บทที่ 5
การอ้างอิงสารสนเทศหมวดอ้างอิงและสารสนเทศลักษณะพิเศษ
สารสนเทศหมวดอ้างอิง หรือหนังสือหมวดอ้างอิง หมายถึง สารสนเทศที่มีการนาเสนอข้อมูล
การจัดรูปเล่ม การจัดลาดับหัวข้อ วิธีการใช้ วัตถุประสงค์ และการจัดพิมพ์ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่าง
จากหนั ง สื อ หรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ พจนานุ ก รม สารานุ ก รม อั ก ขรานุ ก รม หนั ง สื อ รายปี
อักขรานุ กรมชีว ประวัติ อักขรานุ กรมภูมิศาสตร์ หนังสื อนาเที่ยว หนังสื อแผนที่ ทาเนียบนามหรือ
นามานุกรม ราชกิจจานุเบกษา
สารสนเทศลั ก ษณะพิ เศษในที่ นี้ หมายถึ ง หนั งสื อ ที่พิ ม พ์ใ นโอกาสต่า ง ๆ หนั ง สื อ ที่ ระลึ ก
งานศพ การสัมภาษณ์ เอกสารต้นฉบับ เอกสารสิทธิบัตร และเอกสารมาตรฐาน
การค้นคว้าเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ จาเป็นต้องใช้สารสนเทศดังกล่าว ประกอบการอ้างอิง เพื่อให้
เนื้อหามีคุณภาพมากขึ้น เช่น การนิยามคาศัพท์ การให้ความหมายของคา ควรอ้างอิงจากพจนานุกรม
และสารานุ กรม เพราะเป็ น ที่ย อมรับ ด้านวิช าการว่ าน่าเชื่อถื อมากที่สุ ด เช่น การวิจัย ด้านบริ ห าร
การศึกษา นิยมอ้างอิงที่มาความหมายของคาศัพท์ต่าง ๆ จากพจนานุกรมชื่อ Dictionary of Education
เรียบเรียงโดย Carter Victory Good เป็นต้น

พจนานุกรม
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 45)
(McMahon & Seaton, Eds., 2001: 12)
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อพจนานุกรม//(พิมพ์ครั้งที)่ .//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์พับบลิเคชั่น.
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McMahon, C. & Seaton, M., Eds. (2001). English dictionary for advanced learners
(3rd ed.). Glasglow: Harper Collins.
Pearsall, J. & Trumble, B., Eds. (1999). The new world English reference dictionary.
Oxford: Oxford University Press.
Sethaputra, S., Comp. (1994). New model Thai-English dictionary vol. 1 (5th ed.).
Bangkok: Thai Watana Panich.
Webster’s new world dictionary of American English (3rd ed.). (1994). New York:
Prentice-Hall.

สารานุกรม
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อผู้เขียนบทความ,/ปีที่พิมพ์:/เล่มที่ใช้,/หมายเลขหน้าที่อ้าง)
(เจริญ อินทรเกษตร, 2498: เล่ม 11, 175-181)
(Kaplan, 1975: vol. 15, 241-244)
กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ
(ชื่อบทความ,/ปีที่พิมพ์:/เล่มที่ใช้,/หมายเลขหน้าที่อ้าง)
(คอมพิวเตอร์, 2530: เล่ม 8, 199-256)
(Information resource management, 1988: vol. 43, 93-112)
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อสารานุกรม//(เล่มที่ใช้,/เลขหน้าบทความ).//
สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
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สุมาลิน วงศ์มณี. (2542). เครื่องทองสุโขทัย. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง (เล่ม 3,
หน้า 1107-1113). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.
Artandi, S. (1971). Coordinate indexing. Encyclopedia of library and information
science (vol. 5, pp. 679-682). New York: McGraw-Hill.
Dog. (2000). The world book encyclopedia (vol. 5, pp. 262-282). Chicago: World
Book.
Kogut, B. & Gittelman, M. (1996). Globalization. International encyclopedia of
business and management (vol. 2, pp. 1649-1663). New York: Routledge.
Hasting, J. (1970). Superstition. Encyclopedia of religion and ethics (vol. 12,
p. 300). New York: Charles Scribner.
Minahan, J. (2002). Tibetans. Encyclopedia of the stateless nations: Ethics and
national groups around the world (vol. 4, pp. 1889-1895). Westport, CT:
Greenwood.
The Vietnam wars. (2000). The world book encyclopedia of people and places
(vol. 6, pp. 1434-1437). Chicago: World Book.

หนังสือรายปีและสมพัตสร
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)
(สานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม, 2545: 41)
(สานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2545: 78)
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือรายปี.//สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์.
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สานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม. (2545). สมุดรายงานสถิติจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2544 (Statistical
Reports of Changwat. นครปฐม: สานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม.
สานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร. (2545). สถิติ 2544 กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อักขรานุกรมชีวประวัติ
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อผู้จัดทา,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)
(สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2536: 10)
(Schlessinger & Schlessinger, Eds., 1996: 45-47)
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ชื่อผู้จัดทา.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสืออักขรานุกรมชีวประวัติ//(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์
หรือสานักพิมพ์.
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ สถาบันภาษา. (2543). ครูดีเด่นผู้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษา กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ.
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2536). ทาเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
Schlessinger, B. S. & Schlessinger, J. H., Eds. (1996). The who’s who of Nobel Prize
winners 1901-1995 (3rd ed.). Phoenix, AZ: n.p.

91

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อจัดทา,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2529: 18-19)
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ผู้จัดทา.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์//(เล่มที/่ พิมพ์ครั้งที่/
หมายเลขหน้า).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2529). กระบุรี. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (เล่ม 3
พิมพ์ครั้งที่ 3 หน้า 18-19). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.

หนังสือแผนที่
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)
(สุณี ธนาเลิศกุล, บรรณาธิการ, 2546: 8-9)
(Heritage, Ed., 1999: 176-177)
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือแผนที่//(พิมพ์ครั้งที่/หน้า/หมายเลขหน้า
บทความ).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
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สุณี ธนาเลิศกุล, บรรณาธิการ. (2546). ระบบสุริยะ. สมุดภาพแผนที่โลก (หน้า 8-9). แปลจาก
Reader’s Digest illustrated atlas of the world. โดย จุฬามณี ชาติสุวรรณ, ฉัตรทิพย์
ภูสกุล, สาลินี หาญอารีวงศ์ศิลป์ และคณะ. กรุงเทพฯ: รีดเดอร์ไดเจสท์ ประเทศไทย.
Heritage, A., Ed. (1999). France. World atlas: Millennium edition (pp. 176-177).
London: Dorling Kindersley.
Heritage, A. & Cavanage, L., Eds. (1994). Thailand. World reference atlas
(pp. 532-535). London: Dorling Kindersley.

ทาเนียบนาม หรือนามานุกรม
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อผู้จัดทา,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)
(กรมประชาสัมพันธ์, 2546: 42)
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ชื่อผู้จัดทา.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือนามานุกรม//(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
กรมประชาสัมพันธ์. (2546). นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย 2546-2547 (พิมพ์ครั้งที่ 15).
กรุงเทพฯ: สยามเอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง.
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา กองศาสนูปถัมภ์. (2536). ทะเบียนมัสยิดในประเทศไทย
พ.ศ. 2535. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา.
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2536). ทาเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

93

หนังสือนาเที่ยว
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)
(Gillard, 1991: 176)
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือนาเที่ยว//(พิมพ์ครั้งที่)./หมายเลขหน้า).//
สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
Gillard, Q. (1991). Bangkok (Krung Thep): Thailand. Travel geography handbook
(pp. 176-177). New York: Van Nostrand Reinhold.

ราชกิจจานุเบกษา
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อประกาศ หรือพระราชบัญญัติ พระราชกาหนด ข้อบังคับ,/ปีที่ประกาศ)
(ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แบบชื่อจังหวัด เขต อาเภอ และกิ่งอาเภอ, 2543)
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ชื่อประกาศ หรือแถลงการณ์ หรือพระราชบัญญัติ พระราชกาหนด ข้อบังคับ.//(ปีที่ประกาศ).//
ราชกิจจานุเบกษา//(เล่มที่/).//ตอนที่/หน้า/(วันที่/เดือน)
กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546. (2546).
ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 120). ตอนที่ 36 ก (1 พฤษภาคม)
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ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แบบชื่อจังหวัด เขต อาเภอ และกิ่งอาเภอ. (2543).
ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 117). ตอนพิเศษ 94 ง (14 กันยายน)
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2534). ราชกิจจานุเบกษา
(เล่มที่ 108). ตอนที่ 73 (26 เมษายน)
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ. (2545). ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 119). ตอนที่ 128 ก
(31 ธันวาคม)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. (2542). ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 6). ตอนที่ 74 ก
(19 สิงหาคม)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547. (2547).
ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 121). ตอนพิเศษ 70 ก (12 พฤศจิกายน)
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544.
(2544). ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 118). ตอนที่ 99 ก (26 ตุลาคม)

หนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อผู้เขียนบทความ,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)
(นวลผจง เศวตเวช, 2534: 90-95)
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ./ใน/ชื่อหนังสือ//(รายละเอียดโอกาสพิเศษ วัน/เดือน/
ปี/หน้า/หมายเลขหน้าบทความ).//สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์.
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นวลผจง เศวตเวช. (2534). พระราชวังสนามจันทร์. ใน พระราชวังสนามจันทร์และพระตาหนัก
มารีราชรัตบัลลังก์ (พิมพ์เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีสมโภชพระตาหนักชาลีมงคลอาสน์ 16 ธันวาคม หน้า 90-95).
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2542). ธรรมนูญชีวิต: A constitution for living. ใน
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (พิมพ์เนื่องในโอกาสกรมการปกครองถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ปี พ.ศ. 2542 หน้า 31-81). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน.
พระราชสุธรรมเมธี. (2544). พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุด. ใน หกสิบเทศนาหกสิบพรรษา (พิมพ์เป็น
ที่ระลึกพิธีทาบุญมหามงคล อายุวัฒนะครบ 5 รอบ พระเทพปริยัติมุนี (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)
30-31 กรกฎาคม หน้า 75-78). กาญจนบุรี: ธรรมเมธี.
สมชาย ณ นครพนม. (2534). โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมในราชบุรีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์. ใน ราชบุรี (พิมพ์เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช กุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 14
ตุลาคม หน้า 16-22). ราชบุรี: ม.ป.พ.

หนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ งานพระราชทานเพลิงศพ
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อผู้เขียนบทความ,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)
(กรมศิลปากร, 2528: 218-220)
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ./ใน/ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพหรือ
ฌาปนกิจศพ ชื่อผู้วายชนม์//(วัน/เดือน/เลขหน้าบทความ).//สถานที่พิมพ์:/โรงพิมพ์.
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กรมศิลปากร. (2528). เรื่องพระปฐมเจดีย์กระทาปาฏิหาริย์. ใน ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ
พระธรรม สิริชัย (ชิต ชิตวิบูลเกรส) (23 มีนาคม หน้า 218-220). ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย. (2542). ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ. ถนอม โพธิ์ทองนาค
(27 ธันวาคม หน้า 82-144). ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ทองคูณ หงส์พันธุ์. (2542). สอนดีต้องมีหลัก: บัญญัติ 20 ประการของงานสอน. ใน ที่ระลึกงาน
พระราชทานเพลิงศพ นางประนอม เอมประดิษฐ์ (18 กันยายน หน้า 1-8). ม.ป.ท.:
ม.ป.พ.
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (2531). เที่ยวเมืองพระร่วง. ใน อนุสรณ์งาน
พระราชทานเพลิงศพ พระสุทธิอรรถนฤมนตรี (สุข เลขยานนท์) (หน้า ค). กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ไทยเกษม.
รัชวลิต เกษมสันต์, ม.จ. (2517). ตอบปัญหาบาทหลวง. ใน อนุสรณ์งานออกเมรุอุทิศถวาย
พระกุศลแด่ หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์ (หน้า 2-4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย.
ศรีศักร วัลลิโภดม. (2520). นครปฐมอยู่ที่ไหน. ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเครื่องเผาและดิน
ฝังศพนายสุธี บุญยศรีสวัสดิ์ (8 มีนาคม หน้า 97-104). นครปฐม: โรงพิมพ์เพชรเกษม
การพิมพ์.

การสัมภาษณ์
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์,/ปีที่สัมภาษณ์:/สัมภาษณ์)
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา, 2557: สัมภาษณ์)
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2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์,/ตาแหน่ง (ถ้ามี).//(ปีที่สัมภาษณ์).//สัมภาษณ์.//วัน/เดือน.
เทียบ เผ่าด้วง, ผู้ครอบครองหนังสือสมุดไทยขาวเส้นหมึก “สมุดตีรักสา”. (2526). สัมภาษณ์.
26 พฤศจิกายน.

เอกสารต้นฉบับ
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อผู้จัดทาต้นฉบับ,/ปีที่จัดทา:/ชนิดเอกสารต้นฉบับ)
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2543: จดหมาย)
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ชื่อผู้จัดทาต้นฉบับ.//(ปีที่จัดทา).//ชื่อเอกสารต้นฉบับ//[ชนิดเอกสารต้นฉบับ].//หน่วยงานที่จัดทา
หรือผู้รับผิดชอบ หรือสถานที่เก็บรักษา:/วัน/เดือน.
คณะกรรมการอานวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์. (2535). การประชุมคณะกรรมการ
อานวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ ครั้งที่ 9/2535 [บันทึกรายงานการประชุม
ณ หอวชิราวุธานุสรณ์]. หอสมุดแห่งชาติ: 8 มกราคม.
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (2543). พระราชหัตถเลขาเรื่อง งานขึ้นพระตาหนัก
[จดหมาย]. หอสมุดแห่งชาติ: 13 มกราคม.
สวัสดิรักษา. (2526). [หนังสือสมุดไทยขาว เส้นหมึก]. หอสมุดแห่งชาติ. 15 เมษายน.
_______. (2451). [หนังสือสมุดไทยดา เส้นดินสอ]. หอสมุดแห่งชาติ. 21 สิงหาคม.
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สานักพระราชวัง. (2479). หนังสือสานักพระราชวังเรื่อง จังหวัดนครปฐมขอเรือนทับขวัญที่
สนามจันทร์ [หนังสือสานักพระราชวังที่ 1856/2479]. หอสมุดแห่งชาติ: 28 ตุลาคม.
สานักราชเลขาธิการพระราชวัง, ผู้รวบรวม. (2453). จดหมายเหตุพระราชกรณียกิจรายวันใน
รัชกาลที่ 6 [จดหมาย]. หอสมุดแห่งชาติ: 19 กุมภาพันธ์.

เอกสารสิทธิบัตร
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ผู้จดสิทธิบัตร,/ปีที่ขอจดสิทธิบัตร:/เลขที่สิทธิบัตร)
(ห้างหุ้นส่วนจากัดไทยครอบฟ้า, 2542: เลขที่ 049072)
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ผู้จดสิทธิบัตร.//(ปีที่จดสิทธิบัตร).//ชื่อสิทธิบัตร.//ประเทศหรือหน่วยงานรับผิดชอบสิทธิบัตรนั้น:/
เลขที่สิทธิบัตร//(วัน เดือน).
ห้างหุ้นส่วนจากัดไทยครอบฟ้า. (2542). มุ้ง. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์:
เลขที่ 049072 (5 มีนาคม).
Penn, F. H. (1962). Hydrogenated butter method. US Patent 2578 (10 February).
Haugwitz, R. D., et al. (1990). Water soluble, Antineoplastic derivatives of toxol.
US Patent 4,942,184 (17 July).
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เอกสารมาตรฐาน
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ผู้รับผิดชอบกาหนดมาตรฐาน,/ปีที่กาหนดมาตรฐาน:/หมายเลขมาตรฐาน)
(สานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2534: มอก. 1039-2534)
(Japanese Industrial Standard, 1998: JIS. Z2251)
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ผู้รับผิดชอบกาหนดมาตรฐาน.//(ปีที่กาหนดมาตรฐาน).//“ชื่อผลิตภัณฑ์.”/หมายเลขมาตรฐาน.
สานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2534). “หม้อหุงข้าวไฟฟ้า.” มอก. 1039-2534.
Japanese Industrial Standard. (1998). “Knoop Hardnesstest-Test Method.” JIS. Z2251.

