษดังกลาว ในกรณีท่ีไมปรากฏชื่อบรรณาธิการใหใสชื่อฉบบั
พิเศษแทน สวนการอางอิงแตละบทความที่ปรากฏในเอกสารใหใชหลักการเชนเดียวกันกับ
การอางอิงบทความในวารสารทั่วไป 
 
 
 
 

 
 

Whitney, E. (in press). Having a third child: Prediction behavioral intentions. 
 Journal of Marriage and the Family. 
 
ประภาส พาวนิันท. (กําลังจดัพิมพ). การศกึษาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 ในอินเดีย. วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร. 

อภินันท บวัหภักดี. (2548, พฤษภาคม). หนิแดง หินมวง: ชุมทางแมนตาเรย. 
 อนุสาร อสท, 45(10), 34-37. 
 
ภาณุ มณีวฒันกุล. (2548, เมษายน 1). เอกลักษณอาหารประจําชาติ. ขวัญเรือน, 37(801), 
 267-269. 

Parekh, M., Soverign-Smith, R., D’Souza, G., &  Rao, R. M. (Eds.). (2003). Tips & tricks 
 2003 [Digit special]. Digit, 3(6). 
ปฏิกาญจน จุยเจริญ [บรรณาธิการ]. (2548). Mobile & Wireless office [ฉบับพิเศษ]. 
 QuickPC, 8(2). 
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4. บทความจากจดหมายขาว 
 การอางอิงบทความจากจดหมายขาวใหใสรายละเอยีดเชนเดียวกันกับวารสาร ในกรณี
ท่ีไมปรากฏชื่อผูแตงใหใสชื่อบทความแทน  
 
 
 
 
 
 

4. บทความหนังสือพิมพ 
4.1 ถาไมปรากฏชื่อผูแตงใหใสชื่อบทความแทน  
4.2 สําหรับหนังสือพิมพรายสัปดาห และไดอางอิงจดหมายถึงบรรณาธิการใหใสคาํ

วา “[Letter to the editor]” หรือ “[จดหมายถึงบรรณาธิการ]” ตอจากชื่อจดหมา 
4.3 ในกรณีการอางอิงในเนื้อหาถาหากชื่อบทความยาวใหใสคําสาํคัญ 2-3 คําแทนชื่อ

ผูแตง  
4.4 ใหใสปพิมพตามดวยเดือนและวันที่  
4.5 ใสชื่อหนังสอืพิมพ ตามดวยคําวา “p.” หรอื “pp.” หรือ “หนา” และเลขหนาที่

บทความปรากฏ ถาหนาไมตอเนื่องใหใสเครือ่งหมายจุลภาค (,)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สื่ออิเล็กทรอนิกส 
 นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการไดนําแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดนํามาใช
ประกอบการคนควาและการวิจัยมากขึ้น การอางอิงสื่ออิเล็กทรอนิกสจะขึ้นอยูกับลักษณะ

Kingston, J. (2005, December 23). East Timor’s search for justice. Bangkok Post, 
 p. 12. 
Mizsei, K., & Flinn, J. (2005, December 23). The challenge and the promise of  
 Central Asia. Bangkok Post, pp. 13, 15. 
ครูบุกทําเนียบแน จุตรนตเตอืนสติอยาใชวธีิรุนแรง. (2548, พฤศจิกายน 8). ไทยรัฐ,  

หนา 1, 17. 
ดอกสะแบง. (2549, มกราคม 26). ปนี้น้ําเต็มอาง นาปรังไปฉลุย. ไทยรัฐ, หนา 7. 

จตุพร ขวัญเมอืง. (2549, มีนาคม). ความเปนมาของ Balanced scorecard. สารสํานัก 
 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 22, 3. 
ดาวเดนองคกร (STAR). (2549, มีนาคม). สารสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  

22, 1. 
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แหลงที่มาของขอมูล โดยเฉพาะขอมูลท่ีไดจากอินเทอรเน็ตมีความหลากหลาย และมีการ
เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ดังนั้น การอางอิงขอมลูจากอินเทอรเน็ตตองระบุ
วันที่เดือนปท่ีคนขอมูลและตําแหนงที่ต้ังของขอมูลบนอินเทอรเน็ต (URL) ดังเชน 
 
 
 
 
  http://   คือ โปรโตคอล 
  www.lib.ru.ac.th  คือ ชื่อโฮสที่เก็บขอมูล 
  /speech/  คือ ตําแหนงที่เก็บขอมูลบนโฮสดังกลาว 
  princess-speech01.html คือ ชื่อแฟมขอมูล 
 5.1 บทความวารสารบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
 
 
 
 

 5.2  บทความจากจดหมายขาวบนอินเทอรเน็ต ใหใสวันเดือนปท่ีปรากฏบนจดหมาย
ขาวทั้งหมด 

 

 
 
 5.3 เอกสารจากองคกรที่มีหลายหนาเว็บเพ็จ หรือหลายแฟมขอมลูใหใชอางอิง
ตําแหนงหนาเว็บเพ็จหลักซึ่งทําหนาที่โยงไปยังหนาเว็บเพ็จอื่นๆ  ในกรณีท่ีไมปรากฏปพิมพ
ใหใชอักษรยอ “n.d.” หรือ “ม.ป.ป.” 
 
 
 
 

http://www.lib.ru.ac.th/speech/princess-speech01.html 

Crane, G. (2006).  What Do You Do with a Million Books? D-Lib Magazine, 12.  
Retrieved March 22, 2006, from http://www.dlib.org/dlib/march06/ 
crane/03crane.html 

 

New hours start on Febuary 7th. (2006, Febuary). Check It out, 16(2). Retrieved from 
 http://www.spokanelibrary.org/about/CIO/CIO_Feb2006.pdf 
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5.4 เอกสารจากหนาเว็บไซตของภาควิชาหรือสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย ใหระบุชื่อ

มหาวิทยาลัยและภาควิชา แลวตามดวยตําแหนงที่เอกสารปรากฏ (URL) 
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