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บทที่ 3
การอางอิง
การอางอิงในวิทยานิพนธเปนการแจงแหลงที่มาของขอความ แนวคิด หรือขอมูลเพื่อเปน
เกียรติแกเจาของ ขอความ แนวคิด หรือขอมูลนั้น รวมทั้งเปนประโยชนแกผูอานที่ประสงคจะทราบ
รายละเอียดอืน่ ๆ จากแหลงที่มาการอางอิงจะปรากฎอยูใน 2 แหง คือ ในเนือ้ ความวิทยานิพนธ และ
รายการเอกสารและสิ่งอางอิงทายเลมวิทยานิพนธ
การอางอิงในเนื้อความวิทยานิพนธ
หลักเกณฑการอางอิงในเนื้อความวิทยานิพนธมีดังนี้คือ
1. เอกสารที่นํามาอางอิงในเนื้อความวิทยานิพนธจะตองตรงกับเอกสารที่ปรากฏในสวน
รายการเอกสาร และสิ่งอางอิงทายเลม
2. ระบบการอางอิงที่ใชคือ ระบบชื่อและป (name-and-year system)
3. การอางอิงเอกสารภาษาไทยใหใชชื่อตัว เอกสารภาษาตางประเทศใหใชชื่อสกุล
รูปแบบการอางอิงในเนื้อความวิทยานิพนธ
1. อางอิงเอกสารทั้งฉบับ เปนการสรุปแนวคิดจากเอกสารทั้งเลมหรือทั้งเรื่องดังตอไปนี้
1.1. อางอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตงคนเดียว มีรูปแบบ ดังนี้
สมศรี (2552) .....
Prathuangwong (2009) .....
.....(สมศรี, 2552)
.....(Prathuangwong, 2009)
ใน พ.ศ. 2552 สมศรี ได
.... In 2009, Prathuangwong pointed out that .....
1.2 อางอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตง 2 คน มีรูปแบบ ดังนี้
สมศรี และ กาญจเนศ (2552) .....
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Prathuangwong and Burr (2009) ......
......(สมศรี และ กาญจเนศ, 2552)
......(Prathuangwong and Burr, 2009)
ใน พ.ศ. 2552 สมศรี และ กาญจเนศ ได .....
In 2009, Prathuangwong and Burr concluded that .....
1.3 อางอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตงตั้งแต 3 คน มีรูปแบบ ดังนี้
นภาพร และคณะ (2551)..... Boekfa et al. (2008)……
.....(นภาพร และคณะ, 2551) .......(Boekfa et al., 2008)
ในกรณีที่มีเอกสารซึ่งมีผูแตงตั้งแต 3 คน เปนจํานวนมากกวา 1 ฉบับ โดยที่มีผูแตงคนแรก
เปนคนเดียวกัน ไมวาผูแตงคนที่ 2 ถึงคนสุดทาย จะเปนชุดเดียวกันหรือไมก็ตาม ถาปที่พิมพเอกสาร
เหลานั้นเปนปเดียวกัน ใหใสอักษร ก ข ..... ในเอกสารภาษาไทย และ a b......ในเอกสารภาษาอังกฤษ
โดยใสไวหลังปของเอกสาร ทั้งในสวนของการตรวจเอกสารและสวนของเอกสารและสิ่งอางอิงโดย
ระบุอักษรเรียงลําดับตามลําดับในรายการเอกสารและสิ่งอางอิง เชน มีเอกสารที่ตองการอางอิง 2 ฉบับ
ซึ่งพิมพในป พ.ศ. 2550 โดยผูแตง ดังนี้
ฉบับแรก: อัญชลี ชูพรอม, เลิศลักษณ เงินศิริ และ กฤษณา พินิจ
ฉบับที่สอง: อัญชลี ชูพรอม, เลิศลักษณ เงินศิริ, กฤษณา พินิจ และ
พัฒนา ศรีฟา ฮุนเนอร
ในสวนของการตรวจเอกสารใหเขียนอางอิงดังนี้
อัญชลี และคณะ (2550ก)...... อัญชลี และคณะ (2550ข)
(ใหระบุอักษร ก ข ...... ตามหลังปที่พิมพในรายการเอกสารและสิ่งอางอิงดวย)
1.4 อางอิงเอกสารที่ผูแตงเปนสถาบัน ใหระบุชื่อเต็มของสถาบันและถาชื่อของสถาบันนั้น
เปนหนวยงานของรัฐบาล การระบุชื่อควรเริ่มตนชื่อในระดับ กรม หรือต่ํากวา ดังนี้
กองอนุรักษสัตวปา กรมปาไม (2552).....
Oregon State University (2009)......
อนึ่ง หากชื่อสถาบันนั้นยาว ในการอางอิงครั้งแรกใหระบุชื่อเต็มของสถาบัน และใหมีชื่อ
ยอในวงเล็บเหลี่ยม สวนการอางอิงครั้งตอๆ ไปใหระบุชื่อยอของสถาบัน ดังนี้
การอางอิงครั้งแรก:
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [ส.ป.ก.] (2550).....
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Food and Agriculture Organization [FAO] (2005).....
.....(สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [ส.ป.ก.], 2550)
.....(Food and Agriculture Organization [FAO], 2005)
การอางอิงครั้งตอๆ ไป:
ส.ป.ก. (2550) ..... FAO (2005) .....
.....(ส.ป.ก., 2550)
.....(FAO, 2005)
1.5 อางอิงเอกสารหลายฉบับที่มีผูแตงคนเดียวกัน (ชุดเดียวกัน)
ในกรณีที่ปที่พิมพตางกันใหระบุชื่อผูแตงเพียงครั้งเดียวแลวระบุปที่พิมพตามลําดับ โดย
ใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางป
เชน นภาพร (2550, 2551, 2552)..... Burr et al. (2008, 2009)....
......(นภาพร, 2550, 2551, 2552) .....(Burr et al., 2008, 2009)
ในกรณีปที่พิมพซ้ํากันใหใชอักษร ก ข ค..... ตามหลังปที่พิมพสําหรับเอกสารภาษาไทย
แลวใหใชอักษร a b c.....ตามหลังปที่พิมพสําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ดังนี้
นภาพร (2550ก, 2550ข, 2550ค) .....
Prathuangwong and Burr (2009a, 2009b).....
......(นภาพร, 2550ก, 2550ข, 2550ค)
...... (Prathuangwong and Burr, 2009a, 2009b)
กรณีที่มีเอกสารมากกวา 1 ฉบับ ซึ่งเอกสารแตละฉบับมีผูแตงคนละคนแตชื่อเหมือนกัน
และพิมพในปเดียวกันใหเขียน ดังนี้
อัญชลี (2550ก).....
อัญชลี (2550ข).....
Burr (2009a)…….
Burr (2009b).....
.....(อัญชลี, 2550ก)
.....(อัญชลี, 2550ข)
.....(Burr, 2009a)
(Burr, 2009b)……
1.6 อางอิงเอกสารหลายฉบับที่มีผูแตงหลายคน (หลายชุด)
กรณี อางอิงเฉพาะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว ใหเรียงลําดับตามปที่
พิมพจากนอยไปหามากและคั่นแตละชุดดวยเครื่องหมาย (;) ดังนี้
อัญชลี (2550); ธนา (2551); ดุสิต และคณะ (2552).....
Wongpokhom (2008); Athinuwat et al. (2009).....
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.....(อัญชลี, 2550; ธนา, 2551; ดุสิต และคณะ, 2552)
.....(Wongpokhom 2008; Athinuwat et al., 2009)
กรณีอางอิงทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหเรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอน แลว
ตามดวยเอกสารภาษาอังกฤษ ดังนี้
อัญชลี (2550); Athinuwat (2009).....
.....(อัญชลี, 2550; Athinuwat, 2009)
1.7 อางอิงเอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตง
ใหใชคําวา นิรนาม สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําวา Anonymous สําหรับเอกสาร
ภาษาอังกฤษ แทนชื่อผูแตง ดังนี้
นิรนาม (2552)…. Anonymous (2009).....
.....(นิรนาม, 2552) ......(Anonymous, 2009)
1.8 อางอิงเอกสารที่มีบรรณาธิการ ผูรวบรวม ผูแปล หรือผูวิจารณ
ใหใชหลักเกณฑ และ รูปแบบเดียวกับขอ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ดังกลาวขางตนเปนกรณีๆ ไป ดังนี้
สมศรี (2552) .....
Prathuangwong (2009) .....
.....(สมศรี, 2552)
.....(Prathuangwong, 2009)
สมศรี และ กาญจเนศ (2552) .....
Prathuangwong and Burr (2009) ......
......( สมศรี และ กาญจเนศ, 2552)
…..(Prathuangwong and Burr, 2009)
นภาพร และคณะ (2551).....
Boekfa et al. (2008)…….
.....(นภาพร และคณะ, 2551)
.......(Boekfa et al., 2008)
1.9 อางอิงเอกสารที่ปรากฏในเอกสารอื่น ใหระบุเฉพาะชื่อผูแตงและปที่พิมพของเอกสาร
อื่นนั้น (ผูแตงเอกสารลําดับรอง) โดยไมตองอางอิงบุคคลที่เปนผูรายงานคนแรก (เจาของเอกสารลําดับ
แรก) สวนรายละเอียดของผูรายงานคนแรกจะปรากฏใน สวนเอกสารและสิ่งอางอิง ดังนี้
นภาพร (2551) .....
Burr (2009).... ...
... ...(นภาพ, 2551)
... ... (Burr, 2009)
1.10 อางอิงสวนหนึ่งของเอกสารรวมบทความหรือบทความในวารสารในการอางอิง
สวนหนึ่งของเอกสารรวมบทความหรือบทความในวารสารที่มีผูเขียนแตละสวน การระบุชื่อผูแตงนั้น
ใหระบุเฉพาะชื่อผูแตงของสวนที่ตองการอางอิง
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1.11 อางอิงเอกสารที่ไมปรากฏปที่พิมพ
ในตําแหนงที่ตองระบุปที่พิมพ ใหระบุ ม.ป.ป. สําหรับเอกสารภาษาไทยและ n.d.
สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ดังนี้
พิชิต (ม.ป.ป.) ........
Walker (n.d.)……
……. (พิชิต, ม.ป.ป.)
…… (Walker, n.d.)
1.12 อางอิงหนังสือพิมพ
กรณีอางขาวทั่วไป ใหระบุชื่อหนังสือพิมพและปที่พิมพ ดังนี้
ไทยรัฐ (2552)......
The New York Times (2010)......
......(ไทยรัฐ, 2552)
...... (The New York Times, 2010)
กรณีอางคอลัมนหรือบทความในหนังสือพิมพที่มีชื่อผูเขียนไมวาจะเปนนามจริง
หรือนามแฝงใหระบุชื่อผูเขียนและปที่พิมพ ดังนี้
เปลว สีเงิน (2548)......
Calame (2007).......
......(เปลว สีเงิน, 2548)
......(Calame, 2007)
2. อางอิงเอกสารเฉพาะบางหนาของเอกสาร ใหใชวิธีการดังที่กลาวไวแลวในการอางอิงเอกสาร
ทั้งฉบับและตองระบุหนาของเอกสารที่อางอิงตอจากปที่พิมพโดยมีเครื่องหมายทวิภาค (:) คั่นระหวางป
ที่พิมพและหนาของเอกสาร ดังนี้
อัญชลี และคณะ (2550: 2-5)... ....
... ... (อัญชลี และคณะ, 2550: 2-5)

Burr (2009: 3).......
... ..... (Burr, 2009: 3)

3. อางอิงขอมูลในตารางและภาพ ใหระบุชื่อผูแตงไวนอกวงเล็บ และระบุปที่พิมพไวในวงเล็บ
ตรงที่มาใตตารางและภาพ ดังนี้
ที่มา: อัญชลี และคณะ (2550)
ที่มา: Alexandre and Dubois (2000)
Source: Burr et al. (2009)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552)
ที่มา: Gonzales and Paul (2005)
Source: The Graduate School Kasetsart University (2009)
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4. อางอิงประเภทขอมูลสารสนเทศ ระบุเฉพาะชื่อผูแตงหรือหนวยงาน และปที่ตีพิมพ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2552)
The Graduate School Kasetsart University (2009)
การเขียนเอกสารและสิ่งอางอิงทายเลม
การเขียนรายการเอกสารและสิ่งอางอิงมีรูปแบบแตกตางกันไปตามประเภทของเอกสารและ
สิ่งอางอิง เชน หนังสือแปล บทความในหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม วิทยานิพนธ แผนที่
เปนตน นอกจากนี้รูปแบบที่ใชในแตละสถาบันยังมีรายละเอียดแตกตางกันออกไป จึงไมควรลอก
รายการเอกสารและสิ่งอางอิงตามแบบสถาบันใดๆ มาทั้งหมด แตควรจดมาเฉพาะขอมูลที่ตองการแลว
นํามาเขียนตามรูปแบบที่สถาบันของตนกําหนด ซึ่งมีสวนประกอบ เรียงตามลําดับดังนี้
1. การยอหนา การเวนระยะบรรทัด การเวนระยะพิมพ
1.1 บรรทัดแรกของเอกสารและสิ่งอางอิงแตละเรื่อง อักษรตัวแรกหางจากริมของ
ขอบกระดาษ ดานซาย 1.5 นิ้ว บรรทัดที่สองและบรรทัดตอๆ ไป ใหยอหนาเทากับ 1 Tab อัตโนมัติ
หรือ 0.5 นิ้ว
1.2 เอกสารและสิ่งอางอิงแตละเรื่องใหเวนระยะหางเทากับ 1 ระยะบรรทัดพิมพ
1.3 การพิมพสวนของการอางอิงใหถือหลักการใชเครื่องหมายและการเวนวรรคตอน ดังนี้
1.3.1 เครื่องหมายทวิภาค: การพิมพใหพิมพติดตอเนื่องกับอักษรและเมื่อจะพิมพอักษร
ตอจากเครื่องหมายใหเวน 1 เคาะ
1.3.2 เครื่องหมายอัฒภาค; การพิมพใหพิมพติดตอเนื่องกับอักษรและเมื่อจะพิมพ
อักษรตอจากเครื่องหมายใหเวน 1 เคาะ
1.3.3 เครื่องหมายจุลภาค, การพิมพใหพิมพติดตอเนื่องกับอักษรและเมื่อจะพิมพอักษร
ตอจากเครื่องหมายใหเวน 1 เคาะ
1.3.4 เครื่องหมายมหัพภาค. การพิมพใหพิมพติดตอเนื่องกับอักษรและเมื่อจะพิมพ
อักษรตอจากเครื่องหมายใหเวน 2 เคาะ ยกเวนหลังอักษรยอใหเวนเพียง 1 เคาะ
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2. ลําดับการเสนอรายการเอกสารและสิ่งอางอิง
การเรียงลําดับเอกสารและสิ่งอางอิงมีหลักปฏิบัติ ดังนี้
1.1 เรียงตามลําดับตัวอักษร โดยไมตองมีเลขที่กํากับและไมแยกประเภทของเอกสารและ
สิ่งอางอิง โดยจัดใหเอกสารภาษาไทยไวลําดับกอนโดยเรียงลําดับตามอักษรตัวแรกของชื่อผูแตง และ
จัดใหเอกสารภาษาอังกฤษอยูลําดับหลังภาษาไทยโดยเรียงลําดับตามอักษรตัวแรกของชื่อสกุล
2.2 ถามีเอกสารและสิ่งอางอิงที่มีผูแตงคนแรกเปนคนเดียวกันให เรียงลําดับรายการที่มีผู
แตงหนึง่ คนกอนรายการที่มีผูแตงมากกวาหนึ่งคน
2.3 จากขอ 2.2 ในกรณีที่มีเอกสารและสิ่งอางอิงภาษาไทยซึ่งมีผูแตงสองคน และผูแตงคน
แรกเปนคนเดียวกันเปนจํานวนมากกวา 1 ฉบับ ใหเรียงลําดับโดยใชชื่อตัวของผูแตงคนที่สองเปนหลัก
แตถาชื่อตัว ของผูแตงคนที่สองอานและเขียนสะกดเหมือนกันใหเรียงลําดับโดยใชนามสกุลของผูแตง
คนที่สอง ถาชื่อตัวของ ผูแตงคนที่สองอานเหมือนกันแตเขียนสะกดตางกันใหเรียงลําดับเอกสารโดย
ใชชื่อตัวของผูแตงคนที่สองโดย เรียงตามสระ ถาชื่อนั้นขึ้นตนดวยสระ แตถาชื่อนั้นขึ้นตนดวย
พยัญชนะก็ใหเรียงตามพยัญชนะ กรณีถาชื่อตัว ของผูแตงคนที่สองของเอกสารเลมหนึ่งขึ้นตนดวย
พยัญชนะแตอีกเลมหนึ่งขึ้นตนดวยสระใหเรียงลําดับโดยอาศัยพยัญชนะเปนหลัก ดังนี้
เลขา มาโนช และ จิตรา เกาะแกว. 2549. …………..
และ อรอุมา เจียมจิตต. 2548. …………..
และ อรอุมา เพียซาย. 2552. …………
2.4 จากขอ 2.2 ในกรณีที่มีเอกสารและสิ่งอางอิงภาษาตางประเทศซึ่งมีผูแตงสองคนผูแตง
คนแรกเปนคนเดียวกัน เปนจํานวนมากกวา 1 ฉบับ ใหเรียงลําดับโดยใชชื่อสกุลของผูแตงคนที่สองเปน
หลัก ถาผูแตง คนที่สองมีชื่อสกุลเหมือนกัน แตชื่อตัวตางกันใหเรียงลําดับโดยใชชื่อตัวเปนหลัก ถาชื่อ
สกุลและชื่อตัวของผูแตงคนที่สองเหมือนกัน ใหเรียงลําดับโดยใชชื่อกลางเปนหลัก ถาชื่อสกุลและชื่อ
ตัวของผูแตงคนที่สองเหมือนกัน และเอกสารเลมหนึ่งไมมีชื่อกลางของผูแตงคนที่สองแตอีกเลมหนึ่ง
มีชื่อกลางของผูแตงคนที่สอง ใหเรียงลําดับโดยใหเลมที่ไมมีชื่อกลางของผูแตงคนที่สองขึ้นกอน ดังนี้
Koide, R.T. and Z. Kabir. 2000. ………………..
and R.P. Schreiner. 1992. ……………..
2.5 จากขอ 2.2 และ 2.4 ในกรณีที่มีเอกสารและสิ่งอางอิงภาษาตางประเทศที่มีชื่อสกุลของ
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ผูแตงคนแรกเหมือนกัน แตชื่อตัวตางกัน ใหจัดเรียงโดยใชชื่อตัวของผูแตงคนแรกเปนหลัก เชน
เอกสารของ Smith, F.A. ตองมากอนของ Smith, S.E. ถามีเอกสารที่มี Smith, F.A. เปนผูแตงคนแรก
จํานวนมากกวา 1 ฉบับ ใหจัดเรียงของ Smith, F.A. ดังกลาวใหเสร็จสิ้นเสียกอนไมวาเอกสารนั้นจะมีผู
แตงกี่คนก็ตามแลวจึงเรียงเอกสารของ Smith, S.E. ตามลําดับ
สําหรับเอกสารและสิ่งอางอิงภาษาไทย ใหกระทําในลักษณะเดียวกันเพียงแตใหชื่อตัว
เปนหลักในการจัดเรียงเสียกอนแลวจึงใชชื่อสกุล
2.6 เอกสารและสิ่งอางอิงหลายเรื่องที่มีผูแตงคนเดียวหรือชุดเดียวกันใหเรียงตามลําดับป
ถามีเอกสารและสิ่งอางอิงหลายเรื่องโดยผูแตงคนเดียวกันหรือชุดเดียวกันภายในปเดียวกัน ใหใสอักษร
ก ข... ไวหลังปของเอกสารและสิ่งอางอิงภาษาไทย และใหใสอักษร a b ... สําหรับภาษาอังกฤษ
2.7 กรณีเอกสารและสิ่งอางอิงหลายเรื่อง ผูแตงคนเดียวหรือชุดเดียวกัน เมื่อพิมพ
เรียงลําดับในรายการเอกสารและสิ่งอางอิงไมตองพิมพชื่อผูแตงซ้ํา โดยผูแตงอาจซ้ํากันเฉพาะบางคน
หรือซ้ํากันทั้งคณะก็ได ดังนี้
Nagahashi, G. and D.D. Douds, Jr. .1997. …………..
,
and G.D. Abney. 1996. ……………
2.8 การขีดเสนเพื่อแสดงการพิมพแทนชื่อผูแตงที่ซ้ํา ใหใชเสนที่มีความยาวเทากับ 0.5 นิ้ว
เทากันทุกชื่อผูแตงที่ซ้ํากัน
3. รูปแบบและตัวอยางการเขียนรายการเอกสารและสิ่งอางอิง
3.1 หนังสือ ขอมูลที่จําเปนไดแก ชื่อผูแตง ปที่พิมพ ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ สํานักพิมพ
สถานที่พิมพ ดังนี้
ผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ (ถามี). สํานักพิมพ, สถานที่
พิมพ.
3.1.1 ผูแตง
ก. ผูแตงที่เปนบุคคล
1) กรณีผูแตง 1 คน ภาษาไทยขึ้นตนดวยชื่อตัวตามดวยนามสกุล กรณีที่มี
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ฐานันดรศักดิ์ เชน ม.ร.ว., บรรดาศักดิ์ เชน พระยา, ยศ เชนพลเอก ใหใสไวหลังนามสกุล โดยคัน่ ดวย
เครื่องหมายจุลภาค (,) สําหรับสมณศักดิ์ เชนสมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวง หรือชื่อที่แยกไมไดให
ใชตามที่ปรากฏในหนังสือ สวนตําแหนงทางวิชาการ ชือ่ ปริญญา ไมตองระบุ สําหรับเอกสาร
ภาษาตางประเทศใหขึ้นตนดวยชื่อสกุล คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) แลวตามดวยอักษรยอตัวแรกของ
ชื่อตัว ชื่อกลาง ตามลําดับ ดังนี้
จารุพันธ ทองแถม, ม.ล.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจาสกลมหาสังฆปริณายก.
Boyd, C.E.
2) ผูแตง 2 คน ขึ้นไป ใหลงชื่อผูแตงทุกคน โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,)
คั่นระหวางผูแตงแตละคนและใชคําวา “และ” หรือ “and” กอนผูแตงคนสุดทายโดยไมตองใส
เครื่องหมายจุลภาค (,) นําหนาคําวา “และ” หรือ “and” สําหรับผูแตงลําดับที่ 2 เปนตนไป หากมี
ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ยศ ใหใสไวหนาชื่อ ถาเปนผูแตงชาวตางประเทศไมตองกลับชื่อสกุล ให
ขึ้นตนดวยอักษรยอตัวแรกของชื่อตน ชื่อกลาง และตามตัวดวยชื่อสกุล ดังนี้
ดุสิต อธินวุ ฒ
ั น และ สุดฤดี ประเทืองวงศ
วิจารณ ธาราชลานุกิจ, เวียง เชื้อโพธิ์หัก, ประวิทย สุรนีรนาท และ
อุทัยรัตน ณ นคร.
Cochran, W.G. and G.M. Cox.
White, A., P. Handler and E.L. Smith.
ข. ผูแตงเปนสถาบัน ใหลงชื่อเต็มของสถาบัน โดยเรียงลําดับหนวยงานยอย
กอน หนวยงานหลัก ถาสถาบันนัน้ เปนหนวยงานของรัฐ การระบุชื่อควรเริ่มตนตั้งแตระดับกรมเปน
อยางต่ํา เชน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
The Department of Highways.
ค. ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใช “คํานิรนาม” หรือ “Anonymous” แทนชื่อผูแตง
ถาไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีบรรณาธิการหรือผูรวบรวม ใหใสชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวมแทนผูแตง
แลวตามดวยคํา บรรณาธิการ ผูรวบรวม ed. eds. comp. หรือ comps. แลวแตกรณีโดยคัน่ ดวย
เครื่องหมายจุลภาค (,) ดังนี้
นิรนาม.

31

มุกดา ฐิตะสุต, ผูรวบรวม.
Anonymous.
Cock, J.H. and J.A. Reyes, eds.
Donaldson, E.M., comp.
ช. นามแฝง ใหใสนามแฝงนั้นในตําแหนงผูแตง ตามดวยคํา (นามแฝง) หรือ
(pseud.) ดังนี้
วีนสั (นามแฝง)
Fehr (pseud.)
3.1.2 ปที่พิมพ ปที่พิมพของหนังสือจะปรากฏในหนาปกใน หรือหนาหลังของปก
ในถาไมมีใหใชปที่อยูกับชื่อของโรงพิมพ หรือปที่อยูในหนาคํานํา ถาไมปรากฏปที่พิมพใหระบุ ม.ป.ป.
สําหรับหนังสือภาษาไทย หรือ n.d. สําหรับหนังสือภาษาตางประเทศ ดังนี้
ทิม พรรณศิริ. ม.ป.ป.
Tindall, H.D. n.d.
3.1.3 ชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือใหพิมพดวยตัวอักษรตรงตัวเขม
ก. ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษทุกคําตองขั้นตนดวยตัวพิมพใหญ (capital letter)
ยกเวนคําที่เปนคํานําหนานาม (article) คําบุพบท (preposition) หรือ คําสันธาน (conjunction) แตใน
กรณีที่คําเหลานี้เปนคําแรกของชื่อเรื่องตองขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ ดังนี้
Water Quality in Ponds for Aquaculture.
The Nutrient Requirement of Pig.
ข. ชื่อวิทยาศาสตร พิมพเปนตัวเอน หรือตัวพิมพธรรมดาขีดเสนใต
ค. ตัวเลขที่ปรากฏในชื่อเรื่องใหใชเลขอารบิก ยกเวนกรณีที่มีเลขโรมันเปน
สวนหนึ่งของชื่อหนังสือใหใชเลขโรมันตามเดิม
ง. คําภาษาลาติน เชน in vivo หรือ in vitro ใหขีดเสนใตหรือพิมพตัวเอน
จ. ลงขอมูลที่จะชวยใหคนหนังสือฉบับนั้นๆ งายขึ้น เชนพิมพครั้งที่เลมที
ดังนี้
การเพาะขยายพันธุปลา. พิมพครั้งที่ 2.
Principles of Biochimistry. 5th ed.
Fish Physiology. Vol. 9.
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3.1.4 สํานักพิมพและสถานที่พิมพ
ก. ระบุชื่อสํานักพิมพตามดวยชื่อเมืองที่ตั้งสํานักพิมพนั้น โดยมีเครื่องหมาย
จุลภาค (,) คั่น ถาเมืองที่ตั้งสํานักพิมพนั้นมีหลายเมืองใหใชชื่อเมืองแรกเพียงชื่อเดียวถาชื่อเมืองนั้นๆ
ไมรูจักกันแพรหลายใหใสชื่อรัฐหรือประเทศกํากับไวดวย โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางชื่อ
เมืองกับชื่อรัฐหรือประเทศ
ข. กรณีที่ผูพิมพไมไดเปนผูจัดจําหนาย ใหใชชื่อหนวยงานที่ปรากฏบนปก
แทนสํานักพิมพ เชน หนังสือการเพาะขยายพันธุปลา พิมพโดย สํานักพิมพ ศ. วงษไพบูลย แตจดั
จําหนายโดยคณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหใช คณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แทนสํานักพิมพ
ค. ชื่อสํานักพิมพ ใหเขียนเต็มตามที่ระบุไวในหนังสือ เชนสํานักพิมพไทย
วัฒนาพานิช จํากัด
John Wiley and Sons, Inc.
Redwood Birn Ltd.
ฉ. ถาไมปรากฏชื่อสํานักพิมพและสถานที่พิมพใหระบุ ม.ป.ท. สําหรับ
หนังสือภาษา ไทย และสําหรับหนังสือภาษาอังกฤษใหระบุ n.p.
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทหนังสือ
พัชราภรณ เนียมมณี. 2552. ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร. พิมพครั้งที่ 1. บริษัทไทยพัฒนรายวัน
การพิมพ จํากัด, กรุงเทพฯ.
รัชนี ฮงประยูร. 2545. บทปฏิบัติการเซรั่มวิทยาทางดานโรคพืช . ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, นครปฐม.
สุวิมล กีรติพิบูล. 2547. ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารใหปลอดภัย. สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), กรุงเทพฯ.
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อุดมศักดิ์ สินธิพงษ. 2549. กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม. พิมพครั้งที่ 2. สํานักพิมพวิญูชน,
กรุงเทพฯ.
Food and Drug Administration. 2001. Bacteriological Analytical Manual of Food. FDA,
Arlington, VA.
Peterson, R.L., H.B. Massicotte and L.H. Melville. 2004. Mycorrhizas: Anatomy and
Cell Biology. NRC Research Press, Canada.
Sylvia, D.M., J.J. Fuhrmann, P.G. Hartel and D. Zuberer. 1998. Principles and
Applications of Soil Microbiology. Prentice Publishers, New Jersey.
3.2 หนังสือแปล ที่พบทั่วๆ ไปมี 2 ลักษณะ คือหนังสือภาษาไทยที่แปลจากภาษาอื่นๆ
และหนังสือภาษาอังกฤษที่แปลจากภาษาอื่นๆ หนังสือเหลานี้อาจจะระบุหรือไมระบุชื่อผูแปล เพื่อ
ความสะดวกในการคนควาจึงกําหนดรูปแบบการอางอิง ดังนี้
3.2.1 กรณีระบุชื่อผูแปล มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูแปล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ. แปลจาก ชื่อผูเขียน. ชื่อ
หนังสือ. สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ.
ก. การเขียนแตละสวนใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือทั่วไป (ดูขอ 3.1)
ข. ชื่อผูแปลชื่อภาษาไทยเขียนชื่อเต็ม สวนชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อตน และ
ชื่อกลาง (ถามี) ใชตัวยอ
ค. กรณีมีผูแปลหลายคนเขียนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือ
ง. ชื่อผูเขียน ระบุชื่อยอของผูเขียนตามดวยนามสกุล
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทหนังสือแปลกรณีระบุชื่อ
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สุปราณี ผลชีวิน 2539. เทคโนโลยีวัสดุสําหรับอุตสาหกรรมไกลฝง . โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,
กรุงเทพฯ. แปลจาก H. Allan Boye ed. Material Technology Offshore : A Sustainable
Growth Area for Norwegian R&D and Technology Based Industry. สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, กรุงเทพฯ.
เสาวลักษณ ภูมิเสนะ. 2525. นมและผลิตภัณฑนม. สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ,
กรุงเทพฯ. แปลจาก S.K. Kon. Milk and Milk Products in Human Nutrition. F.A.O.,
Rome.
3.2.2 กรณีไมระบุชื่อผูแปล เขียนรายการเอกสารอางอิงเชนเดียวกับเอกสาร
ประเภทหนังสือ เพียงแตระบุขอความในวงเล็บวา (translated from.ภาษาตนฉบับ) ตอจากชื่อหนังสือ
โดยไมมีเครื่องหมายวรรคตอนคั่น มีรูปแบบ ดังนี้
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทหนังสือแปลกรณีไมระบุชื่อผูแปล
Millot, G. 1970. Geology of Clays (translated from French). Springer Verlag, New York.
3.2 หนังสือที่มีผูเขียนเฉพาะแตละบท ในกรณีหนังสือที่ในแตละบทมีผูเขียนเฉพาะบทมี
รูปแบบการเขียน ดังนี้
ชื่อผูเขียนบทที่อาง. ปที่พิมพ. ชื่อบทที่อาง, หนาที่บทนั้นตีพิมพ. ใน ชื่อบรรณาธิการ หรือ
ผูรวบรวม, บรรณาธิการ หรือผูรวบรวม. ชื่อหนังสือ. สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ.
ก. ชื่อผูเขียนบทที่อาง ใชหลักเกณฑเดียวกับชื่อผูเขียนหนังสือ (ดูขอ 3.1.1)
ข. ชื่อบทที่อางถึง ในกรณีภาษาอังกฤษใหขึ้นตนดวยอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะคํา
แรกเทานั้น ยกเวนคําที่เปนชื่อเฉพาะ
ค. หนาที่บทนั้นตีพิมพ ใหระบุวาบทนั้นเริ่มตนตั้งแตหนาใดถึงหนาใด กรณี
ภาษาไทยใชคํา น. นําหนา สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษถาจํานวนมากกวา 1 หนา ใชคําวา pp. ถาเพียง
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1 หนา ใช p. เชน น. 331-340, pp. 331-340, p. 331
ง. คําวา ใน แทนดวย In
จ. ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม ระบุชื่อตน ชื่อกลาง (ถามี) ตามดวยนามสกุล โดย
ใชชื่อเต็มสําหรับหนังสือภาษาไทย สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษใชชื่อยอสําหรับชื่อตน ชื่อกลาง
ฉ. ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวมตามดวย คําวา บรรณาธิการ หรือ ผูรวบรวม กรณี
หนังสือภาษาไทย สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษใช ed. eds. comp. หรือ comps.
ช. ชื่อหนังสือ ใชหลักเกณฑเชนเดียวกับการเขียนชื่อหนังสือ (ดูขอ 3.1.3)
ซ. สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ ใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือ
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทหนังสือที่มีผูเขียนเฉพาะแตละบท
Bago, B., Y. Shachar-Hill and P. Pfeffer. 2000. Dissecting carbon pathways in arbuscular
mycorrhizas with NMR spectroscopy, pp. 111-126. In G. Podila and D.D. Donds Jr., eds.
Current Advances in Mycorrhizae Research. APS Press, Minnesota.
Nagahashi, G. 2000. In vitro and in situ techniques to examine the role of root exudates
during AM fungus-host interactions, pp. 287-305. In Y. Kapulnik and D.D. Douds
Jr., eds. Arbuscular Mycorrhizas: Physiology and Function. Kulwer, Netherlands.
3.3 รายงานการประชุม สัมมนา กลาวคือรายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) เปน
เอกสารที่รวบรวมผลงานหลายๆ เรื่องจากผูเสนอผลงานหลายๆ คนจัดพิมพเปนรูปเลม การประชุม
เหลานั้นอาจจัดเปนครั้งคราว หรือจัดเปนประจํา รูปแบบการเขียนรายการเอกสารและสิ่งอางอิงจะ
คลายคลึงกับหนังสือที่มีผูเขียนเฉพาะแตละบท มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียน. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง, หนาที่ตีพิมพ. ใน ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ (ถามี). ชื่อการ
ประชุม ครั้งที่. สํานักพิมพ (หรือหนวยงานทีจ่ ดั การประชุม ), สถานที่พิมพ.
ก. ชื่อผูเขียน ใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือ (ดูขอ 3.1)

36

ข. ปที่พิมพ ระบุปที่จัดพิมพรายงาน (ไมใชปที่ประชุม)
ค. ชื่อเรื่อง ใชหลักเกณฑเชนเดียวกับวารสาร
ง. หนาที่ตีพิมพ ระบุหนาที่เรื่องนั้น ๆ ตีพิมพ เชน น. 70-79 หรือ pp. 70-79
จ. ชื่อบรรณาธิการ (ถามี) ระบุชื่อบรรณาธิการ โดยใชหลักเกณฑการเขียน
เชนเดียวกับหนังสือที่มีผูเขียนเฉพาะแตละบท (ดูขอ 3.3)
ฉ. ชื่อการประชุมใหเขียนเต็ม อักษรตัวแรกของชื่อการประชุมใชอักษรตัวพิมพใหญ
อักษรตัวแรกของคําตอไปใชตัวพิมพใหญ ยกเวนคําที่เปนคํานําหนานาม (article) คําบุพบท
(preposition) หรือคําสันธาน (conjunction)
ช. ครั้งที่ ถาเปนการประชุมที่จัดขึ้นเปนประจําใหระบุครั้งที่ของการประชุมครั้งนั้นๆ
ดวย หากเปนการประชุมที่จัดเปนครั้งคราวใหระบุ วัน เดือน ป ที่จัดการประชุม
ซ. สํานักพิมพ ระบุสํานักพิมพที่จัดพิมพและจัดจําหนายรายงานนั้นๆ และสถานที่
พิมพ หากไมมีผูจัดจําหนายใหระบุหนวยงานที่จัดการประชุมนั้นพรอมดวยสถานที่จัดประชุม
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทรายงานการประชุม สัมมนา
สิริยาภรณ ไกรมาก, ปรารถนา ปรารถนาดี และ จิรชัย พุทธกุลสมศิร.ิ 2552. การพัฒนาแบบ
จําลองการทํานายคุณภาพของผลิตภัณฑกาแฟคั่วบด, น. 125-132. ใน รายงานการประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 47 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
Kirkegaard, J.A., B.J. Smith and M.J. Morra. 2001. Biofumigation: soil-borne pest
and disease suppression by Brassica roots, pp. 416-417.
In Proceedings of the 6th
Symposium of the International Society of Root Research. 11-15 November
2001, Japanese Society for Root Research. Root Research 10 (extra issue 1).
Nagoya, Japan.
3.4 เอกสารประเภทรายงาน (Technical reports) เปนเอกสารที่จัดพิมพขึ้นโดยหนวยงาน
เพื่อรวบรวมผลงานที่ไดทํามาอาจจะจัดพิมพสม่ําเสมอในรูปรายงานประจําป หรือพิมพเปนครั้งคราว
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หากเปนรายงานที่ประกอบดวยเรื่องจากผูเขียนหลายๆ คน ใหเขียนรายการเอกสารและสิ่งอางอิง
ลักษณะเดียวกับรายงานการประชุม รายงานที่มีเรื่องของผูเขียนเพียงคนเดียวหรือคณะเดียว ใหเขียน
รายการเอกสารและสิ่งอางอิงตามรูปแบบตอไปนี้
ชื่อผูรายงาน. ปที่พิมพ. ชื่อชุดของเอกสารและลําดับที่. จํานวนหนา.
ก. ชื่อผูรายงาน หากบุคคลเปนผูรายงาน เขียนเชนเดียวกับหนังสือ กรณีสมาคม สภา
คณะกรรมการ กรม หรืออื่นๆ เปนผูรายงาน ใหระบุชื่อหนวยงานลําดับตนที่สุด
ข. ปที่พิมพ ระบุปที่พิมพรายงานฉบับนั้น
ค. ชื่อชุดของเอกสาร และลําดับที่ ระบุชื่อของเอกสารชุดนั้นๆ โดยใชชื่อยอ
(ถายอได) เชน
Univ. of Nebraska Statist. Lab. Rep. Ser. No. 9.
Arizona Agr. Exp. Sta. Tech. Bull. 46.
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทเอกสารประเภทรายงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2551. รายงานประจําป 2551 บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มิ.ย. 51 - พ.ค. 52.
212 หนา
The International Center of Insect Physiology and Ecology. 1992. Nineteenth Annual
Rep. 1991.
3.5 วิทยานิพนธ (Thesis) แมจะไมจัดวาเปนเอกสารเผยแพร แตอนุโลมใหนํามาอางอิงได
มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียน. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ. ระดับวิทยานิพนธ, ชื่อมหาวิทยาลัย.
ก. ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธที่เขียนเปนภาษาไทยระบุชื่อเต็มและนามสกุล สําหรับ
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วิทยานิพนธภาษาอังกฤษระบุนามสกุลตามดวยตัวอักษรยอของชื่อตนและชื่อกลาง (ถามี) คั่นนาสกุล
และชื่อตนดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)
ข. ปที่พิมพ วิทยานิพนธภาษาไทยระบุเปนพุทธศักราช สําหรับวิทยานิพนธ
ภาษาอังกฤษระบุเปนคริสตศักราช
ค. ชื่อวิทยานิพนธใชหลักเกณฑเดียวกับการเขียนชื่อหนังสือ (ดูขอ 3.1.3)
ง. ระดับวิทยานิพนธ ระบุวาเปนวิทยานิพนธปริญญาโท หรือปริญญาเอก และ M.S.
Thesis หรือ Ph.D. Thesis
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทวิทยานิพนธ
พิชญภา มหาสุข. 2552. การศึกษาพันธุกรรมความตานทานโรคแอนแทรคโนสในพริก
Capsicum baccatum ‘PBC80’. วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
Chokprasin, K. 2003. Study on Mathematical Modeling and Simulation of Water
Distribution in Counter Flow Cooling Tower. M.E. Thesis, Kasetsart University.
Na Bhadalung, N. 2005. Effects of Long-Term Fertilization on Diversity of
Arbuscualr Mycorrhizal Fungi under a Maize Cropping System in Thailand.
Ph.D. Thesis, Kasetsart University.
3.6 บทความในวารสาร (Journal) หรือนิตยสาร (Magazines) เปนเอกสารที่รวบรวมบทความ
หลายๆ บทความ โดยมีกาํ หนดออกทีแ่ นนอนและระบุ ปที่ เลมที่ ไวชดั เจน การเขียนรายการเอกสาร
และสิ่งอางอิง สําหรับ บทความในวารสารหรือนิตยสารมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียนบทความ. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ชื่อวารสารหรือนิตยสาร ปที่ (ฉบับที)่ : หนา.
ก. ชื่อผูเขียนบทความใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือ บทความที่เปนภาษาอังกฤษแม
จะตีพิมพในวารสารภาษาไทยก็ใหเขียนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือที่เปนภาษาอังกฤษ
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ข. ปที่พิมพ บทความที่เปนภาษาไทยใหใชพุทธศักราช บทความภาษาอังกฤษใช
คริสตศักราช
ค. ชื่อบทความ บทความภาษาอังกฤษขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรก
ของชื่อเทานั้นยกเวนคําที่เปนชื่อเฉพาะขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญเสมอ
ง. ชื่อวารสาร วารสารสวนใหญจะระบุชื่อยอของวารสารไวที่บรรทัดบนของทุก
หนาในหนาแรกของบทความแตละเรื่อง ใหใชชื่อยอดังกลาวเปนชื่อวารสาร ยกเวนชื่อที่ไมมีคํายอ หลัง
ชื่อวารสารไมมีเครื่องหมายใด เชน วิทยาสารเกษตรศาสตร (วิทย.), Aquaculture, J. Exp. Zoology,
Crop Sci.
จ. ปที่ (ฉบับที)่ วารสารทั่วๆ ไปจะตีพิมพปละหลายๆ ฉบับโดยระบุเลขหนา
ตอเนื่องกันไปในกรณีนี้ใหระบุปที่ (vol.) โดยไมตองระบุฉบับที่ หากวารสารฉบับใดเลขหนาไม
ตอเนือ่ ง ใหระบุทั้งปที่ และฉบับที่ (no.) ทั้งสองกรณีระบุแตตัวเลขโดยไมตองมีคําวาปที่ หรือฉบับที่
ฉ. หนา ระบุวาบทความนั้น ปรากฏอยูใ นวารสารหรือนิตยสารหนาใดถึงหนาใดโดย
ไมตองมีคําวาหนา หรือ p. นํา
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทบทความในวารสารหรือนิตยสาร
ชุติมา ไวศรายุทธ, ชมพูนุท ดวงจันทร และ ปรารถนา ปรารถนาดี. 2551. การประยุกตใชแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรสําหรับเครือขายโซอุปทานของผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง และกากถัว่ เหลือง.
Thai VCML Journal 1 (1): 11-34.
สุจินต ภัทรภูวดล, วารีรัตน สมประทุม, รัชดาภรณ เขียวหวาน, กรุง สีตะธนี และ สิริกุล วะสี
.2551. การคัดเลือกพันธุพริกตานทานตอโรคไวรัสใบดางแตงและใบดางประของพริก.
ว. วิทย. กษ.
39 (3) (พิเศษ) : 376-379.
Boddington, C.L. and J.C. Dodd. 2000a. The effect of agricultural practices on the
development of indigenous arbuscular mycorrhizal fungi. I. Field Studies in an
Indonesian Ultisol. Plant Soil 218: 137-144.
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Buddhakulsomsiri, J. and P. Parthanadee. 2008. Stratified random sampling for estimating
billing accuracy in health care systems. Health Care Management Science 11 (1): 41-54.
Caranta, C., A. Polloix, V. Lefebvre and A. M. Daubeze. 1997. QTLs for a component of partial
resistance to cucumber mosaic virusin pepper restriction of virus installation in host-cells.
Theor Appl Genet. 94: 431-438.
Gimsing, A.L. and J.A. Kirkegaard. 2009. Glucosinolates and biofumigaiton: fate of
glucosinolates and their hydrolysis products in soil. Phytochem. Rev. 8: 299-310.
Parthanadee, P. 2007. A nonlinear optimization problem for determining safety stocks in a
two-stage manufacturing system. Kasetsart Journal (Natural Science) 41: 380-393.
and R. Logendran. 2006. Periodic product distribution from multi-depots under
limited supplies. IIE Transactions 38 (11): 1009-1026.
Seranevijaikitkhan, W., P. Parthanadee and J. Buddhakulsomsiri. 2008. Production
efficiency improvement: Case study in roasted and ground coffee industry. Asian Journal of
Food and Agro-Industry 1 (2): 105-115.
Tan, K. and S. Deng. 2002. A method for evaluating the heat and mass transfer
characteristics in a reversibly used water cooling tower (RUWCT) for heat
recovery. International Journal of Refrigeration 25: 552-561.
3.7 บทความในสารานุกรม (Encyclopedias) เขียนรายการเอกสารและสิ่งอางอิงในลักษณะ
เดียวกับบทความในวารสาร ตามรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียนบทความ. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ชื่อสารานุกรม เลมที่ (ปที่พิมพ): เลขหนา.
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ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทสารานุกรม
Strimpel, O.B.R. 1997. Computer graphics. Encyclopedia of Science and technology vol. 4
(1997): 279-283.
3.8 วารสารสาระสังเขป ในการอางอิงสาระสังเขป (Abstract) ที่ไดมาจากวารสารสาระสังเขป
มีรูปแบบการเขียนรายการเอกสารและสิ่งอางอิงโดยยึดหลักเดียวกับเอกสารประเภทบทความใน
วารสารมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียนบทความ. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปที่ (ฉบับที)่ : หนา.
ชื่อวารสารสาระสังเขป ปที่ (พ.ศ.): หมายเลขสาระสังเขป.
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทวารสารสาระสังเขป
Harman, G. and N. Anand. 1990. The market for dried fruit in the United Kingdom,
the Federal Republic of Germany and France. Bull. Nat. Res. Inst. 34: 75.
Abstracts on Tropical Agriculture 17 (1992): Abstract No. 79823.
Kubo, I., H. Muroi and M. Himejima. 1992. Antimicrobial activity of greeen
tea flavor components and their combination effects. Agric. Food
Chem. 40 (2): 245-248. Biological Abstracts 93 (1992): Abstract No. 97010.
3.9 สาระสังเขปจากสารสนเทศ ในปจจุบันมีการจัดแหลงขอมูลที่มีเครือขายทั่วโลกสามารถ
ทําการคนไดโดยใชคอมพิวเตอรเครือขาย ฐานขอมูลบางฐานจะมีสาระสังเขปซึ่งสามารถใชอางอิงได
โดยใชรูปแบบคลายๆ การอางอิงจากวารสารสาระสังเขป โดยใช ชื่อฐานขอมูล เชน agris, PsyINFO
แทนชื่อวารสาร และระบุ Accession number ของเอกสารรายการนั้น โดยในสาระสังเขปที่ไดจากการ
พิมพของคอมพิวเตอร จะมีอักษรระบุวา ขอความตอไปนั้นคืออะไร เชน
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AN หมายถึง Accession number
AU หมายถึง author (ชื่อผูเขียน)
TI หมายถึง Title (ชื่อเอกสารแหลงที่มา)
SO หมายถึง Source (แหลงที่มาของเอกสาร)
AB หมายถึง abstract
ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียนบทความ. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปที่ (หนาที่): หนา. ชื่อ
ฐานขอมูล. Accession number.

ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทสาระสังเขปจากสารสนเทศ
.
Tomich, J. 2009. Blender pumps dispense more ethanol choices. Abstract ProQuest
Accession no. 1923907971
Misumi, J. and M. Fujita. 1982. Effects of PM organizational development in supermaket
organization. Jap. J. of Esp. Soc. Psy. 21 (2): 93-111. PsyINFo Database.
Accession no. 1147468-5-8200
3.10 ขอมูลสารสนเทศ (World Wide Web) มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียน. ปที่ตีพิมพ. ชื่อเรื่อง. แหลงที่มา: ที่อยูของไฟลหรือเว็ปไซตบนอินเตอรเน็ต
วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล.
ก. ชื่อผูเขียน
ข. ปที่ตีพิมพ (ปรากฏอยูที่ web site)
ค. ชื่อเรือ่ ง
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ง. แหลงที่มา ระบุ URL (ที่อยูของไฟลหรือเว็ปไซตบนอินเตอรเน็ต)
จ. วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทขอมูลสารสนเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2551. องคการอาหารโลก. แหลงที่มา:
http://www.opsmoac.go.th/ewt_news.php?nid=110&filename=index, 20 กุมภาพันธ 2556.
World Health Organization. 2006. About the WHO Regional Director for Europe. Available
Source: http://www.euro.who.int/AboutWHO/About/20060106_1
, December 17, 2009.
3.11 จุลสาร เอกสารอัดสําเนา และเอกสารไมไดตีพิมพอื่นๆ การเขียนรายการเอกสารและ
สิ่งอางอิงใชรูปแบบเดียวกับหนังสือ และใหใชวงเล็บคําวา อัดสําเนา, Mimeographed หรือ Typewritten
ไวทายสุด เอกสารไมไดตีพิมพใหวงเล็บคําวาเอกสารไมตีพิมพ หรือ Unpublished manuscript ไว
ทายสุด
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทจุลสาร เอกสารอัดสําเนา และเอกสารไมไดตีพิมพอื่นๆ
อัมพร ศุภชาติวงศ. ม.ป.ป. การฝกอบรม. สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, กรุงเทพฯ. (อัดสําเนา)
Department of Land Development. 1990. Land Use Planning in Changwat Chon Buri.
Division of Land Use Planning. Department of Land Development, Bangkok.
(Mimeographed)
3.12 สื่อไมตีพิมพ ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธสายวิทยาศาสตร บางสาขาอาจจําเปนตองอาง
ขอมูลไมไดตีพิมพ เชน ไฟลขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร ซีดีรอมวีดิทัศน และแถบเสียงซึ่งมีรูปแบบ
การเขียน ดังนี้
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ชื่อผูจัดทํา. ปที่จัดทํา. ชื่อสื่อไมตีพิมพ. (ระบุลักษณะของสื่อ). สถานที่หรือ หนวยงานทีเ่ ผยแพร,
สถานที่ผลิต.
ก. ชื่อผูจัดทํา เขียนลักษณะเดียวกับชื่อผูแตง
ข. ปที่จัดทํา หมายถึงปที่สรางโปรแกรมหรือปที่เผยแพรโปรแกรม
ค. ระบุชื่อสื่อไมตีพิมพ เชน ชื่อไฟล ชื่อโปรแกรม ชื่อวีดิทัศน ลักษณะเดียวกับชื่อ
หนังสือ
ง. ใหระบุสื่อ ลักษณะของสื่อนั้นๆ
จ. ถาไฟลขอมูลไมมีชื่อเรื่อง ใหเขียนคําอธิบายเนื้อหาของไฟลขอมูลไวในวงเล็บ
พรอมทั้งระบุปที่รวบรวมขอมูล
ฉ. ในกรณีของไฟลขอมูล อาจระบุชื่อบุคคลหรือองคการผูจัดทําและเผยแพร ซึ่ง
สามารถติดตอขอสําเนาขอมูลไดโดยวงเล็บหนาที่ของบุคคลหรือองคการวาเปนผูผลิต (Producer) หรือ
ผูเผยแพร (Distributor)
ช. ในกรณีของโปรแกรมคอมพิวเตอร อาจเพิ่มรายละเอียดอื่นๆ ที่จําเปนในการ
สืบคนโปรแกรมนั้น เชน หมายเลขโปรแกรม โดยระบุไวในวงเล็บทายสุด
ซ. สถานที่เผยแพร สถานที่ผลิต ถามีสถานที่เพียงอยางใดอยางหนึ่งหรือสถานที่
เผยแพรเปนสถานที่เดียวกับที่ผลิต ใหระบุแตเพียงชื่อเดียว
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทสื่อไมตีพิมพ
Femandes, F.D. 1972. Theoretical Production of Interference Loading on Aircraft Stores:
Part 1 Subsonic Speeds. (Computer Program). General Dynamics, Electrodynamics
Division, Panoma, CA. (National Aeronautics and Space Administration
Report No. Nasa CR-112065-1).
3.13 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม/
Thai Industrial Standards Institute) การอางขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สามารถกระทําไดตามรูปแบบ ดังนี้
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สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. ปที่ออกประกาศ. ชื่อมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหรรม. เลขที่ มอก.
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทมาตรฐานผลิตภัณฑ อตุ สาหกรรม
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. 2552. วิธีมาตรฐานในการวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของ
ขั้วหลอดไฟฟา
. มอก. 4 เลม 2-2552.
3.14 สิทธิบัตร (Patent) การเขียนรายการเอกสารและสิ่งอางอิงของสิ่งประดิษฐที่จดสิทธิบัตรมี
รูปแบบ ดังนี้
ผูจดสิทธิบัตร. ปที่จดสิทธิบัตร. ชื่อสิ่งประดิษฐ. ประเทศที่จดสิทธิบัตร หมายเลขของ
สิทธิบัตร.
ก. ชื่อผูจดสิทธิบัตรเขียนลักษณะเดียวกับชื่อผูแตง
ข. ชือ่ สิ่งประดิษฐเขียนลักษณะเดียวกับชื่อวารสาร
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทสิทธิบัตร
สุรนาจ กองเตย. 2547. แยมมะขาม. อนุสิทธิบัตรการประดิษฐเคมี เลขที่ 1467.
3.15 แผนที่ กรณีมีความจําเปนตองอางขอมูลในแผนที่ใหเขียนรายการเอกสารและ
สิ่งอางอิง ตามรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูจัดทํา. ปที่ผลิต. ชื่อแผนที่.
ก. ชื่อผูจัดทําเขียนในลักษณะเดียวกับชื่อผูแตง
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ข. ชื่อแผนที่เขียนในลักษณะเดียวกับชื่อหนังสือ
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทแผนที่
กรมทางหลวง. 2549. แผนที่แสดงจุดติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามสํานักทางหลวงทั่วประเทศ
ป
2549.
National Institute of Agricultural Science. n.d. Soil Map of Okinawa and Kume Islands.
3.17 การอางอิงสองทอด การอางอิงเอกสารที่ถูกอางไวในหนังสือหรือวารสาร โดยไมเคย
อาน เอกสาร ฉบับนั้นๆ โดยตรง โดยปกติไมนิยมนํามาอางอิงเพราะความที่อางอิงถึงนั้นอาจผิดเพี้ยน
ไปจากตนฉบับ แตหากไมสามารถหาตนฉบับมาอานไดก็สามารถอางอิงสองทอดได โดยใชรูปแบบ
ตามประเภทของเอกสารและสิ่งอางอิงนั้นๆ เชื่อมดวยคํา อางถึง หรือ Cited
3.17.1 กรณีอางถึงหนังสือจากที่ผูเขียนบทความในวารสารไดอางอิงไวตามรูปแบบ
ดังนี้
ชื่อผูเขียนบทความในวารสาร. ป. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปที่ (ฉบับที)่ : หนา. อางถึง ชื่อผูแตง
หนังสือ. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ (ถามี). สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ.
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทการอางอิงหนังสือจากที่ผูเขียนบทความในวารสารได
อางอิงไว
Fravel, D.R., J.J. Marois, R.D. Lumsden and W.J. Connick, Jr. 1985. Capsulation of
potentail biocontrol agents caly matrix. Phytopathol. 75: 774-777.
Cited N.G. Agrios. 1978. Plant Pathology. 2nd ed. Academic Press, New York.
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3.17.2 กรณีอางถึงบทความในวารสารจากผูเขียนบทความในวารสารอีกเลมหนึ่ง
ไดอางอิงไว ตามรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียนบทความในวารสาร. ป. ชื่อเรื่องในวารสาร. ชื่อวารสาร ปที่ (ฉบับที)่ : หนา.
อางถึง ชื่อผูเขียนบทความในวารสารที่อางถึง. ชื่อเรื่องที่อาง. ชื่อวารสารที่อาง ปที่
(ฉบับที)่ : หนา.
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทการอางถึงบทความในวาสารจากผูเขียน
บทความใน วารสารอีกเลมหนึ่งไดอางอิงไว
Campbell, C.A., F. Selles, R.P. Zentner and B.G. Mc Conkey. 1993. Available Water
and nitrogen effects on yield component and grain nitrogen of zero-till
spring wheat. Agron. J. 85: 114-119. Cited M.R. Cater and D.A. Rennie. 1985.
Soil temperature under zero tillage systems for Wheat in Saskatchewan.
Can. J. Soil Sci. 65: 329-338.
3.17.3 กรณีอางถึงหนังสือจากที่หนังสืออีกเลมหนึ่งไดอางอิงไว ตามรูปแบบ ดังนี้
ผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ (ถามี). สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ. อางถึง ผูแตง. ปที่
พิมพ. ชื่อหนังสือที่อางถึง. ครั้งที่พิมพ (ถามี). สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ.

ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงประเภทการอางถึงหนังสือจากที่หนังสืออีกเลมหนึ่งไดอางอิงไว
Frazier, W.C. and D.C. Westhoff. 1988. Food Microbiology. 4th ed. McGraw-Hill Book
Company, Singapore. Cited J.S. Pruthi. 1980. Spices and Condiments:
Chemistry, Microbiology, Technology. Academic Press, New York.
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กรณี เอกสารภาษาไทยอางถึงเอกสารภาษาอังกฤษ ใหลงรายการเปนภาษา
อังกฤษทั้งหมด โดยระบุขอความ (in Thai) ไวทายเอกสารภาษาไทย
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงกรณีเอกสารภาษาไทยอางถึงเอกสารภาษาอังกฤษ
Na-Nakorn, U. 1988. Fish Breeding. Faculty of Fisheries, Kasetsart Univ.,
Bangkok. (in Thai) Cited D.R. Keeney. 1970. Nitrates in plants and waters.
J. Food Technol. 33: 425-432.
3.17.4 กรณีอางถึงสิ่งพิมพรัฐบาลและเอกสารอื่นๆ ของทางราชการ ตามรูปแบบ ดังนี้
ก. ราชกิจจานุเบกษา
ชื่อเอกสาร. ปที่พิมพ. เลมที่ ตอนที่, เลขหนา.
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงกรณีราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา. 2552. ฉบับกฤษฎีกา เลม 126 ตอนที่ 93 ก, หนา 1.
ข. ประกาศ คําสั่ง
ชือ่ หนวยงาน. ป. ชื่อเอกสาร. วัน เดือน ป ที่ประกาศหรือมีคําสั่ง.
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงกรณีประกาศ คําสั่ง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2550. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย และการสงเลม
วิทยานิพนธ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2550. 14 มิถนุ ายน 2550.
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3.17.5 กรณีอางถึงหนังสือพิมพในกรณีอางขาวทั่วไป ตามรูปแบบ ดังนี้
ชื่อหนังสือพิมพ. ปที่พิมพ. สถานที่พิมพ: วัน เดือน ป. เลขหนา.
ตัวอยางเอกสารและสิ่งอางอิงกรณีหนังสือพิมพแบบอางขาวทั่วไป
ไทยรัฐ. 2552. กรุงเทพฯ: 22 ธันวาคม 2552. หนา 1.
Bangkok Post. 2009. Bangkok: December 22, 2009. P.1.
3.17.6 กรณีอางถึงบทความในหนังสือพิมพ ตามรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียนบทความ. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ (วัน เดือน ป): หนา.
เปลว สีเงิน. 2556. เมื่อโลกใบนี้ “สูงสุดคืนสูสามัญ”. ไทยโพสต (13 กุมภาพันธ 2556): 6.
Dougherty, J. 2003. Where you go online is watching you. Bangkok Post (August 9, 2003): 4.
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คํายอที่ใชในการเขียนเอกสารและสิ่งอางอิง

คําเต็ม
abstract
academy
administration
agriculture
agronomy
American
anatomy
annual
anonymous
appendix
arboriculture
article (s)
association
atmosphere
atomic
automatic

หมวดอักษร A
คํายอ
abst.
acad.
admin., adm.
agr.
agron.
Amer.
anat.
ann.
anon.
append.
arboricult.
art. (arts.)
associ.
atm.
at.
auto.

คําเต็ม
botany, botanical
book (s)
Britain, British
bulletin

หมวดอักษร B
คํายอ
bot.
bk. (พหูพจน bks.)
Brit.
bull.

ความหมาย
บทคัดยอ
วิทยาสถาน
การบริหาร
การเกษตร
พืชไรนา
ชาวอเมริกัน
กายวิภาคศาสตร
ประจําป
นิรนาม (ไมระบุชื่อ)
ภาคผนวก
การปลูกตนไม
บทความ
สมาคม
บรรยากาศ
ปรมาณู
อัตโนมัติ

ความหมาย
พฤกษศาสตร
หนังสือ
ประเทศอังกฤษ, ชาวอังกฤ
สิ่งตีพิมพที่ออกมาเปนระยะ
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bureau

bur.
หมวดอักษร C

สํานักงาน

คําเต็ม
catalogue
centennial
chapter
Chemistry
Chinese
circa (about)
class
climatology
collaboration
college
column (s)
commercial, commerce
committee
company
compiler, compiled by
conference
corporation
cytology

คํายอ
cat.
centen.
chap. (ch.)
chem.
Chin.
ca., c.
cl.
climat.
collab.
coll.
col. (พหูพจน cols.)
com.
comm.
co.
comp.
conf.
corp.
cytol.

ความหมาย
บัญชีรายชื่อ
ศตวรรษ (100 ป)
บทที่ (มาตรา)
เคมี
ชาวจีน
ประมาณ (ใชระบุป)
ชั้น, ประเภท, ระดับ
อากาศวิทยา
การรวมมือ
วิทยาลัย
แนวตรง, เสา
เกี่ยวกับการคา, การพาณิช
คณะกรรมการ
บริษัท
ผูรวบรวม, รวบรวมโดย
การประชุม
วิสาหกิจ
เซลลวิทยา

หมวดอักษร D
คําเต็ม

คํายอ

ความหมาย

52

Decennial
dendrology
department
Deutsch
diploma
directory
disease
dissertation
division
document

decen.
dendrol.
dept.
Deut.
dipl.
dir.
dis.
diss.
div.
doc.

คําเต็ม
ecology
economics
edition, editor (s)
engineering
entomology
enlarged
especially

หมวดอักษร E
คํายอ
ecol.
econ.
ed. (พหูพจน ใช eds.)
eng.
entomol.
enl.
esp.

essential
et. alii. (and others)
evolution
examination
exhibition
exempli gratia (for example)
experiment

essent.
et al.
evolut.
exam.
exhib.
e.g.
exp.

ทศวรรษ (10 ป)
รุกขวิทยา
ภาควิชา, กรม
เยอรมัน
ประกาศนียบัตร
หนังสือรวบรวมรายชือ่ และ
อยู
โรค
วิทยานิพนธ
ฝาย, สวน
เอกสาร
ความหมาย
นิเวศวิทยา
เศรษฐศาสตร
ฉบับพิมพ, บรรณาธิการ
วิศวกรรมศาสตร
กีฏวิทยา
เพิ่มเติม (เชน enl. ed.)
โดยเฉพาะ(เชนpp. 312-315,
esp. p. 313)
สําคัญ
และคนอืน่ ๆ
วิวฒ
ั นาการ
การสอน
การแสดง
ตัวอยาง
การทดลอง
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extension

คําเต็ม
faculty
federation
floristica
foundation
forestry
คําเต็ม
general
genetics
geology
German
graduate
คําเต็ม
herbarium
history
horticulture
hospital
husbandry
คําเต็ม

ext.
หมวดอักษร F
คํายอ
fac.
fed.
florist.
found.
for.
หมวดอักษร G
คํายอ
gen.
genet.
geol.
Ger.
grad.
หมวดอักษร H
คํายอ
herb.
hist.
hort.
host.
husb.
หมวดอักษร I
คํายอ

การเผยแพร

ความหมาย
คณะ
สมาพันธ, สันนิบาต
ไมดอกไมประดับ
มูลนิธิ, กองทุน
วนศาสตร
ความหมาย
โดยทัว่ ไป
พันธุศาสตร
ธรณีวิทยา
ชาวเยอรมัน
บัณฑิต
ความหมาย
หองเก็บตัวอยางสมุนไพร
ประวัติศาสตร
พืชสวน
โรงพยาบาล
สัตวบาล
ความหมาย
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ibedem (in the same way)
id est (that is)
illustrator
immigration
immunology
imperial
importation
incorporated
industry
infection
inorganic
institute
internal
international
investigation
คําเต็ม
Japan
Journal
คําเต็ม
laboratory
language
Latin
leaflet
lecture
library
literature

ibid.
i.e.
illus.
immigr.
immunol.
imp.
import.
inc.
ind.
infect.
inorg.
inst.
intern.
int.
invest.
หมวดอักษร J
คํายอ
Jap.
Jour., J.
หมวดอักษร L
คํายอ
lab.
lang.
Lat.
leafl.
lect.
libr.
lit.

เรื่องเดียวกัน
ดังนี้
ผูวาดภาพประกอบ
การอพยพ
ภูมิคุมกันวิทยา
จักรพรรดิ
การนําเขา
รวมเขาเปนรูปบริษัท
อุตสาหกรรม
การติดเชื้อ
อนินทรีย
สถาบัน
ภายใน
ระหวางประเทศ
การสอบสวน
ความหมาย
ประเทศญี่ปุน
วารสาร
ความหมาย
หองปฏิบัติการ
ภาษา
ภาษาลาติน
ใบปลิว, ใบแทรก
บรรยาย
หองสมุด
เอกสาร
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loco citato (in the place cited)
คําเต็ม
magazine
management
manuscript (s)
mathematics
mechanical
medicine
minutes
miscellaneous
molecule
monograph
monthly
morphology
mycology
คําเต็ม
national
natural
no date
no place
note (s)
number
nuclear
คําเต็ม

loc. cit.
หมวดอักษร M
คํายอ
mag.
manage.
ms. (พหูพจน mss.)
math.
mech.
med.
min.
misc.
mol.
monogr.
month.
morphol.
mycol.
หมวดอักษร N
คํายอ
nat.
nature.
n.d.
n.p.
n. (พหูพจน nn.)
no. (พหูพจน nos.)
nucl.
หมวดอักษร O
คํายอ

ตามสถานที่ที่อางอิง
ความหมาย
นิตยสาร
การจัดการ
ตนฉบับตัวเขียน
คณิตศาสตร
เชิงกล
ยา, แพทยศาสตร
นาที
หลากหลาย, เบ็ดเตล็ด
โมเลกุล
เอกสาร
ประจําเดือน
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับ
โครงสรางสัตวและพืช
วิทยาเห็ดรา
ความหมาย
แหงชาติ
แหงธรรมชาติ
ไมปรากฏปที่พิมพ
ไมปรากฏสถานที่พิมพ
หมายเหตุ
ฉบับที,่ ลําดับที่
ปรมาณู
ความหมาย
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occupation
opera citato (in the work cited)
optical
ophthalmology
organic
organization
original
otology
คําเต็ม
page
pamphlet
part
patent
pathology
pharmacology
philosophy
physics
postgraduate
proceedings
product (s)
professional
project
publication
publisher

occup.
op. cit.
opt.
opthamol.
org.
organ.
orig.
otol.
หมวดอักษร P
คํายอ
p. (พหูพจน ใช pp.)
pam.
pt. (พหูพจน pts.)
pat.
Pathol.
pharmacol.
phil.
phys.
postgrad.
proc.
prod. (พหูพจน prods.)
prof.
proj.
pub.
publ.

อาชีพ
ตามเอกสารที่อางอิง
เกี่ยวกับการมองเห็น
จักษุวิทยา
อินทรีย
องคกร
ตนฉบับ
โสตวิทยา
ความหมาย
หนา
แผนพับ
สวนที่
สิทธิบัตร
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
ปรัชญา
ฟสิกส
หลังจบปริญญาตรี
รายงานการประชุมวิชาการ
ผลิตภัณฑ
โดยอาชีพ
โครงการ
สิ่งตีพิมพ
ผูพิมพโฆษณา, สํานักพิมพ
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คําเต็ม
radiation
radiology
record
registration
religious
report
reprint, reprinted
research
review, revised

หมวดอักษร Q
คํายอ
qual.
quart.
หมวดอักษร R
คํายอ
radia.
radiol.
rec.
regist.
relig.
rept.
rpt.
res.
rev.

คําเต็ม
science
scientific
section (s)
series
service
social
society
special
species
station

หมวดอักษร S
คํายอ
sci.
scient.
sec. (พหูพจน secs.)
ser.
serv.
soc.
soc.
spec.
sp. (พหูพจน spp.)
sta.

คําเต็ม
quality
quarterly

ความหมาย
คุณภาพ
ทุกสามเดือน
ความหมาย
การแผรังสี
รังสีวิทยา
การบันทึก
การลงทะเบียน, การจด
ทะเบียน
เกี่ยวกับศาสนา
รายงาน
พิมพใหม, สําเนา
การแกไข
ปรับปรุงแกไข
ความหมาย
วิทยาศาสตร
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร
ตอนที่
อนุกรม
บริการ
สังคม
สมาคม
พิเศษ
ชนิดของสกุลพืช
สถานี
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statistics
standard
street
summary
supplement
surgery
survey
symposium
system
คําเต็ม
taxonomy
technical, technology
tension
transactions
translator, translation
treasurer, treasury
tropic
คําเต็ม
university
United Nations
ultraviolet
คําเต็ม
vegetation
veterinary
veneer

stats.
Stand., std.
st.
sum.
suppl.
surg.
surv.
symp.
syst.
หมวดอักษร T
คํายอ
taxonom.
tech.
tens.
trans.
trans., tr.
treas.
trop.
หมวดอักษร U
คํายอ
univ.
U.N.
uv.
หมวดอักษร V
คํายอ
veg.
vet.
ven.

วิชาสถิติ
มาตรฐาน
ถนน
สรุป
เอกสารเสริม
ศัลยกรรม
สํารวจ
การประชุมวิชาการ
ระบบ
ความหมาย
อนุกรมวิธาน
เทคโนโลยี
การดึง
บันทึกการประชุม
ผูแปล, การแปล
ขุนคลัง, การคลัง
เขตรอน
ความหมาย
มหาวิทยาลัย
สหประชาชาติ
รังสีเหนือมวง
ความหมาย
พืชผัก
สัตวแพทย
ไมบาง
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versus (against)
videlicet (namely)
virology
volume (s)
คําเต็ม
warranty
weight
wood
without
คําเต็ม
extra
extra fine
cross cut
cross section
คําเต็ม
yard
year
คําเต็ม
zenith
zodiac
zone
zoological garden
zoology

vs.
viz.
virol.
vol. (พหูพจน vols.)
หมวดอักษร W
คํายอ
warr.
wt.
wd.
w/o
หมวดอักษร X
คํายอ
x.
xf.
x cut.
x section.
หมวดอักษร Y
คํายอ
yd.
yr.
หมวดอักษร Z
คํายอ
zen.
zod.
z.
zoo.
zool.

เปรียบเทียบกับ
ดังชื่อตอไปนี้
ไวรัสวิทยา
เลมที่ (เชน vol.3)
ความหมาย
การรับรอง, การค้ําประกัน
น้าํ หนัก
ไม, เนือ้ ไม, ตนไม
ปราศจาก
ความหมาย
พิเศษ
ความละเอียด
ตัดตามขวาง
ดานหนาตัด
ความหมาย
หลา
ป
ความหมาย
จุดสูงสุด
จักรราศี
เขต
สวนสัตว
สัตววิทยา

