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เอกสำรอ้ำงอิงรูปแบบ APA. (6th ed.) และ
กำรถอดอักษรไทยเป็นโรมัน (Thai Romanization)
(เริ่มใช้กับวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปีที่ 14 (2562) เป็นต้นไป)
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน (Thai Romanization) แบบถ่ายเสียง (Transcription) จัดทาขึ้นเพื่อสื่อสารกับ
ผู้ใช้วารสารชาวต่างชาติ ที่ใช้ภ าษาอัง กฤษเป็นภาษากลาง โดยเฉพาะชื่อผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อสถานที่ เป็นต้น ซึ่ง มี
ความสาคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูล หรือใช้ทรัพยากรร่วมกัน (shared resources) ทั้งนี้
เครื่องมือที่ใช้ถอดอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง คือ โปรแกรมแปลงสาส์น (Thai Romanization) พัฒนาโดย NECTEC
ผู้เขียนสามารถเข้าถึงได้ที่ http:///164.115.23.167plangsarn/

รูปแบบมาตรฐานสากลในการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Library of Congress ที่เว็บไซต์
http://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/thai.pdf
การจัดเตรียมรายการอ้างอิงสาหรับแหล่งข้อมูลที่มิใช่ภาษาละติน มีข้อกาหนด สองประการ ได้แก่
1. ชื่อบทความ (title) ถอดเป็นอักษรโรมัน (Romanization) ใช้อักษรตัวเอียง (บทความวารสาร ถอดเฉพาะชื่อ
บทความ ไม่ต้องกระทากับชื่อวารสาร)
2. การแปลชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ แปลเป็นภาษาอังกฤษอยู่ภายในเครื่องหมาย [วงเล็บเหลี่ยม]. ต่อท้ายอักษรโรมัน
และจบรายการชื่อเรื่องด้วยจุด . ท้ายวงเล็บเหลี่ยม ทุกรายการอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ ท้ายรายการกากับ
ข้อความในวงเล็บเล็กว่า (in Thai)
การจัดเรียงรายการอ้างอิง โดยการจับคู่ รายการที่แปลหรือถ่ายเสียงโรมันแล้วขึ้ นก่อน รายการต้นฉบับ เว้น 1
บรรทัด ระหว่างรายการคู่ถัดไป ภายใต้ผู้แต่งหรือ (หากไม่มีผู้แต่ง) เรียงตามชื่อเรื่อง
รูปแบบการเขียนรายการทางบรรณานุกรม สาหรับรายการเอกสารอ้างอิง ใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลรูปแบบ
APA (พิมพ์ครั้งที่ 6) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. กำรอ้ำงอิงจำกหนังสือ (Books)
รูปแบบ (Format)
Author. (Year). Romanized Title [Translated title]. Place: Publisher
ตัวอย่าง (Example)
Na Phatthalung, N. (2018). Kānčhatkān fưk ʻoprom [Training management]. Songkhla: Neopoint (1995).
(in Thai)
นพเก้า ณ พัทลุง. (2561). การจัดการฝึกอบรม. สงขลา: นีโอพ้อยต์ (1995).
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2. กำรอ้ำงอิงจำกบทในหนังสือ (Book chapters)
รูปแบบ (Format)
Author. (Year). Romanized Title of chapter [Translated title of chapter]. In Editor (Ed.), Romanized Title of
book [Translated title of book] (Page). Place: Publisher.
ตัวอย่าง (Example)
Yoshimi, S. (2012). Mōhitotsu no media to shite no hakurankai: Genshiryoku HeiwaRiyōhaku no juyō
[Expo as another media: reception of Atoms for Peace]. In Yoshimi S. & Tsuchiya Y. (Eds.), Senryō
suru me senryō suru koe : CIE/USIS eia to VOA rajio [Occupying Eyes, Occupying Voices: CIE/USIS
Films and VOA Radio in Asia during the Cold War] (pp. 291-315). Tōkyō: TōkyōDaigaku Shuppan.
(in Japan)
3. กำรอ้ำงอิงจำกวิทยำนิพนธ์ (Thesis/Dissertation)
รูปแบบ (Format)
Author. (Year). Romanized Title of dissertation [Translated title of dissertation] (master’s/phd. thesis).
Name of Institution, Place.
ตัวอย่าง (Example)
Poolsup, L. (2012). Kān wikhro̜ witthayāniphon kīeokap phrưttikam sārasonthēt rawāng 1970-2010
[An analysis of theses related to information behavior during 1970-2010]. (Master’s thesis) Library
and Information Science, Srinakharinwirot University, Bangkok. (in Thai)
ลักษมี พูลทรัพย์. (2554). การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรรมสารสนเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553. (ปริญญา
นิพนธ์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
4. กำรอ้ำงอิงจำกบทควำมในวำรสำร (Journal Articles)
รูปแบบ (Format)
Author. (date). Romanized Title [Translated title]. Journal, Vol(No), page.
ตัวอย่าง (Example)
Hua, L. F. (1999). Qingdai yilai Sanxia diqu shuihan zaihai de chubu yanjiu [A preliminary study of floods
and droughts in the Three Gorges region since the Qing dynasty]. Zhongguo shehui kexue, 1,(1)
68–79.
5. กำรอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์ (Websites)
รูปแบบ (Format)
Romanized Author Author’s in original language. (Year, Month date). Romanized Title [Translated title].
Retrieved from URL.
ตัวอย่าง (Example)
State Council 国务院. (2006, March 15). Quanmian zhengque lijie shehuizhuyixinnongcun jianshe
[Fully and correctly understand the building of a new socialist countryside]. Retrieved from
http://www.gov.cn/node_11140/2006- 03/15/content_227640.htm. (in Chiness)
6. กำรอ้ำงอิงจำกกำรนำเสนอผลงำนในกำรประชุมวิชำกำร (Conference papers/Proceedings)
รูปแบบ (Format)
Author. (Year). Romanized Title of paper [Translated title of paper]. In Editor (Ed.), Romanized Title of
conference [Translated title of conference] (Pages). Place: Publisher.
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ตัวอย่าง (Example)
Du, W. (2007). Dunhuang yishu yongzhi gaikuang ji qianxi [An analysis and description of the use of paper
in Duanhuang manuscripts]. In Lin S. & A. Morrison (Eds.), Rongshe yu chuangxin: guoji Dunhuang
xiangmu diliuci huiyi lunwenji [Tradition and innovation: Proceedings of the 6th International
Dunhuang Project conservation conference] (pp. 67-84). Beijing: Beijing Tushuguan Chubanshe.

