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การเขียนรายการอางอิง ระบบ APA (American Psychological Association) 

1. บทความควรเขียนการอางอิง บอกแหล่งที�มา ขอ้มูลซึ�งปรากฏอยูท่า้ยเล่มหรือทา้ยบท อนัเป็นการ

ใหเ้กียรติแก่เจา้ของผลงานและเป็นการสร้างความน่าเชื�อถือกบัชิ�นงานนั�น ๆ 

2. บทความควรเขียนการอางอิงจากภาษาตางประเทศที่สามารถสืบคนไดอยางนอย 3-5 รายการ

3. บทความเขียนรายการอางอิงเฉพาะที่ปรากฏในบทความเทานั้น  โดยจัดเรียงตามลําดับตัวอักษร

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และภาษาอังกฤษเรียงตามอักษร A-Z 

4. ในกรณีที่มีรายการอางอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหจัดเรียงเปนภาษาไทยกอน แลวจึงตาม

ดวยภาษาอังกฤษ

1. ถา้ขอ้มูลส่วนแรกของวสัดุอา้งอิงเหมือนกนั ใหจ้ดัเรียงตามล าดบัอกัษรของขอ้มูลส่วน
ต่อไป  เช่น ถา้ช่ือผูแ้ต่งเหมือนกนัใหจ้ดัเรียงตามล าดบัอกัษรนามสกุล เช่น 

 ประสิทธ์ิ  กาญจนวฒัน์ 
 ประเสริฐ  จนัด า 

2. ถา้ขอ้มูลส่วนแรกของบรรณานุกรมเป็นตวัเลข ใหจ้ดัเรียงไวก่้อนขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษร
ถา้มีขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขหลายรายการ ใหเ้รียงล าดบัค่าของตวัเลข 

3. ถา้ผูแ้ต่งเป็นคนเดียวกนั หรือหน่วยงานเดียวกนัใหเ้รียงล าดบัตามเลขปีท่ีพิมพจ์ากนอ้ย
ไปมาก  กรณีไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ ์ซ่ึงใชค้  าวา่ “ม.ป.ป.” หรือ “มปป.” ให้เรียงส่ิงพิมพท่ี์ไม่ปรากฏปีท่ี
พิมพน้ี์หลงัรายการส่ิงพิมพท่ี์ปรากฏเลขปีท่ีพิมพ ์

4. ถา้ขอ้มูลส่วนแรกเป็นค ายอ่ ส าหรับหนงัสือภาษาไทยใหจ้ดัเรียงล าดบัของขอ้มูลท่ีเป็น
ค ายอ่ก่อน ส าหรับภาษาองักฤษใหจ้ดัเรียงตามล าดบัตวัอกัษรท่ีสะกดดงัท่ีปรากฏ เช่น 

 ส. ศิวรักษ ์
 สกรรจ ์ จนัทรัตน์ 
 Mayor, J. 
 McCleland 
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5. ถา้รายการแรกเป็นช่ือเร่ืองและช่ือเร่ืองนั้นมีค าน าหน้านาม (Article) a, an, the การ
จดัเรียงให้เว้นค าน าหน้านามน้ันไปเรียงตามล าดบัตวัอกัษรตน้ของค าส าคญัท่ีอยู่ถดัไป แต่ถา้ค า
น าหนา้นามนั้นอยูใ่นประโยคท่ีเป็นช่ือเร่ืองใหพ้ิจารณาเรียงล าดบัค าน าหนา้นามนั้นดว้ย เช่น 

 The International Book of Christmas Carols 
 An Introduction to Anthropology 

6. ขอ้มูลท่ีน ามาพิมพบ์รรณานุกรมท่ีเป็นหนงัสือ ให้ใชข้อ้ความท่ีปรากฏในหนา้ปกใน
ของหนงัสือนั้น และพิมพด์ว้ยอกัษรตัวเอน 

7. การพิมพบ์รรณานุกรมให้เร่ิมพิมพชิ์ดแนวคัน่หนา้ ถา้พิมพข์อ้ความบรรทดัเดียวไม่
พอ ใหพ้ิมพบ์รรทดัถดัมา โดยเวน้ระยะยอ่หนา้เขา้ไป 0.60 น้ิว ส าหรับการพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์ 

8. การพิมพร์ายการของบรรณานุกรมแต่ละรายการใหข้ึ้นบรรทดัใหม่ทุกคร้ัง
9. รายการของบรรณานุกรมท่ีเป็นรายการสุดทา้ยของหนา้ หากไม่สามารถพิมพ์จบได้

ในหนา้นั้น ใหย้กรายการนั้นไปพิมพใ์นหนา้ถดัไป 
10. หลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนทุกชนิด ใหเ้วน้ 1 ตวัอกัษร [ เคร่ืองหมายวรรคตอน ไดแ้ก่

. (มหพัภาค) , (จุลภาค) : (ทวิภาค) ; (อฒัภาค) ] 
11. รูปแบบของการพิมพบ์รรณานุกรมจากหนงัสือมีดงัน้ี

ช่ือผูแ้ต่ง.(ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือหนังสือ.(คร้ังท่ีพิมพ)์.เมืองท่ีพิมพ:์ส านกัพิมพ.์ 

12. การลงช่ือผูแ้ต่ง ผูแ้ต่งชาวไทยให้ลงช่ือ-นามสกุลเรียงไปตามปกติไม่ว่าจะเป็น
รายการวสัดุภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ส่วนผูแ้ต่งชาวต่างประเทศให้ลงช่ือสกุลก่อนตามดว้ย
เคร่ืองหมายจุลภาค  แล้วจึงลงอักษรย่อช่ือต้นและช่ือกลาง โดยใช้เคร่ืองหมายมหัพภาคหลัง
ตวัอกัษรยอ่เหล่านั้น เช่น 

ธีระพนัธ์  ล. ทองค า 
Kennedy, J. F. 
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13. หนงัสือท่ีมีผูแ้ต่ง 2 คน ให้ลงช่ือผูแ้ต่งทั้ง 2 คนนั้นตามล าดบัท่ีปรากฏในหนา้ปกใน
ของหนงัสือ ใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค ( , ) หลงัช่ือผูแ้ต่งคนแรกแลว้เวน้ 1 ตวัอกัษร ใชค้  าวา่ “ และ ” 
หนา้ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 2 ภาษาองักฤษใช ้“ and ” หรือ “ & ” (เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง แลว้ใชเ้หมือนกนั
ตลอด) เช่น 

จรัล  มะลูลีม, และสุดาวดี  เหมทานนท ์
Wright, F.D., & Medley, B.D. 

(ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศตั้งแต่คนท่ี 2 ข้ึนไป ใหเ้อานามสกุลข้ึนตน้ก่อนทุกรายการ) 

14. หนงัสือท่ีมีผูแ้ต่ง 3-6 คน ให้ลงช่ือผูแ้ต่งทั้งหมด คัน่ช่ือดว้ยเคร่ืองหมาย “ , ” และใส่
ค าวา่  “ และ ” ในภาษาไทย ภาษาต่างประเทศใส่เคร่ืองหมาย “ & ” หรือ “ and ” คัน่ช่ือสุดทา้ย เช่น 

ศุภมิตร  เมฆฉาย, พชัรินทร์  ครุฑเมือง, อญัชลี  วงษา, เทิดชยั  เวยีร์ศิลป์,  
โกมุท  อุ่นศรีส่ง, และเกรียงศกัด์ิ  เพง่อ าพนั 
Cate, A.R., Harris, D.L., Boswell, W, James, W.L., Yee, C., & Peter, A.V. 

15. หนงัสือท่ีมีผูแ้ต่งมากกว่า 6 คน ให้ลงช่ือผูแ้ต่ง 6 คนแรก ตามดว้ยค าว่า “ และคน
อ่ืนๆ ” หรือ “ et al.”  เช่น 

สมจิต  สวชนไพบูลย,์ สายพิณ  กิจจา, บญัชา  มุสิกานนท,์ พิสิทธ์ิ  โพธิสุทธ์ิ,  
พงษศ์กัด์ิ  แพงค าอว้น, ขตัติยา  ดว้งส าราญ, และคนอ่ืนๆ 
Bernstein, T.M., Simpson, S.P., Horper, M.V., Stolees, A.P., Doty, C.T., & Ross, 
D.P., et al. 

16. ช่ือผูแ้ต่ง ไม่ตอ้งลงค าน าหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ศาสตราจารย ์ รอง
ศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์พล.ต. ร.ต.อ. นพ. 

17. ช่ือผูแ้ต่งท่ีมีฐานนัดรศกัด์ิ บรรดาศกัด์ิ ให้ลงรายการดว้ยช่ือจริงก่อน แลว้กลบัเอาค า
น าหนา้แสดงฐานนัดรศกัด์ิหรือบรรดาศกัด์ิไปไวข้า้งหลงั โดยมีจุลภาคคัน่ เช่น 



4 

พูนพิสมยั  ดิศกุล, ม.จ. 
คึกฤทธ์ิ  ปราโมช, ม.ร.ว. 
อนุมานราชธน, พระยา 
จินตนา  ยศสุนทร, คุณหญิง 

18. ผูแ้ต่งท่ีเป็นพระสังฆราชท่ีมีฐานนัดรศกัด์ิ ให้ลงพระนามจริงก่อน แลว้กลบัเอาค า
น าหนา้แสดงฐานนัดรศกัด์ิไปไวข้า้งหลงั เช่น 

ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระสมณเจา้ กรมสมเด็จพระ 

19. ผูแ้ต่งท่ีเป็นพระสังฆราชท่ีมาจากสามญัชน พระราชาคณะชั้นต่างๆ พระครู พระมหา
ใหล้งนามตามท่ีปรากฏในหนา้ปกในแลว้วงเล็บนามเดิมต่อทา้ย เช่น 

สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์  วาสโน) 

20. ผูแ้ต่งท่ีเป็นหน่วยงานราชการ ให้ลงช่ือหน่วยงานใหญ่ก่อน แลว้ตามดว้ยหน่วยงาน
ยอ่ย  หน่วยงานท่ีลงเป็นรายการแรกนั้นจะตอ้งเป็นหน่วยงาน ไม่ต ่ากว่าระดับกรม เช่น 

กระทรวงศึกษาธิการ. 
กรมสามญัศึกษา.หน่วยศึกษานิเทศก.์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.คณะศึกษาศาสตร์. 
(ไม่ตอ้งกลบัเอาค าท่ีแสดงสถานะของหน่วยงานไวห้ลงัช่ือ) 

21. ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศท่ีมีค าก ากบัช่ือแสดงล าดบัชั้นตระกูล เช่น Sr. (Senior), Jr.
(Junior) ใหถื้อวา่ค าเหล่านั้นเป็นส่วนหน่ึงของช่ือ เช่น 

Penn, R., Jr. 



5 

22. ผูแ้ต่งท่ีใชน้ามแฝง ใหล้งช่ือนามแฝงตามท่ีปรากฏในหนา้ปกใน เช่น

ทมยนัตี   
โมทยากร   
ส. ศิวรักษ ์
โสภาค  สุวรรณ 

23. ปีท่ีพิมพใ์ห้พิมพไ์วใ้นวงเล็บ และปิดทา้ยส่วนน้ีดว้ยมหัพภาค (.) ถา้ไม่ปรากฏปีท่ี
พิมพ ์ ให้ลงค าว่า “มปป.” หรือ “ม.ป.ป.” ในวงเล็บ หรือ “n.d.” ในภาษาองักฤษซ่ึงมาจากค าว่า no 
date 

24. ถา้มีวสัดุอา้งอิงของผูแ้ต่งคนเดียวกนัมากกวา่หน่ึงรายการ ในรายการแรกให้ลงช่ือ-
นามสกุล ผูแ้ต่งไปตามปกติ ส่วนในรายการต่อๆ มาไม่ตอ้งลงช่ือ-นามสกุลผูแ้ต่งซ ้ าอีก แต่ให้ขีด
เส้นจากแนวคัน่หนา้เขา้ไป 0.60 น้ิว การจดัเรียงใหเ้รียงตามล าดบัค่านอ้ย-มากของปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. 
เช่น 

กรมวชิาการ. (2544). การศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน 
โรงเรียน. กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง. 

  . (2546). ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง.  

วทิยากร  เชียงกูล. (2547). คู่มือพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้น า. กรุงเทพฯ: สายธาร. 
   .  (2548). ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท่ีทุกคนควรรู้. กรุงเทพฯ: สายธาร. 

               .  (2549). อธิบายศัพท์การศึกษาและความรู้สาขาต่าง ๆ = Dictionary of education and  
branches of sciences. กรุงเทพฯ: สายธาร. 

25. ถ้ามีวสัดุอ้างอิงของผูแ้ต่งคนเดียวกันมากกว่าหน่ึงรายการ มีบางรายการพิมพ์ปี
เดียวกนั ให้ก ากบัทา้ยปีท่ีพิมพด์ว้ยอกัษร ก ข ค ส าหรับภาษาไทย และ a b c ส าหรับภาษาองักฤษ
และจดัเรียงตามล าดบัอกัษรท่ีติดกบัปีท่ีพิมพน์ั้น 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546ก). การบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิติบุคคล.  
กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง.  



6 

 . (2546 ข). พระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546. 
กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง. 

สุวทิย ์ มูลค า. (2547ก). กลยทุธ์การสอนคิดวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.์ 
 . (2547 ข). กลยทุธ์การสอนคิดอย่างมวิีจารณญาณ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.์ 

26. หนงัสือท่ีไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่งใหล้งรายการแรกดว้ยช่ือเร่ือง เช่น

ครัวรสจัด. (2547). กรุงเทพฯ: แสงแดด. 
An inventory of environmental education related organization & resource persons.  (2003). 

Bangkok: Strengthening Environmental Education in Thailand (SEET). 
27. ช่ือเร่ืองของวสัดุอา้งอิงใหค้ดัลอกจากตวัวสัดุ ถา้เป็นหนงัสือให้ดูจากหนา้ปกใน โดย

พิมพด์ว้ยอกัษรตัวเอน 
28. หนงัสือภาษาองักฤษใหเ้ขียนช่ือเร่ือง โดยข้ึนตน้ค าดว้ยอกัษรพิมพ์ใหญ่เฉพาะค าแรก

ส่วนค าถดัๆ ไปให้ใช้ตวัพิมพเ์ล็ก ยกเวน้ช่ือเฉพาะ  ช่ือบุคคล ช่ือหน่วยงาน ช่ือย่อ ช่ือภูมิศาสตร์ 
และช่ือเร่ืองรอง (อยูห่ลงัเคร่ืองหมาย : ) 

Cutshall. B.K. (1999). A comparison of  the potential economic benefits from two types of 
small scale neem tree farming in Thailand. Chiang Mai: Chiang Mai University. 

Koch, S. (1963). Psychology: A study of science. New York: McGraw-Hill. 

29. หนงัสือภาษาไทยท่ีหนา้ปกในระบุช่ือเร่ืองภาษาองักฤษควบคู่ไวด้ว้ย ใหล้งช่ือเร่ือง
ภาษาองักฤษต่อทา้ยช่ือเร่ืองภาษาไทย โดยมีเคร่ืองหมายเท่ากบัคัน่ เช่น 

วทิยากร  เชียงกูล. (2546). อธิบายศัพท์การศึกษาและความรู้สาขาต่างๆ = Dictionary of 
education and branches of sciences. กรุงเทพฯ: สายธาร. 

30. หนังสือภาษาไทยท่ีหน้าปกในระบุช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ ให้ถอดค าอ่านช่ือเร่ือง
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยก่อน แลว้เขียนช่ือเร่ืองภาษาองักฤษไวใ้นวงเล็บ เช่น 

อรรถพล  เอ้ืออารียว์วิฒัน์, และณฎัฐวร์ี  เพชรไม.้ (2544). ไกด์ ทู วินโดว์ส  เอก็ซ์พี (Guide  to  
Windows  XP). กรุงเทพฯ: สตาร์คอม. 
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31. คร้ังท่ีพิมพ ์ให้ระบุส าหรับหนงัสือท่ีพิมพต์ั้งแต่คร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป โดยพิมพอ์ยู่ใน
เคร่ืองหมายวงเล็บ (…) และถา้หากการพิมพค์ร้ังใหม่น้ีมีการปรับปรุงเน้ือหาใหร้ะบุดว้ย เช่น 

ชูชยั  สมิทธิไกร. (2548). การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ = Personnel training in organizations. 
(พิมพค์ร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

พนมเทียน. (2548). เพชรพระอุมา ตอน ไพรมหากาฬ. (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: ณ บา้น 
วรรณกรรม. 

Mill, R.C. (1999).  Process / Industrial instruments and controls handbook. (5 th ed.) 
New York: McGraw-Hill. 
32. สถานท่ีพิมพ์ให้ระบุช่ือเมืองหรือจงัหวดัท่ีปรากฏในตวัวสัดุหรือหน้าปกใน ถา้มี

หลายช่ือเมือง ให้ระบุช่ือเมืองช่ือแรกท่ีปรากฏ ถา้หากปรากฏทั้งช่ือเมืองและช่ือรัฐให้ลงช่ือเมือง
ก่อนคัน่ด้วยเคร่ืองหมายจุลภาคแล้วตามด้วยช่ือรัฐ เช่น Lexington, Massachusetts และถ้าใน
หนังสือไม่ระบุช่ือเมืองหรือจงัหวดัในลงค าว่า “ม.ป.ท.” หรือ “มปท.” (มาจากค าว่าไม่ปรากฏ
สถานท่ีพิมพ์ เลือกใช้อย่างใดอย่างหน่ึงและใช้ให้เหมือนกนัตลอดเล่ม) ในภาษาไทย และ n.p. 
(มาจากค าวา่ no place) ในภาษาองักฤษ เช่น 

Kotz, J.C. (2003). Chemistry & chemical reactivity. Melbourne, Victoria: Thomson, 
Brooks/Cole. 

33. ส านกัพิมพใ์หร้ะบุช่ือส านกัพิมพท่ี์ปรากฏในหนา้ปกใน โดยระบุเฉพาะช่ือของ
ส านกัพิมพเ์ท่านั้น ค าประกอบอ่ืนท่ีไม่จ  าเป็นไม่ตอ้งระบุ เช่น ห.จ.ก., หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บริษทั, 
บริษทั ........ จ  ากดั Publishers, Co., Ltd. หรือ Inc. ใหต้ดัออก ยกเวน้ส านกัพิมพข์องสถาบนั 
อุดมศึกษา หรือมีค าวา่ Association, Corporation, University Press, Books, Press เช่น ขอ้ความ
ปรากฏวา่ “ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์” ใหล้งรายการวา่ “โอเดียนสโตร์” “บริษทัส านกัพิมพไ์ทย
วฒันาพานิช จ ากดั” ใหล้งวา่ “ไทยวฒันาพานิช” “Big Picture Media Corporation” “Oxford 
University Press” “Penguin Books” 

34. ถา้เป็นหนงัสือท่ีจดัพิมพโ์ดยหน่วยงานราชการหรือองค์กรหรือสถาบนัต่างๆ ให้ลง
ค าวา่ “ผูแ้ต่ง” หรือ “Author” แทนท่ีส านกัพิมพ ์เช่น 
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มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. ภาควชิากีฏวทิยา. (2538). บทปฏิบัติการกีฏวิทยาเบือ้งต้น. 
กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง. 

Lesley University. (2005). Basic APA format for citing print material & media. Washington, DC: 
Author. 

35. หนงัสือท่ีนกัวชิาการในสถาบนัการศึกษาต่างๆ จดัพิมพจ์  าหน่ายเองอนุโลมให้ใชช่ื้อ
หน่วยงานท่ีผูเ้ขียนนั้นสังกดัและระบุไวใ้นตวัเล่มแทนส่วนส านกัพิมพไ์ด ้เช่น 

กอบศกัด์ิ  ภูตระกูล, ดอน  นาครทรรพ, และหฤษฎ ์ รอดประเสริฐ. (2548). การเปิดเสรีภาพ 
สถาบันการเงินไทยภายใต้กรอบดับเบิล้ย ูที โอ (WTO) และแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน.  กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ชูชยั  สมิทธิไกร. (2548). การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ = Personnel training in organizations.  
(พิมพค์ร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ธิตินดัดา  จินาจนัทร์ และวราภา  เลาหเพญ็แสง. (2547). นิทานประจ าถ่ินล้านนา เล่ม 2. เชียงใหม่: 
สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

36. ถา้ไม่ปรากฏส านกัพิมพ ์หรือสถาบนัท่ีผูแ้ต่งสังกดั ให้ลงช่ือโรงพิมพท่ี์พิมพห์นงัสือ
นั้น โดยระบุค าว่า “โรงพมิพ์” น าหน้าช่ือทุกคร้ัง แม้ในช่ือจะไม่ปรากฏค าว่าโรงพมิพ์กต็าม เช่น 

พิมพท่ี์หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  จงเจริญการพิมพ ์ ใหล้งค าวา่  โรงพิมพจ์งเจริญการพิมพ.์ 

37. ถ้าไม่ปรากฏช่ือส านักพิมพ์ หรือผูจ้ดัพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ ให้ลงว่า “ม.ป.พ.” หรือ
“มปพ.”   (มาจาก ค าวา่ ไม่ปรากฏส านกัพิมพ ์เลือกใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงและใชใ้ห้เหมือนกนัตลอด
ทั้งเล่ม) ในภาษาไทย ส่วนภาษาองักฤษมกัจะไม่พบกรณีเช่นน้ี 

38. หนงัสือท่ีไม่ปรากฏปีท่ีพิมพภ์าษาไทยให้ลงค าวา่ “ม.ป.ป.” หรือ “มปป”. (มาจากค า
ว่าไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ เ ลือกใช้อย่างใดอย่างหน่ึงและใช้ให้เหมือนกันตลอดทั้ งเล่ม) และ
ภาษาองักฤษใช ้“n.d.”  (มาจากค าวา่ no date) เช่น 

ชวลิต  ดาบแกว้, และสุดาวดี  เหมทานนท.์ (มปป.). พรรณไม้ในวรรณคดี. กรุงเทพฯ: 
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โรงพิมพ ์ดี แอล เอส. 

39. หนงัสือท่ีมีช่ือชุดอยูด่ว้ย นอกเหนือจากช่ือประจ าเล่มนั้นๆ แลว้ ให้ลงรายการช่ือชุด
นั้นในวงเล็บต่อทา้ยรายการส านกัพิมพ ์เช่น 

เพญ็นภา  ทรัพยเ์จริญ. (2546). กวาวเครือ:สมนุไพรพลังหนุ่มสาวจากคัมภีร์โบราณสู่การใช้จริงใน
ปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: มติชน. (ชุดสารคดี) 

40. บรรณานุกรมของวสัดุอา้งอิงท่ีอยูร่ายการสุดทา้ยของหนา้ หากไม่สามารถพิมพ์จบได้
ในหน้าน้ัน ให้ยกทั้งรายการไปพมิพ์ในหน้าถัดไป 

รูปแบบการพิมพ์จากวัสดุประเภทต่างๆ 
รูปแบบการพมิพ์บรรณานุกรมจากหนังสือ  มีรูปแบบดงัน้ี 

ช่ือผูแ้ต่ง.(ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง.(คร้ังท่ีพิมพ.์).เมืองท่ีพิมพ:์ส านกัพิมพ.์* 

* เอกสารและวสัดุทุกชนิดให้พิมพเ์คร่ืองหมาย : ต่อจากอกัษรตวัสุดทา้ยของเมืองพิมพ์

ไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งเวน้ 1 ตวัอกัษร 

(เคร่ืองหมาย หมายถึง เวน้ระยะ 1 ตวัอกัษร ) 

1. หนังสือทีม่ีผู้แต่งคนเดียว

ประเวศ  วะสี. (2546). วิถมีนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 สู่ภพภูมิใหม่แห่งการพัฒนา. กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ.์ 

ยวุดี  จอมพิทกัษ.์ (2547). ต ารับน า้พริกสมนุไพรบ ารุงสุขภาพ. (พิมพค์ร้ังท่ี 2.). 
 กรุงเทพฯ: คุณพอ่. 

องอาจ  นยัพฒัน์. (2548). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ = Quantitative and qualitative research methodologies in behavioral 
and social sciences. กรุงเทพฯ: สามลดา. 

อาจินต ์ ปัญจพรรค.์ (2548). เหมืองแร่ 1 ฉบับสมบูรณ์. (พมิพค์ร้ังท่ี 4.). กรุงเทพฯ: มติชน. 
Millo, N. (2004). Bioanalytical  chemistry. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. 
Niven, P. R. (2002). Balanced scorecard step by step: Maximizing performance and 
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maintaining results. New York: John Wiley & Sons. 
Peter, P. J. (2001). Handbook of  herbs and spices. Florida: CRC Press. 

2. หนังสือทีม่ีผู้แต่ง 2 คน

นิจศิริ  เรืองรังสี, และธวชัชยั  มงัคละคุปต.์ (2547). สมนุไพรไทย เล่ม 1 = Thai herbs. 
กรุงเทพฯ: บี เฮลทต้ี์. 

ธินดัดา  จินาจนัทร์, และวราภา  เลาหเพญ็แสง. (2547). นิทานประจ าถ่ิงล้านนา. เชียงใหม่: 
สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

สุกญัญา  สุนทรส, และอุกฤษ  พจนวรพงษ.์ ชีวโมเลกุล. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวทิยาลยั. 

Rehg, J. A., and Santori, G.J. (2006). Industrial electronics. Upper Saddle River, New Jersey: 
Prentice-Hall. 
3. หนังสือทีม่ีผู้แต่ง 3-6 คน

ศุภนิมิตร  เมฆฉาย, พชัรินทร์  ครุฑเมือง, อญัชลี  วงษา, เทิดชยั  เวยีร์ศิลป์, โกมุท  อุ่นส่งศรี, 
และเกรียงศกัด์ิ  เพง่อ าพนั. (2548). การจ าแนกเพศปลาบึกด้วยเคร่ืองหมายโมเลกุล 
ดีเอ็นเอ. เชียงใหม่: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

Cate, A.R., Harris, D.L., Boswell, W., James, W.L., Yee, C., & Peter, A.V. (1991). 
Trainee and clay therapy. Chicago: Chicago University Press. 

4. หนังสือทีม่ีผู้แต่งมากกว่า 6 คน

สมจิต  สวชนไพบูลย,์ สายพณิ  กิจจา, บญัชา  มุสิกานนท,์ พิสิทธ์ิ โพธิสุทธ์ิ, พงษศิ์ษย ์ แพงค าอว้น, 
ขตัติยา  ดว้งส าราญ, และคนอ่ืนๆ. (2548). การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกิจกรรมหลากหลาย. กรุงเทพฯ:  ศูนย ์
วทิยาศาสตร์ศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  

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. 
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ลกัษณวดี. (2546). ดั่งดวงหฤทัย. (พิมพค์ร้ังท่ี 8). กรุงเทพฯ: ณ บา้นวรรณกรรม. 
มาลา  ค  าจนัทร์. (2547). ดาบอุปราช. กรุงเทพฯ: มติชน. 
น. ณ ปากน ้า. (2543). ศิลปะลายรดน า้. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 

6. ผู้แต่งที่เป็นสถาบันหรือส่ิงพิมพ์ที่ออกในนามหน่วยงานราชการ องค์การ สมาคม
บริษัท     ห้างร้าน ฯลฯ 

กรมศิลปากร. (2547). สตรีส าคัญในประวติัศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง. 
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวชิาการ. (2542). ลพบุรี:ธานีแห่งอารยธรรม. กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง. 
Ministry of Culture. Office of the Permanent Secretary. (2004). Phra Aphai Mani part III. 

Bangkok: Author. 
United Nations Development Programme. (2004). Thailand’s response to HIV/AIDS : 

Progess and challenges. Bangkok: Author. 

7. หนังสือทีม่ีบรรณาธิการ *

จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า. (บรรณาธิการ). (2544). ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา ล้านช้าง: กรณีศึกษา 
ศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง.  เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

Carpenter, C., (Ed.). (2000). Guidelines for sensory analysis in food product development 
and quality control. Gaithersburg, Maryland: Aspen. 

* 1. ช่ือหนังสือในภาษาต่างประเทศใช้อักษรตัวใหญ่เฉพาะค าข้ึนต้น และหลัง

เคร่ืองหมาย “ : ” รวมทั้งค  าท่ีเป็นช่ือเฉพาะ 
2. บรรณาธิการหลายคน ภาษาต่างประเทศใช ้(Eds.)

8. หนังสือแปล
หนังสือท่ีแปลมาจากหนงัสือต่างประเทศให้ลงช่ือผูแ้ต่งเดิมเป็นรายการแรก โดยถอด   

ค  าอ่านช่ือผูแ้ต่งนั้นเป็นภาษาไทย ตามดว้ยปีท่ีพิมพใ์นเคร่ืองหมายวงเล็บ “ ( ). ” ช่ือเร่ืองท่ีแปลเป็น
ภาษาไทย ช่ือเร่ืองภาษาต่างประเทศในเคร่ืองหมายวงเล็บ ตามดว้ยช่ือผูแ้ปลในวงเล็บ เช่นกนั ถา้
หากไม่ปรากฎช่ือผูแ้ต่งเดิมใหล้งช่ือผูแ้ปลเป็นรายการแรก ต่อดว้ยค าวา่ “ผูแ้ปล” ในเคร่ืองหมาย  ( )  

5. หนังสือทีผู้่แต่งใช้นามแฝงหรือช่ือย่อ
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ออเร็นจ,์  ซี. (2545). 25 ข้อท่ีไม่ควรพลาดส าหรับครูยคุใหม่. ( 25 Biggest mistakes 
teachers make and how to avoid them). (คคันางค ์ มณีศรี, ผูแ้ปล). 
กรุงเทพฯ: เบรนเน็ท. 

สุรเดช  ไกรนวพนัธ์. (ผูแ้ปล). (2548). 50 เร่ืองจริงท่ีคนอยากประสบความส าเร็จต้องอ่าน. 
(How I made the sale that did the most for me). กรุงเทพฯ: ตะวนัออก แมกกาซีน. 

9. หนังสือทีไ่ม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง
ให้ลงช่ือเร่ืองเป็นรายการแรก ตามดว้ยปีท่ีพิมพใ์นเคร่ืองหมายวงเล็บ คร้ังท่ีพิมพ ์เมืองท่ี

พิมพ ์และส านกัพิมพ ์

การปลูกป่าไม้. (2536). กรุงเทพฯ: โครงการพฒันาป่าชุมชน กรมป่าไม ้กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์. 

ขอนแก่น 200 ปี สุดยอดเมืองหลักภาคอีสาน พ.ศ. 2540. (2540). กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพฟิ์วเจอร์เพรส. 

10. ปริญญานิพนธ์ วทิยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระ
หลังช่ือเร่ืองให้ระบุค าว่า  วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือการ

คน้ควา้อิสระตามที่สถาบันน้ันใช้ ตามด้วยระดบัปริญญาของวิทยานิพนธ์ (ภาษาองักฤษใช้ค  าว่า 
Master’s thesis และ Doctoral dissertation) แลว้ระบุสาขาวิชาหรือวิชาเอกในเคร่ืองหมายวงเล็บ 
ตามดว้ยช่ือมหาวทิยาลยั แลว้  ใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค ปิดทา้ยดว้ยช่ือเมืองท่ีมหาวทิยาลยันั้นตั้งอยู ่  

ภานุพนัธ์  ภกัดี. (2550). การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บณัฑิต (หลกัสูตรและการสอน). มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค์, นครสวรรค.์ 

สมชาย  ล้ิมมณี. (2545). การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตลาดกลางสินค้าเกษตรร้อยเอ็ด พ.ศ. 
2536-2543. การคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ธุรกิจการเกษตร). 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น. 

เลิศชาย  ศิริชยั. (2547). การสูญเสียท่ีดินและการตอบสนองด้านอาชีพของชาวนา: 
ศึกษากรณีหมู่บ้านภาคกลาง. ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณัฑิต.  (พฒันศึกษาศาสตร์). 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 
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Darling, C.W. (1996). Giver of due regard: The poetry of Richard Willber. Doctoral dissertation. 
University of Connecticut, Store, CT. 

11. ส่ิงพมิพ์ทีม่ีลกัษณะเป็นการรวบรวมบทความ
ส่ิงพิมพท่ี์มีลกัษณะเป็นการรวบรวมบทความ รวมเร่ืองต่างๆ ในเล่มเดียวกนั เช่น หนงัสือ

รวมบทความทางวชิาการ สารานุกรม รวมบทคดัยอ่ปริญญานิพนธ์ เอกสารประกอบการประชุมทาง
วิชาการ  หากการอา้งอิงเป็นการอา้งเพียงบางเร่ืองบางตอนหรือบทใดบทหน่ึงเท่านั้นให้ลงรายการ
บรรณานุกรมดงัน้ี 

ช่ือผูเ้ขียน.(ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือบทความหรือช่ือตอน.ในช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ),ช่ือเร่ือง, 
(น.หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย). เมืองท่ีพิมพ:์ส านกัพิมพ.์ 
ถ้าไม่มีช่ือผู้เขียนให้ลงรายการแรกด้วยช่ือบทความหรือช่ือตอน 

ส. บุบผานุวง. (2548). สองเอ้ือยนอ้ง. ใน วรีะพงศ ์ มีสถาน (บรรณาธิการ), พลิกแผ่นดิน ปลิน้แผ่นฟ้า 
 วรรณกรรมลาว รางวลัซีไรท์, (น. 22-23). กรุงเทพฯ: มติชน. 

เสน่ห์  จามริก. (2547). มหาวิทยาลยัตายแลว้. ใน ทางเลือกอุดมศึกษาเพ่ือความเป็นไทย, 
 (น. 41-74).  กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 

DeBakey, M. E. (1978). Heart. In The world book encyclopedia, (vol. 9,  pp. 134-141). 
Chicago: World Book-Childcraft International. 

12. เอกสารที่ไม่เป็นเล่ม เช่น เอกสารประกอบค าสอน แผ่นพบั ให้ระบุค าบอกเล่า
ลกัษณะของส่ิงพิมพน์ั้นไวห้ลงัช่ือเร่ือง ดงัน้ี 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์. (2550). รายงานการประเมินตนเอง ระบบมาตรฐานสากลของ
 ประเทศไทย. (แผน่พบั). นครสวรรค:์ ผูแ้ต่ง. 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2548). การประกันคุณภาพการศึกษา.  
(แผน่พบั). กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง. 

13. ค าส่ัง ประกาศ ของหน่วยงานต่าง ๆ ใชรู้ปแบบดงัน้ี

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค.์ (2549, 1 สิงหาคม). ค าส่ังท่ี 450/2549 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานจัดกิจกรรมวนัแม่. 
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องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครสวรรค.์ (2546, 31 ตุลาคม). ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
นครสวรรค์ เร่ืองแนวทางปฏิบัติในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ  
ข้อมลูข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540. 

รูปแบบการพมิพ์บรรณานุกรมบทความจากวารสาร 
การเขียนบรรณานุกรมบทความจากวารสาร  ใชรู้ปแบบดงัน้ี 

ภาษาไทย 

ช่ือ-นามสกุลผูเ้ขียนบทความ.(ปี,วนัเดือน). ช่ือบทความ.ช่ือวารสาร,ปีท่ี(ฉบบัท่ี),
หนา้แรกถึงหนา้สุดทา้ยของบทความ.
ภาษาองักฤษ 

ช่ือสกุล,อกัษรยอ่ช่ือตน้.อกัษรยอ่ช่ือกลางของผูเ้ขียนบทความ.(ปี,เดือนวนั).
ช่ือบทความ.ช่ือวารสาร,ปีท่ี(ฉบบัท่ี),หนา้แรกถึงหนา้สุดทา้ยของบทความ.

1. ช่ือผูเ้ขียนบทความ ใชห้ลกัเกณฑก์ารลงช่ือผูแ้ต่งตามท่ีกล่าวมาแลว้
2. ช่ือบทความ ใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกนักบัการลงช่ือเร่ือง แต่ไม่ต้องใชอ้กัษรตวัหนา หลงั

ช่ือบทความมีเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) คัน่ 
 3. ช่ือบทความภาษาองักฤษ ข้ึนตน้ดว้ยตวัใหญ่เฉพาะค าแรก และหลงัเคร่ืองหมาย “ : ”

รวมทั้งช่ือเฉพาะ 
 4. ในกรณีท่ีไม่มีช่ือผูเ้ขียนบทความ ใหล้งรายการแรกดว้ยช่ือบทความ

ชุมพล  ธีรลดานนท.์ (2551, พฤษภาคม). โรงเรียนกวดวชิาในญ่ีปุ่น. ผู้จัดการ, 25(296), 60-61. 
มหา’ลยัไทย‘ความหวงั’บนความแตกต่าง. (2551, พฤษภาคม). สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, 55(34), 

310. 
ยอ้นรอย...สภาการศึกษาไทย. (2550, ตุลาคม). วารสารการศึกษาไทย, 4(37), 38-39. 

5. ช่ือวารสาร ใช้ตามท่ีปรากฏในหน้าปกในของวารสาร ให้ใช้อักษรตัวเอน ในกรณีท่ี
เป็นวารสารภาษาองักฤษ ให้ข้ึนตน้ค าดว้ยตวัพิมพใ์หญ่ทุกค า ยกเวน้ a, an, the และค าบุพบท เช่น 
in, on, at, etc 
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6. ปีท่ีหรือเล่มท่ี (Volume) ให้ลงเฉพาะตวัเลข ไม่ตอ้งลงค าวา่ ปีท่ีหรือเล่มท่ี และ เป็น
ตัวเอน 

7. ฉบบัท่ี (Number) ใหล้งเฉพาะตวัเลขในเคร่ืองหมายวงเล็บต่อจากปีท่ี (ไม่ตอ้งลงค าวา่
ฉบบัท่ี) แลว้ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) หาก “ปีท่ีและฉบบัท่ี” ไม่มีอยา่งหน่ึงอย่างใด ให้ลง
เท่าท่ีมีและ ไม่ต้องใส่วงเล็บ 

8. เลขหน้า ให้ลงเลขหน้าท่ีบทความตีพิมพ์ว่า เร่ิมจากหน้าใดถึงหน้าใด ในกรณีท่ี
บทความนั้นไม่ไดพ้ิมพ์ต่อกนัจนจบแต่มีต่อในหน้าอ่ืนของวารสารฉบบัเดียวกนันั้นอีกให้ลงเลข
หนา้เท่าท่ีปรากฏทั้งหมดโดยใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค (,) คัน่ หลงัเลขหนา้ใหล้งเคร่ืองหมายมหพัภาค 

ในกรณีท่ีบทความไม่จบในฉบบั ยงัมีต่อในฉบบัต่อๆ ไป พร้อมกบัเลขหน้า คัน่ด้วย
เคร่ืองหมายอฒัภาค (;) ท าเช่นน้ีจนกวา่บทความนั้นจะจบสมบูรณ์ แลว้จึงใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค 

พงษธ์รณ์  จรัญญากรณ์. (2548) ลดการสูญเสีย เพิ่มก าไรดว้ยการใชส้ตรีมแทรปอยา่งเหมาะสม. 
 เทคนิค, 22(249), 151-154; 22(250), 145-150. 

Capalidi, E. J. and Proctor, R. W. (2005, Summer). Is the worldview of qualitative inquiry a 
proper guide for psychological research? The American Journal of Psychology,  118, 
2551-2269. 

Laudicina, P. and White, J. M. (2005, October ). India and China: Asia’s FDI magnets. 
Far Eastern Economic Review. 168(9), 25-27. 

รูปแบบการพมิพ์บรรณานุกรมบทความ ข่าว หรือคอลมัน์จากหนังสือพมิพ์ 
ลงรายการโดยใชรู้ปแบบดงัน้ี 

ช่ือผูเ้ขียน.(ปี,วนัท่ีเดือน).*ช่ือบทความหรือช่ือหวัขอ้ในคอลมัน์.ช่ือหนังสือพิมพ์,หนา้ท่ี

ตีพิมพ.์ 

* หนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษใหล้ง (ปี,เดือนวนั).

1. การลงรายการส าหรับบทความจากหนงัสือพิมพ ์ใช้แบบแผนเดียวกบับทความจาก
วารสาร  ต่างกนัท่ีหนงัสือพิมพไ์ม่ต้องลงปีท่ี ฉบบัท่ี แต่ลงวนัเดือนปีแทน 

2. ถ้าหากเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ ให้ลงรายการพาดหัวข่าวหรือหัวขอ้ข่าวแทนช่ือ
บทความหรือคอลมัน์ เช่น 
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เรืองชยั  ทรัพยนิ์รันดร์. (2551, 15 พฤษภาคม). หลกัสูตรใหม่ราชภฎั. ข่าวสด, น. 29. 
ม.หอการคา้ไทยผดุระบบท าวจิยัท่ีบา้น. (2551, 14 พฤษภาคม). กรุงเทพธุรกิจ, น. 11. 
Jirapon  Boonnoon. (2008, May 29). NECTEC plans centers elderly. The Nation, p. 10 A. 
Babies put at risk if given too much water. (2008, May 29). Bangkok Post, pp. 7-8. 

รูปแบบการพมิพ์บรรณานุกรมจากราชกจิจานุเบกษา 

ช่ือกฎหมาย.(ปี,วนัท่ีเดือน).ราชกิจจานุเบกษา,เล่ม,ตอนท่ี,หนา้ท่ีตีพิมพ.์ 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. (2542, 19 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 116 
ตอนท่ี 74ก, น. 1-41. 

รูปแบบการพมิพ์บรรณานุกรมจากการสัมภาษณ์ 
การลงรายการบรรณานุกรมจากการสัมภาษณ์ ใชรู้ปแบบดงัน้ี 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์.ต าแหน่ง (ถา้มี).(ปี, วนั เดือน).สัมภาษณ์. 

1. การลงรายการผูใ้หส้ัมภาษณ์ ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัการลงรายการผูแ้ต่งดงักล่าวมาแลว้
2. ต าแหน่งของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ถ้ามีให้ระบุด้วย ต าแหน่งนั้นต้องเก่ียวกับเร่ืองท่ีให้

สัมภาษณ์ 
3. ใหร้ะบุ ปี วนั เดือน ในเคร่ืองหมายวงเล็บ แลว้ตามดว้ยค าวา่ “สัมภาษณ์” เป็นตวัเอน

ประเทือง  ภูมิภัทราคม. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  (2550, 27 กุมภาพนัธ์). 
 สัมภาษณ์.  

ถนดัศรี  สวสัดิวตัน์, ม.ร.ว. (2548, 12 มีนาคม). สัมภาษณ์. 
Kent, A. (2005, 17 September). Interview.  

รูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรมจากวัสดุส่ือโสตทัศน์ประเภทภาพยนตร์ ภาพเล่ือน 
ภาพน่ิง แผนที ่ และวดีิทศัน์ มีรูปแบบดงัน้ี 

ช่ือเร่ือง.(ปีท่ีผลิต).(ชนิดของวสัดุ).ปีท่ีผลิต.เมืองท่ีผลิต.ผูผ้ลิต. 
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การบริหารด้วยกระบองชีวจิต. (2546). (วดิีทศัน์). (2546). กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟ เอด็ดูเคชัน่. 
การพิมพ์. (2539). (ภาพน่ิง). กรุงเทพฯ: ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศึกษามหาวทิยาลยัศรี 

นครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
แผนท่ีแสดงเขต อ าเภอ ต าบล เทศบาล และข้อมลูพืน้ฐานของจังหวัด พ.ศ. 2543. (ม.ป.ป.). 

 (แผนท่ี). กรุงเทพฯ: กรมแผนท่ี. 
อากาศยาน = Superplanes. (2542). (วดิีทศัน์). กรุงเทพฯ: กนัตนา ดิสทริบิวชัน่. 

รูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรมจากวัสดุส่ือโสตทัศน์ประเภทแถบบันทึกเสียง  แผ่นเสียง  
และแผ่นซีดี  มีรูปแบบดงัน้ี 

ช่ือผูบ้รรยายหรือผูพู้ดหรือผูข้บัรอง(ถา้มี)(ป่ีท่ีผลิต).ช่ือของวสัดุ.(ประเภทของวสัดุ).
สถานท่ีผลิต.ผูผ้ลิต. 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช. (2546). หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์. 
(แถบบนัทึกเสียง). นนทบุรี: ผูแ้ต่ง. 

อญัชลี  จงคดีกิจ. (2548). ด้วยความคิดถึง. (ซีดี). กรุงเทพฯ: แพลทตินมั. 

ถา้วสัดุอา้งอิงนั้นเป็นหนงัสือหรือบทความจากวารสาร แต่ไดม้าจากวสัดุยอ่ส่วนให้ระบุ
ค าบอกชนิดของวสัดุนั้นไวห้ลงัช่ือเร่ือง เช่น 

นิทานโบราณวา่ดว้ยราชสีห์กบัชา้ง. (2517, กรกฎาคม). (ไมโครฟิลม์). ดรุโณวาท, 1, 48-52. 

รูปแบบการพมิพ์บรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 
 แหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถสืบคน้ได ้2 ระบบ คือ ระบบออนไลน์ (Online) 

และระบบซีดีรอม (CD-ROM) การสืบคน้ผ่านระบบออนไลน์คือ การสืบคน้ไปยงัแหล่งขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีอยู่ในท่ีไกลซ่ึงอาจสืบค้นโดยวิธีการต่างๆ ได้ เช่น การถ่ายโอนข้อมูล (File 
transfer) หรือ ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic mail or E-mail) หรือ การใชเ้คร่ืองระยะไกล 
(Telnet) ขอ้มูลท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีรูปแบบท่ีเป็นเน้ือหา (Full text) คลา้ย
กบัข้อความในหนังสือต ารา หรืออาจจะเป็นบทความจากวารสาร (Articles) หรือข่าว (News) 
โดยเฉพาะจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบริษทัต่างๆ ใหบ้ริการอยูใ่นอินเตอร์เน็ต 
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 การสืบคน้โดยใชซี้ดีรอม คือ การสืบคน้จากแผ่นดิสก์ท่ีบรรจุขอ้มูลส าเร็จรูปไวแ้ลว้ 
สามารถสืบคน้ไดจ้ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งอยู ่ณ ท่ีสถานบริการนั้นๆ โดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบั
โทรศพัท ์แผน่ซีดีรอมท่ีใหบ้ริการนั้นปกติจะมรช่ือเร่ืองของซีดีรอมนั้น เช่น 

“ Dissertation Abstracts Jan 1993-June 1996” ; “ERIC (1992-March 1996)” หรือ 
“1556 สายด่วนผูบ้ริโภคกบั อย. ปี 2543 ของ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา” 

1. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นออนไลน์ เป็นดงัน้ี
1.1 ขอ้มูลท่ีเป็นหนงัสือ

ผูแ้ต่ง.(ปีท่ีพิมพห์รือปีท่ีสืบคน้).ช่ือเร่ือง.สถานท่ีพิมพ:์ส านกัพิมพ.์สืบคน้เม่ือวนัเดือนปี 
(หรือ Retrieved/เดือนวนั,ปี), จาก (from) ช่ือเวบ็ไซต ์เช่น 

Davies, J. E., Wisdom, S., & Creaser, C. (2000). Out of sight but not out of mind: 
Visually impaired people’s perspectives of library and information services. 
Loughborough: LISU . Retrieved September 20, 2003, from 
www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/public.html 

1.2 ขอ้มูลท่ีเป็นบทความจากวารสาร 

ผูแ้ต่ง.(ปีท่ีพิมพ,์วนัเดือนของวารสารหรือปีท่ีสืบคน้).ช่ือบทความ.ช่ือวารสาร,ปีท่ี(ฉบบัท่ี),
หนา้แรกถึงหนา้สุดทา้ย.สืบคน้เม่ือวนัเดือนปี(หรือ Retrievedเดือนวนั, ปี),
จาก(from)ช่ือเวบ็ไซต ์เช่น 

Bearman, D. (2000, December). Intellectual property conservancies. D-Lip Magazine, 6(12), 
20-23. Retrievrd June 30, 2002, from 
http://www.dlib.org/dlib/december/bearman/12bearman.html 

พิษณุ  กลา้การนา. (2545, พฤษภาคม-มิถุนายน). เตรียมรับมือภาวะโลกร้อน. หมออนามยั, 11(6), 
18-22. สืบคน้เม่ือ 13 ตุลาคม 2546, จาก http://moph.go.th/ops/doctor/backreport.htm 
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1.3 ขอ้มูลท่ีเป็นบทความจากหนงัสือพิมพ ์

ผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ,์วนัเดือนของหนงัสือพิมพห์รือปีท่ีสืบคน้).ช่ือบทความ.ช่ือหนังสือพิมพ์,
สืบคน้เม่ือวนัเดือนปี,จาก(from)ช่ือเวบ็ไซต ์เช่น 

เปลวสีเงิน. (2546, 9 ตุลาคม). ร าลึก 30 ปี 14 ตุลา. ไทยโพสต์, สืบคน้เม่ือ 16 ตุลาคม 2546, จาก 
http://thaipost.net/mdex.ssp?bk=thaipost&post_date=Oct/2546news_id=77317 
&cat_id=200 

Weeks, L. (2001, August 29). Pat Schroeder’s new chapter. The Washington Post, Retrieved 
March 9, 2003, from http://washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A36584-
2001Feb7html 

 ผู้แต่ง คือ ช่ือผูแ้ต่งท่ีเป็นเจา้ของผลงานท่ีน ามาอา้ง กฎเกณฑ์การลงช่ือผูแ้ต่งเหมือนกบั
ท่ีกล่าวมาแลว้ หากไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง ใหล้งช่ือเร่ืองแทน 

ปีท่ีพิมพ์ คือ ปีท่ีตีพิมพข์อ้ความท่ีปรากฏ ถา้ไม่มีปีท่ีพิมพ ์ใหล้ง ปีท่ีสืบคน้แทน 
 ช่ือเร่ือง คือ ช่ือของงานท่ีน ามาอา้ง กรณีท่ีในแหล่งขอ้มูลไม่บอกช่ือเร่ือง ให้สรุปแลว้

ตั้งช่ือเร่ืองข้ึนเองในวงเล็บ 
สืบค้นเม่ือ เป็นการระบุวนัท่ีสืบคน้ ภาษาไทยให้ลง วนั เดือน ปี ภาษาองักฤษให้ลง 

Retrieved ตามดว้ย เดือน วนั, ปี, 
 จาก ช่ือเวบ็ไซต์ คือ การระบุแหล่งท่ีสืบคน้ ภาษาองักฤษให้ใชค้  าวา่ from แลว้ตามดว้ย 

ช่ือของเวบ็ไซต ์
ช่ือเวบ็ไซต์ ใหร้ะบุช่ือเวบ็ไซตต์ามท่ีปรากฏท่ีเป็นยอูาร์แอล (URL) 

1.4 ขอ้มูลจากระบบออนไลน์ มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ทบวงมหาวทิยาลยั. (2544).กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา. 
สืบคน้เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2544, จาก 
http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_document.htm  
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มีชัย  ฤชุพันธุ. (2544). วิเคราะหเจาะลึก TAMC ใครได? ใครเสีย?: คําบรรยาย ณ หอประชุม

 แหงชาติสิริกิติ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2544. สืบคน้เม่ือ 15 พฤศจิกายน  2544, จาก 
 http://www.meechi.com  
Bowers, K. L., et al. (1999, August). FYI on where to start-bibliography of internet working 

information. Retrieved August 30, 1999, from E-mail: NISINFO@NIS.NSF.NET. 
Message: Get RFC1175.TXT-1 

ELVIS. (2000). Retrieved April 28, 2003, from http://www.senecac.on.ca/library2000 
Fitzhugh, G., & Carliti, D, (1991, Spring). Kentucky experience: Statewide mandated 

family life education in public schools. Family Life Education, 9(3), 10-13. Retrieved 
November 15, 1992, from BRS/After Dark; File: Combined Health Information 
Database (CHID); Item: HE 101117 

The Japanese Surrender Documents-WWII. (1945, December). Retrieved July 15, 2000, from 
Telnet: gopher.tc.umn.edu; Directory: Libraries/Electronic Book; File: Japanese 
Surrender. 

Jefferson, T. (1999). The declaration of independence. Retrieved September 10, 1999, from 
FTP: quake. Think.com; Directory: pub/etext/1991; 
file: declaration-of-independence.txt 

Library Research Success. (2000). Retrieved April 29, 2000, from 
http://www.ilearn.senega.on.ca/library/ssc100 

Shakespeare, W. (n.d.). Hamlet (Arthur Bullen’s Straffort Town Edition). 
Retrieved October 24, 2001, from Telnet: Library Dartmount, edu; Directory: 
Shakespeare Plays; File: Hamlet 

1.5 ขอ้มูลจากซีดีรอม 

Broome, J., & Fuller, L. (1993, May). What you need to know about children and television. 
PTA-Today, 18(7), 7-9. Retrieved from ERIC (1992-March 1996) Acc. No. EJ467961. 

Daniels, H., & Anghileri, J. (1995). Secondary mathematics and special education needs.  
New York: Casell. Retrieved from ERIC (1992-March 1996) 

Exercise helps clear fat from bloodstream. (1990, June). Heart Care, 13. Retrieved from Infotrac; 
File: Heart Reference Center 

http://www.senecac.on.ca/library2000
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สมจิตร  ช้ีแจง. (2536). พิพิธภัณฑ์และห้องสมดุธรรมะหลวงพ่อปาน วดับางนมโค 
จังหวดัพระนครศรีอยธุยา: การวิจัยเพ่ือพัฒนาแหล่งความรู้ในชุมชน.  
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาผูใ้หญ่). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. สืบคน้เม่ือ 9 ตุลาคม 2544, จาก ฐานขอ้มูล 
ปริญญานิพนธ์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

การใช้ค าย ่อในการเขียนบรรณานุกรม 

ค ายอ่ท่ีเป็นท่ียอมรับในการเขียนบรรณานุกรม มีตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
ค ายอ่ ค าเตม็ ความหมาย  หมายเหตุ 
Anon Anonymous ไม่ระบุช่ือ 
comp. compiler ผูร้วบรวม   พหูพจน์ใช ้comps. 
ed. editor, บรรณาธิการ,  พหูพจน์ใช ้eds. 

edited by ผูจ้ดัพิมพ,์ จดัพิมพโ์ดย 
enl. ed. enlarged  edition ฉบบัพิมพใ์หม่ มีการเพิ่มเติม 
rev. ed. revised edition ฉบบัพิมพใ์หม่ มีการแกไ้ข 
2 nd ed.  second edition พิมพค์ร้ังท่ี 2 
3 rd ed. third edition พิมพค์ร้ังท่ี 3 
et al. et alii และคนอ่ืน ๆ และคณะ (and others) 
ibid  ibidem เร่ืองเดียวกนั (in the same place) 
n.d.  no date ไม่ปรากฏปีพิมพ ์      ภาษาไทยใช ้ม.ป.ป.(มปป.) 
n.p.  no place  ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ ์  ภาษาไทยใช ้ม.ป.ท.(มปท.) 
no. number ฉบบัท่ี  
p. page หนา้      พหูพจน์ใช ้pp. 
r.p.m. revolution per minute รอบต่อนาที      หมายถึงความเร็วของ

     แผน่เสียงท่ีหมุนไป
tr.,trans  translator ผูแ้ปล       พหูพจน์ใช ้trs. 

 translated by แปลโดย 
unpaged  unpaged  ไม่ปรากฏเลขหนา้ 
vol.  volume เล่มท่ี (เช่น vol.4) 
vols. volumes  จ านวนเล่ม (เช่น 4 vols.) 

1.6 ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล




