
 

บทที ่4 
บรรณานุกรม 

 

 บรรณานุกรม คือ รายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีผู ้เขียนวิทยานิพนธ์น ามาอ้างอิง 
ประกอบดว้ยช่ือผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์ช่ือหนงัสือหรือส่ิงพิมพ ์สถานท่ีพิมพ ์และส านกัพิมพห์รือแหล่งผลิต 
 การเขียนบรรณานุกรมมีกฎเกณฑ์และรูปแบบเฉพาะท่ีเป็นมาตรฐานสากลในท่ีน้ีก าหนดให้
ใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม ตามรูปแบบ APA (American Psychological Association Style) โดยมี
หลกัเกณฑก์ารลงรายการ ดงัน้ี 
  

การลงรายการผู้แต่ง 
 1. ผูแ้ต่งท่ีเป็นบุคคล 
 ผูแ้ต่งท่ีเป็นบุคคลให้ใชต้ามท่ีปรากฏท่ีหนา้ปกในของหนงัสือ ผูแ้ต่งท่ีเป็นคนไทยให้ใช้
ช่ือและช่ือสกุล ถา้เป็นคนต่างประเทศให้ใชช่ื้อสกุลข้ึนตน้คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาคแลว้ตามดว้ย
ช่ือตน้และช่ือกลางไม่ตอ้งมีค าน าหน้านามหรือวุฒิ เช่น นาย/นางสาว/ดร./ศ./รศ./ผศ./อ./พลตรี./ 
ร.ต.อ./พ.อ./นายแพทย ์หรือ Mr./Ms./Dr./Prof. ยกเวน้ผูแ้ต่งท่ีมีราชทินนาม ฐานนัดรศกัด์ิ สมณศกัด์ิ 
ใหค้งไว ้และใส่ทา้ยช่ือ เช่น ม.ร.ว. คุณหญิง ท่านผูห้ญิง หลวง พระยา เช่น 
 ผู้แต่ง 1 คน 

อา้งอิง   (ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, 2547, หนา้ 20) 
  บรรณานุกรม ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ.  (2547).  ไทยในมาเลเซีย.  กรุงเทพฯ: 
             บรรณกิจ. 
  อา้งอิง   (Feuchtwanger, 2022, p. 99) 
  บรรณานุกรม Feuchtwanger, E. (2002).  Bismark.  London: Routledge. 
 ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ 
  อา้งอิง   (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, 2545, หนา้ 57) 
  บรรณานุกรม ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทส าเด็จพระเจา้อยูห่วั.  (2545).   
       เร่ืองทองแดง.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง. 
 ผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์ 
  อา้งอิง   (แมน้มาศ  ชวลิต, คุณหญิง, 2544, หนา้ 20) 
  บรรณานุกรม แมน้มาส  ชวลิต, คุณหญิง.  (2544).  ปกณิกะ-ปฏิรูปห้องสมุด.   
       กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 
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  อา้งอิง   (Glasgow, Thomas, Sir, 1947, p. 12) 
  บรรณานุกรม Glasgow, Thomas, Sir.  (1947).  Society of St Andrew of  
       Scotland.  Queenland: Maryborough. 
 ผู้แต่งเป็นพระสงฆ์ 
  อา้งอิง   (พระมหาไสว  เทวปัญโญ, 2548, หนา้ 20) 
  บรรณานุกรม พระมหาไสว  เทวปัญโญ.  (2548).  คติธรรม มงคล.  กรุงเทพฯ :   
       วฒันาพานิช. 
 2. หนงัสือท่ีมีผูแ้ต่ง 2 คน ให้ลงช่ือผูแ้ต่งคนแรกท่ีปรากฏในหน้าปกใน ตามดว้ยค าว่า 
“และ” แลว้จึงลงช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 2 ส าหรับหนงัสือภาษาองักฤษใชเ้คร่ืองหมาย & 
 ผู้แต่ง 2 คน 
 ใหล้งช่ือทุกคน ชาวไทยใช ้“และ” ชาวต่างประเทศ ใชเ้คร่ืองหมาย “&” คัน่ช่ือคนสุดทา้ย 
  อา้งอิง   (สุวทิย ์ มูลค า และ อรทยั  มูลค า, 2544, หนา้ 150) 
  บรรณานุกรม สุวทิย ์ มูลค า และ อรทยั  มูลค า.  (2544). การบูรณาการหลกัสูตร 
       กกกกกกกและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ.   
     กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.์ 
  อา้งอิง  (Smith, & Yamamoto, 2001, pp. 23-25) 
  บรรณานุกรม Smith, B., & Yamamoto, Y.  (2001).  The Japanese bath.   
      Saltlake City, UT: Gibbs Smith. 
 3. หนังสือท่ีมีผูแ้ต่งไม่เกิน 6 คน ให้ลงช่ือผูแ้ต่งทุกคนคั่นด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค 
“และ” “&”  
 ผู้แต่งไม่เกนิ 6 คน 
  อา้งอิงคร้ังท่ี 1 (ศุภมิตร เมฆฉาย, พชัรินทร์ ครุฑเมือง, อญัชลี วงษา, เทิดชยั  เวยีรศิลป์,  
     โกมุท อุ่นศรีส่ง, และ เกรียงศกัด์ิ เม่งอ าพนั, 2548, หนา้ 90) 
  อา้งคร้ังต่อไป (ศุภมิตร  เมฆฉาย, 2548, หนา้ 100) 
  บรรณานุกรม ศุภมิตร เมฆฉาย, พชัรินทร์ ครุฑเมือง, อญัชลี วงษา, เทิดชยั เวยีรศิลป์,  
      โกมุท อุ่นศรีส่ง, และ เกรียงศกัด์ิ เม่งอ าพนั.  (2548).   
      การจ าแนกเพศปลาบึกด้วยเคร่ืองหมายโมเลกุลดีเอน็เอ.   
      เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
  อา้งอิงคร้ังท่ี 1 (Cate, Harris, Boswell, James, Yee, & Peter, 1991, chap. 1) 
  อา้งคร้ังต่อไป (Cate, et al., 1991, p. 100) 
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  บรรณานุกรม Cates, A.R., Harris, D.L., Boswell, W., James, W.L., Yee, C., 
       & Peters, A.V. (1991).  Trance and clay therapy.   
       Chicago: Chicago University Press. 
 4. หนังสือท่ีมีผูแ้ต่งมากกว่า 6 คน การอา้งอิงให้ลงช่ือผูแ้ต่งคนท่ีหน่ึง ตามด้วยค าว่า 
“และคนอ่ืนๆ” ในภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ใช ้“et al.” ส่วนบรรณานุกรรมให้ลงช่ือผูแ้ต่งเพียง 6 
คน ตามดว้ยค าวา่ “และคนอ่ืนๆ” หรือ “et al”  
  อา้งอิง   (สมจิต  สวชนไพบูลย ์และคนอ่ืนๆ, 2548, บทท่ี 5) 
  บรรณานุกรม สมจิต  สวชนไพบูลย,์ สายพิณ  กิจจา, บญัชา  มุสิกานนท,์  
       พิสิทธ์ิ  โพธ์ิสุทธ์ิ, พงษศ์กัด์ิ  แพงค าอว้น, ขตัติยา  ดว้ง 
       ส าราญ, และคนอ่ืนๆ.  (2548).  การวจัิยและพฒันาชุด 
       กจิกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่ป็นผู้เรียนเป็น 
       ส าคัญด้วยกจิกรรมหลากหลาย.  กรุงเทพฯ:  
       ศูนยว์ทิยาศาสตร์ศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
  อา้งอิง   (Bernstein, et al., 1965, pp. 35-36) 
  บรรณานุกรม 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. 
 5. หนงัสือท่ีไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง ใหล้งช่ือเร่ืองหรือช่ือเอกสารแทนช่ือผูแ้ต่ง 
 ไม่ปรากฏผู้แต่ง   
  อา้งอิง    (อลงัการแผน่ดินวฒันธรรม, 2543, บทท่ี 2) 
  บรรณานุกรม  อลงัการแผ่นดินวฒันธรรม.  (2543).  กรุงเทพฯ:  
        การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 
  อา้งอิง    (Anglo-American cataloging rules, 2005, p.132) 
  บรรณานุกรม  Anglo-American eataloging rules.  (2005).  
        New York : Megraw-Hill. 
 6. ผูแ้ต่งท่ีเป็นสถาบนั ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการ สถาบนัการศึกษา รัฐวิสาหกิจ สมาคม 
ธนาคาร องคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นตน้ ใหล้งช่ือสถาบนันั้นๆ ในรายการผูแ้ต่ง  
 ผู้แต่งเป็นสถาบันหรือหน่วยงาน  
  อา้งอิงคร้ังแรก (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั [สกว], 2540, หนา้ 20) 
  อา้งคร้ังต่อไป (สกว, 2540, หนา้ 30) 
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  บรรณานุกรม ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั.  (2540).  จุดจบรัฐชาติสู่ 
       ชุมชนธิปไตย.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิง. 
  อา้งอิงคร้ังแรก (Scientific Illustration Committee [SIC], 1988, p. 20) 
  อา้งคร้ังต่อไป (SIC, 1988, p. 30) 
  บรรณานุกรม Scientific Illustration Committee. (1988). Illustrating science:  
       Standards for publication.  Bethesda, MD : Council  
       of Biology Editors. 
  หมายเหตุ :  ช่ือหน่วยงานยาว การอา้งคร้ังต่อไปใช ้ช่ือยอ่ เช่น สกว และ SIC ได ้
 ผู้แต่งเป็นสถาบันหรือหน่วยงาน และหน่วยงานเป็นผู้จัดพมิพ์ 
 ภาษาไทยใหใ้ส่ค าวา่“ผูแ้ต่ง”ส าหรับภาษาต่างประเทศใชค้  าวา่“Author”แทนท่ีช่ือส านกัพิมพ ์
  อา้งอิง   (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ บณัฑิตวทิยาลยั, 2547, หนา้ 20 – 21) 
  บรรณานุกรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ บณัฑิตวทิยาลยั. (2547).  คู่มือการเขียน 
       วทิยานิพนธ์ และการค้นคว้าอสิระ.  เชียงใหม่ : ผูแ้ต่ง 
  อา้งอิง   (American Psychological Association [APA], 2001, p. 363) 
  บรรณานุกรม American Psychological Association. (2001).  Publication  
       manual of the American Psychology Association  
       (5th ed.).  Washington, DC : Author. 
 

การลงรายการช่ือเร่ือง 
 ให้ใชช่ื้อเร่ืองตามท่ีปรากฏอยูท่ี่หน้าปกใน ส าหรับช่ือเร่ืองภาษาต่างประเทศให้ใช้อกัษร
ตวัใหญ่ข้ึนตน้ค าต่อไปให้ใช้ตวัพิมพเ์ล็ก ยกเวน้ค าท่ีเป็นช่ือเฉพาะ (เช่น ช่ือคน, ช่ือสถานท่ี ฯลฯ) 
ใหข้ึ้นตน้ดว้ยตวัพิมพใ์หญ่   
 กรณีท่ีมีช่ือเร่ืองรอง (Sub – title) ให้ใส่ช่ือเร่ืองรองไวด้ว้ย โดยใชเ้คร่ืองหมายมหพัภาคคู่ 
(Colon) คัน่ระหวา่งช่ือเร่ืองใหญ่และช่ือรอง การพิมพช่ื์อเร่ืองใหใ้ชต้วัหนา – ด า 
  

 การลงรายการจ านวนเล่ม 
 หนงัสือท่ีเล่มเดียวจบไม่ตอ้งระบุจ านวนเล่ม หรือจ านวนหน้า แต่ถา้หนงัสือนั้นมีหลาย
เล่มจบ และใชป้ระกอบการเขียนทุกเล่ม ให้ระบุจ านวนเล่มทั้งหมดดว้ย แต่ถา้ใชเ้ฉพาะบางเล่มให้
ระบุเล่มท่ีใช ้หลงัจ านวนเล่ม ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค 
 1. หนังสือหลายเล่มจบ ใชอ้า้งอิงทุกเล่ม 
  อา้งอิง   (จ านง  ทองประเสริฐ, 2539, หนา้ 70) 
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  บรรณานุกรม จ านง  ทองประเสริฐ.  (2539).  ภาษาของเรา  (10 เล่ม).  
       กรุงเทพฯ: ตน้ออ้ แกรมม่ี. 
  อา้งอิง   (Koch, 1959 – 1963). 
  บรรณานุกรม Koch, S. (Ed.).  (1959 – 1963).  Psychogy: A study of science 
       (Vols. 1 – 6).  New York: McGraw-Hill. 
  หมายเหตุ :  หนังสือหลายเล่มจบ และมีการพิมพ์ต่อเน่ืองมากกว่า 1 ปี ให้ใส่ช่วง
ระยะการพิมพต์ั้งแต่ปีแรกถึงปีสุดทา้ย 
 2. หนังสือหลายเล่มจบ ใชอ้า้งอิงเพียงเล่มใดเล่มหน่ึง 
  อา้งอิง    (อนุ  เนินหาด, 2546, หนา้ 30) 
  บรรณานุกรม อนุ  เนินหาด.  (2546).  สังคมเมืองเชียงใหม่ (เล่ม 5).  กรุงเทพฯ : 
       นพบุรีการพิมพ.์ 
  อา้งอิง   (Sabin, 1992, p.2) 
  บรรณานุกรม Sabin, W.A. (1992). The Gregg  reference manual (Vol.2). 
       Lake Forest, IL : Glencol. 
  หมายเหตุ :  Gregg เป็นช่ือเฉพาะจึงข้ึนตน้ดว้ยตวัใหญ่ 
 

การลงรายการคร้ังทีพ่มิพ์ 
 หนงัสือท่ีพิมพเ์ป็นคร้ังแรกไม่ตอ้งลงคร้ังท่ีพิมพ ์หนงัสือท่ีพิมพม์ากกวา่หน่ึงคร้ังให้ระบุ
คร้ังท่ีพิมพด์ว้ย หลงัจากลงคร้ังท่ีพิมพแ์ลว้ใหใ้ส่เคร่ืองหมายมหพัภาค 
  อา้งอิง   (รุ่ง  แกว้แดง, 2545, หนา้ 30) 
  บรรณานุกรม รุ่ง  แกว้แดง.  (2545).  ครูสมพร : คนสอนลงิ (พิมพค์ร้ังท่ี 10).   
       กรุงเทพฯ : พิฆเณศพร้ินต้ิง. 
  อา้งอิง   (Strunk & White, 1979, pp. 120 – 121) 
  บรรณานุกรม Strunk, W., Jr & White, E.B. (1979).  The elements of the  
       style (3rd ed.).  New York: McMillan. 
 

การลงรายการสถานทีพ่มิพ์ 
 ให้ลงช่ือเมืองหรือช่ือจงัหวดัท่ีส านกัพิมพห์รือโรงพิมพต์ั้งอยู ่โดยใชช่ื้อเมืองหรือจงัหวดั
ตามท่ีปรากฏในหนงัสือเล่มนั้นๆ หลงัสถานท่ีพิมพใ์ส่เคร่ืองหมายมหพัภาคคู่ 
 1. หากปรากฏช่ือเมืองหลายช่ือ  ใหล้งเมืองแรกท่ีปรากฎ 
   London, New York, Singapore  ลงเป็น   London 



 28 

 2. สถานทีพ่มิพ์เป็นทีรู้่จักโดยทัว่ไป เช่น เมืองส าคญั เมืองหลวง ลงรายการดว้ยช่ือท่ีปรากฏ 
 3. สถานทีพ่มิพ์เป็นเมืองทีไ่ม่เป็นทีรู้่จัก  ใหล้งอกัษรยอ่ของรัฐหลงัช่ือเมือง  เช่น 
   เมือง Bethesda รัฐ Maryland ลงรายการเป็น  Bethesda, MD 
   เมือง Newark  รัฐ New Jersey ลงรายการเป็น  Newark, NJ 
 4. ไม่ปรากฏสถานทีพ่มิพ์  ก าหนดใชต้วัยอ่ดงัน้ี (ใหเ้วน้ประมาณ 7 ตวัอกัษร ก่อนพิมพ์
ค  าวา่ ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ ์หรือ no place) 
   ภาษาไทย  ม.ป.ท.       (ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ)์ 
   ภาษาต่างประเทศ N.P.       (no Place) 
 

การลงรายการผู้จัดพมิพ์ 
 ให้ใช้ช่ือส านักพิมพ์ตามท่ีปรากฏในหน้าปกใน กรณีไม่ปรากฏส านักพิมพ์ให้ใช้ช่ือ
หน่วยงานท่ีจดัท า กรณีไม่ปรากฏทั้งส านักพิมพ์และหน่วยงานผูจ้ดัท า ให้ใช้ช่ือโรงพิมพ์แทนได้
โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 1. ส านักพมิพ์  ไมต่อ้งลงค าวา่ ส านกัพิมพ ์เช่น 
   ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช ลงเป็น ไทยวฒันาพานิช 
   Morgan Kaufmann Publishers ลงเป็น Morgan Kaufmann 
 2. ส่ิงพมิพ์ของหน่วยราชการให้ใช้ช่ือหน่วยราชการน้ัน  เช่น 
   กระทรวงมหาดไทย  Ministry of Interior 
 3. ไม่มีช่ือส านักพิมพ์ และหน่วยราชการที่จัดท า  ให้ใส่โรงพิมพแ์ทนโดยก ากบัค าว่า
โรงพิมพห์รือการพิมพไ์วด้ว้ย เช่น 
   โรงพิมพม่ิ์งเมือง  ลงเป็น โรงพิมพม่ิ์งเมือง 
   Oxford University Press ลงเป็น Oxford University Press 
 4. ไม่ทราบ / ไม่ปรากฏ สถานทีพ่มิพ์  ก าหนดใชต้วัยอ่ ดงัน้ี 
   ภาษาไทย   ม.ป.พ.  (ไม่ปรากฏส านกัพิมพ)์ 
   ภาษาต่างประเทศ  n.p.  (no publisher) 
 

การลงรายการวสัดุพเิศษอ่ืนๆ 
   1. หนังสือแปล 
 ให้ลงช่ือผูเ้ขียนเดิมเป็นผูแ้ต่งส่วนช่ือเร่ืองให้ลงช่ือเร่ืองท่ีแปลมา ถา้มีช่ือเร่ืองเดิมภาษา
เดิมให้ลงต่อจากช่ือเร่ืองท่ีแปลมาโดยใชเ้คร่ืองหมายเท่ากบัคัน่แลว้ระบุช่ือผูแ้ปลไวใ้นวงเล็บโดยยึด
ค าตามหนา้ปกใน  
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  1.1 แปลเป็นภาษาไทย  ปรากฎช่ือผูแ้ต่งเดิม 
   อา้งอิง  (ซองด,์ 1872/2547, หนา้ 20) 
   บรรณานุกรม ซองด,์ ฌ.  (2547).  ปีกแห่งพลงั = Les ailes de curage (พูลสุข   
       อาภาวชัรรุตม ์ ตนัพรหม, ผูแ้ปล).  กรุงเทพฯ :  
       สร้างสรรคบุ์ค๊ส์.  (ตน้ฉบบัพิมพ ์ปี ค.ศ. 1872) 
   อา้งอิง   (Laplece, 1814/1951, p.35) 
   บรรณานุกรม Laplace, P.S. (1951). A philosophical essay on probabilities  
       (F.W. Truscott & F.L. Emory, Trans.).  New York :  
       Dover. (Original work published 1814) 
  ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่งเดิม ใหใ้ชช่ื้อผูแ้ปลแทนผูแ้ต่ง เช่น  
   อา้งถึง  (นิธิ   สุวรรณเบญจกุล, 2544, (ผูแ้ปล), หนา้ 11) 
   บรรณานุกรม นิธิ  สุวรรณเบญจกุล (ผูแ้ปล).  (2544).  พลงังานความร้อนและ 
       แสงอาทติย์ = Heat and electricity from solar energy.   
       กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ 
       เทคโนโลยแีห่งชาติ สมาคมเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม. 
  1.2 แปลเป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
   อา้งอิง  (Piaget & Inhelder, 1951) 
   บรรณานุกรม Piaget, J., & Inhelder, B. (1951).  La genies de l’idee de hazard  
       chez l’ enfant [The origin of the idea of change in the  
       child].  Paris: Presses Universities de France. 
 หมายเหตุ :   
  1. บรรณานุกรม ใหใ้ส่ช่ือตน้ฉบบัภาษาในเคร่ืองหมาย “[…]” หลงัช่ือเร่ืองภาษาท่ีแปล 
  2. การอา้งถึง  ใหใ้ส่ปีท่ีพิมพต์น้ฉบบัตามดว้ยปีท่ีแปล 
 2. หนังสือทีม่ีช่ือชุดหนังสือ   
 ใหล้งช่ือชุดไวใ้นวงเล็บต่อทา้ยรายการบรรณานุกรม 
 สุจริต  เพียรชอบ.  (2542).  ภูมิปัญญาไทยในภาษา.  กรุงเทพฯ : สถาบนัภาษาไทย 
   กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (ชุดความรู้ภาษาไทย ล าดบัท่ี 18) 
 3. ส่ิงพมิพ์ทีอ่อกในนามหน่วยงาน 
 ราชการ กระทรวง ทบวง กรม หรือ องค์กร สถาบนั สมาคม ลงช่ือหน่วยงานใหญ่ เช่น 
กระทรวง ทบวง ส านกังานท่ีรายการผูแ้ต่งและลงหน่วยยอ่ยท่ีรายการผูจ้ดัพิมพ ์
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  อา้งอิง   (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2547, หนา้ 20 – 21) 
  บรรณานุกรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. (2547).  คู่มือการเขียนวทิยานิพนธ์ และ 
       การค้นคว้าอสิระ.  เชียงใหม่ : บณัฑิตวทิยาลยั 
  อา้งอิง   (American Psychological Association, 2001, p. 363) 
  บรรณานุกรม American Psychological Association. (2001).  Publication  
       manual of the American Psychology Association  
       (5th ed.).  Washington, DC : Author. 
 4. ส่ิงพมิพ์ทีม่ีลกัษณะเป็นการรวมบทความ 
 รวมเร่ืองต่างๆ ในเล่มเดียวกันแต่ใช้อา้งอิงเพียงบางเร่ืองบางตอนหรือบทใดบทหน่ึง
เท่านั้นให้ลงช่ือผูแ้ต่งเฉพาะบทความนั้น ตามดว้ยช่ือบทความ “ใน” ช่ือหนงัสือ ช่ือบรรณาธิการ
หรือผูร้วบรวม (ถา้มี) ช่ือหนงัสือ (หนา้ท่ีปรากฏบทความนั้น) 
  อา้งอิง   (ดวงจนัทร์  อาภาวชัรุตม,์ 2547, หนา้ 90 – 91) 
 
  บรรณานุกรม ดวงจนัทร์  อาภาวชัรุตม.์  (2547). อาการกบตม้ (สุก). ใน ม่ิงสรรพ ์  
       ขาวสะอาด และชบัปนะ ป่ินเงิน (บก.). นพสีีเชียงใหม่.   
       (หนา้ 90-91). เชียงใหม่ : สถาบนัวจิยัสังคม 
       มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
  อา้งอิง   (McLennan, 2001, p. 46) 
  บรรณานุกรม McLennan, G.  (2001).  Maintaining Marx.  In G.  Ritzer & B.  
       Smart (Eds.).  Handbook of social theory.  (pp. 43 –  
       53).  London: Sage. 
 5.   การอ้างองิจากเอกสารทีไ่ม่สามารถหาต้นฉบับจริงได้ 
  อา้งอิง   จนัทรา ทองค าเภม (อา้งถึงใน เกษม สนิทวงศ ์ณ อยธุยา, 2540, หนา้ 25) 
  บรรณานุกรม เกษม  สนิทวงศ ์ณ อยธุยา. (2540).  สภาวะแวดล้อมของเรา.   
       กรุงเทพฯ: ฝ่ายบริการวชิาการสถาบนัวจิยัสภาวะ 
       แวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
  อา้งอิง   Richard  Eberhart (as cited in Brown & Milstead, 1968, p.30) 
  บรรณานุกรม Brown, J.D., & Milstead, S. L. (1968) Visualizing data. 
       Summit, NJ: Hobart Press. 
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 6.   หนังสือไม่ปรากฏสถานทีพ่มิพ์ ส านักพมิพ์ และปีทีพ่มิพ์ 
  อา้งอิง   (พระราชรัตนรังสี (ว.ป.วรียทุโธ), ม.ป.ป., หนา้ 32) 
  บรรณานุกรม พระรารัตนรังสี (ว.ป.วรียทุโธ).  (ม.ป.ป.).  จาริกเนปาล.  ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 
  อา้งอิง   (Rush, & The League of Human Dignity, n.d.) 
  บรรณานุกรม Rush, W.L., & The League of Human Dignity. (n.d.). Writing 
       With dignity.  N.P.: n.p. 
  หมายเหตุ : Rush คือ ผูแ้ต่งท่ีเป็นบุคคล The League of Human Dignity คือ ผูแ้ต่งท่ี
เป็นหน่วยงาน 
 7.   หนังสืออ้างองิ 
  7.1 สารานุกรม 
  อา้งอิง   (ศรีเลา  เกษพรหม, 2542, หนา้ 6654) 
  บรรณานุกรม ศรีเลา  เกษพรหม.  (2542).  สลุง.  ใน สารานุกรมวฒันธรรมไทย 
       ภาคเหนือ (เล่มท่ี 13, หนา้ 6654).  กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 
       สารานุกรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย.์ 
  อา้งอิง   (Oldroyd, 1995, pp.196 - 208) 
  บรรณานุกรม Oldroyd, H. (1995).  Rainbow. In Encyclopedia Americana 
       (Vol.15, pp. 196 – 208).  Danbury: Grolier. 
  หมายเหตุ :  กรณีไม่มีช่ือผูเ้ขียนบทความใหใ้ชช่ื้อบทความแทนช่ือผูเ้ขียน 
  7.2 พจนานุกรมทีเ่ป็นทีรู้่จักแพร่หลาย 
  อา้งอิง   (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546, หนา้ 37) 
  บรรณานุกรม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546).  
       กรุงเทพฯ: นานมีบุค๊ส์. 
  อา้งอิง   (Merriam – Webster’s collegiate dictionary, 1993, p. 125) 
  บรรณานุกรม Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993).  
       Springfield, MA: Merriam-Webster. 
  7.3 พจนานุกรมทีม่ีผู้แต่ง  ลงรายการเหมือนหนงัสือทัว่ไป 
  อา้งอิง   (สอ. เสถบุตร, 2543, หนา้ 20) 
  บรรณานุกรม สอ. เสถบุตร.  (2543).  New model English-Thai dictionary. 
       กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
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  อา้งอิง   (Simpson, 1999, หนา้ 30) 
  บรรณานุกรม Simpson, M. (1999).  The English Thai dictionary.  Schweiz: Staub. 
 8. รายงานการวจัิย 
  อา้งอิง   (ฉนัทนา  บรรณ และศิริโชติ  หวนัแกว้, 2535, หนา้ 70) 
  บรรณานุกรม ฉนัทนา  บรรณ และศิริโชติ  หวนัแกว้.  (2535).  การศึกษา 
       สถานภาพและนโยบายเกีย่วกบัเด็กและเยาวชน 
       ผู้ด้อยโอกาส : เด็กท างาน  (รายงานผลการวจิยั).   
       กรุงเทพฯ : สถาบนัวจิยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
  อา้งอิง   (Broadhurst, & Mallar, 1991) 
  บรรณานุกรม Broadhurst,R.G.&Maller,R.A. (1991). Sex offending and recidivism  
       (Tech. Rep. No.3). Nedlands, Western Australia: University  
       of Western Australia, Crime Research Centre. 
 9. งานวจัิย น าเสนองานโดยโปสเตอร์ในงานประชุมวชิาการ 
  อา้งอิง   (นิวฒัน์  สินสุวงศ,์ 2548) 
  บรรณานุกรม นิวฒัน์  สินสุวงศ.์  (2548, กรกฎาคม).  การส ารวจสาเหตุของ 
       การเกดิแผลทีก่ระจกตา.  การน าเสนอโปสเตอร์ในงาน 
       ประชุมสัมมนาวชิาการประจ าปี พ.ศ. 2548 ของท่ีประชุม 
       สภาอาจารยม์หาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย, เชียงใหม่. 
  อา้งอิง   (Ruby, & Fulton, 1993) 
  บรรณานุกรม Ruby, J., & Fulton, C.  (1993, June).  Beyond redlining:  
       Editing Software that works.  Poster session  
       Presented at the annual meeting of the Society for 
       Scholarly Publishing, Washington, DC.  
 10. จุลสาร เอกสารอดัส าเนา เอกสารพมิพ์ดีด แผ่นพบั และเอกสารไม่ได้ตีพมิพ์อ่ืนๆ 
  10.1 มีผู้แต่ง 
  อา้งอิง   (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) 
  บรรณานุกรม ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.  (ม.ป.ป.).  ซ้ือขายตราสาร 
       หนีเ้ชิญทางนี ้[แผน่พบั].  กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง. 
  อา้งอิง   (Research and Training Center on Independent Living, 1993) 
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  บรรณานุกรม Research and Training Center on Independent Living.  (1993). 
       Guideline for reporting and writing about people With  
       disabilities (4th ed.)  [Brochure].  Lawrence, KS: Author. 
  หมายเหตุ :  กรณีสถานท่ีพิมพ์หรือส านักพิมพ์ เป็นช่ือเดียวกับผูแ้ต่งให้ใส่ ค  าว่า     
“ผูแ้ต่ง” หรือ ภาษาต่างประเทศใส่ “Author” แทน 
  10.2 ไม่มีผู้แต่ง  ใหล้งช่ือเร่ืองแทนช่ือผูแ้ต่ง 
  อา้งอิง   (เร่ืองยุง่ๆ จะกลายเป็นเร่ืองง่ายๆ, ม.ป.ป.) 
  บรรณานุกรม เร่ืองยุ่งๆ จะกลายเป็นเร่ืองง่ายๆ.  (ม.ป.ป.) [แผน่พบั].  กรุงเทพฯ: 
       กรมสรรพากร. 
  อา้งอิง   (The Bank of Thailand Museum, n.d.) 
  บรรณานุกรม The Bank of Thailand Museum, Northern Region office. 
       (n.d.).  [Brochure].  Chiangmai: The Bank of Thailand, 
       Northern Region office. 
 11. สิทธิบัตร 
  อา้งอิง   (สิทธิบตัรไทย เลขท่ี 087,672, 2548) 
  บรรณานุกรม ชยัวฒัน์  ไชยสวสัด์ิ.  (2548).  สิทธิบัตรไทย เลขที ่087,672. 
       กรุงเทพฯ: กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย.์ 
  อา้งอิง   U.S. Patent No. 123,445 (1988) 
      (U.S. Patent No. 123,445,1988) 
  บรรณานุกรม Smith, I.M. (1988). U.S. Patent No.123,445.  Washington, DC: 
       U.S. Patent and Trademark Office. 
 12. วทิยานิพนธ์ 
  12.1 วทิยานิพนธ์พมิพ์ในนามสถาบัน 
  รูปแบบ   ผูแ้ต่ง. (ปี). ช่ือวทิยานิพนธ์. วทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญา  
       สาขาวชิา, สถาบนั. 
  อา้งอิง   (จิราภรณ์  ปุญญวจิิตร, 2547, บทคดัยอ่) *อา้งจากบทคดัยอ่ 
  บรรณานุกรม จิราภรณ์  ปุญญวจิิตร.  (2547).  การศึกษาความเป็นไปได้ในการ 
       บริหารจัดการในโรงเรียนทีจั่ดการเรียนการสอนระบบ 
       นานาชาติระดับช้ันอนุบาลในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
       ตามความต้องการของผู้ปกครอง.  วทิยานิพนธ์ 
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       ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา, 
       มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. 
  12.2 วทิยานิพนธ์ฉบับเต็ม ไม่พมิพ์จ าหน่าย 
  อา้งอิง   (สรรพงษ ์ จนัทเลิศ, 2546, หนา้ 20) 
  บรรณานุกรม สรรพงษ ์ จนัทเลิศ.  (2546).  การสร้างเวบ็ไซต์ท่องเทีย่วของ 
       จังหวดัเชียงราย.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
       ไม่ไดรั้บการตีพิมพ,์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
  อา้งอิง   (Kirwan, 2004, pp.32 - 35) 
  บรรณานุกรม Kirwan, B.E. (2004).  The incidence of U.S. agricultural  
       Subsidies on farmland rental rates.  Unpublished 
       master’s thesis, Massachusetts Institute of Technology, 
       United State of America. 
 13. รายงานการประชุม 
 รูปแบบ    ช่ือผูแ้ต่ง. (ปี, เดือน วนั).  ช่ือเอกสาร.  รายงานการประชุมท่ี, 
       สถานท่ี. 
  13.1 บทความในเอกสารการประชุม 
  อา้งอิง   (วจิิตร  ศรีสะอา้น, 2541, หนา้ 5) 
  บรรณานุกรม วจิิตร  ศรีสะอา้น. (2541).  ภาพรวมระบบการศึกษาไร้พรมแดน 
       “แผน มทส”. ใน เอกสารประมวลสาระ หน่วยประสบการณ์ 
       ที ่1.  การประชุมเชิงปฏิบติัการผลิตชุดส่ือประสมการศึกษา 
       ไร้พรมแดน.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี, นครราชสีมา. 
  อา้งอิง   (ริเรืองรอง  รัตนวไิลสกุล, 2540, หนา้ 45) 
  บรรณานุกรม ริเรืองรอง รัตนวไิลสกุล.  (2540).  การศึกษาปัญหาการเรียนการสอน 
       วชิากลุ่มมนุษยศ์าสตร์ ของอาจารยแ์ละนกัศึกษาในสถาบนั 
       เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ในรวมบทความทางวชิาการ 
       เร่ือง  การศึกษาทัว่ไป : วสัิยทศัน์ในทศวรรษหน้า (หนา้ 44  
       – 59).  21 – 22 ตุลาคม 2540 ณ อาคารสถาบนั 3 จุฬาลงกรณ์ 
       มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 
  อา้งอิง   (Nesbitt, 1999, pp. 12 – 15) 
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  บรรณานุกรม Nesbitt, L. (1999, May 20).  Writing the personal in public: 
       The Ceilidh Web forum in the composition  
       classroom.  Paper presented at the Computers and  
       Writing Conference, Rapid City, South Dakota. 
  13.3 ไม่ปรากฏผู้แต่งใช้ช่ือหน่วยงานแทน 
  อา้งอิง   (สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2548, หนา้ 5) 
  บรรณานุกรม สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม. (2548). บทสรุป 
       ปรากฏการณ์มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ คร้ังที ่2 :  
       เวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง”.  1-2 ธนัวาคม  
       2548 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์คอนเวนชัน่, กรุงเทพฯ. 
 14. วารสาร  
  14.1 บทความในวารสาร มีปีที ่และ ฉบับที่ 
  อา้งอิง   (ประมูล  สัจจิเศษ, 2541, หนา้ 35) 
  บรรณานุกรม ประมูล  สัจจิเศษ. (2541).  ปัญหาและแนวทางแกไ้ขเศรษฐกิจไทย.   
       สังคมศาสตร์ปริทศัน์, 19(2), 34 – 39. 
  อา้งอิง   (McArdle, 2006, pp. 26 – 27) 
  บรรณานุกรม McArdle, E. (2006). Getting it right. Harvard Law Bulletin,  
       57(2), 22 – 27. 
  14.2 วารสารหรือนิตยสารทีไ่ม่มีปีที ่มีเฉพาะฉบับที ่

อา้งอิง   (ประทุมพร  วชัรเสถียร, 2545, หนา้ 55 – 56) 
บรรณานุกรม ประทุมพร  วชัรเสถียร. (2545, 15 พฤศจิกายน). จอร์ช ดบัลิวบุช  
     กบัโลกท่ีไม่มีข่ือมีแป. ขวญัเรือน, 744, 56 – 57. 
อา้งอิง   (Silverberg, 2005, p.50) 
บรรณานุกรม Silverberg, M. (2005). War responsibility revisited : Ausehwitz  
     in Japan. Review of Asian and Pacific Studies, 29, 43-63. 

  14.3 ไม่มีผู้เขียนบทความ 
อา้งอิง   (“ผเีส้ือ”, 2548, หนา้ 38) 
บรรณานุกรม ผเีส้ือแฟนซีฟ้า. (2548).  ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค, 10(81), 38. 

  อา้งอิง   (“In manortion”, 2006, p. 65) 
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  บรรณานุกรม In manortion for law student. (2006). Harvard Law Bulletin,  
       57(2), 65 – 66. 
 หมายเหตุ : วารสารไม่มีผูเ้ขียนบทความ การอา้งให้ตดัช่ือบทความให้สั้ นลง เหลือแต่ค า
แรกในเคร่ืองหมาย “...” 
 15. หนังสือพมิพ์ 
 การเขียนบรรณานุกรม ข่าว หรือบทความจากหนงัสือพิมพ ์  มีแบบฟอร์มดงัน้ี 
  15.1 มีช่ือผู้เขียน 
  อา้งอิง   (อธิชยั  ตน้กนัยา, 2549, หนา้ 34) 
  บรรณานุกรม อธิชยั  ตน้กนัยา. (2549, 25 เมษายน).  ขา้มพรมแดนไทย – พม่า  
       – จีน ส ารวจเส้นทางส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ หาลุ่ทางการคา้ 
       ท่องเท่ียว, มติชน, หนา้ 34. 
  อา้งอิง   (Lee, 2006, p.13) 
  บรรณานุกรม Lee, Melanie, (2006, April 26).  Plastic perfection. Bangkok  

       Post.  p. 13. 
  15.2 ไม่มีช่ือผู้เขียน   
  อา้งอิง   (“กกอ. ตั้งศูนย”์, 2549, หนา้ 5) 
  บรรณานุกรม กกอ.ตั้งศูนยรั์บมือตรวจโอเน็ต-เอเน็ต.  (2549, 25 เมษายน).  
       มติชน, หนา้ 1. 
  อา้งอิง   (“HM asks courts”, 2006, p. 1) 
  บรรณานุกรม HM asks courts to solve crisis.  (2006, April 26).  Bangkok Post.  p. 1. 
 16. โสตทศันวสัดุ และอ่ืนๆ  
  16.1 เพลงในรูปแบบ ซีดี 
  อา้งอิง   (ภูวนาถ  คุณผลิน, 2542) 
  บรรณานุกรม ภูวนาถ  คุณผลิน. (2542). เจ้าไม่มีศาล ใน แกรมม่ีโกลด ์ซีร่ีย ์ 
       [ซีดี]. กรุงเทพฯ : บริษทั จี เอ็ม เอม็ แกรมม่ี. 
  อา้งอิง   (Gilberto, 2005) 
  บรรณานุกรม Gilberto, A. (2005). Over the water fall. On Bossa Nova [CD].  
       Singapore : Universal Music Pte. 
  16.2 ภาพยนตร์ในรูปแบบฟิล์ม, วีซีดี (VCD), ดีวดีี (DVD) 
  อา้งอิง   (อิทธิสุนทร  วชิยัลกัษณ์, 2544) 
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  บรรณานุกรม อิทธิสุนทร  วชิยัลกัษณ์ (ผูก้  ากบั). (2544). โหมโรง [ภาพยนตร์].  
       กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิลม์อินเตอร์เนชัน่แนล. 
  อา้งอิง   (Kubrick, 1980) 
  บรรณานุกรม Kubrick, S. (Director). (1980). The Shining [Motion picture]. 
       United States : Warner Brothers. 
  16.3 บันทกึ รายการโทรทัศน์ และวทิยุ 
  อา้งอิง   (สรยทุธ  สุทศันจินดา, 2549) 
  บรรณานุกรม สรยทุธ  สุทศันจินดา (ผูจ้ดัรายการ). (2549, 1 พฤษภาคม).  
       ผลการสอบโอเนต – เอเนต [รายการถึงลูกถึงคน].  

       กรุงเทพฯ : สถานีวทิยุโทรทศัน์ อสมท. 
  อา้งอิง   (Mactyre, 2002) 
  บรรณานุกรม Mactyre, L. (Reporter). (2002, January 23). Scandal of the century  
       [Television series episode]. In H. Cashore (Producer), the  
       fifth estate. Toronto : Canadian Broadcasting Corporation. 
  16.4 ผลงานทางศิลปะ 
  อา้งอิง   (กมล  ทศันาญชลี, 1991) 
  บรรณานุกรม กมล  ทศันาญชลี (จิตรกร). (1991). หนงัใหญ่ – อเมริกนัอินเดียน  
       1991 [ภาพวาด]. การแสดงนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ  
       คร้ังท่ี 37. คน้เม่ือ 3 พฤษภาคม 2549, จาก  
       http://Art DB/tha/detailpicture.Asp?id=/p.002351 
  อา้งอิง   (Van Gogh, 1988) 
  บรรณานุกรม Van Gogh, Vincent (Artist). (1888). Entrance to the public  
       gardens in Aries [Painting]. New York : Metropolitan  
       Museum of Art. 
 17. การสัมภาษณ์ 
 รูปแบบ    ผูใ้หส้ัมภาษณ์. (ปี, วนั เดือนท่ีสัมภาษณ์). ต าแหน่งผูใ้หส้ัมภาษณ์. 
       หน่วยงานผูใ้หส้ัมภาษณ์. สัมภาษณ์. 
 อา้งอิง    (บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์, 2552, 8 มิถุนายน) 
 บรรณานุกรม  บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์. (2552, 8 มิถุนายน).  อธิการบดี. 
       มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. สัมภาษณ์. 

http://art/
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 18. เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ 
  18.1 เวบ็เพจทัว่ไป 
   18.1.1 เวบ็เพจ มีผู้เขียน หรือมีหน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
   อา้งอิง  (ชวนะ  ภวกานนัท,์ 2548, เวบ็ไซต)์ 
   บรรณานุกรม ชวนะ  ภวกานนัท.์ (2548).  ธุรกิจสปาไทยน่ากา้วไกลไปกวา่น้ี.  
       คน้เม่ือ 25 ธนัวาคม 2548, จาก http://www.businesstgai. 
       co.th/content.php?data =407720-opinion 
   18.1.2 เวบ็เพจไม่ปรากฏผู้เขียน ให้ลงช่ือบทความ 
   อา้งอิง  (“GVU’ s 8 th”, n.d., Website) 
   บรรณานุกรม GVU’ s 8th WWW user survery. (n.d.). Retrieved August 8,  
       2000, from http://www.cc.gatech.edu/gvu/usersuveys/ 
       survey1997-108 
  หมายเหตุ : ช่ือบทความยาวตดัค าใหส้ั้นลง ใส่เฉพาะค าแรกในเคร่ืองหมายอญัประกาศ 
  18.2 วารสารอเิลก็ทรอนิกส์ 
   18.2.1 บทความอเิลก็ทรอนิกส์บนอนิเทอร์เน็ต ทีเ่ดิมปรากฏในวารสารฉบับพมิพ์ 
   อา้งอิง  (พิทยา  ด าเด่นงาม, 2548, หนา้ 21) 
   บรรณานุกรม พิทยา  ด าเด่นงาม. (2548).  เข่ือนพญามงัรายท่ีเวยีงเชียงใหม่. 
       [รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารเมืองโบราณ, 5, 20-25. 
   อา้งอิง  (VandenBos, Knapp, & Doe, 2001). 
   บรรณานุกรม VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Roles of reference 
       Elements in the selection of resources by psychology 
       Under graduates [Electronic version]. Journal of  
       BibligraphicResearch, 5, 117-123. 
   18.2.2 บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่มีวารสารฉบับพิมพ์ (Internet-
only Journal) 
   อา้งอิง  (สันต ์ ธรรมบ ารุง, 2543, เวบ็ไซต)์ 
   บรรณานุกรม สันต ์ ธรรมบ ารุง. (2543, มกราคม – มิถุนายน). กลไกท่ีส าคญั 
       ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย.์ (2548, สิงหาคม).  
       วารสารสารสนเทศ, 1. คน้เม่ือ 3 มิถุนายน 2549, จาก  
       http://arcbs.bsru.ac.th/docu_files/informational1_ 1-3.doc 

http://www.businesstgai.co.th/content.php?data%20=407720-opinion
http://www.cc.gatech.edu/gvu/usersuveys/
http://arcbs.bsru.ac.th/docu_files/informational1_%201-3.doc


 39 

   อา้งอิง  (Bernstein, 2002, Website) 
   บรรณานุกรม Bernstein, M. (2002). 10 tips on Writing the living web, A List  
       Apart : For People.  Who Make Websites, (149).  
       Retrieved May 2, 2006, from http://www.alistapart. 
       com/articles/writeliving 
  หมายเหตุ : ปีท่ี (ฉบบัท่ี) ใส่ไวห้ลงัช่ือวารสาร 
   18.2.3 บทความจากฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 
   อา้งอิง  (ชาญชยั  เจริญร่ืน, 2544) 
   บรรณานุกรม ชาญชยั  เจริญร่ืน. (2544). การจดัแรงดา้นทางอากาศพลศาสตร์ 
       ของเมล็ดขา้วเปลือก. วารสารวชิาการ. 9(3). คน้เม่ือ 5  
       กรกฎาคม 2549, จาก ฐานขอ้มูลวารสาร 
       วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   อา้งอิง  (Smith, Parker, & Pease, 2002) 
   บรรณานุกรม Smyth, A. M., Parker, A. L., & Pease, D. L. (2002). A Study of 
       Enjoyment of peas. Journal of Abnormal Eating,  
       8(3). Retrieved February 20, 2003, from Psyc  
       ARTICLES database. 
  18.3 บทความจากข่าวสาร (Newsletter) จัดท าในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
  อา้งอิง   (พชัรี  เจริญเดช, 2547) 
  บรรณานุกรม พชัรี  เจริญเดช. (2547, 21 กรกฎาคม). 12 ปี สวทช. อดีตปัจจุบนั 
       และอนาคต. TIAC E-Newsletter, 2(2) คน้เม่ือ 6 กรกฎาคม  
       2547, จาก http://www.server 2.Tiac.or.th./e-newsletter  
  อา้งอิง   (Glueckauf, et all.,  1998) 
  บรรณานุกรม Glueckauf, R. L., Whitton, J., Baxter, J., Kain, J., Vogelgesang,  
       S., Hudson, M., et al. (1998, July). Videocounseling for 
       Of rural teens with epilepsy – Project update. 
       Telehealth News, 2(2). Retrieved June 6, 2000, from  
       http://www.telehealth.net/subscribe/newsletter4a.html 
  18.4 หนังสือพมิพ์ออนไลน์ มีฉบับพมิพ์ 
  อา้งอิง   (ทินพนัธ์  นาคะตะ, 2549) 

http://www.alistapart/
http://www.server/
http://www.telehealth.net/subscribe/newsletter4a.html
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  บรรณานุกรม ทินพนัธ์ นาคะตะ. (2549, 4 กรกฎาคม). ในหลวง ศาล กบัอ านาจ 
       อธิปไตย. [ฉบบัอิเล็กทรอนิกส์]. มติชน. คน้เม่ือ 
       9 กรกฎาคม 2549, จาก http://www.matichon.co.th/ 
       Matichon/matichon_detail.php?s_tag=01act01040749 
       &day=2006/07/04 
  อา้งอิง   (Stevens, 1998) 
  บรรณานุกรม Stevens, W.K.(1998, April 28). New evidence finds this is  
       Warmest century in 600 years [Electronic version]. 
       New York Times. Retrieved April 28, 1998, from 
       http://www.nytimes.com 
  18.5 สารานุกรมออนไลน์ 
  อา้งอิง   (โครงการสารานุกรมไทยฉบบัเยาวชน, 2540) 
  บรรณานุกรม วดัไทย. (2543). สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่ม 28, คน้เม่ือ 
       28 เมษายน 2549, จาก http://kanchanapisiek.or.th/kpb/ 
       Book 28/Chapter 1/t 28-1-m.htm 
  อา้งอิง   (Johansson, 2006) 
  บรรณานุกรม Johansson, T.S. (2006). Bee. Grolier Online, Retrieved April 
       28, 2006, from http://go.Grolier.com/  
  18.6 วทิยานิพนธ์ บทคัดย่อจาก UMI (หรือฐานข้อมูล Proguest) 
  อา้งอิง   (Embar-Seddon, 2000, Abstract) 
  บรรณานุกรม Embar-Seddon, A.R. (2000). Perceptions of violence in the 
       Emergency department. [Abstract].  Dissertation 
       Abstracts International, 61(02), 776A. Retrieved 
       August 23, 2001, from http://www.lib.umi.com/ 
       Dissertations/fullcit9963641 
  18.7 ส่ิงพมิพ์รัฐบาล 
  อา้งอิง   (U.S. Public Health Service, 2000) 
  บรรณานุกรม U.S. Public Health Service. (2000). Report of the surgeon  
       general’s conference on children’s mental health : A  
       national section agenda. Washington,DC: U.S.Department  

http://www.matichon.co.th/
http://www.nytimes.com/
http://kanchanapisiek.or.th/kpb/
http://go.grolier.com/
http://www.lib.umi.com/
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       of Health and Human Services. Retrieved on August 25,  
       2001, from http://www.surgeongeneral.gov/chilreport.htm 
  18.8 เวบ็เพจมหาวทิยาลยั 
  อา้งอิง   (Chou, McClintock, Moretti & Nix, 1993) 
  บรรณานุกรม Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., & Nix, D. H. (1993). 
       Technology and education: New wine in new bottles 
       : Choosing pasts and imagining educational futures. 
       Retrieved August 24, 2000, from Columbia University, 
       Institute for Learning Technologies Web site: http://www. 
       ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1. html 
  18.9 จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใส่ในบรรณานุกรม แต่อา้งถึงในเน้ือหา 
  อา้งอิง   (วทิยา  สุขเกษม, การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน, 2549) 
      (E. Robbins, personal communication, January 4, 2001) 
 
การพมิพ์บรรณานุกรม 
 1.  พิมพค์  าวา่ “บรรณานุกรม” กลางหนา้กระดาษ 
 2. บรรทดัแรกของแต่ละรายการ พิมพชิ์ดขอบพิมพด์า้นซ้าน บรรทดัถดัไป (บรรทดัท่ี 2 
– 3) ยอ่หนา้จากขอบพิมพด์า้นซา้ย 5 ระยะตวัอกัษร (จากบรรทดัแรก) 
 3. แต่ละรายการจบด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค ( . ) หลังเคร่ืองหมายมหัพภาค เวน้ 2 
ระยะ (เคาะ) ก่อนพิมพร์ายการถดัไป 
 4. พิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ (ภาษาอังกฤษ) เฉพาะค าข้ึนต้นประโยคของช่ือหนังสือ/ช่ือ
บทความ และค าแรกหลงัเคร่ืองหมายโครอน ( : ) 
 5. ใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค ( , ) คัน่ระหวา่ง 
  สกุล,ช่ือ (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
  ช่ือหนงัสือพิมพ,์ เลขหนา้ 
  ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบบัท่ี), เลขหนา้ 
  ช่ือบรรณาธิการ (Ed.), ช่ือหนงัสือ (กรณีหนงัสือรวมเร่ือง) 
  เมือง, รัฐ 
 

http://www.surgeongeneral/
http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1
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 6. เวน้ระยะหลงัเคร่ืองหมายวรรคตอน ดงัน้ี 
  หลงัเคร่ืองหมายทวภิาค  ( : ) เวน้วรรค 1 ระยะพิมพ ์
  หลงัเคร่ืองหมายอฒัภาค  ( ; ) เวน้วรรค 1 ระยะพิมพ ์
  หลงัเคร่ืองหมายจุลภาค  ( , ) เวน้วรรค 1 ระยะพิมพ ์
  หลงัเคร่ืองหมายมหพัภาค  ( . ) เวน้วรรค 2 ระยะพิมพ์ (ยกเวน้หลงัอกัษร
ยอ่) เวน้วรรค 1 ระยะพิมพ)์ 
  หนา้เคร่ืองหมายไม่ตอ้งเวน้วรรค 
 
การเรียงบรรณานุกรม 
 รายการบรรณานุกรมท่ีรวบรวมไดจ้ะน ามาเรียงตามล าดบัตวัอกัษร ตามแบบพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ดงัน้ี (คณาจารยภ์าควชิาบรรณารักษศ์าสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา, 2548) 
 1. เรียงตามรูปพยญัชนะ – สระท่ีปรากฎ ไม่เรียงตามเสียงท่ีอ่าน เช่น หย่า เรียงไวท่ี้
พยญัชนะ ห และ อยา่ เรียงไวท่ี้พยญัชนะ อ 
 2. หากเป็นพยญัชนะตวัเดียวกนั ให้เรียงล าดบัค าท่ีประกอบดว้ยพยญัชนะลว้นเรียงไว้
ก่อนค าท่ีมีสระติดตวั เช่น 
  ชงโค  พิศชวนชม 
  ชณุตพร  วศิิษฐโ์สภณ 
  ชดชอ้ย  โสภณพานิช, คุณหญิง 
  ชนก  สาคริก 
  ชมยัพร  จตุรภุช 
  ชลธิชา  โยคะกุล 
  ชวน  หลีกภยั 
  ชชัชม  กนัหลง 
  ชาติชาย  ชุณหะวณั, พลเอก 
  ช านิ  ศกัดิเศรษฐ ์
  ชิต  กนัภยั 
 3. พยญัชนะท่ีมีตวัสระติดตวัใหเ้รียงล าดบัสระดงัน้ี 
  -ะ  กะทดัรัด สวยงาม   ปะการัง สุขเสริม 
  ัั  กนัเอง  กิจพานิช   ปัจจยั  บุนนาค 
  ััะ  กัว๊ะ  จก๊ตง    ป๊ัวะ  ชาวดอย 

– 
– 
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  -า  การันต ์ พร้อมธรรม  ปานเลขา  วา่นม่วง 
  ั า  ก าป่ันทอง  หวานหอม  ป ๋ า  ป๋อมแป๋ม 
  ัิ  กิรนา  เน้ือทอง   ปิติ  ปลาบปล้ืม 
  ั ี  กีรติ  ชนา    ปีทอง  ดีทอง 
  ัึ  –   ก๋ึน  ฉลาดจริง   ปึง  มูลเมือง 
  ัื  กือเจริญ    ปืน  ไกลเท่ียง 
 

 –  
  ัุ  กุลสตรี  ศิริพงษป์รีดา  ปุจฉา  พร้อมธรรม 
  ัู  กูลเก้ือ  ล ่าซ า   ปูม  โหรา 
  เ-  เก็จฟ้า  สนัน่เมือง   เปรมวทิย ์ รัตกสิกร 
  เ-ะ  เกะกะ    เปะปะ  ป้อแป้ 
  เ-า  เกาเหลาเจา้เก่า   เป้า  บางจาก 
  เ-าะ  เกาะหลกั  เจริญรุกข ์  เป๊าะสู  ยโูซะ 
  เัิ  เกินร้อย  รุ่งเรือง   เป้ิน  หมอยาดี 
  เั ี  เกียจคร้าน  น่ารัก   เปียวอนั  หวอ่ง 
  เัะี  เก๊ียะวเิศษ    เป๊ียะ  หวานอร่อย 
  เัื  เก้ือ  การุณย ์   เป้ือน  มอมแมม 
  เัืะ  เกือะ    เปือะ  ปริศนา 
  แ-  แกนกลาง    แปดเซียน 
  แ-ะ  แกะด า    แป๊ะยิม้ 
  โ-  โกฮบั    โปรดปราน  สุวรรณเกสร 
  โ-ะ  โก๊ะต๋ี  อารามบอย   โป๊ะทอง 
  ใ-  ใกลบ้า้น    - 
  ไ-  ไกรศกัด์ิ  ชุณหวนั   ไปรมา  รัชตะ 
 4. ค าท่ีสะกดด้วพยญัชนะเดียวกนั วรรณยุกต์ต่างกนัให้ดูพยญัชนะตวัถดัไป ไม่ตอ้ง
เรียงล าดบัตามเสียงวรรณยกุต ์ั่  ั้  ั๊  ั๋ 
 ตัวอย่าง 
  ส้มจุก 
  สมชาย 
  ส้มเชง้ 
  สมศกัด์ิ 
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  ส้มหล่น 
  สมอาจ 
 5. ตวัเลข สัญลกัษณ์ และค าย่อ หากเป็นตวัแรกของรายการของแหล่งสารสนเทศท่ีใช้
ในการอา้งอิงใหเ้รียงไวต้รงพยญัชนะและตวัสะกดท่ีอ่านเสียงออกมา 
 ตัวอย่าง  
  ยีภู่่และยูย่ี ่
  20 นาทีท่ีทรมาน  (อ่านวา่  ยีสิ่บนาที) 
  2 + 2    (อ่านวา่  สองบวกสอง) 
  10 ชาติก็ไม่ต่ืน  (อ่านวา่  สิบชาติ) 
  1 ในสยาม   (อ่านวา่  หน่ึงในสยาม) 
 ตัวอย่าง : สัญลกัษณ์ 
  ดวงดาว 
  * ไฮเทค    (อ่านวา่  ดอกจนั) 
  ดอกจิก  
   ลูกไก่   (อ่านวา่  ดาวลูกไก่) 
 ตัวอย่าง : ค าย่อ 
  ดอกซ่อนกล่ิน 
  ดร.เจ๋ง    (อ่านวา่  ดอกเตอร์) 
  ดอกฟ้า 
  ดอกไมส้ด 
   


