
การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA, 6th Edition 
(APA Referencing, 6th Edition)  

 
 บรรณานุกรม (References) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่งของงานเขียน ไม่ว่าจะเป็น
เอกสารวิชาการ ต ารา หนังสือวิชาการทั่วไป วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย ซึ่งจะปรากฏอยู่ส่วนท้ายเล่ม 
เป็นแหล่งรวบรวมรายการอ้างอิงทั้ งหมดที่ผู้ เขียนใช้ เป็นแหล่งความรู้ในการศึกษา ค้นคว้า  
วิจัยข้อมูลเพ่ืองานเขียนของผู้เขียน ซึ่งแหล่งความรู้นั้น ได้แก่ หนังสือ บทความจากวารสารหรือ
หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนรายการอ้างอิงต่างๆ ที่ปรากฏในส่วนเนื้อหา
ของงานเขียน ยกเว้นข้อมูลที่ ได้จากการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น จดหมาย การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งจะปรากฏเฉพาะในส่วนเนื้อหาเท่านั้น 
 วัตถุประสงค์ที่ให้ผู้เขียนแจ้งรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ไว้ใน 
งานเขียน เพ่ือเป็นการแสดงจริยธรรมทางวิชาการ และเพ่ือให้ผู้อ่านงานเขียนสามารถน าไปใช้ใน 
การสืบค้นสารสนเทศ เพ่ือการตรวจสอบความถูกต้องหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามความต้องการ
ต่อไป ซึ่งผู้อ่านสามารถท าได้อย่างสะดวก 
 

ข้อก าหนดในการเขียนรายการบรรณานุกรม  
 รายการบรรณานุกรมแต่ละรายการประกอบด้วยรายละเอียดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท เช่น หนังสือ รายละเอียดของบรรณานุกรม หนังสือ
แต่ละรายการ ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ และส านักพิมพ์ 
บทความในวารสาร ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าของ
บทความ เป็นต้น ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นจะต้องทราบข้อก าหนดของการลงรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมดังกล่าว  
 

 1. ชื่อผู้แต่ง 
 

รูปแบบ  
ผู้แต่ง.✓ 

 

  1.1  ไม่ต้องลงค าน าหน้านาม ต าแหน่งทางวิชาการ ค าเรียกทางวิชาชีพ และต าแหน่ง 
ยศต่างๆ เช่น ยศต ารวจ ทหาร เป็นต้น 
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 ตัวอย่าง 
 นายมงคล  กุลวัฒน์   ลงรายการเป็น มงคล  กุลวัฒน์. 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  คงก าลังดี ลงรายการเป็น วิวัฒน์  คงก าลังดี. 
 ร้อยต ารวจเอก บุญเลิศ  ส่องแสง  ลงรายการเป็น บุญเลิศ  ส่องแสง.  
 พลเรือตรี สีฟ้า  สดใส   ลงรายการเป็น สีฟ้า  สดใส.  
 Sir Jame  Robbins   ลงรายการเป็น Robbins, J., Sir.  
  1.2  ผู้แต่งเป็นชาวไทย ให้ลงทั้งชื่อและนามสกุล ตามล าดับ 

 

 ตัวอย่าง 
 ก าชัย  ทองหล่อ. 
 ทวีพงษ์  หินค า. 
 อนุชิต  เทียนไทย. 
  

   1.3  ผู้แต่งเป็นชาวต ่างประเทศ ให้ลงนามสกุลตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค และต่อด้วย
อักษรย่อของชื่อต้น และชื่อรอง 

 

 ตัวอย่าง 
 Hoffman Dean ลงรายการเป็น  Hoffman, D. 
 C. J. Shand   ลงรายการเป็น Shand, C. J. 
 
     ทั้งนี้รวมถึงผู้แต่งชาวไทยที่เขียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ จะลงรายการผู้แต่ง 
โดยใช้นามสกุลขึ้นต้น เหมือนผู้แต่งชาวต่างประเทศ 
 
 ตัวอย่าง 
 Sudawan  Prasertsri ลงรายการเป็น  Prasertsri, S. 
  
  1.4  ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์และบรรดาศักดิ์ ให้กลับฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์ไว้ 
หลังชื่อโดยมีเครื่องหมายจุลภาคคั่น 

  

 ตัวอย่าง 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  ลงรายการเป็น   
 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. 

 ม.ร.ว. แก้ว  กัลยากร  ลงรายการเป็น แก้ว  กัลยากร, ม.ร.ว. 
 คุณหญิงนันทนา  บุตรตรี  ลงรายการเป็น นันทนา  บุตรตรี, คุณหญิง.  
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 ท่านผู้หญิงดวงแก้ว  ศิริสมบูรณ์ ลงรายการเป็น ดวงแก้ว  ศิริสมบรูณ,์ ท่านผู้หญิง. 
 
  1.5  ผู้แต่งมีสมณศักดิ์ ให้ลงชื่อสมณศักดิ์ และถ้าทราบชื่อเดิมให้ใส่ไว้ในวงเล็บต่อจาก 
ชื่อสมณศักดิ์ 
 

 ตัวอย่าง 
 พระราชนิเทศน์ (รังสรรค์  วัฒนานุเคราะห์). 
 พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงด า). 
 พระธรรมวิหาร. 
  
  1.6  ผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ใส่ชื่อนามแฝงตามท่ีปรากฏ 

 

 ตัวอย่าง 
 ทมยันตี. (2550). 
 กิ่งฉัตร. (2542). 
 Ann soff. (2010). 
 
  1.7  ผู้แต่งคนเดียวกัน แต่งหนังสือหลายชื่อเรื่องและพิมพ์ในปีเดียวกัน  

     ถ้าเป็นภาษาไทย ให้ใส่อักษร ก, ข, ค, ง ไว้ท้ายปีที่พิมพ์ตามล าดับ 
     ส่วนภาษาอังกฤษ ให้ใส่อักษร a, b, c, d ไว้ท้ายปีที่พิมพ์ 

 

 ตัวอย่าง 
 ธงชัย  งามสมบัต.ิ (2550 ก). 
 Anatan, L. T. (1994 a). 
 
  1.8  ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อหนังสือ หรือ ชื่อบท หรือ ชื่อบทความ แทน 

 

 ตัวอย่าง 
 ความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์โลก. (2557). 
 The Concept of Corporate Strategy. (2008). 
 
  1.9  หนังสือที่ไม่มีผู้แต่ง แต่มีบรรณาธิการให้ลงชื่อบรรณาธิการแทน และตามด้วยค าย่อ
ของบรรณาธิการ คือ (บ.ก.) ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บหลังชื่อของบรรณาธิการ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ  
ใช้ค าว่า (Ed.) หรือ (Eds.) แทนค าว่า Editor หรือ Editors  
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 ตัวอย่าง 
 สุภมาศ อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ (บ.ก.). 
 Ambrosini, V., Bowman, C., & Collier, N. (Eds.). 
 
 2. ปีพิมพ์ 
 

รูปแบบ  
ผู้แต่ง.✓(ปีที่พิมพ์).✓ 

 

  2.1 หนังสือ 
     2.1.1 ใส่ปีพิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บตามหลังชื่อผู้แต่ง และตามด้วยเครื่องหมาย
มหัพภาค ( . )  
 

 ตัวอย่าง 
 ธนาวัฒน์  ธีระพัฒน์สกุล. (2554). 
 Atuahene-Gima, K., & Ko, A. (2001). 
 Analoui, F. (2007). 
 

     2.1.2 หนังสืออยู่ในระหว่างการพิมพ์ ให้ลงค าว่า ก าลังจัดพิมพ์ หรือ in press  
ในเครื่องหมายวงเล็บแทนปีพิมพ์  
 

 ตัวอย่าง 
 (ก าลังจัดพิมพ์) 
 (in press) 
 

     2.1.3 หนังสือไม่ปรากฏปีพิมพ์ ใส่อักษรย่อในเครื่องหมายวงเล็บแทนปีพิมพ์  
 

 ตัวอย่าง 
 (ม.ป.ป.)     แทนค าเต็มว่า ไม่ปรากฏปีพิมพ์ 
 (n.d.)      แทนค าเต็มว่า no date 
 

  2.2 บทความในวารสาร บทความในหนังสือพิมพ์ 
     บทความวารสารใส่ปีพิมพ์ในวงเล็บ บทความในหนังสือพิมพ์ใส่ปีพิมพ์ตามด้วย
เครื่องหมายจุลภาค และวันที่ เดือน ในเครื่องหมายวงเล็บ และตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค 
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 ตัวอย่าง 
 ไพโรจน์  ปิยะวงศ์วัฒนา. (2555). 
 ชัชฎาภรณ์  กรุงเกษม. (2556, 20 เมษายน). 
 Afghari, A. (2007, Fall). 
 Bataineh, R., & Bataineh, R. (2006). 
  

 3. ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อบทความ 
 

รูปแบบ  
ผู้แต่ง.✓(ปีที่พิมพ์).✓ชื่อหนังสือ.✓ 

 

  3.1 ชื่อหนังสือ พิมพ์ด้วยตัวเอนและลงท้ายด้วยเครื่องหมายมหัพภาค “.” ตัวอักษร 
ตัวแรกของชื่อ พิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ ค าอ่ืนๆ พิมพ์ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อหนังสือที่มีชื่อเรื่องย่อย 
(Sub title) ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องย่อยด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 
 

 ตัวอย่าง 
 กลยุทธ์สู่ความส าเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์การแฟสดไทย. 
 How to Do Things with Words. 
  3.2 ชื่อวารสาร พิมพ์ด้วยตัวเอน ส าหรับชื่อภาษาอังกฤษ ตั วแรกของทุกค าหลัก 
พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และลงท้ายด้วยเครื่องหมายจุลภาค “ , ” 
 
 ตัวอย่าง 
 วารสารนักบริหาร, 
 Journal of International Marketing, 
 
  3.3 ชื่อบทความ พิมพ์ตัวธรรมดาตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค “ . ” ส าหรับชื่อ
ภาษาอังกฤษตัวแรกของค าแรกพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และถ้ามีชื่อเรื่องย่อย อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง
ย่อยพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นพิมพ์ตัวพิมพ์เล็ก 
 
 ตัวอย่าง 
 ทฤษฎีองค์กร: วิเคราะห์แนวความคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้. 
 Environmental strategies in spanish hotels: Contextual factors and  
  performance. 
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 4. ครั้งที่พิมพ์ 
 

รูปแบบ  
ผู้แต่ง.✓(ปีที่พิมพ์).✓ชื่อหนังสือ✓(ครั้งที่พิมพ์).✓ 

 

  4.1 หนังสือ พิมพ์ครั้งแรก ไม่ใส่ครั้งท่ีพิมพ์ 
  4.2 หนังสือ พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปใส่ครั้งที่พิมพ์ต่อจากชื่อเรื่อง โดยครั้งที่พิมพ์จะอยู่
ในเครื่องหมายวงเล็บและตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค “ . ”   
 
 ตัวอย่าง 
 (พิมพ์ครั้งที่ 3). 
 (3rd ed.) 
 ทฤษฎีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
 Strategic Human Resource Management (4th ed.). 
 
  5. ปีท่ี ฉบับท่ี และหน้า ของวารสาร 

 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง.✓(ปีที่พิมพ์).✓ชื่อบทความ.✓ชื่อวารสาร,✓ปีที่(เลขประจ าฉบับ),✓เลขหน้าที่ตีพิมพ์ 
 บทความทั้งเรื่อง. 

  
  5.1 พิมพ์  เลข ปีที่  ของวารสาร ด้วยตัวเอนต่อจากชื่อวารสาร โดยคั่นด้วย

เครื่องหมายจุลภาค ถ้ามี ฉบับที่ ให้ใส่เลขของฉบับที่ในเครื่องหมายวงเล็บต่อจากเลขของปีที่ แต่ไม่ใช้
ตัวเอน 
 
 ตัวอย่าง 
 ศิลปวัฒนธรรม, 30(10), 
 Speech Communication, 49(3), 
 

  5.2 ใส่ เลขหน้า ของบทความที่อ้างอิงต่อจากเครื่องหมายจุลภาค “ , ” และจบท้าย
ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค “ . ” 
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 ตัวอย่าง 
 ศิลปวัฒนธรรม, 30(10), 122-129. 
 Speech Communication, 49(3), 177-185. 
 

  5.3 บทความจากหนังสือพิมพ์ ให้ใส่ตัวอักษรย่อของค าว่า หน้า คือ น. หรือ p.  
(1 หน้า) หรือ pp. (มากกว่า 1 หน้า) ก่อนระบุเลขหน้า 
 
 ตัวอย่าง 
 ไทยรัฐ, 30(10354), น. 7. 
 เดลินิวส์, 42(21345), น. 9-12.  
 Bangkok Post, p. 7. 
 The Nation, 65(58651), pp. 12-13. 
 
 6. สถานที่พิมพ์ 
 

รูปแบบ  
ผู้แต่ง.✓(ปีที่พิมพ์).✓ชื่อหนังสือ✓(ครั้งที่พิมพ์).✓สถานที่พิมพ์:✓ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 

 

  6.1  สิ่งพิมพ์ที่ปรากฏชื่อเมืองที่พิมพ์หลายชื่อ ให้ใส่เมืองแรกที่ปรากฏ หรือชื่อเมืองของ
ส านักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์นั้นๆ 
  
 ตัวอย่าง 
 New York, London, Amsterdam  ลงเมืองแรก  คือ  New York 
 
 6.2 สถานที่พิมพ์ที่เป็นชื่อเมือง ซึ่งรู้จักกันทั่วไป ลงรายการตามชื่อที่ปรากฏ ไม่ต้องลงชื่อ
ประเทศหรือรัฐ  
 
 ตัวอย่างชื่อเมืองหลวงและเมืองส าคัญท่ีเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
 Amsterdam   New York Baltimore Paris 
 Bangkok     Philadelphia  Boston Rome 
 Chicago     San Francisco  Jerusalem Singapore 
 London     Stockholm  Los Angeles Tokyo 
 Milan       Vienna   Moscow Vientiane 

http://opac.psu.ac.th/SearchPortal.aspx?word=65860&type=bib=
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 6.3 สถานที่พิมพ์ที่เป็นชื่อเมือง ซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก ให้ใส่อักษรย่อของชื่อรัฐ หรือชื่อเมือง  
และชื่อประเทศตามหลัง  
 
 ตัวอย่าง 
 เมือง Mahwah รัฐ New Jersey   ลงรายการเป็น Mahwah, NJ: 
 เมือง Springfield รัฐ Massachusetts ลงรายการเป็น Springfield, MA: 
 
 6.4 ชื่อรัฐ และเมืองในเขตการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ใช้อักษรย่อ 2 ตัว 
แทนชื่อรัฐต่างๆ ตามที่ท าการไปรษณีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้  
 

อักษรย่อ 2 ตัว แทนชื่อรัฐ หรือชื่อเขตการปกครอง 
ตามทีใ่ช้ในระบบไปรษณีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
รัฐ หรือ เขตการปกครอง อักษรย่อ รัฐ หรือ เขตการปกครอง อักษรย่อ 
Alabama AL Michigan MI 
Alaska AK Minnesota MN 
American Samoa AS Mississippi MS 
Arizona AZ Missouri MO 
Arkansas AR Montana MT 
California CA Nebraska NE 
Canal Zone CZ Nevada NV 
Colorado CO New Hampshire NH 
Connecticut CT New Jersey NJ 
Delaware DE New Mexico NM 
District of Columbia DC New York NY 
Florida FL North Carolina NC 
Georgia GA North Dakata ND 
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รัฐ หรือ เขตการปกครอง อักษรย่อ รัฐ หรือ เขตการปกครอง อักษรย่อ 
Guam GU Ohio OH 
Hawaii HI Oklahoma OK 
Idaho ID Oregon OR 
IIIinois IL Pennsylvania PA 
Indiana IN Puerto Rico PR 
Iowa IA Rhode Island RI 
Kasas KS South Carolina SC 
Kentucky KY South Dakata SD 
Louisiana LA Tennessee TN 
Maine ME Texas TX 
Maryland MD Utah UT 
Massachusetts MA Vermont VT 
Virginia VA West Virginia WV 
Virgin Islands VI Wisconsin WI 
Woshington WA Wyoming WY 

 
 6.5 ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้แทน  
 
 ม.ป.ท.     (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) 
 N.P.      (No Place of Publication) 
 
 6.6 พิมพ์เครื่องหมายทวิภาค (colon) “ : ” ต่อจากชื่อสถานที่พิมพ์โดยไม่เว้นระยะ 
 
 ตัวอย่าง 
 กรุงเทพฯ: 
 เชียงใหม่: 
 Milan: 
 Cambridge, MA: 
 West Sussex, UK: 
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 7. ส านักพิมพ์ 
   7.1  ถ้าส านักพิมพ์เป็นมหาวิทยาลัยและมีชื่อของรัฐหรือจังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ
มหาวิทยาลัย ไม่ต้องระบุชื่อของรัฐหรือจังหวัดในส่วนของสถานที่พิมพ์อีก 
 

 ตัวอย่าง 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 Mahidol University 
 Oxford University. 
 University of Tasmania. 
 

  7.2 ลงชื่อของส านักพิมพ์อย่างสั้นและเข้าใจได้ชัดเจน เขียนชื่อ สมาคม บริษัท และ 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย แต่ให้ตัดค าว่า ส านักพิพพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท หรือ ค าว่า Publishers, 
Co., และ Inc. ซึ่งไม่จ าเป็นต้องระบุ แต่ให้คงค าว่า Books ค าว่า Press ในชื่อของส านักพิมพ์ไว้   
 

 ตัวอย่าง 
 ส านักพิมพ์ดอกหญ้า    ลงรายการเป็น  ดอกหญ้า. 
 บริษัท เอเอ็มดี     ลงรายการเป็น  เอเอ็มดี. 
 บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด ลงรายการเป็น  โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 
 Mcwell Publishers, Inc.    ลงรายการเป็น  Mcwell. 
 Hillton-Hall, Inc.    ลงรายการเป็น  Hillton-Hall. 
 John Wiley & Sons, Inc.    ลงรายการเป็น  John Wiley & Sons. 
 

  7.3 ถ้าชื่อของผู้แต่งเป็นชื่อเดียวกับชื่อของส านักพิมพ์ ให้ใช้ค าว่า ผู้แต่ง หรือ Author  
ในต าแหน่งของส านักพิมพ์ 
 
  7.4 ไม่มีชื่อส านักพิมพ์ ให้ใส่โรงพิมพ์แทนโดยให้คงค าว่าโรงพิมพ์ไว้  
 
 ตัวอย่าง 
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 โรงพิมพ์รัตนสุวรรณ 
 Oxford University Press 
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  7.5 ไม่ปรากฏทั้งชื่อส านักพิมพ์ และโรงพิมพ์ ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้   
 
 ม.ป.พ.     (ไม่ปรากฏส านักพิมพ์) 
 N.P.      (No publisher) 
   7.6  ลงท้ายชื่อส านักพิมพ์ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค “ . ” 
 

  ตัวอย่าง 
  ไทยวัฒนาพานิช. 
  รัตนสุวรรณ. 
  Crossword Press. 
 

 8. การพิมพ์อักษรย่อในรายการบรรณานุกรม (APA, 2009, p. 180) 
  การก าหนดอักษรย่อเพ่ือใช้ในการลงรายการบรรณานุกรม มีดังนี้ 
 

  edition  อักษรย่อ  ed. 
  Revised edition  อักษรย่อ  Rev. ed. 
  second edition  อักษรย่อ  2nd ed. 
  Editor (Editors)  อักษรย่อ  Ed. (Eds.) 
  Translator (&)  อักษรย่อ  Trans. 
  no date  อักษรย่อ  n.d. 
  page (pages)  อักษรย่อ  p. (pp.) 
  Volume  อักษรย่อ  Vol. 
  Volumes  อักษรย่อ  Vols. 
  Number  อักษรย่อ  No. 
  Part       อักษรย่อ    Pt. 
  Technical Report  อักษรย่อ  Tech. Rep. 
  Supplement   อักษรย่อ    Suppl. 
 

การเรียงรายการบรรณานุกรม 
 รายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้อ้างอิงในงานนิพนธ์ทั้งหมด น ามาเรียงไว้ท้ายเล่ม 
โดยข้อมูลที่น าลงไว้ที่ส่วนของบรรณานุกรม จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 1. เริ่มต้นหน้าใหม่ส าหรับรายการบรรณานุกรม โดยมีค าว่า บรรณานุกรม อยู่ตรงกลางหัว 
กระดาษหน้าแรก 
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 2. จ าแนกรายการทรัพยากรสารสนเทศออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่  คือ ภาษาไทย  และ
ภาษาอังกฤษ 
 3. ส าหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทย เรียงรายการภาษาไทยก่อนรายการภาษาอังกฤษ 
 4. เรียงรายการแต่ละรายการตามล าดับตัวอักษรของชื่อและนามสกุลของผู้แต่งคนแรก  
โดยยึดหลักการเรียงตามพจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ส าหรับผู้แต่งชาวไทย  
ส่วนผู้แต่งท่ีเป็นชาวต่างประเทศ (รวมทั้งผู้แต่งชาวไทยที่แต่งหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ) เรียงตามล าดับ 
ตัวอักษรของนามสกุลของผู้แต่งคนแรกตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคและอักษรย่อของชื่อต้น  
และชื่อรอง 
 5. เรียงตามล าดับอักษรต่ออักษร 
 
 ตัวอย่าง 
 ปฤณา มโนมัยวิบูลย์. (2545). 
 ปฤณา มโนมัยวิบูลย์, และเทพี จรัสจรุงเกียรติ. (2546). 
 ปฤณา มโนมัยวิบูลย์, ปรีมา มัลลิกะมาส, และเทพี จรัสจรุงเกียรติ. (2548) 
 Bateman, T. S. (2001). 
 Bateman, T. S., & Snell, S. A. (1999)  
 Bateman, T. S., & Snell, S. A., & Sydie, R. A. (2001). 
   
 6. ในการเรียงล าดับชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศ  ที่มีค าน าชื่อ M’, Mc และ Mac ให้เรียง
ตามล าดับตัวอักษรที่ปรากฏ  ไม่ต้องถอดเป็นค าเต็มว่า Mac ทุกค า และไม่นับเครื่องหมาย  ’  
(APA, 2009, p. 182) 
 

 ตัวอย่าง 
 MacGee 
 McFarlin 
 M’ Neel 
 Technical Report  อักษรย่อ  Tech. Rep. 
 Supplement   อักษรย่อ  Suppl. 
 
 7. เอกสารหลายเรื่องแต่งโดยผู้แต่งคนเดียวกัน  เรียงล าดับตามปีพิมพ์  ปีพิมพ์ก่อน
เรียงล าดับไว้ก่อน 
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 ตัวอย่าง 
 อารีย์วรรณ  อ่วมตานี. (2548). 
 อารีย์วรรณ  อ่วมตานี. (2550). 
 อารีย์วรรณ  อ่วมตานี. (2551). 
 Backstrom, I. (2005). 
 Backstrom, I. (2008). 
 Backstrom, I. (2009). 
 
 8. รายการชื่อผู้แต่งคนแรกคนเดียวกัน รายการที่มีผู้แต่งคนเดียว เรียงล าดับไว้ก่อนรายการ 
ที่มีผู้แต่งร่วม 
 
 ตัวอย่าง 
 อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล, (2550). 
 อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล, และเกษร  ค ามีทอง, (2552). 
 Abeson, F. (2006) 
 Abeson, F., & Taku, M. A. (2010) 
 
 9. รายการแรกชื่อผู้แต่งคนเดียวกัน  ตามด้วยผู้แต่งร่วม  คนที่ 2 คนที่ 3 และต่อไป
ตามล าดับ ให้เรียงตามล าดับอักษรของชื่อและนามสกุล หรือนามสกุลของผู้แต่งคนที่ 2 และคนที่ 3 
หรือคนต่อไปตามล าดับ 
 
 ตัวอย่าง 
 สุภมาศ อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณาม, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. (2552). 
 สุภมาศ อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และสุวรรณี อนันตสายนนท์. (2554). 
 ธนิต รัชตะชาติ, และภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช. (2552)  
 ธนิต รัชตะชาติ, นงลักษณ์ วิรัชชัย, และภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช. (2557) 
 Blum-Kulka, S., & Kasper, G. (1990) 
 Blum-Kulka, S., House, J., & Kasper, G. (1994) 
 Cohen, A., Olshtain, E., & Rosenstein, S. (1986). 
 Cohen, A., Olshtain, E., Rosenstein, S., & Crystal, D. (2010). 
  
 10. ผู้แต่งตั้งแต ่2 คนขึ้นไป ข้อมูลตรงกนั ให้เรียงตามปีพิมพ์ ปีพิมพ์ก่อนมาก่อน 
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 ตัวอย่าง 
 กฤษณะ ทองเชื้อ, จ าเนียร เนียมจันทร์, และโทน ศรีสืบ. (2551). 
 กฤษณะ ทองเชื้อ, จ าเนียร เนียมจันทร์, และโทน ศรีสืบ. (2555). 
 Cohen, A., & Olshtain, E. (1981). 
 Cohen, A., & Olshtain, E. (1983). 
 Cohen, A., & Olshtain, E. (1986). 
 
 11. ถ้าชื่อของผู้แต่งทุกชื่อแต่ละรายการตรงกัน ปีพิมพ์ก็ตรงกัน ให้เรียงตามล าดับตัวอักษร 
ของชื่อหนังสือ (ยกเว้นค าน าหน้า คือ A หรือ The ไม่นับ) 
   ยกเว้นถ้าสิ่งพิมพ์แต่งโดยผู้แต่งคนเดียวกัน พิมพ์ปีเดียวกัน และเป็นบทในเอกสารชุด
เช่น ภาค 1 และ ภาค 2 (Part 1 and Part 2) ให้เรียงตามล าดับของชุด ไม่ใช่เรียงตามตัวอักษรของ
ชื่อเรื่อง 
   ให้ระบุตัวอักษรพิมพ์เล็ก a, b, c, และต่อไป ตามล าดับ หรือ ก, ข, ค, ตามล าดับ 
ต่อท้ายปีพิมพ์ ในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
 ตัวอย่าง 
 ธงชัย สันติวงษ.์ (2539ก). การตลาดยุคโลกาภิวัตน์.  
 ธงชัย สันติวงษ.์ (2539ข). การบริหารเชิงกลยุทธ์. 
 Kotler, P. (1989a). Marketing management. 
 Kotler, P. (1989b). Social marketing. 
 
 12. การเรียงล าดับของงานเขียนหลายงานโดยผู้แต่งคนแรกไม่ใช่คนเดียวกัน  แต่นามสกุล
เดียวกัน ให้เรียงล าดับผู้แต่งที่มีนามสกุลเหมือนกัน ตามตัวอักษรย่อของชื่อต้น  และชื่อกลาง 
ตามล าดับ 
 
 ตัวอย่าง 
 Dess, G. D., & Lumpkin, G. T. (1999). 
 Dess, H. G., & Gunduz, U. (2005). 
 Dess, J. P., & McFarlin, D. (2008). 
 
 13. ผู้แต่งที่เป็นชื่อหน่วยงาน สมาคม สโมสร ให้ลงชื่อของหน่วยงาน เป็นค าเต็ม ไม่ใช้ 
ตัวอักษรย่อและเรียงตามล าดับตัวอักษรตัวแรกของชื่อหน่วยงาน 
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 ตัวอย่าง 
 สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย. 
 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 
 American Library Association. 
 American Psychological Association. 
 
 ถ้ามีหน่วยงานย่อยรับผิดชอบงานเขียน ให้ลงชื่อหน่วยงานใหญ่ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค 
ชื่อหน่วยงานย่อย 
 
 ตัวอย่าง 
 กรมศิลปากร, ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, บัณฑิตวิทยาลัย. 
 National Science and Technology Development Agency, Science and 
  Technology Knowledge Service. 
 University of Sydney, Department of Oriental Study. 
 
 14. นามสกุลที่ขึ้นต้น ด้วยค าว่า de, la, du, van ให้เรียงล าดับเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
นามสกุลนั้น 
 
 ตัวอย่าง 
 De Bono, E. 
 De Francis, J. 
 Van Auken, P. 
 
 15. งานเขียนที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ เรียงตามล าดับอักษรของ 
ชื่อเรื่อง และรายการจะเรียงปนกับชื่อผู้แต่ง 
  
 ตัวอย่าง 
 ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น. (2543). 
 นวรัตน์ เจียรนัย. (2545). 

 บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนของนักเรียนในโครงการขยายโอกาส 
      ทางการศึกษา. (2542). 

 ประภัสสร พูลโรจน์. (2543). 
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 Keen, P. G. W. (1991). 
 Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2004). 
 Management Information System. (2001). 
 Nahavandi, A., & Malekzadch, A. R. (1999). 
 
 16. เอกสารด้านกฎหมาย ให้ปฏิบัติเหมือนเอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
 
 17. เรียงรายการที่ขึน้ต้นด้วยตัวเลข ตามตัวสะกดของการออกเสียง 
  
 ตัวอย่าง 
 หาความหมายให้ชีวิต. 
 5 นาทีกับศิลปินไทย. 
 5 minute lessons. 
 Five star English. 
 
 18. การพิมพ์รายการบรรณานุกรม พิมพ์ double space ทุกรายการ การพิมพ์แต่ละ
รายการใช้รูปแบบย่อหน้าเข้าไป (hanging indent format) ส าหรับบรรทัดที่ 2, 3, 4 ของแต่ละ
รายการ 
 
การลงรายการบรรณานุกรมของสื่อประเภทต่างๆ 
 1. หนังสือ 
  1.1 ผู้แต่ง 1 คน 
 

รูปแบบ  
ผู้แต่ง 1.✓(ปีท่ีพิมพ์).✓ชื่อหนังสือ✓(ครั้งท่ีพิมพ์).✓สถานท่ีพิมพ์:✓ส านักพิมพ์หรือโรงพมิพ์. 

 

 ตัวอย่าง 
 บุญใจ  ศรีสถิตย์นรากูร. (2550). ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที4่). 

  กรุงเทพฯ: ยูแอนด์ไออินเตอร์มีเดีย. 
 Hymes, D. (1964). Language in culture and society; a reader in linguistics and 

anthropology. New York: Harper & Row. 
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  1.2 ผู้แต่ง 2 คน 
 

รูปแบบ  
ผู้แต่ง 1, & ผู้แต่ง 2.✓(ปีท่ีพิมพ์).✓ชื่อหนังสือ✓(ครั้งท่ีพิมพ)์.✓สถานที่พิมพ์:✓ส านักพิมพ์

หรือโรงพมิพ์. 
 

 ตัวอย่าง 
 ธิดา โมสิกรัตน์, และศรีสุดา จริยากุล. (2546). การฟังในเอกสารการสอนชุดวิชา 

ภาษาไทย 1 หน่วยที่ 1 – 8. กรุงเทพฯ: ประชุมช่าง. 
 Bateman, T. S., & Snell, S. A. (1999). Management: Building competitive 

  Advantage (4th ed.). Boston: Irwin/McGraw Hill. 
 

 3. ผู้แต่ง 3 คน 
 

รูปแบบ  
ผู้แต่ง 1, ผู้แต่ง 2, & ผู้แต่ง 3.✓(ปีท่ีพิมพ์).✓ชื่อหนังสือ✓(ครั้งท่ีพิมพ์).✓สถานที่พิมพ์:✓ 

ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
 

 ตัวอย่าง 
 กฤษณะ ไวยมัย, ชิดชนก ส่งศิริ, และธนาวินท์ รักธรรมานนท์. (2544). การใช้เทคนิค 
   ดาต้าไมน์นิงเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์. วารสารวิชาการ 

   เนคเทค ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 3(11), 134 - 142. 
 Bowe, H., Martin, K., & Manns, H. (2014). Communication across cultures: 

Mutual understanding in global world (2nd ed.). Cambridge:  
  Cambridge University Press. 

 
 4. ผู้แต่ง 4 คน 
 

รูปแบบ  
ผู้แต่ง 1, ผู้แต่ง 2, ผู้แต่ง 3, & ผู้แต่ง 4.✓(ปีท่ีพิมพ์).✓ชื่อหนังสือ✓(ครั้งท่ีพิมพ์).✓ 

สถานท่ีพิมพ์:✓ส านักพิมพ์หรอืโรงพิมพ์. 
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 ตัวอย่าง 
 สมรัฐ เกิดสุวรรณ, สุธรรม ปทุมสวัสดิ์, มณพิไล นรสิงห์, และสุนีรัตน์ พิพัฒนมโนมัย.  
  (2549). วิจัยและพัฒนาระบบก าเนิดแก๊สเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน 
  ขนาดเล็ก. กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค). 
 Hege, L. E., Estomih, M., Erling, S. & Jeffrey, P. (2011). Birth asphyxia: A major  
  cause of early neonatal mortality in a tanzanian rural hospital.  
  PEDIATRICS, 12(5), e1238. 
 
 5. ผู้แต่ง 5 คน 
 

รูปแบบ  
ผู้แต่ง 1, ผู้แต่ง 2, ผู้แต่ง 3, ผู้แต่ง 4, & ผู้แต่ง 5.✓(ปีท่ีพิมพ)์.✓ชื่อหนังสือ✓(ครั้งท่ีพิมพ์).✓ 

สถานที่พิมพ์:✓ส านักพิมพ์หรอืโรงพิมพ์. 

 
 ตัวอย่าง 
 ประเสริฐ ชุมรุม, บุญชัย จิวาลัย, สิทธิชัย นิลก าแหง, นภดล ศานติพงศ์,  
  และสุรพงศ์  เสรีรักษ์. (2538). เทคโนโลยีการท าเหมืองถ่านหิน. กรุงเทพฯ:  
  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 Chen, Z. I., He, R. Z., Peng, Q. I., Guo, K. Y., & Zhang, Y. Q. (2009).  

  Prenatal risk factors for neonatal asphyxia, How risk for each?  
   Zhongguo Dang Dai Er Ke Aa Zhi, 2009(11), 161-165.  
 
 6. ผู้แต่ง 6 คน 
 

รูปแบบ  
ผู้แต่ง 1, ผู้แต่ง 2, ผู้แต่ง 3, ผูแ้ต่ง 4, ผู้แต่ง 5, & ผู้แต่ง 6.✓(ปีที่พิมพ์).✓ชื่อหนังสือ✓ 

(ครัง้ที่พิมพ์).✓สถานที่พิมพ์:✓ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 

 
 
 
 
 

http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Chen+ZL%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22He+RZ%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Peng+Q%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Guo+KY%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Zhang+YQ%22
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 ตัวอย่าง 
 อดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์, สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์, นภวัส บัวสรวง, อิมราน หะยีบากา,  
  สดับพร จันทราษฎร์, และเจริญพร เลศสถิตธนากร. (2541). การจัดการมูลฝอยและ 

  สิ่งปฏิกูล. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม. 
 Mark, H., Eibe, F., Geoffrey, H., Bernhard, P., Peter, R., & Ian, H. W. (2009).  
  The WEKA Data Mining Software: An Update. SIGKDD Explorations,  
  11(1), 10-16. 

 
 7. ผู้แต่ง 7 คน 
 

รูปแบบ  
ผู้แต่ง 1, ผู้แต่ง 2, ผู้แต่ง 3, ผู้แต่ง 4, ผู้แต่ง 5, ผู้แต่ง 6, & ผู้แต่ง 7.✓(ปีที่พิมพ์).✓ชื่อหนังสอื✓ 

(ครั้งที่พิมพ์).✓สถานที่พิมพ์:✓ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 

 
 ตัวอย่าง 
 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร, วิบูลย์ เทเพนทร์, นิทัศน ์ต้ังพินิจกุล, พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์,  
  เวียง อากรชี, กลวัชร ทิมินกุล, และบุญญา ชาญนอก. (2545). การเผาไหม้ร่วม  
  (Co – combustion) ของขยะชุมชนกับลิกไนต์ไทยที่มีปริมาณก ามะถันสูงในปฏิกรณ์ 
  ฟลูอิไดซ์เบด. Energy Conversion and Management, 45, 947-962. 

 Mastral, F. J., Esperanza, E., Berrueco, M., Juste, C., Ceamaos, J.,  
  Manser, A. G. A., & Keeling, A. A.  (2003). Fluidized bed thermal  
  degradation products of HDPE in an inert atmosphere and  
  in air – nitrogen mixtures. Elsevier Journal of Analytical and Applied     

  Pyrolysis, 70, 1-17. 
 
 8. ผู้แต่งมากกว่า 7 คน 
 

รูปแบบ  
ผู้แต่ง 1, ผู้แต่ง 2, ผู้แต่ง 3, ผู้แต่ง 4, ผู้แต่ง 5, ผู้แต่ง 6, … ผู้แต่งคนสุดทา้ย.✓(ปีที่พิมพ์).✓ 

ชื่อหนังสือ✓(ครั้งที่พิมพ์).✓สถานที่พิมพ์:✓ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
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 ตัวอย่าง 
 วิชุดา โชติรัตน,์ ผุสดี บุญรอด, คมคิด ชัชราภรณ์, ธรา อ่ังสกุล, ฐิติมนต์ อั่งสกุล,  
  ศจีมาจ ณ วิเชียร, นฤพนธ์ พนาวงศ์, ... นิศา สถาพรวจนา. (2554). การพัฒนา 
  ฐานความรู้ออนโทโลยีส าหรับวิเคราะห์ข่าวออนไลน์โดยอัตโนมัติ. วารสารเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ, 7(14), 13-18. 
 Lau, S. T., Cheung, W. H., Wan, C. P., Choy, K. K. H., Leung, C. C., Porter, J. F.,  
  Hui, C. W., … Kay, G. Mc. (2005). Removal of batteries from solid waste  
  using trammel separation. Waste management, 25, 1004-1012. 
  
 9. ผู้แต่งมีสมณศักดิ์ 
 

รูปแบบ  
ชื่อสมณศักดิ์ (ชื่อเดิม).✓(ปีท่ีพิมพ์).✓ชื่อหนังสือ✓(ครั้งท่ีพิมพ์).✓สถานที่พิมพ์:✓ส านักพิมพ์

หรือโรงพมิพ์. 
 

 ตัวอย่าง 
 พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน). (2554). นิพพาน คือ นิพพาน.  
  กรุงเทพฯ: คณะศิษยานุศิษย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. 
 พระราชรัตนรังสี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ). (2553). สู่แดนพุทธองค์กุสินารา. กรุงเทพฯ: ดีเอ็มเจ. 
 
 10. ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ 
 

รูปแบบ  
ชื่อ, ฐานันดรศักดิ.์✓(ปีท่ีพิมพ์).✓ชื่อหนังสือ✓(ครั้งท่ีพิมพ์).✓สถานที่พิมพ์:✓ส านักพิมพห์รือ

โรงพิมพ์. 
 

 ตัวอย่าง 
 เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว. (2535). ชีวลิขิต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 
 Vajiravudh, King of Siam. (1980). Correspondence. Selections. Bangkok: 
  Chulalongkorn University Press. 
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 11. ผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์ 
 

รูปแบบ  
ชื่อ, บรรดาศักด ิ์.✓(ปีท่ีพิมพ์).✓ชื่อหนังสือ✓(ครั้งท่ีพิมพ์).✓สถานที่พิมพ์:✓ส านักพิมพห์รือ

โรงพิมพ์. 
 

 ตัวอย่าง 
 พรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง. (2546). เปรี้ยวหลบใน. กรุงเทพฯ: สุดสัปดาห์. 
 Aarvold, C., Sir, Hill, D., Sir, & Newton, G. P. (1973). Report on the review of 
  procedures for the discharge and supervision of psychiatric patients 
  subject to special restrictions. London: H. M. S. O. 
 
 12. ผู้แต่งใช้นามแฝง 
 

รูปแบบ  
ชื่อนามแฝง.✓(ปีทีพ่ิมพ์).✓ชื่อหนังสือ✓(คร้ังที่พิมพ์).✓สถานที่พิมพ์:✓ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 

 

 ตัวอย่าง 
 ทมยันตี. (2553). ค าม่ันสัญญา (พิมพ์ครั้งที ่2). กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม. 
 Ba Jin. (2005). Garden of repose bitter cold nights (Translated by Jack Hoe)  
  (2nd ed.). Beijing: Foreign Languages Press. 
 
หนังสอื 

1.13 หนังสือไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
 
 รูปแบบ 
 ชื่อเรื่อง✓(พิมพ์ครั้งที่). ✓(ปีที่พิมพ์). ✓สถานที่พิมพ์: ✓ส านักพิมพ์. 
 
 ตัวอย่าง 
 แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ.2540-2544. (2542). กรุงเทพฯ: ส านักงาน 
   คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. 
 Art of display: Culture shows. (2010). Hong Kong, China: Links International. 
 



22 

 

1.14   หนังสือรวมเรื่อง มีชื่อ บรรณาธิการ ผู้รวบรวม หรือผู้เรียบเรียง 
 
 

รูปแบบ 
ชื่อบรรณาธิการ.✓ (บ.ก.) หรือ ชื่อผู้รวบรวม หรือ ผู้เรียบเรียง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อเรื่อง  

(พิมพ์ครั้งที่). ✓สถานที่พิมพ์: ✓ส านักพิมพ์. 
 

 
 ตัวอย่าง 
 อนุวัฒนิ ศุภชุติกุล (บรรณาธิการ). (2553). การพัฒนาที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน. นนทบุรี: 
   หนังสือดีวัน.  

Walker, J. M. (Ed.) (2002). The Protein Protocols Handbook (2nd  ed., Vol. 24).  
New Jersey: Humana Press. 

 
 1.15 ผู้แต่งเป็นสถาบัน หน่วยงาน องค์การ สมาคม สโมสร ฯลฯ 
 
 

รูปแบบ 
ชื่อเต็มของสถาบันหรือหน่วยงาน. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อเรื่อง✓ (พิมพ์ครั้งที่).  ✓สถานที่พิมพ์: 

✓ส านักพิมพ์.  
 

 
 ตัวอย่าง 
 ส านักยุทธศาสตร์และงบประมาณ. (2558). บรรยายสรุปเมืองพัทยา. ชลบุรี: เมืองพัทยา. 
 WTO. (2004). Indicators of sustainable development for tourism destination:  
  A guidebook. Madrid: World Tourism Organization. 
 
 1.16 หนังสือแปล 
 

 

รูปแบบ 
ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อเรื่องท่ีแปล ✓ [ชื่อต้นฉบับ] ✓ (ชื่อผู้แปล, ผู้แปล).✓ 

สถานที่พิมพ์: ✓ส านักพิมพ์. ✓ (ต้นฉบับพิมพ์ ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.). 
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 ตัวอย่าง 
 ปาร์กเกอร์, อาร์.บี. (2552). ศพคนดัง [High profile] (อิสริยา ชมพูผล, ผู้แปล). 
   กรุงเทพ: นกฮูก พับลิชชิ่ง.  
 Laplace, P. -S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott &  
   F. L. Emory, Trans.). New York: Dover. (Original work published 1814). 
 
 1.17 หนังสือพิมพ์หลายครั้ง 
 

 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อเรื่อง ✓ (พิมพ์ครั้งที่). ✓สถานที่พิมพ์: ✓ส านักพิมพ์. 
 

 
 ตัวอย่าง 
 ทิศนา แขมมณี. (2551). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์. 
 Moutinho, L. (2011). Strategic management in tourism (2nd ed).  
  Wallingford, Oxfordshire; Cambridge, MA: CABI. 
 
 1.18 หนังสือพิมพ์หลายเล่มจบ 
   1) ใช้อ้างอิงทุกเล่มให้ลงช่วงระยะของการพิมพ์ ตั้งแต่ปีแรกถึงปีสุดท้ายในรายการ 
ปีพิมพ์ในวงเล็บ 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง.✓(ปีที่พิมพ์).✓ชื่อเรื่อง✓(เล่มแรก – เล่มสุดท้าย)✓(พิมพ์ครั้งที่).✓สถานที่พิมพ์: 

✓ส านักพิมพ์. 
 

 
 ตัวอย่าง 
 นรนิติ เศรษฐบุตร (บรรณาธิการ). (2544-2545). สารานุกรมการเมืองไทย (เล่ม 1-2).  
   กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย. 
 Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6).  
   New York: McGraw-Hill. 
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  6.2 ใช้อ้างอิงเพียงบางเล่ม ให้ระบุเฉพาะปีพิมพ์ของเล่มที่ใช้อ้างอิง 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อเรื่อง ✓ (เล่มที่) ✓ (พิมพ์ครั้งที่). ✓สถานที่พิมพ์: ✓ส านักพิมพ์. 
 

 
 ตัวอย่าง 
 สมจิต หนุเจริญกุล (บ.ก.). (2535-2536). การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ (เล่มที่ 3). 
   กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
   มหาวิทยาลัยมหิดล. 
 Scriver, C.R. (Ed.). (1995). The metabolic and molecular bases of inherited  
   disease (Vol. 2) (พิมพ์ครั้งที่ 7). New York: McGraw-Hill. 
 
 1.19 บทความหรือบทในหนังสือ 
 
 

รูปแบบ 
ชื่อผู้แต่งบทความหรือบท. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อบทความหรือบท. ✓ใน หรือ In ชื่อบรรณาธิการ 

(บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.), ✓ชื่อหนังสือ✓ (น. หรือ p. หรือ pp.เลขหน้า). ✓สถานที่
พิมพ์: ✓ส านักพิมพ์. 

 

 
   บรรณาธิการชาวต่างประเทศใส่อักษรย่อชื่อต้นและชื่อรอง ตามด้วยนามสกุล 
 
 ตัวอย่าง 
 อัญชลี สิงห์น้อย. (2549). วัจนปฏิบัติศาสตร์และค านามประสมไทย. ใน กฤษดาวรรณ 
   หงศ์ลดารมภ์ และคณะ (บรรณาธิการ), พลวัตของภาษาไทยปัจจุบัน (หน้า 3 - 21). 
   กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
 Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being.  
   In M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being  
   (pp. 17-43). New York: Guildford Press. 
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 1.20 การอ้างอิงเอกสารทุติยภูมิ 
  ผู้นิพนธ์อ้างอิงเอกสารทุติยภูมิ เพราะไม่สามารถค้นหาต้นฉบับเดิมได้ การเขียนรายการ
บรรณานุกรมเหมือนกับรายการหนังสือทั่วไป 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อเรื่อง .✓สถานที่พิมพ์: ✓ส านักพิมพ์. 
 

 
หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงในเนื้อหา (in-text citation) ต้องใส่ข้อความเพ่ิมในวงเล็บว่า 
(อ้างอิงใน.....ชื่อผู้แต่งสิ่งพิมพ์แหล่งที่  2 ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค และปีที่ พิมพ์) ส าหรับ
ภาษาอังกฤษใช้ (as cited in…secondary source author, year) 
 
 ตัวอย่าง 
 ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542. 
   กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. 
 VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington D.C.:  
   American Psychological Association.  
 
 1.21 หนังสือไม่มีสถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ และปีท่ีพิมพ์ 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ม.ป.ป. หรือ n.d.). ✓ชื่อเรื่อง ✓ (พิมพ์ครั้งที่). ✓ม.ป.ท. หรือ N.P.: ✓ ม.ป .พ . หรือ 

n.p. 
 

 

 ตัวอย่าง 
 พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์. (ม.ป.ป.). วิเคราะห์แนวคิดทางการเมืองในวรรณกรรมไทย   

 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475-2519 (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก: ภาควิชาภาษาไทย  
  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.  
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณุสุข. (2554). ใช้เครื่องตรวจน้ าตาล 
  ในเลือดให้เป็น. ม.ป.ท.: มิราคูลัส 
  Dissociation constants of organic acids and bases. (n.d.). CRC Handbook of  
   Chemistry and Physics. N.P.: n.p. 
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 1.22  หนังสืออ้างอิง 
    1)  อ้างอิงท้ังเล่ม 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อเรื่อง ✓ (พิมพ์ครั้งที่). ✓สถานที่พิมพ์: ✓ส านักพิมพ์. 
ผู้แต่ง. ✓ (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.). ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อเรื่อง✓ (พิมพ์ครั้งที่). ✓สถานที่พิมพ์: 

✓ส านักพิมพ์.  
 

  
 ตัวอย่าง 
 กุลวรา สุวรรณพิมล. (2548). ความหมายของนักท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: เพียร์สัน  
   เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า. 
 อ าพล จินดาวัฒนะ, นาฏวิมล พรหมชนะ, และสาลิกา เมธนาวิน (บ.ก.). (2541). 
   ส่องกล้องมองวิทยาลัย. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก. 
 นางนพมาศหรือต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 14). (2513). กรุงเทพฯ:  
   ศิลปาบรรณาคาร. 
  Adam B, Beck U, & van Loon J. (2000). The Risk Society and Beyond  
   Critical Issues for Social Theory. London: Sage. 
  Conner M, & Norman P (Eds.). (1996a). Predicting Health Behaviours:  
   research and practice with social cognition models. Buckingham:  
   Open University Press. 
  Healthy Lives. (2010). London: strategic review of health inequalities  
   in england post-2010. 
 
   2) อ้างอิงเฉพาะบทหรือเรื่องในเล่ม 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ ชื่อบทหรือเรื่อง. ✓ ใน✓ ชื่อบรรณาธิการ✓ (บ.ก. หรือ Ed.  

 หรือ Eds.), ✓ชื่อหนังสือ ✓ (น.หรือ p. หรือ pp.เลขหน้า). ✓สถานที่พิมพ์:  
 ✓ส านักพิมพ์. 
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ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ ชื่อบทหรือเรื่อง. ✓ ใน✓ ชื่อบรรณาธิการ✓ (บ.ก. หรือ Ed.  

 หรือ Eds.), ✓ชื่อหนังสือ ✓ (น.หรือ p. หรือ pp.เลขหน้า). ✓สืบค้นจาก  
 http://www.xxxxxxxxxxx. 

 

 
 ตัวอย่าง 
 อัญชลี สิงห์น้อย. (2549). วัจนปฏิบัติศาสตร์และค านามประสมไทย. ใน กฤษดาวรรณ 
   หงศ์ลดารมภ์ และคณะ (บ.ก.), พลวัตของภาษาไทยปัจจุบัน (น.3-21).  
   กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
  Boer H, & Seydel E. (1996). Protection Motivation Theory. In M Conner and  
   P Norman (Eds.). Predicting Health Behaviours: research and practice  
   with social cognition models (pp. 95-120). Buckingham:  
   Open University Press. 
 
 2. รายงานการวิจัย 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อเรื่อง ✓ (รายงานผลการวิจัย). ✓สถานที่พิมพ์:  ✓ส านักพิมพ์. 
 

 
 ตัวอย่าง 
 สรณี วงศ์เบี้ยสัจจ์, หัทยา จันทรมังกร และศตนันต์ เปียงบุญทา. (2547).  
  หนังสือนิทานภาพส าหรับเด็กของไทยที่ได้รับรางวัล: การวิเคราะห์เชิงวรรณกรรม  
  และวาทกรรม (รายงานผลการวิจัย). เชียงใหม่: ภาควิชาภาษาอังกฤษ  
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 
 Goodrum, D., Rennie, L. J., & Hackling, M. W. (2001). The status and quality of  
   teaching and learning of science in Australian schools (Research  
   report). Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs. 
 
 
 

http://www.xxxxxxxxxxx/
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 3. เอกสารการประชุมวิชาการ (Meetings, Symposia) 
  3.1 จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อบทความหรือชื่อเรื่องของบท.✓ ใน หรือ In ✓ชื่อบรรณาธิการ ✓ 

(บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.), ✓ชื่อการประชุม ✓(น. หรือ p. หรือ pp.เลขหน้า). ✓ 
สถานที่พิมพ์: ✓ส านักพิมพ์. 

 

 
 ตัวอย่าง 
 ชัชพล มงคลิก. (2552). การประยุกต์ใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการจัด  
   ตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา.  
   ใน การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 5 (น. 46). กรุงเทพฯ:  
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self:  
  Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium  
  on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237-288).  
  Lincoln: University of Nebraska Press. 
 
  3.2 ยังไม่ได้พิมพ์เป็นรูปเล่ม 
 
 

รูปแบบ 
ผู้น าเสนอหรือผู้แต่ง.✓(ป,ี เดือน). ✓ชื่อเรื่องที่น าเสนอ. ✓ใน หรือ In ✓ชื่อของประธานจัดงาน ✓ 

(ประธาน หรือ Chair), ✓ชื่อการประชุม. ✓การประชุมจัดโดย ชื่อหน่วยงาน, ✓สถานที่
จัด. 
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 ตัวอย่าง 
 Siriwongworawat, S. (2005, July 11-13). LIS education and training in Thailand:  
   An overview. In D. P. Rachmananta (Chair), Workshop on issues and  
   challenges in developing professional LIS Education and Training in  
   Indonesia within the ASEAN region. Organized by National Library of  
   Indonesia. 
 
  3.3 การน าเสนอโปสเตอร์ (Poster) 
 
 

รูปแบบ 
ผู้น าเสนอ. ✓ (ป,ี เดือน). ✓ชื่อของโปสเตอร์. ✓รายงานหรือวาระของโปสเตอร์ (paper หรือ 

poster session) ✓น าเสนอในการประชุมของชื่อหน่วยงาน, ✓ สถานที่. 
 

 
 ตัวอย่าง 
 พนิดา ไพรนารี. (2554, มีนาคม). การจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์.  
    การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ. 
 Phadungath, C., & Metzger, L. E. (2006, July). Effect of sodium gluconate on  
    the solubility of calcium lactate. ADSA-ASAS Joint Annual Meeting,  
    Minneapolis, MN. 
 
 4. วิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ 
  4.1 พิมพ์เป็นรูปเล่ม 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อเรื่อง ✓ (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral 

Dissertation หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis). ✓สถานที่
พิมพ์: ✓ส านักพิมพ์. 
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 ตัวอย่าง 
 ปัทมาวดี วงษ์เกิด. (2554). การวิเคราะห์ความเชื่อเชิงมายาคติเก่ียวกับช้างที่ปรากฏ 
  ในนิทานพ้ืนบ้านไทยกูย จังหวัดสุรินทร์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
   กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.    
 ส่งสุข ภาแก้ว. (2546). วิเคราะห์แนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรม ในวรรณกรรมเพลง 
  ของ ชินกร  ไกรลาส (การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต).  
  มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
 วิตติกา  ทางชั้น. (2557). การพัฒนาตัวชี้วัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสานริม 
  ชายแดนโขงสู่ความยั่งยืน. (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). ขอนแก่น: 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 Nickels, D. W. (2005). The relationship between IT-business alignment and  
   organizational culture: An exploratory study (Doctoral dissertation).  
   Memphis, TN: University of Memphis. 
 Kikkum, U. (2010). Feasibility study of producing refuse derived fuel from 
   landfill: Case study Phuket sanitary landfill (Master’ s thesis). 
   Nakhon Pathom: Mahidol University. 
 
  4.2 ไม่ได้ตีพิมพ์ 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อเรื่อง ✓ (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ 

unpublished doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑิตไม่ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือ unpublished master’s thesis). ✓ชื่อสถาบัน, ✓สถานที่พิมพ์. 

 

 

 ตัวอย่าง 
 ศรีคุณ วิวัฒน์เสรี. (2546). การศึกษาแนวโน้มของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในทศวรรษ  
   หน้าในทัศนะของนักวิชาการและนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (วิทยานิพนธ์ปริญญา  
   มหาบัณฑิตไม่ได้รับการตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพฯ. 
 Peema, W. D. (2005). A study of relationship between strategic alignment  
   plan on information technology investment returns and corporate  
   performance (Unpublished doctoral dissertation). University of  
   New Eastern, New Jersey. 
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  4.3 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตจาก
ฐานข้อมูลพาณิชย์ 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อเรื่อง ✓ (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral 

Dissertation หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis).✓สืบค้นจาก 
หรือ Available from ชื่อฐานข้อมูล. (หมายเลข UMI หรือเลขล าดับอ่ืนๆ) 

 

 
 ตัวอย่าง 
 Casey, J. T. (2011). Horseback riding therapy for at-risk foster youth: a grant  
    proposal (Master’s thesis). Available from ProQuest Dissertations and  
    Theses database. (UMI No. 1493095) 
 Hoontrakul, P. (1997). Asymmetric information, turnover anomaly, no trade  
    and the short sale constraint: Theory and evidence (Doctoral  
    dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses  
    database. (UMI No. 9721389) 
 
   4.4 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตจาก
ฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษา 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อเรื่อง ✓ (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral 

Dissertation หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis, สถาบัน, 
สถานที่). ✓สืบค้นจาก หรือ Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxx. 

 

  
 ตัวอย่าง 
 วีระภัทร์ แก้วนอกเขา. (2554). มาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการขายพ่วง.  
   (วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์.  
   สืบค้นจาก http://search.library.tu.ac.th/ 
 

http://www.xxxxxxxxxxx/
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 Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in  
  higher education and continuing education.(Doctoral dissertation).  
  Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd/ 
 
 4.5 ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จากเว็บ 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปทีี่พิมพ์). ✓ชื่อเรื่อง ✓ (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral 

dissertation, ✓สถาบัน, ✓สถานที่). ✓สืบค้นจาก หรือ Retrieved from 
http://www.xxxxxxxxxxx. 

 

 
  ตัวอย่าง 
 อรทัย จุลสุวรรณรักษ.์ (2550). การค้ามนุษย์ในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
  มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์. สืบค้นจาก  
   http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=  
   title&titleid =164530 
 Bruckman, A. (1973). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning  
  in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation).  
  Massachusetts Institute of Technology. Retrieved from http://www- 
  static.cc.gatech.edu/-asb/thesis/  
 
 5. จุลสาร แผ่นพับ เอกสารอัดส าเนา 
 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อเรื่อง ✓ (พิมพ์ครั้งที่) ✓ [แผ่นพบั หรือ Brochure].✓สถานที่พิมพ์: 

ส านักพิมพ์. 
 

 
 
  

http://www.xxxxxxxxxxx/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type
http://www-/
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 ประเภทของสิ่งพิมพ์ใส่ไว้ในวงเล็บปีกกาต่อจากชื่อเรื่อง คือ [จุลสาร หรือ pamphlet] หรือ 
[แผ่นพับ หรือ brochure] หรือ [เอกสารอัดส าเนา หรือ Mimmeograph] 
 
 ตัวอย่าง 
 สุดใจ วงษ์เทศ. (2550). เสภาเพลงขับลาของชาวบ้านสู่ราชสานักสยาม [จุลสาร].  
   กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 

 จตุพล สรีสมบูรณ์. (ม.ป.ป.). ค า�ถามท่ีพบได้บ่อยเกี่ยวกับวัคซีนเอชพีวี [แผ่นพับ].  
  (ม.ป.ท.).ชีวิต. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
 Hua Hin—Chaam: Idea map [Pamphlet]. (2004). Bangkok: PSP. 
 Tea: The Chinese art of tea drinking (2nd ed.) [Pamphlet]. (1991, September).  
   Hsintien, Taipei County, Taiwan, ROC: Shaw Yu-ming. 
 
 6. สิทธิบัตร 
  ในการอ้างอิงในเนื้อหาให้ระบุหมายเลขของสิทธิบัตรและปีที่จดทะเบียน (Issue date) 
แต่ส าหรับบรรณานุกรมจะต้องระบุรายละเอียด คือ ผู้ประดิษฐ์ หรือ ผู้สร้างสรรค์งานวันที่จดทะเบียน
สิทธิบัตร ชื่อสิทธิบัตร และหมายเลขสิทธิบัตร สถานที่และหน่วยงานที่ก าหนดหมายเลขสิทธิบัตร  
 
 

รูปแบบ 
ชื่อผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์.✓(ปีที่อนุมัติสิทธิบัตร). ✓ชื่อสิทธิบัตรและหมายเลข.✓สถานที่พิมพ์: 

✓ส านักพิมพ์. 
 

 
 ตัวอย่าง 
 Ichikawa, T., Aoyama, S., & Yamada, K. (2551). สิทธิบัตรไทย เลขที ่23094.  
   กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. 
 Aquilina, P., Ell, T., & Li, L. (2011). U.S. Patent No. D636, 492. Washington, DC:  
   U.S. Patent and Trademark office. 
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 6. วารสาร 
  6.1 บทความวารสารที่มีปีท่ีและฉบับท่ี 
 
 

รูปแบบ 
ชื่อผู้แต่ง.✓ (ปีที่พิมพ์).✓ชื่อบทความ.✓ชื่อวารสาร,✓เลขของปีที่✓ (เลขของฉบับที่),✓เลขหน้า. 

 

 
 ตัวอย่าง 
 ทัศนพร วิบูลย์อรรถ. (2558). การเปรียบเทียบการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
  โดยใช้ ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการจัดการเรียนรู้ 
  แบบปกต.ิ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 9(3), 42-53. 
 Greenwood, J. (1998). The role of reflection in single and double loop  
  learning. Journal of Advanced Nursing, 27(5), 881-902. 
 
  6.2 บทความวารสารที่ไม่มีปีท่ี แต่ออกต่อเนื่องทั้งปี รวมจดหมายข่าว  
 
 

รูปแบบ 
ชื่อผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อบทความ. ✓ชื่อวารสาร, ✓เลขของฉบับที่ ✓เลขหน้า.  

 

 
 ตัวอย่าง 
  นันทนา ชัยพิชิตพันธ์. (2556). การบ าบดัเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ:ทางเลือกเพ่ือช่วยเหลือ 
   ผู้ป่วยเสพติด. ธรรมศาสตร์เวชสาร, 13(1), 98-108. 
 Gnoth, J., (2002). Leveraging export brands through a tourism destination  
   brand.  Journal of Brand Management, 9, 262-80. 
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  6.3 บทความที่ไม่มีผูแ้ต่ง 
 
 

รูปแบบ 
ชื่อบทความ. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อวารสาร, ✓เลขปีที่(ของฉบับที่), ✓เลขหน้า.  

 

 
 ตัวอย่าง 
 การขับเคลื่อนเพ่ือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม. (2554, มีนาคม-เมษายน). พลาสติก,  
   45-52. 
 IEEE CCNC 2011 highlights latest advances in anytime, anywhere consumer  
  communication. (2011, March). IEEE Communications Magazine,  
  49(3), 14-15. 
 
 7. หนังสือพิมพ์ 
  7.1 มีผู้แต่ง 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง.✓ (ปีที่พิมพ์, วัน เดือน). ✓ชื่อบทความ. ✓ชื่อหนังสือพิมพ์, ✓น. หรือ p. หรือ pp.เลขหน้า. 

 

 
 ตัวอย่าง 
 วรินทร์ ตริโน. (2554, 28 เมษายน). ห่วงเงินทุนไหลช้า. มติชน, น. 18. 
 Boonnoon, J. (2011, April 28). Manufacturers flood Thai market.  
   The Nation, p. 7A. 
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  7.2 ไม่มีผู้แต่ง 
 
 

รูปแบบ 
ชื่อบทความ. ✓ (ปีที่พิมพ์, วัน เดือน). ✓ชื่อหนังสือพิมพ์, ✓น. หรือ p. หรือ pp.เลขหน้า. 

 

 
 ตัวอย่าง 
 ม. ราชภัฏธนบุรี: เส้นชัยแห่งอนาคต. (2554, 28 เมษายน). สยามรัฐ, น. 2.  
 Sony: Playstation network shutdown due to gamers’ credit card date likely  
   stolen. (2011, April 28). The Nation, p. 9A. 
 
 8. สื่อโสตทัศน์ และอ่ืนๆ 
  8.1 บันทึกรายการโทรทัศน์และวิทยุ 
 
 

รูปแบบ 
ชื่อผู้จัดรายการ. ✓ (ผู้จัดรายการ). ✓ (ป,ี วันที่ เดือนที่จัด). ✓ชื่อเรื่อง. ✓ [ชื่อชุดรายการ]. 

✓สถานที่: ✓สถานีวิทยุโทรทัศน์หรือผู้ผลิต. 
 

 
 ตัวอย่าง 
 ประสาน อิงคนันท,์ ภัทราพร สังข์พวงทอง, และปวีณา รุ่งเครือ. (ผู้จัดรายการ).  
   (2550, 25 พฤษภาคม). ดินสอ [กบนอกกะลา]. กรุงเทพฯ: โมเดิร์นไนน์ทีวี  
  (ช่อง 9).  
 เพ็ญศรี อินทรทัต. (ผู้จัดรายการ). (2553). วัฏจักรชีวิต; ธรรมทานงานกองทุน 2553  
   [ธรรมะพลังรัก]. กรุงเทพฯ: มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา.  
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

  8.2 ภาพยนตร์ในรูปแบบฟิล์ม วีซีดี หรือ ดีวีดี 
 
 

รูปแบบ 
ชื่อผู้ก ากับ. ✓ (ผู้ก ากับ). ✓ (ปีที่ผลิต). ✓ชื่อภาพยนตร์ ✓ [ภาพยนตร์]. ✓สถานที:่  ✓ผู้ผลิต. 

 

 
 ตัวอย่าง 
 ชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ. (ผู้ก ากับ). (2550). ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ภาพยนตร์]. 
   กรุงเทพฯ: พรีเมี่ยมเรคคอร์ด. 
 Campion, J. (Director). (2006). The piano [Motion picture]. Bangkok:  
  Mangpong.  
 
  8.3 เพลงในรูปแบบซีดี 
 
 

รูปแบบ 
ชื่อผู้ประพันธ์เพลง. ✓ (ปลีิขสิทธิ์). ✓ชื่อเพลง ✓ [บันทึกโดยศิลปินที่เป็นคนละคนกับ ผู้ประพันธ์]. 

✓ใน หรือ On ชื่ออัลบั้ม ✓ [สื่อทีบ่ันทึก เช่น ซีดี]. ✓สถานที่: ✓ผู้ผลิต. ✓ (วันที่ท าการ
บันทึกถ้าต่างจากปีลิขสิทธิ์) 

 

 
 ตัวอย่าง 
 เบน ชลาทิศ. (2548). มีแฟนแล้ว ทบทวน. ใน Ben Chalatit [ซีดี]. กรุงเทพฯ:  
  โซนี่ บีเอ็มจี มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ประเทศไทย).  
 One love…Best of blue (Fans ed.). (2005). On 4Ever blue [CD]. Bangkok:  
   EMI Music (Thailand). 
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 9. ผลงานศิลปะ 
 
 

รูปแบบ 
ชื่อจิตรกร. ✓ (จิตกร). ✓ (ปีผลิตผลงาน). ✓ชื่อผลงานศิลปะ✓ [ภาพวาด หรือ Painting]. 

✓สถานที่แสดงนิทรรศการ. ✓สืบค้น วัน เดือน พ.ศ., ✓จาก หรือ Retrieved ✓from 
http://www.xxxxxxxxxx 

 

 
 ตัวอย่าง 
 วิสิทธิ์ บุญเรือง. (จิตรกร). (2554). ภาพความสุขของเด็กๆ [ภาพวาดสีอะคลีลิก 
  บนผ้าใบ]. สิปางอาร์ตแกลเลอรี่. สืบค้น 6 พฤษภาคม 2554, จาก  
  http://www. Sipangartgallery.com/index.php?lay=show&ac=cat                                               
  _show_pro_ detail&cid= 12884&pid=52394 
 Matisse, H. (Artist). (1910). Still life with Geranium [Painting]. Display at  
  Pinakothek der Moderne. Retrieved June 21, 2011, from  
  http://th.wikipedia.org/wiki/ 
 
 10. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   10.1 เว็บเพจ มีผู้แต่งหรือหน่วยงานรับผิดชอบ 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อบทความ. ✓สืบค้น วัน เดือน ปี, ✓จาก http://www.xxxxxxxxxx 

 

 
 ตัวอย่าง 
 สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย. (2554). จัดระเบียบสานักงานทนายความ. สืบค้น 21 มิถุนายน  

 2554, จาก http://www.lawyerscouncil.or.th/2011/  
index.php?name=knowledge  

 CNN Wire Staff. (2011). How U.S. forces killed Osama bin Laden.  
 Retrieved May 3, 2011, from http://www.cnn.com/2011/WORLD/   
asiapcf/05/02/bin.laden. raid/index.html 

 

http://www.xxxxxxxxxx/
http://www.xxxxxxxxxx/
http://www.lawyerscouncil.or.th/2011/%20%20index.php?name=knowledge
http://www.lawyerscouncil.or.th/2011/%20%20index.php?name=knowledge
http://www.cnn.com/2011/WORLD/%20%20%20asiapcf/05/02/
http://www.cnn.com/2011/WORLD/%20%20%20asiapcf/05/02/
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   10.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
      1) บทความอิเล็กทรอนิกส์บทอินเทอร์เน็ต เดิมปรากฏในวารสารฉบับพิมพ์ 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อบทความ. ✓ชื่อวารสาร, ✓เลขปีที่(ฉบับที่), ✓เลขหน้า, ✓สืบค้น วัน 

เดือน ปี, ✓จาก http://www.xxxxxxxxxx 
 

 
 ตัวอย่าง 
 บงการ หอมนาน. (2551). เทคโนโลยีกับการควบคุมด้วยตรรกะฟัซซี ตามขั้นตอน  
  และฟังก์ชั่นสมาชิก. ไมโครคอมพิวเตอร์, 26(271), 153-156. สืบค้น 22 มิถุนายน  
  2554, จาก http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=5753 
 Judson, R. A., & Klee, E. (2011). Big bank, small bank: Monetary policy  
  implementation and banks’ reserve management strategies.  
  Journal of Economics and Business, 63(4), 306-328. Retrieved June 23,  

  2011, from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/          
S0148619511000142 

 
      2) บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวารสารฉบับพิมพ์ (Internet-
only Journal) 
 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์, เดือน). ✓ชื่อบทความ. ✓ชื่อวารสาร, ✓เลขของปีที่(ฉบับที่). ✓สืบค้น วัน 

เดือน ปี, ✓จาก http://www.xxxxxxxxxx 
 

 
 ตัวอย่าง 
 สุนันทา เลาวัณย์ศริ.ิ (2553). ธาตุอาหารหลักของน้าสกัดชีวภาพแบบเข้มข้นจาก 
  ขยะครัวเรือน. วารสารออนไลน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 29(2). สืบค้น 21  
  มิถุนายน 2554, จาก http://www.journal.msu.ac.th/     
  index.php?option=com_ content&task=  

http://www.xxxxxxxxxx/
http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=5753
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20S0148619511000142
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20S0148619511000142
http://www.xxxxxxxxxx/
http://www.journal.msu.ac.th/
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 Lozano, J. E., & Ibarz, A. (1997). Colour changes in concentrated fruit pulp  
   during heating at high temperatures. Journal of Food Engineering,  
   31(3), 365-373. Retrieved December 8, 1997, from  
   http://dx.doi.org/10.1016/S0260-8774(96)00079-9 
 
   3) บทความจากฐานข้อมูล 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์). ✓ชื่อบทความ. ✓ชื่อวารสาร, ✓เลขของปีที่(ฉบับที่). ✓สืบค้น วัน เดือน ปี, 

✓จาก ✓ชื่อฐานข้อมูล. 
 

 
 ตัวอย่าง 
 Gurbani, V. K., Garvert, A., & Herbsleb, J. D. (2010). Managing a corporate  
  open source software asset. Communications of the ACM, 53(2),  
  155-159. Retrieved June 22, 2011, from Business Source Premier  
  Database. 
 
     4) บทความจากข่าวสาร จดหมายข่าว จัดท าเป็นรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์, วัน เดือน). ✓ชื่อบทความ. ✓ชื่อวารสาร, ✓เลขของปีที่(ฉบับที่). ✓สืบค้น วัน 

เดือน ปี, ✓จาก ✓http://www.xxxxxxxxxx 
 

 
     5) หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
 
 

รูปแบบ 
ผู้แต่ง. ✓ (ปีที่พิมพ์, วัน เดือน). ✓ชื่อบทความ. ✓ชื่อหนังสือพิมพ์. ✓สืบค้น ✓จาก หรือ 

Retrieved from✓http://www.xxxxxxxxxx 
 

 

http://www.xxxxxxxxxx/
http://www.xxxxxxxxxx/
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 ตัวอย่าง 
 อังกฤษพิจารณาแก้กฎสืบสันตติวงศ์ให้ “พระธิดา” สามารถเป็นกษัตริย์ได้.  
  (2554, 19 มกราคม 2554). มติชนออนไลน์. สืบค้นจาก   

 http://www.matichon.co.th/news_detail.php? 
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