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การเขียนอางอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 

 

สาระสงัเขป : 

 

 1. บทนํา 

 2. การเขียนอางอิงในเน้ือหา 

  2.1 การเขียนอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citation) 

  2.2 การเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote Citation) 

 3. การเขียนบรรณานุกรมทายเลม 

  3.1 ขอกําหนดในการเขยีนรายการบรรณานุกรม 

  3.2 การเรียงรายการบรรณานุกรม 

  3.3 การลงรายการบรรณานุกรมของสื่อประเภทตางๆ 

  3.4 ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรมทายเลม 

 4. บรรณานุกรม 

 

1. บทนํา 

 จากบทความที่เขียนลงในวารสาร ป ค.ศ. 1929, มีการออกแบบมาตรฐานสาหรับการสื่อสารของ

นักวิชาการของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association) นั่นคือการจัดทาคูมือการลง

รายการสิ่งพิมพของ APA หรือเรียกวา “Publication Manual of the American Psychological Association” ผูที่มา

รวมพิจารณาจัดทาคูมือมีทั้งนักจิตวิทยา นักมานุษยวิทยา และนักบริหารจัดการ โดยไดรับทนุสนับสนุนจากสภา

วิจัยแหงชาติ (National Research Council) โดยพวกเขาพยายามหารูปแบบ (style) กฎเกณฑที่ไมยุงยากสาหรับ

การเขียนอางอิงในเน้ือหา และการเขียนอางอิงทายเลม โดยระบหุนวยขอมลูที่สําคัญ เพื่อสะดวกในการสบืคน

ขอมูลสาหรับการศึกษา คนควา และวิจัยตอไป (APA, 2010, pp. xiii - xiv)  

 

 ปจจุบัน รูปแบบ APA (APA Style) กําหนดรูปแบบมาตรฐานในวารสาร หนังสอื และฐานขอมูล

อิเลก็ทรอนิกส Publication Manual of the American Psychological Association มีการปรับปรุงตลอดมา โดยมี

กรรมการมาจากกลุมวิชาชีพตางๆ เพิ่มมากขึ้น ฉบับลาสุด เปนฉบับพิมพคร้ังที่ 6 พิมพ/ลิขสิทธิ ์ค.ศ. 2010 

(APA, 2010, p. xv) 
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 งานเขียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารวิชาการ บทความ ต ารา วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และ
หนังสือวิชาการ หรืองานวิจัย เป็นการศึกษา ค้นคว้า ที่น าข้อมูลมาใช้ในงานเขียนของผู้เขียนอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งผู้เขียนต้องระบุหลักฐานแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาอ้างอิง  การเขียนอ้างอิงในงานเขียนมี 2 รูปแบบ คือ 
การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา โดยอาจจะระบุแหล่งหน้าข้อความที่น ามาอ้างอิง หรือท้ายข้อความที่ยกมาอ้างอิง 
และการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ซึ่งอาจจะเรียกว่า “หนังสืออ้างอิง” หรือ “Reference List หรือ 
Reference” ซึ่งในกรณีน้ี รายการอ้างอิงในเน้ือหา จะต้องมีรายละเอียดในรายการ หนังสืออ้างอิง ทุกรายการ 
ส่วนรายการอ้างอิงท้ายเล่มที่เรียกว่า “บรรณานุกรม” หรือ “Bibliography”  นอกจากมีรายละเอียดของ
รายการที่อ้างอิงในเนื้อหาทุกรายการแล้ว  ผู้เขียนสามารถน ารายการบรรณานุกรมมาเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งอาจจะ
ไม่ปรากฏในเน้ือหา 
 ผู้เขียนได้ศึกษารายละเอียดของการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ (Style) ของ APA จาก 
“Publication Manual of the American Psychological Association” ฉบับพิมพ์คร้ังที่ 6 อย่างละเอียด รวมทั้ง 
“การอ้างถึงและการลงรายการบรรณานุกรมกฎ APA” ของมหาวิทยาลัยพายัพ และเอกสารอ่ืนๆ ที่ปรากฏใน
รายการบรรณานุกรมท้ายบทความนี้  ใช้เวลาเขียนและหาตัวอย่างมาประกอบเพื่อผู้ใช้จะได้เข้าใจคู่มือ
ชัดเจนขึ้น โดยใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติงานประจ า ตลอดปี 2554  เมื่อลุล่วงก็รู้สึกเหมือนท างานวิจัย 1 ชิ้น
ส าเร็จ 
 จุดประสงค์เพื่อเป็นคู่มือส าหรับการเขียนอ้างอิงทั้งในเนื้อหาและการอ้างอิงท้ายเล่มในรูปแบบ 
(Style) APA ส าหรับนักวิจัย คณาจารย์ นักเขียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ
ผู้สนใจทั่วไป 
 สุดท้ายผู้เขียนต้องขอขอบคุณบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุดหลายคน เช่น คุณไพจิตร  เกิดอยู่ 
คุณณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย์  ที่ช่วยในการหาข้อมูลมาให้เป็นตัวอย่าง และช่วยจัดพิมพ์ต้นฉบับของคู่มือ
ฉบับนี้จนลุล่วง   
 
 2.  การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา   (คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาฉบับเต็ม) 
  2.1  การเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citation) 
  2.2  การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote Citation) 

 3.  การเขียนบรรณานุกรมท้ายเล่ม  (คลิกท่ีนี่เพื่อดูเนื้อหาฉบับเต็ม) 
  3.1  ข้อก าหนดในการเขียนรายการบรรณานุกรม 
  3.2  การเรียงรายการบรรณานุกรม 
  3.3  การลงรายการบรรณานุกรมของสื่อประเภทต่างๆ  
  3.4  ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมท้ายเล่ม 

 4.  บรรณานุกรม  (คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาฉบับเต็ม) 
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2.  การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา    
 การเขียนเนื้อหาของเอกสารหรืองานนิพนธ์ใดๆ ก็ตาม เป็นการนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

ค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ แล้วนําข้อมูลเหล่านั้นมาเขียน
ถ่ายทอดพร้อมมีหลักฐานสนับสนุน ซึ่งผู้เขียนต้องระบุหลักฐานที่มาของเนื้อหาให้ถูกต้องชัดเจน  เพื่อเป็น
หลักฐานประกอบการศึกษาค้นคว้า และช่วยให้ผู้อ่านเอกสารหรืองานนิพนธ์นั้นๆ ทราบแหล่งที่มาของ
เน้ือหา  สามารถตรวจสอบความถูกต้องหรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในรายละเอียดได้ต่อไป  อีกทั้งยังเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจริยธรรมทางวิชาการของผู้เขียนเองด้วย  การเขียนอ้างอิงนี้กําหนดให้เขียนไว้ 2 
ส่วน ส่วนแรกเขียนอ้างอิงในส่วนเนื้อหาของเอกสาร ส่วนที่สอง คือ การรวบรวมรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมของรายการอ้างอิงทั้งหมดที่ปรากฏในเนื้อหาของเอกสาร จัดทําเป็นหน้า  “บรรณานุกรม” 
(Bibliography)  ซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญในส่วนท้ายเล่มของงานนิพนธ์ 

 สําหรับการเขียนอ้างอิงในส่วนเนื้อหาของงานนิพนธ์ ซึ่งผู้เขียนต้องระบุแหล่งที่มาเมื่อมีการอ้าง
ถึงสารสนเทศจากงานนิพนธ์ของผู้อ่ืน  อาจจะอ้างถึงโดยการสรุปเนื้อหาหรือแนวความคิด หรืออาจจะ
คัดลอกข้อความจากแหล่งมาใช้โดยตรง ซึ่งผู้นิพนธ์สามารถเลือกใช้วิธีการเขียนอ้างอิงได้ตามความนิยม
ได้แก่  เขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text citation)  หรือเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote 
citation)   
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กําหนดการเขียนอ้างอิงในเอกสารหรืองาน

นิพนธ์เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกันตลอดทั้งเล่ม  โดยใช้การเขียนอ้างอิงซึ่งได้ประยุกต์มาจากการเขียน
อ้างอิงตามแบบ APA Style ของ American Psychological Association ตามรายละเอียดต่อไปนั้น 
  
2.1  การเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citation) 
         การเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหารูปแบบ APA Style ใช้ระบบนาม – ปี (Author – Date 
Citation System) ซึ่งเป็นการเขียนระบุถึงแหล่งที่มาของเนื้อหาของเอกสารหรืองานนิพนธ์เฉพาะในส่วนที่
ผู้เขียนได้อ้างถึงสารสนเทศจากงานนิพนธ์ของผู้อ่ืน โดยเขียนระบุไว้ในวงเล็บแทรกปนกับข้อความที่อ้างอิง  
ทั้งนี้สามารถเขียนแทรกไว้ในตําแหน่งที่เหมาะสม  อาจเขียนแทรกไว้หน้าข้อความหรือท้ายข้อความที่นํามา
อ้างอิงในเน้ือหาก็ได้  
  รายการอ้างอิงที่ปรากฏแทรกอยู่ในเนื้อหา  จะต้องนําไปเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อผู้แต่ง 
หรือนามสกุลของผู้แต่ง (กรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรายละเอียดทางบรรณานุกรม ใน 
“บรรณานุกรม” ซึ่งอยู่ส่วนท้ายของเอกสาร  รายการอ้างอิงสั้นๆ ในเนื้อหาจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถหา
รายละเอียดของรายการอ้างอิงนั้นๆ ได้จากรายการใน “บรรณานุกรม”   ฉะนั้นแต่ละรายการที่อ้างอิงไว้ใน
เนื้อหา  จะต้องมีรายละเอียดในบรรณานุกรมท้ายเล่ม  และทํานองเดียวกันทุกรายการที่อยู่ในบรรณานุกรม

จะต้องมีการอ้างอิงไว้ในเนื้อหา ซึ่งข้อมูลของทั้ง 2 แห่งนี้จะต้องเป็นชื่อของผู้แต่งและปีพิมพ์ที่ถูกต้อง
ตรงกัน 
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        2.1.1  รูปแบบการเขียนอ้างอิง 
            2.1.1.1  การเขียนอ้างอิงหนังสือท้ังเล่ม  ให้เขียนระบุชื่อผู้แต่ง และนามสกุล ถ้าผู้เขียนเป็นชาว
ไทย  ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ระบุนามสกุล (ชาวไทยถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ระบุนามสกุล
เช่นกัน)  ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (Comma) และปีพิมพ์ ไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บ (Parentheses)
  
  (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ)์ 
 

                        (อมร  รักษาสัตย์, 2544) 
          (Poole, 2002) 
   (ชนกภัทร  ผดุงอรรถ, 2546) 
   (Phadungath, 2003) 
 
 2.1.1.2  การอ้างอิงเฉพาะข้อความบางหน้า  ให้เพิ่มเคร่ืองหมายจุลภาค (Comma) ต่อจากปีพิมพ์  
ตามด้วยตัวอักษรย่อของหน้า คือ น.  และของ page และ pages คือ p. และ pp.  ตามลําดับและตามด้วยเลข
หน้า  อยู่ในเคร่ืองหมายวงเล็บ 
  

                        (ชนกภัทร  ผดุงอรรถ, 2546, น. 45)  
 (อมร  รักษาสัตย์, 2544, น. 39) 
   (Phadungath, 2003, pp. 97-99) 
          (Poole, 2002, pp. 278-279) 
    
  2.1.1.3  การเขียนระบุที่มาของเน้ือหาไว้หน้าข้อความท่ีอ้างอิง 
  1)  ในกรณีชื่อของผู้แต่งปรากฏในเนื้อหา แล้วให้ระบุปีพิมพ์ ตามด้วย เคร่ือง หมาย
จุลภาค และคําย่อของหน้า และเลขหน้าที่อ้างถึงในเคร่ืองหมายวงเล็บ  
  วราภรณ์  กิจวิริยะ (2543, น. 29) พบว่าสารสกัดในหนวดปลาหมึกในระดับพิษกึ่งเร้ือรัง  
มีความเป็นพิษต่อเน้ือเยื่อน้อยมาก... 
  Gartner (1990)  กล่าวว่านักวิชาการแบ่งแนวทางศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ... 
  Waggonee (2001, p. 22) stated that the effect disappeared within minutes… 
  Ward and Peppard (2003, p. 3) ได้นิยามเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่สามารถ
จับต้องได้ หรือฮาร์ดแวร์... 
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  สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์วิทย์ และคณะ (2542) กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งาน
ในองค์การธุรกิจ เป็นการใช้วิธีการองค์ความรู้และอุปกรณ์ สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล... 
  Belinda et al.  (2007) ได้แบ่งประเภทความเป็นผู้ประกอบการออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
(1) ความเป็นผู้ประกอบการในระดับปัจเจกบุคคล (Individual Entrepreneurship)… 
 
  2)  ในกรณีทั้งชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ปรากฏในเนื้อหาแล้วไม่ต้องระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์
อีกในวงเล็บ  ยกเว้นผู้แต่งระบุหน้าและเลขหน้าที่อ้างถึงก็ให้ระบุคําย่อของ หน้า page หรือ pages คือ น.  p. 
และ pp.  และตามด้วยเลขหน้า  
   

  ในปี พ.ศ. 2545  นาวี  ชาญกล้า (น. 59) ได้ศึกษาการให้บริการเงินฝากของธนาคาร
พาณิชย์และพบว่า...  
  In 2004, Hisrich’s study on Entrepreneurship found that … 
 
  3)  ในกรณีเน้ือหาภายในย่อหน้าเดียวกัน กล่าวถึงผู้แต่งคนเดียวกันหลายคร้ัง  การเขียน
อ้างอิงคร้ังแรกให้ระบุเฉพาะปีพิมพ์ ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค หน้า และเลขหน้า ในวงเล็บ  ส่วนการ
อ้างอิงซ้ําในคร้ังต่อไป ไม่ต้องระบุปีพิมพ์ หน้า และเลขหน้าอีก  ถ้าหากว่าข้อมูลชัดเจนไม่สับสนกับการ
อ้างอิงผู้แต่งคนอ่ืน 
 

  การศึกษาของศักดา  จันทร์ประเสริฐ (2541, น. 49) พบว่า การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อ
การศึกษามีเพิ่มมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา...  นอกจากนี้ศักดา  จันทร์ประเสริฐยังได้ศึกษาถึงการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ... 
  Gartner (1990)  กล่าวว่าความเป็นผู้ประกอบการคือการสร้างธุรกิจใหม่เท่านั้น 
...  และ Gartner ยังได้เสริมว่าความเป็นผู้ประกอบการกับความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) 
 มีคุณลักษณะหลายอย่างที่เหมือนกัน... 
 

  In a recent study of reaction time, Rogers (1994, p. 55) described the method of 
reaction time demonstration … In his study, Rogers also found that …   
 
  4)  ในกรณีที่มีการอ้างอิงงานนิพนธ์สองเร่ือง หรือมากกว่า 2 เร่ือง ในวงเล็บเดียวกัน  
ให้ระบุโดยเรียงลําดับอักษรของชื่อหรือนามสกุลของผู้แต่งเช่นเดียวกับที่ปรากฏใน บรรณานุกรม รวมทั้ง
การใช้คําว่า และคณะ และ et al.  โดยมีเคร่ืองหมายอัฒภาค ( ; )  คั่นระหว่างรายการอ้างอิงแต่ละรายการ
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  อย่างไรก็ตามมีนักวิจารณ์อีกกลุ่ม (Lumpkin & Dess, 1996; Quince, 2003; Richard & 
Barnett, 2004; Stevenson & Jarillo, 1990)  อธิบายความแตกต่างของความเป็นผู้ประกอบการกับความเป็น
ผู้ประกอบการขององค์การ (CE) ตามตารางที่ 2.4 ... 
 
 2.1.1.4  การเขียนระบุท่ีมาของเนื้อหาไว้ท้ายข้อความท่ีอ้างอิง  ให้ระบุชื่อ นามสกุล (ถ้าเป็นชาว
ไทย) หรือ นามสกุล (ถ้าเป็นชาวต่างประเทศ)  ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค ( , )  ปีพิมพ์ตามด้วยเคร่ืองหมาย
จุลภาค อักษรย่อ น. หรือ p. หรือ pp.  และเลขหน้าที่อ้างถึง อยู่ในเคร่ืองหมายวงเล็บ ท้ายข้อความ 
 

  ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  เร่ิมเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในสังคมไทย
ปัจจุบัน (เกษมสันต์  พิพัฒน์ศิริศักดิ์, 2549) 
 

  การใช้คอมพิวเตอร์ที่เร่ิมมีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1943 ทําให้เป็นที่มาของพัฒนาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สุวิทย์  ธีระนุสรณ์ และศรีศักดิ์  อิทธิผล, 2550) 
 

  … ดังนั้นการที่องค์การธุรกิจใดจะสามารถดํารงธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาวจําเป็นต้อง
สร้างความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นภายในองค์การธุรกิจนั้น (Mintzberg, 1994) … 
   

  The findings indicated that the internet information that mostly used was electronic 
mail (Lazinger, 1997, p. 13) … 
 

  … อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ 
(CE)  ในองค์การขนาดกลางและขนาดเล็ก (Antoncic & Hisrich, 2003) ธุรกิจครอบครัว หรือ Family 
Business (Kellermanns & Eddleston, 2006) … 
 

  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า นักวิชาการทางด้านการจัดการธุรกิจได้ศึกษา
แนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กับองค์การทุก
ประเภททั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ (Mathew & Bahaudin, 2007)  ซึ่งจะทําให้องค์การเหล่านั้นเกิด
ประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน (Drucker, 
1985; Hisrich & Peter, 2002; Kuratko & Hodgetts, 1998) … 
 

  ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (Corporate Entrepreneurship หรือ CE) เป็น
คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นภายในองค์การขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ก่ อตั้งมานาน 
(Morris et al., 2008, p. 11) … 
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 2.1.1.5  การเขียนอ้างอิงข้อความที่ยกมาจากงานนิพนธ์ของผู้อื่น 
  1)  กรณีข้อความที่ยกมาอ้างอิงมีความยาวน้อยกว่า 40 คํา ให้ใส่ข้อความที่ยกมาอ้างอิง
ในเคร่ืองหมายอัญประกาศ (quotation) และตามด้วยข้อมูลอ้างอิงในเคร่ืองหมายวงเล็บ และตามด้วย
เคร่ืองหมายมหัพภาค (punctuation mark) “ . ”  
 

  “ผลการดําเนินงานขององค์การ ส่วนมากจะวัดผลการดําเนินงานเพียงมิติเดียว  
  อาทิเช่น วัดผลการดําเนินงานจากตัวชี้วัดด้านการเงินเพียงอย่างเดียว”  (ประณีต   
  ศรีสกุล, 2549, น. 78). 
   

  “For gels that exhibit syneresis, the test sample as a whole slips along the 
  tube when pressure is applied” (Komatsu & Sherman, 1998, p. 145).   
  
  2)  กรณีข้อความที่ยกมาอ้างอิงมีความยาวเกิน 40 คํา ให้พิมพ์ข้อความเป็นรูปบล๊อค ไม่
มีเคร่ืองหมายอัญประกาศ พิมพ์โดยขึ้นบรรทัดใหม่ ห่างจากขอบซ้ายมือประมาณคร่ึงนิ้วหรือเท่ากับขึ้นย่อ
หน้าใหม่  ถ้ามีข้อมูลมากกว่า 1 ย่อหน้า ให้ย่อหน้าจากเดิมเข้าไปอีกเฉพาะบรรทัดแรก ใช้การพิมพ์ double 
space ของอ้างอิงที่ยกมา ตอนท้ายเมื่อจบข้อความให้ลงเคร่ืองหมายมหัพภาค (punctuational mark) ( . ) และ
ตามด้วยข้อมูลอ้างอิงในเคร่ืองหมายวงเล็บ 
 

ยุคที่ข่าวสารไร้พรมแดนนี้ หน่วยงานจะมีภารกิจที่กว้างขึ้น มีอุปสงค์  
(Demand) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสูงขึ้น สภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีการ
เปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น หน่วยงานต้องปรับปรุงกระบวน การทํางาน
ประสานงานและบริหารงานให้ เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็วและคล่องตัวรับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างยิ่ง เพื่อให้
หน่วยงานดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านบุคลากรที่จะทํางานจะต้องมี
ความรู้ ความสามารถในงานหลายด้าน มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงความคิดเห็น 
เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะมีมากขึ้น  มีใจรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป็นผู้มีจริยธรรม คุณธรรม และรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม.  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์, 2540, น. 2) 
 
If a man runs a hotel as Hernando Courtright ran the Beverly Hills Hotel, he’ll 
 make money.  If he runs a magazine as well as DeWitt Wallace and Lila 
Acheson Wallace ran the Reader’s Digest, he’ll make money.  If he runs a store as 
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well as Marshall Field did, he’ll make money.  But more importantly, he makes a 
real contribution to society.  (Robinette & Brand, 2001, p. 99) 

 
 2.1.1.6  ในกรณีงานนิพนธท่ี์น ามาอ้างอิง มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป  การเขียนอ้างอิงคร้ังแรก ลง
ข้อมูลเต็มรูปแบบ คือ ลงชื่อผู้แต่งทุกคนคั่นด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค ตามด้วยคําว่า และ หรือ and หรือ & 
แล้วแต่กรณีและตามด้วยปีพิมพ์  แต่ในการเขียนอ้างอิงคร้ังต่อมา ให้ลงข้อมูลย่อคือ ชื่อผู้แต่ง 1 ตามด้วย และ
คณะ หรือ et al.  คั่นด้วยจุลภาคตามด้วยปีพิมพ์ 
 
การอ้างอิงในเน้ือหาหน้าข้อความครั้งแรก 
ผู้แต่ง 3 คน  กันยา  สุวรรณแสง, กอบกวี  ชื่นรักสกุล, และดวงรัตน์  คูหเจริญ (2552) 
  Russell, Richard, and Barnett (2004) 
 

ผู้แต่ง 4 คน  ทัศนา  หาญพล, นวนิตย์  เจียรนัย, ประภัสสร  พูนผล, และภาณี  อุบลศรี  
   (2546) 
  Covin, Green, Slevin, and Miles (2006) 
 
ผู้แต่ง 5 คน  จิตตานันท์  ตันติกุล, ศุภวรรณ  ทรงอํานวยคุณ, สุพัตรา  จันทรเมือง, เฉลิมชัย   
   วาสะสิริ, และวรรณพร  ปิติพัฒนา (2548) 
  Busenitz, West, Shepherd, Nelson, and Chandler (2003) 
 

ผู้แต่ง 6 คน  มนชยา  เจียงประดิษฐ์, ปัทมวดี  นันทนาเนตร์, สิโรรัตน์  จั่นงาม, ทัดดาว   
   แนบเนียน, กิตยาการ  อิศรางกูร ณ อยุธยา, และวีรวรรณ  ศักดาจิวะเจริญ  
   (2550) 
  Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, Sivakumar, and Titus (2002)   
 

ผู้แต่งเกิน 6 คน ปิยวรรณ  แสงสว่าง และคณะ (2547) 
  Mercer et al.  (2004) 
 
การอ้างอิงในเน้ือหาหน้าข้อความครั้งต่อมา 
ผู้แต่ง 3 คน  กันยา  สุวรรณแสง และคณะ (2552) 
  Russell  et al. (2004) 
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ผู้แต่ง 4 คน  ทัศนา  หาญพล และคณะ (2546) 
  Covin  et al. (2006) 
 

ผู้แต่ง 5 คน  จิตตานันท์  ตันติกุล และคณะ (2548) 
  Busenitz  et al. (2003) 
 

ผู้แต่ง 6 คน  มนชยา  เจียงประดิษฐ์ และคณะ (2550) 
  Ardestani  et al. (2002)   
 

ผู้แต่งเกิน 6 คน ปิยวรรณ  แสงสว่าง และคณะ (2547) 
  Mercer et al. (2004) 
 
การอ้างอิงในเน้ือหาท้ายข้อความคร้ังแรก 
ผู้แต่ง 3 คน  (กันยา  สุวรรณแสง, กอบกวี  ชื่นรักสกุล, และดวงรัตน์  คูหเจริญ, 2552) 
  (Russell, Richard, & Barnett, 2004) 
 

ผู้แต่ง 4 คน  (ทัศนา  หาญพล, นวนิตย์  เจียรนัย, ประภัสสร  พูนผล, และภาณี  อุบลศรี,  
   2546) 
  (Covin, Green, Slevin, & Miles, 2006) 
 

ผู้แต่ง 5 คน  (จิตตานันท์  ตันติกุล, ศุภวรรณ  ทรงอํานวยคุณ, สุพัตรา  จันทรเมือง, เฉลิมชัย   
   วาสะสิริ, และวรรณพร  ปิติพัฒนา, 2548) 
  (Busenitz, West, Shepherd, Nelson, & Chandler, 2003) 
 

ผู้แต่ง 6 คน  (มนชยา  เจียงประดิษฐ์, ปัทมวดี  นันทนาเนตร์, สิโรรัตน์  จั่นงาม, ทัดดาว   
   แนบเนียน, กิตยาการ  อิศรางกูร ณ อยุธยา, และวีรวรรณ  ศักดาจิวะเจริญ,  
   2550) 
  (Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, Sivakumar, & Titus, 2002)   
 

ผู้แต่งเกิน 6 คน (ปิยวรรณ  แสงสว่าง และคณะ, 2547) 
  (Mercer et al., 2004) 
 
การอ้างอิงในเน้ือหาท้ายข้อความคร้ังต่อมา 
ผู้แต่ง 3 คน  (กันยา  สุวรรณแสง และคณะ, 2552) 
  (Russell, Richard  et al., 2004) 
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ผู้แต่ง 4 คน  (ทัศนา  หาญพล และคณะ, 2546) 
  (Covin  et al., 2006) 
 

ผู้แต่ง 5 คน  (จิตตานันท์  ตันติกุล และคณะ, 2548) 
  (Busenitz  et al., 2003) 
 

ผู้แต่ง 6 คน  (มนชยา  เจียงประดิษฐ์ และคณะ, 2550) 
  (Ardestani  et al., 2002)   
 

ผู้แต่งเกิน 6 คน ปิยวรรณ  แสงสว่าง และคณะ, 2547) 
  Mercer  et al., 2004) 
 
 
  สรุปรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงได้ตามตารางต่อไปนี้ 
 

ประเภทของ 
เอกสารอ้างอิง 

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้าข้อความครัง้แรก 

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้าข้อความครัง้ต่อมา 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
ท้ายข้อความครั้งแรก 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
ท้ายข้อความครั้งต่อมา 

เรื่องเดียว 
โดยผู้แต่ง 
คนเดียว 
 

สุมน  ถนอมเกียรติ   
     (2551) 
Lee (2006) 

สุมน  ถนอมเกียรติ  
     (2551) 
Lee (2006) 

(สุมน  ถนอมเกียรติ,  
     2551) 
(Lee, 2006) 

(สุมน  ถนอมเกียรติ,  
     2551) 
(Lee, 2006) 

เรื่องเดียว 
โดยผู้แต่ง 
2 คน 

นงลักษณ์  วิรัชชัย และ 
     รัชนี  บุญโสภา (2551) 
Drucker and Keplan  
     (2002) 

นงลักษณ์  วิรัชชัย และ 
     รัชนี  บุญโสภา (2551) 
Drucker and Keplan  
     (2002) 

(นงลักษณ์  วิรัชชัย และ 
     รัชนี  บุญโสภา, 2551) 
(Drucker & Keplan,  
     2002) 

(นงลักษณ์  วิรัชชัย และ 
     รัชนี  บุญโสภา, 2551) 
(Drucker & Keplan,  
     2002) 
 

เรื่องเดียว 
โดยผู้แต่ง 
3 คน 

กิ่งกาญจน์  ภัทรธรรมาศ,  
     นิตยา  จันทรโชติ,  
     และวิลาวัณย์  ราชสีมา  
     (2547) 
Russell, Richard, and  
     Barnett (2004) 
 

กิ่งกาญจน์  ภัทรธรรมาศ  
     และคณะ (2547) 
 
 
Russell  et al. (2004) 

(กิ่งกาญจน์  ภัทรธรรมาศ,  
     นิตยา  จันทรโชติ,  
     และวิลาวัณย์ ราชสีมา, 
     2547) 
(Russell, Richard, &  
     Barnett, 2004) 

(กิ่งกาญจน์  ภัทรธรรมาศ  
     และคณะ, 2547) 
 
 
(Russell  et al., 2004) 
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รูปแบบการเขียนอ้างอิง (ต่อ) 
 

ประเภทของ
เอกสารอ้างอิง 

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้าข้อความครัง้แรก 

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้าข้อความครัง้ต่อมา 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
ท้ายข้อความครั้งแรก 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
ท้ายข้อความครั้งต่อมา 

เรื่องเดียว 
โดยผู้แต่ง 
4 คน 

ทัศนา  หาญพล, นวนิตย์   
     เจียรนัย, ประภัสสร 
     พูนผล, และภาณี   
     อุบลศรี (2546) 
Covin, Green, Slevin,  
     and Miles (2006) 
 

ทัศนา  หาญพล และคณะ  
     (2546) 
 
 
Covin  et al.  (2006) 

(ทัศนา  หาญพล, นวนิตย์   
     เจียรนัย, ประภัสสร 
     พูนผล, และภาณี   
     อุบลศร,ี 2546) 
(Covin, Green, Slevin, & 
     Miles, 2006) 

(ทัศนา  หาญพล และ 
     คณะ, 2546) 
 
 
(Covin  et al., 2006) 
 

เรื่องเดียว 
โดยผู้แต่ง 
5 คน 

จิตตานันท์  ตันติกุล,  
     ศุภวรรณ  ทรงอํานวย 
     คุณ, สุพัตรา   
     จันทรเมือง, เฉลิมชัย  
     วาสะสิริ, และ 
     วรรณพร  ปิติพัฒนา  
     (2548) 
Busenitz, West,  
     Shepherd, Nelson, and  
     Chandler (2003) 
 

จิตตานันท์  ตันติกุล และ 
     คณะ (2548) 
 
 
 
 
 
Busenitz  et al. (2003) 

(จิตตานนัท์  ตันติกุล,  
     ศุภวรรณ  ทรงอํานวย 
     คุณ, สุพัตรา   
     จันทรเมือง, เฉลิมชัย   
     วาสะสิริ, และ 
     วรรณพร  ปิติพัฒนา,  
     2548)  
(Busenitz, West,  
     Shepherd, Nelson, &  
     Chandler, 2003) 

(จิตตานนัท์  ตันติกุล และ 
     คณะ, 2548) 
  
 
 
 
 
(Busenitz  et al., 2003) 
 

เรื่องเดียว 
โดยผู้แต่ง 
6 คน  

มนชยา  เจียงประดิษฐ์,  
     ปัทมวดี นันทนาเนตร์,  
     สิโรตน์  จันงาม, 
     ทัดดาว  แนบเนียน, 
     กิตยาการ  อิศรางกูร ณ 
     อยุธยา, และวีรวรรณ 
     ศักดาจิวะเจริญ (2550) 
Ardestani, Ferracchiati,  
     Gopikrishna, Redkar,  
     Sivakumar, and Titus  
     (2002) 
 

มนชยา  เจียงประดิษฐ ์  
     และคณะ (2550) 
 
 
 
 
 
Ardestani  et al. (2002) 
 
 

(มนชยา  เจียงประดษิฐ์,  
     ปัทมวดี นันทนาเนตร์,  
     สิโรตน์  จันงาม, 
     ทัดดาว  แนบเนียน, 
     กิตยาการ  อิศรางกูร ณ 
     อยุธยา, และวีรวรรณ 
     ศักดาจิวะเจริญ, 2550) 
(Ardestani, Ferracchiati,  
     Gopikrishna, Redkar,  
     Sivakumar, & Titus,  
     2002) 

(มนชยา  เจียงประดษิฐ์ 
     และคณะ, 2550) 
 
 
 
 
 
(Ardestani  et al., 2002) 
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รูปแบบการเขียนอ้างอิง (ต่อ) 
 

ประเภทของ
เอกสารอ้างอิง 

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้าข้อความครัง้แรก 

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้าข้อความครัง้ต่อมา 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
ท้ายข้อความครั้งแรก 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
ท้ายข้อความครั้งต่อมา 

เรื่องเดียว 
โดยผู้แต่ง 
เกิน 6 คน 

ปิยวรรณ  แสงสว่าง และ 
     คณะ (2547) 
Mercer et al. (2004) 

ปิยวรรณ  แสงสว่าง   
     และคณะ (2547) 
Mercer et al. (2004) 
 

(ปิยวรรณ  แสงสว่าง และ 
     คณะ, 2547) 
(Mercer et al., 2004) 

(ปิยวรรณ  แสงสว่าง 
     และคณะ, 2547) 
(Mercer et al., 2004) 
 

สถาบัน /  
หน่วยงาน 
เป็นผู้แต่ง 
 

องค์การส่งเสริมการท่อง  
     เที่ยวแห่งประเทศไทย 
     (อ.ส.ท., 2552) 
Dhurakij Pundit  
     University (2009) 
 

อ.ส.ท. (2552) 
 
 
Dhurakij Pundit  
     University (2009) 

(องค์การส่งเสริมการท่อง 
     เที่ยวแห่งประเทศไทย  
     [อ.ส.ท.], 2552) 
(Dhurakij Pundit  
     University, 2009) 

(อ.ส.ท., 2552) 
 
 
(Dhurakij Pundit  
     University, 2009) 

 
 
 2.1.2  ข้อก าหนดการลงรายการอ้างอิงในเนื้อหา ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ และเลขหน้า   
  2.1.2.1  ค าน าหน้าชื่อผู้แต่ง  ทั้งผู้แต่งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ไม่ต้องระบุให้ระบุเฉพาะชื่อ  
ตัวอย่างคํานําหน้าชื่อทั่วไป เช่น นาย นาง นางสาว Mr. Mrs. Ms. คําเรียกตําแหน่งทางวิชาการ เช่น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ คําเรียกทางวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ แพทย์หญิง ทัน ตแพทย์ 
สัตวแพทย์  ยศทางทหารและตํารวจ เช่น สิบเอก สิบโท ร้อยตรี นาวาอากาศเอก พลตํารวจตรี นาวาตรี  วุฒิ
ทางการศึกษา เช่น ดร.  เป็นต้น 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร. กมลรัตน์  เชยจันทร์ 
 ลงรายการอ้างอิง :      กมลรัตน์  เชยจันทร์ 
 Associate Professor Dr. William Harry Yang 
 ลงรายการอ้างอิง :      Yang 
 ร้อยตํารวจเอก สมชัย  วุฒิคุณากร 
 ลงรายการอ้างอิง :      สมชัย  วุฒิคุณากร 
 Lieutenant Robert Atkin Skelland 
 ลงรายการอ้างอิง :      Skelland 
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2.1.2.2  ผู้แต่งเป็นชาวไทย  ให้ระบุในรายการอ้างอิงทั้งชื่อและนามสกุล 
การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 

 คํานาย  อภิปรัชญากุล (2549) 
 จุฬา  เทียนไทย (2550) 
 สุจิตร  ธรรมาภิบาล (2552, น. 40-46) 
 อรชร  อรรถบวรพิศาล (2545, น. 33) 
 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
 (คํานาย  อภิปรัชญากุล, 2549) 
 (จุฬา  เทียนไทย, 2550) 
 (สุจิตร  ธรรมาภิบาล, 2552, น. 40-46) 
 (อรชร  อรรถบวรพิศาล, 2545, น. 33) 

 
2.1.2.3  ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ  ให้ระบุเฉพาะนามสกุล รวมทั้งงานนิพนธ์ของคนไทยที่

เขียนเป็นภาษาต่างประเทศให้ระบุเฉพาะนามสกุลเท่านั้น 
การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 

 Arthabowornpisan (2005, p. 59) 
 Ching (1999, p. 45) 
 Kaplan (2004) 
 Sally (2005, p. 5) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
 (Arthabowornpisan, 2005, p. 59) 

   (Ching, 1999, p. 45) 

 (Kaplan, 2004) 
 (Sally, 2005, p. 5) 
 
  2.1.2.4  การลงรายการปีพิมพ์  ให้ระบุเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องระบุคําว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ.  และ B.E. 
หรือ A.D.   
  ในกรณีงานนิพนธ์ไม่ปรากฏปีพิมพ์ ให้ระบุคําว่า ม.ป.ป. หรือ n.d. (คําเต็ม คือ ไม่
ปรากฏปีพิมพ์ หรือ no date) แล้วแต่กรณีแทนปีพิมพ์  
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  สําหรับงานนิพนธ์ที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ แต่ได้รับความเห็นชอบให้ตีพิมพ์ได้แล้ว ให้ระบุคํา
ว่า ก าลังจัดพิมพ์ หรือ in press  แล้วแต่กรณีแทนปีพิมพ์ และไม่ต้องระบุเลขหน้าที่อ้างถึง 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
 วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพ็ชร (ม.ป.ป., น. 29) 

ชัยรัตน์  รักษ์ปาโล (กําลังจัดพิมพ์) 
Grisham (n.d., p. 67)  
Weisberg (in press) 
 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
 (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพ็ชร, ม.ป.ป., น. 29) 

 (ชัยรัตน์  รักษ์ปาโล, กําลังจัดพิมพ์) 

 (Grisham, n.d., p. 67) 
 (Weisberg, in press) 
  
  2.1.2.5  การลงรายการเลขหน้าท่ีอ้างถึง ให้ระบุตัวอักษรย่อว่า น. แทนคําว่า หน้า สําหรับ
หนังสือภาษาไทย หรือระบุตัวอักษรย่อว่า p. หรือ pp.  แทนคําว่า page หรือ pages  สําหรับหนังสือ
ภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขหน้า ที่อ้างถึง 
  ในกรณีที่งานนิพนธ์นั้นไม่ปรากฏเลขหน้า ให้ระบุคําว่า ไม่มีเลขหน้า หรือ unpaged  
แล้วแต่กรณี แทนการระบุ เลขหน้า 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
 ก้องเกียรติ  บูรณศิริ (2553, น. 34) 

สืบสุข  เสมอชัย (2551, น. 3-5) 
ปรัชญา  เวศรัชช์ (2538, ไม่มีเลขหน้า) 
วลัย  วัฒนศิริ (2540, ไม่มีเลขหน้า) 

 Dong (2006, p. 95) 
 Giddings (1991, pp. 149-153) 
 Matz (1999, unpaged) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
 (ก้องเกียรติ  บูรณศิริ, 2553, น. 34) 
 (สืบสุข  เสมอชัย, 2551, น. 3-5) 

 (ปรัชญา  เวศรัชช์, 2538, ไม่มีเลขหน้า) 
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  (วลัย  วัฒนศิร,ิ 2540, ไม่มีเลขหน้า) 
 (Dong, 2006, p. 95) 
 (Giddings, 1991, pp. 149-153) 
 (Matz, 1999, unpaged) 
  
       2.1.3  การลงรายการอ้างอิงท่ีมาจากสื่อประเภทต่างๆ    
  2.1.3.1  หนังสือ 
  1) ผู้แต่ง 1 คน 
  (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหน้า) 
  (ดูเพิ่มเติม 4.1.2.2  และ 4.1.2.3) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  กมลา  รุ่งเรือง (2549) 
  สุมน  ถนอมเกียรติ (2551, น. 71) 
  Lee (2006) 
  Rao (1999, pp. 49-54) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (กมลา  รุ่งเรือง, 2549) 
  (สุมน  ถนอมเกียรติ, 2551, น. 71) 
  (Lee, 2006) 
  (Rao, 1999, pp. 49-54) 
     
  2) ผู้แต่ง 2 คน 
  (ชื่อผู้แต่ง 1 และ หรือ & ชื่อผู้แต่ง 2, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า) 
  (ดูเพิ่มเติม 4.1.2.2  และ 4.1.2.3) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  กรรณิการ์  สุขเกษม และสุชาติ  ประสิทธิ์สินธุ์ (2550) 
  นงลักษณ์  วิรัชชัย และรัชนี  บุญโสภา (2551, น. 50) 
  Drucker and Keplan (2002) 
  Morris and Kuratko (2008, pp. 37-42) 
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การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (กรรณิการ์  สุขเกษม และสุชาติ  ประสิทธิ์สินธุ์, 2550) 
  (นงลักษณ์  วิรัชชัย และรัชนี  บุญโสภา, 2551, น. 50) 
  (Drucker & Keplan, 2002) 
  (Morris & Kuratko, 2008, pp. 37-42) 
 
  3) ผู้แต่ง 3 คน 
  (ชื่อผู้แต่ง 1, ชื่อผู้แต่ง 2, และ หรือ & ชื่อผู้แต่ง 3, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ  
     pp. เลขหน้า) 
  (ดูเพิ่มเติม 4.1.2.2  และ 4.1.2.3) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  กิ่งกาญจน์  ภัทรธรรมาศ, นิตยา  จันทรโชติ, และวิลาวัณย์  ราชสีมา (2547) 
  ณัฐพล  ชวลิตชีวิน, ปราโมทย์  ศุภปัญญา, และธานินทร์  ศิลป์จารุ (2548, น. 
   95-99) 
  Morris, Kuratko, and Covin (1985) 
  Russell, Richard, and Barnett (2004, p. 99) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (กิ่งกาญจน์  ภัทรธรรมาศ, นิตยา  จันทรโชติ, และวิลาวัณย์  ราชสีมา, 2547) 
  (ณัฐพล  ชวลิตชีวิน, ปราโมทย์  ศุภปัญญา, และธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2548, น. 
   95-99) 
  (Morris, Kuratko, & Covin, 1985) 
  (Russell, Richard, & Barnett, 2004, p. 99) 
 
  4) ผู้แต่ง 4 คน 
  (ชื่อผู้แต่ง 1, ชื่อผู้แต่ง 2, ชื่อผู้แต่ง 3, และ หรือ & ชื่อผู้แต่ง 4, ปีพิมพ์, น. หรือ p.  
      หรือ pp.  เลขหน้า) 
  (ดูเพิ่มเติม 4.1.2.2  และ 4.1.2.3) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  ทัศนา  หาญพล, นวนิตย์  เจียรนัย, ประภัสสร  พูนผล, และภาณี  อุบลศรี 
   (2546, น. 56) 
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  ประภาณี  ชัยมงคล, ศุภลักษณ์  สินธนา, เฉลิมชัย  วรรณศิร,ิ และสุคนธา   
   ปริญญาตร (2549, น. 47-53) 
  Covin, Green, Slevin, and Miles (2006) 
  Hornsby, Naffziger, Kuratko, and Montagno (1993, pp. 29-37) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (ทัศนา  หาญพล, นวนิตย์  เจียรนัย, ประภัสสร  พูนผล, และภาณี  อุบลศรี,  
   2546, น. 56) 
  (ประภาณี  ชัยมงคล, ศุภลักษณ์  สินธนา, เฉลิมชัย  วรรณศิร,ิ และสุคนธา   
   ปริญญาตร, 2549, น. 47-53) 
  (Covin, Green, Slevin, & Miles, 2006) 
  (Hornsby, Naffziger, Kuratko, & Montagno, 1993, pp. 29-37) 
 
  5) ผู้แต่ง 5 คน 
  (ชื่อผู้แต่ง 1, ชื่อผู้แต่ง 2, ชื่อผู้แต่ง 3, ชื่อผู้แต่ง 4, และ หรือ & ชื่อผู้แต่ง 5,  
         ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหน้า) 
  (ดูเพิ่มเติม 4.1.2.2  และ 4.1.2.3) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  จิตตานันท์  ตันติกุล, ศุภวรรณ  ทรงอํานวยคุณ, สุพัตรา  จันทรเมือง, เฉลิมชัย   
   วาสะสิริ, และวรรณพร  ปิติพัฒนา (2548, น. 35-42) 
  Busenitz, West, Shepherd, Nelson, and Chandler (2003, pp. 285-308) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (จิตตานันท์  ตันติกุล, ศุภวรรณ  ทรงอํานวยคุณ, สุพัตรา  จันทรเมือง, เฉลิมชัย   
   วาสะสิริ, และวรรณพร  ปิติพัฒนา, 2548, น. 35-42) 
  (Busenitz, West, Shepherd, Nelson, & Chandler, 2003, pp. 285-308) 
 
  6) ผู้แต่ง 6 คน 
  (ชื่อผู้แต่ง 1, ชื่อผู้แต่ง 2, ชื่อผู้แต่ง 3, ชื่อผู้แต่ง 4, ชื่อผู้แต่ง 5, และ หรือ & ชื่อผู้ 
   แต่ง 6, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหน้า) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  มนชยา  เจียงประดิษฐ์, ปัทมวดี นันทนาเนตร์, สิโรตน์  จันงาม, ทัดดาว  แนบ 
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   เนียน, กิตยาการ  อิศรางกูร ณ อยุธยา, และวีรวรรณ  ศักดาจิวะเจริญ (2550) 
  Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, Sivakumar, and Titus (2002) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (มนชยา  เจียงประดิษฐ์, ปัทมวดี นันทนาเนตร์, สิโรตน์  จันงาม, ทัดดาว   
   แนบเนียน, กิตยาการ  อิศรางกูร ณ อยุธยา, และวีรวรรณ  ศักดาจิวะเจริญ,  
   2550) 
  (Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, Sivakumar, & Titus, 2002) 
 
  7) ผู้แต่งเกิน 6 คน 
  (ชื่อผู้แต่ง 1 และคณะ หรือ et al. (แล้วแต่กรณี), ปีพิมพ์) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  ปิยวรรณ  แสงสว่าง และคณะ (2547) 
  Mercer et al. (2004) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (ปิยวรรณ  แสงสว่าง และคณะ, 2547) 
  (Mercer et al., 2004) 
 
  8) ผู้แต่งใช้นามแฝง 
  (ชื่อนามแฝง, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหน้า) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  โบตั๋น (2513, น. 24) 
  Omika (1993, p. 69) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (โบตั๋น, 2513, น. 24) 
  (Omika, 1993, p. 69) 
 
  9) ผู้แต่งมีสมณศักดิ์ 
  (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหน้า) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  พระพรหมมังคลาจารย์ (2553, น. 3) 
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  พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (2554) 
 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (พระพรหมมังคลาจารย์, 2553, น. 3) 
  (พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน), 2554) 
   
  10) ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์   
                                (ชื่อผู้แต่ง, ฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp.  เลข 
   หน้า) 

 
การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 

  สุขุมพันธ์  บริพัตร, ม.ร.ว. (2545) 
  นราธิปพงศ์ประพันธ์, กรมหมื่น (2553, น. 3) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (สุขุมพันธ์  บริพัตร, ม.ร.ว., 2545) 
  (นราธิปพงศ์ประพันธ์, กรมหมื่น, 2553, น. 3) 
 
  11) ผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ  ผู้รวบรวม  ผู้เรียบเรียง 
  (ชื่อบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม หรือผู้เรียบเรียง, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ  
   pp.  เลขหน้า) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  สุทธินันท์  สมบัติพรหม (2549, น. 75) 
  Berlo (2005) 
  Wilcox (2006, chapter 1)  

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (สุทธินันท์  สมบัติพรหม, 2549, น. 75) 
  (Berlo, 2005) 
  (Wilcox, 2006, chapter 1)  
 
  12)  ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
  (“ชื่อเร่ือง” หรือ “ชื่อบทที่” หรือ “ชื่อบทความ,” ปีพิมพ์) 
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การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  “ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย”  (2545) 
  “Transient viscoelastic flow of polymer solution” (1975) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (“ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย,”  2545) 
  (“Transient viscoelastic flow of polymer solution,” 1975) 
 
  13) ผู้แต่งเป็นกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล  ได้แก่ หน่วยงานราชการ สถาบัน สํานักงาน 
บริษัท ห้างร้าน หรือกลุ่มบุคคล 
  (ชื่อเต็มของหน่วยงาน [อักษรย่อ], ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหน้า) 
   การอ้างอิงคร้ังแรกใช้ชื่อเต็ม ส่วนการอ้างอิงคร้ังต่อไปใช้ชื่ออักษรย่อ 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ., 2545) 
  สมศ. (2545) 
  Technology Information Access Center (TIAC, 2002, p. 33) 
  TIAC (2002, p. 33) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [สมศ.], 2545, น.  
   58) 
  (สมศ., 2545, น. 58) 
  (Technology Information Access Center [TIAC], 2002, p. 33) 
  (TIAC, 2002, p. 33) 
 
  2.1.3.2  หนังสือแปล 
  (ชื่อผู้แต่งภาษาเดิม, ปีพิมพ์เดิม/ปีพิมพ์ฉบับแปล, น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหน้า) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  ปาร์กเกอร์ (2552)  
  โรว์ลิ่ง (2546, ฉบับที่ 1) 
  Stanislavski (2008) 
  Musavi Lari (2008) 
  Kiyosaki and Lechter (2010) 
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การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (ปาร์กเกอร์, 2552) 
  (โรว์ลิ่ง, 2546, ฉบับที่ 1) 
  (Stanislavski, 2008) 
  (Musavi Lari, 2008) 
  (Kiyosaki & Lechter, 2010) 
 
  2.1.3.3  หนังสือท่ีพิมพ์หลายครั้ง 
  (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหน้า) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  อาทิตย์  เพชรพนาภรณ์ (2548) 
  Srivastava (2005, p. 15) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (อาทิตย์  เพชรพนาภรณ์, 2548) 
  (Srivastava, 2005, p. 15) 
 
  2.1.3.4  หนังสือพิมพ์หลายเล่มจบ 
  1) ใช้อ้างอิงทุกเล่ม 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  วิยะดา  ทัศดร (2539) 
  Brown (1961-1965) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (วิยะดา  ทัศดร, 2539) 
  (Brown, 1961-1965) 
  
  2) ใช้อ้างอิงเล่มใดเล่มหน่ึง 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  ปัญญา  นิตยสุวรรณ (2544, น. 28) 
  Bjork (2004, pp. 5-14) 
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การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (ปัญญา  นิตยสุวรรณ, 2544, น. 28) 
  (Bjork, 2004, pp. 5-14) 
 
  2.1.3.5  บทความในหนังสือ หรือบทในหนังสือ 
  (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, หน้า หรือ บทที่ หรือ chapter) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  พรทิพย์  วรกิจโภคาทร (2547, บทที่ 3) 
  สมนึก  คีรีโต (2549, น. 60-78) 
  Fisher (1995, pp. 23-40) 
  Meyer (2006, chapter 2)  

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (พรทิพย์  วรกิจโภคาทร, 2547, บทที่ 3) 
  (สมนึก  คีรีโต, 2549, น. 60-78) 
  (Fisher, 1995, pp. 23-40) 
  (Meyer, 2006, chapter 2)   
 
  2.1.3.6  การอ้างอิงเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source) 
                การอ้างอิงถึงงานนิพนธ์ที่ผู้ เขียนไม่ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต้นฉบับ (Primary 
source) โดยตรง แต่ได้ศึกษาจากงานนิพนธ์ที่ผู้อ่ืนเขียนอ้างอิงไว้  ซึ่งเรียกว่า เป็นเอกสารทุติยภูมิ ให้เขียน
อ้างอิง โดยระบุดังนี ้
  ชื่อผู้แต่งเอกสารต้นฉบับ (อ้างถึงใน หรือ as cited in ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์เอกสาร        
  ทุติยภูมิ, หน้า) หรือ 
  (ชื่อผู้แต่งเอกสารต้นฉบับ, ปีพิมพ์ต้นฉบับ อ้างถึงใน หรือ as cited in ชื่อผู้แต่ง 
  ทุตยิภูมิ, ปีพิมพ์ทุติยภูมิ, หน้า) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
   ชัยอนันต์  สมุทวณิช (อ้างถึงใน พนม  คลี่ฉายา, 2542) 
   Seidenberg and McClelland’s study (as cited in Coltheart, Curtis, Atkins, & 
    Haller, 1993, p. 71)  
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การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
   (Reynolds et al., 2004 as cited in Belinda et al., 2007)  
   (Hill & Hlavacek, 1972; Peterson & Berger, 1972; Hanan, 1976 as cited in  
    Kuratko, 2007)  
 
  2.1.3.7  หนังสือไม่ปรากฏปีพิมพ์ 
  (ชื่อผู้แต่ง, ม.ป.ป. หรือ n.d., น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า) 
  (ดูเพิ่มเติมที่ 4.1.2.4) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  กุสุมาวดี  สมบัติเจริญ (ม.ป.ป., น. 43) 
  Weisberg (n.d., pp. 264-265) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (กุสุมาวดี  สมบัติเจริญ, ม.ป.ป., น. 43) 
  (Weisberg, n.d., pp. 264-265) 
 
  2.1.3.8  วิทยานิพนธ์ 
  1) วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม 
  (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหน้า) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  ทัณฑกานต์  ดวงรัตน์ (2553, น. 10-12) 
  Alamazi (1993, p. 48) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (ทัณฑกานต์  ดวงรัตน์, 2553, น. 10-12) 
  (Alamazi, 1993, p. 48) 
 
  2) สาระสังเขปวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ 
  (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหน้า) 
       สาระสังเขปทั้งจากสิ่งพิมพ์ ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยเอง หรือจากบุคคลอ่ืน และจาก
การค้นคว้าฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์  การระบุรายการอ้างอิงเหมือนกัน คือ ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์
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หรือปริญญานิพนธ์ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค ปีพิมพ์ เคร่ืองหมายจุลภาค และหน้าของสาระสังเขป
วิทยานิพนธ์ที่มีการอ้างถึง 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  พัชรินทร์  บุญเทียม (2553, น. 38-39) 
 Swart (2001) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (พัชรินทร์  บุญเทียม, 2553, น. 38-39) 
  (Swart, 2001) 
 
  2.1.3.9  รายงานการวิจัย 
  (ชื่อผู้วิจัย, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  เฉลิมสิน  สิงห์สนอง (2553) 
  พนิิจ  ทิพย์มณี (2553, น. 20-21) 
  Chitnomrath (2011) 
  Edstrom  et al. (2008)  
  International Federation of Accountants (2005) 
  Jirapanthong (2010, pp. 12-15) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (เฉลิมสิน  สิงห์สนอง, 2553) 
  (พนิิจ  ทิพย์มณี, 2553, น. 20-21) 
  (Chitnomrath, 2011) 
  (Edstrom  et al., 2008) 
  (International Federation of Accountants, 2005) 
  (Jirapanthong, 2010, pp. 12-15) 
 
  2.1.3.10  เอกสารการประชุมทางวิชาการ 
    (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  ชัชพล  มงคลิก (2552, น. 46) 
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ธมนวรรณ  กัญญาหัตถ์ และศรัณพงศ์  เที่ยงธรรม (2554, น. 119-121)  
Premchaiswadi, Yimngam, and Premchaiswadi (2007, pp. 2136-2143) 
Soutar and Mazzarol (1995, pp. 85-110) 
 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (ชัชพล  มงคลิก, 2552, น. 46) 
  (ธมนวรรณ  กัญญาหัตถ์ และศรัณพงศ์  เที่ยงธรรม, 2554, น. 119-121) 

(Premchaiswadi, Yimngam, & Premchaiswadi, 2007, pp. 2136-2143) 
 (Soutar & Mazzarol, 1995, pp. 85-110) 

  
  2.1.3.11  การน าเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ 
                (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  กานต์วดี  ส่งสิงห์ และนันทิยา  หาญศุภลักษณ์ (2554, น. 91) 
  พนิดา  ไพรนารี (2554, น. 132) 
  Phadungath and Metzger (2006, pp. 9-13) 
  Udomroekchai and Chiaravutthi (2554, p. 174) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (กานต์วดี  ส่งสิงห์ และนันทิยา  หาญศุภลักษณ์, 2554, น. 91) 
  (พนิดา  ไพรนารี, 2554, น. 132) 
  (Phadungath & Metzger, 2006, pp. 9-13) 
  (Udomroekchai & Chiaravutthi, 2554, p. 174) 
 
  2.1.3.12  หนังสืออ้างอิง 
    1) สารานุกรม 
    (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหน้า) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  กิตติ  ทองลงยา (2524, น. 68-113) 
  พิสิฐ  เจริญวงศ์ (2545, น. 56-60) 
  Weyuker and Frankl (1994, pp. 247-249) 
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การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (กิตติ  ทองลงยา, 2524, น. 68-113) 
  (พิสิฐ  เจริญวงศ์, 2545, น. 56-60) 
  (Weyuker & Frankl, 1994, pp. 247-249) 
 
    2) พจนานุกรม 
        2.1)  ไม่มีผู้แต่ง  
    (ชื่อพจนานุกรม, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหน้า) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, น. 113) 
  Webster’s New World Dictionary of Computer Terms (1988, p. 245) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546, น. 113) 
  (Webster’s New World Dictionary of Computer Terms, 1988, p. 245) 
 
        2.2)  มีผู้แต่ง  ลงรายการอ้างอิงเหมือนหนังสือทั่วไป 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  วงศ์  วรรธนพิเชฐ (2548, น. 271) 
  Weik (1983, p. 382) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (วงศ์  วรรธนพิเชฐ, 2548, น. 271)  
  (Weik, 1983, p. 382) 
   
  2.1.3.13  สิทธิบัตร 
                (สิทธิบัตรไทย หรือชื่อประเทศอื่น  เลขที่, ปีที่จดสิทธิบัตร) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
   สิทธิบัตรไทย  เลขที่ 28634 (2553) 
   สิทธิบัตรไทย  เลขที่ 23094 (2551) 
   U.S. Patent No. D636, 492 (2011) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
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   (สิทธิบัตรไทย  เลขที่ 28634, 2553) 
   (สิทธิบัตรไทย  เลขที่ 23094, 2551) 
   (U.S. Patent No. D636, 492, 2011) 
 
  2.1.3.14  จุลสาร แผ่นพับและเอกสารไม่ได้ตีพิมพ์ 
    1) มีผู้แต่ง 
    (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
   ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล (2537) 
   ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท์ (2543) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
   (ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล, 2537) 
   (ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท์, 2543) 
 
    2) ไม่มีผู้แต่ง 
    (ชื่อเร่ือง, ปีพิมพ์) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
   การปลูกผักสวนครัวแบบเกษตรธรรมชาติ (2540) 
   Tea: The Chinese art of the drinking (1991) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
   (การปลูกผักสวนครัวแบบเกษตรธรรมชาติ, 2540) 
   (Tea: The Chinese art of the drinking, 1991) 
 

2.1.3.15 วารสาร 
 1) บทความท่ีมีชื่อผู้แต่ง หรือชื่อผู้เขียนบทความ 

    (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า)  
การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 

  ปิยะวิทย์  ทิพรส (2553, น. 103-119) 
  ลําดวน  เทียรฆนิธิกุล (2552, น. 29-39) 
  Siriwongworawat (2003, pp. 38-43) 
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  Tandra, Sahai, and Veeravalli (2011, pp. 54-61) 
 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (ปิยะวิทย์  ทิพรส, 2553, น. 103-119) 
  (ลําดวน  เทียรฆนิธิกุล, 2552, น. 29-39) 
  (Siriwongworawat, 2003, pp. 38-43) 
  (Tandra, Sahai, & Veeravalli, 2011, pp. 54-61) 
 

2) บทความท่ีไม่มีชื่อผู้แต่ง หรือชื่อผู้เขียนบทความ 
   (“ชื่อบทความ,” ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า  

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  “การทํางานเชิงรุก: ทักษะที่สร้างไม่ยาก” (2550, น. 62-69) 
  “Linking corporate entrepreneurship to strategy, structure and process:  
   suggested research directions” (1999, pp. 85-102) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (“การทํางานเชิงรุก: ทักษะที่สร้างไม่ยาก,” 2550, น. 62-69) 
  (“Linking corporate entrepreneurship to strategy, structure and process:  
   suggested research directions,” 1999, pp. 85-102) 
 

2.1.3.16  หนังสือพิมพ์ 
 1) บทความ ข่าว ข้อเขียน ท่ีมีชื่อผู้เขียน 

    (ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า  
การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 

  วรินทร์  ตริโน (2554, น. 18) 
  รังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ (2554, น. 16) 
  Boonnoon (2011, p. 7A) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (วรินทร์  ตริโน, 2554, น. 18) 
  (รังสรรค์  ศรีวรศาสตร์, 2554, น. 16) 
  (Boonnoon, 2011, p. 7A) 
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2) บทความ ข่าว ข้อเขียน ท่ีไม่มีชื่อผู้เขียน 
   (“ชื่อบทความ,” ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า  

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
   “ม. ราชภัฏธนบุรี: เส้นชัยแห่งอนาคต,” (2554, น. 2) 
   “Sony: Playstation network shutdown due to gamers’ credit card data likely  
   stolen” (2011, p. 9A) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (“ม. ราชภัฏธนบุรี เส้นชัยแห่งอนาคต,” 2554, น. 2) 
  (“Sony: Playstation network shutdown due to gamers’ credit card data likely  
   stolen,” 2011, p. 9A) 
 

2.1.3.17  สื่อโสตทัศน์ 
 1) บันทึกรายการโทรทัศน ์และวิทย ุ

    (ชื่อผู้จัดรายการ, ปีจัดทํา) 
การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 

  ประสาน  อิงคนันท์ (2552) 
  เพ็ญศรี  อินทรทัต (2553) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (ประสาน  อิงคนันท์, 2552) 
  (เพ็ญศรี  อินทรทัต, 2553) 
 

2) ภาพยนตร์ในรูปแบบฟิล์ม วีซีดี (VCD) และดีวีดี (DVD)       
(ชื่อผู้กํากับ, ปีจัดทํา) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  ชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ. (2550) 
  ธนิตย์  จิตนุกูล (2546) 
  Campion (2006) 
   “Madagascar” (2005) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (ชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ., 2550) 
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  (ธนิตย์  จิตนุกูล, 2546) 
  (Campion, 2006) 
  (“Madagascar,” 2005) 
 

3) เพลงในรูป ซีดี (CD)        
(ชื่อนักร้อง, ปีที่ผลิต) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  เบน  ชลาทิศ (2548) 
  ไพบูลย์เกียรติ  เขียวแก้ว และคณะ (2552) 
  Blue (2005) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (เบน  ชลาทิศ, 2548) 
  (ไพบูลย์เกียรติ  เขียวแก้ว และคณะ, 2552) 
  (Blue, 2005) 

 
4) ผลงานทางศิลปะ       
(ชื่อจิตรกร, ปีที่ผลิต) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
 วิสิทธิ์ บุญเรือง (2554)  
 อัจฉริยะ  มหาโล (2553) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
 (วิสิทธิ์ บุญเรือง, 2554)  
 (อัจฉริยะ  มหาโล, 2553) 
  

2.1.3.18  การสื่อสารระหว่างบุคคล 
1) การสื่อสารระหว่างบุคคล  ที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ เช่น การสื่อ 

สารทางจดหมาย การสัมภาษณ์ การสนทนาทางโทรศัพท์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความ 
กระดานข่าว เป็นต้น จะมีเฉพาะการอ้างอิงในเน้ือหา แต่ในรายการอ้างอิงท้ายบทหรือท้ายเล่มไม่มี 
    (ชื่อผู้สื่อสาร, การสื่อสารระหว่างบุคคล หรือ personal communication, วันที่  
     เดือน พ.ศ.) 
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การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
 สุวัฒนา  เจริญผล (การสื่อสารระหว่างบุคคล, 15 มิถุนายน 2552) 
 E. R. McLean (personal communication, August 22, 2009) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
 (สุวัฒนา  เจริญผล, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 15 มิถุนายน 2552) 
 (E. R. McLean, personal communication, August 22, 2009) 
 

2) การสื่อสารระหว่างบุคคล ที่มีการจัดเก็บเป็นระบบเพื่อการสืบค้น  ข้อมลู 
ส่วนน้ีจะใส่ในรายการอ้างอิงท้ายเล่มหรือไม่ใส่ก็ได้ 
    (ชื่อผู้สื่อสาร, วันที่ เดือน พ.ศ.) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
 วิลัย  วัฒนะศิริ (15 กันยายน 2553) 
 B. L. Myers (December 20, 2008) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
 (วิลัย  วัฒนะศิริ, 15 กันยายน 2553) 
 (B. L. Myers, December 20, 2008) 
 

2.1.3.19  การเขียนอ้างอิงวรรณกรรมคลาสสิก 
หนังสือบางประเภทเป็นหนังสือเก่ามากไม่สามารถหาปีพิมพ์ได้ ให้ลงปีพิมพ์ 

ของฉบับแปลที่ใช้อ้างอิงลงแทนฉบับเดิม  และใช้คําว่า “trans” หรือ “ฉบับแปล” นําหน้าปีพิมพ์ที่ใช้  หรือ
ใช้ปีพิมพ์ของฉบับที่ใช้ตามด้วยคําว่า “version” หรือ “ฉบับพิมพ์” ถ้ารู้ปีพิมพ์ก็ลงปีพิมพ์ของฉบับเดิมไว้
หน้าปีพิมพ์ของฉบับที่ใช้ 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  ดอกไม้สด (2510, ฉบับพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ) 
  พระธรรมกิตติ (845/2544) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (ดอกไม้สด, 2510, ฉบับพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ) 
  (พระธรรมกิตติ, 845/2544) 
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2.1.3.20  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
1) เว็บเพจ 
ถ้ามีผู้เขียน ให้ระบุ  (ชื่อผู้เขียน, ปีที่จัดทํา)   

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
   เกศินี  จุฑาวิจิตร (2550) 
   Cooper (2007) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
   (เกศินี  จุฑาวิจิตร, 2550) 
   (Cooper, 2007) 

 
ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน และปีที่จัดทํา ให้ระบุ (“ชื่อบทความ,” ม.ป.ป. หรือ n.d.) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
   “สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด” (ม.ป.ป.) 
   “Review on Adult Education in Myanmar” (n.d.) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
   (“สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด,” ม.ป.ป.) 
   (“Review on Adult Education in Myanmar,”  n.d.) 
 

2) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
มีบทความอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ตที่เดิมปรากฏในวารสารฉบับ 

พิมพ์ ไม่มีวารสารฉบับพิมพ์ บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้ง 3 ประเภท ใช้รูปแบบเหมือนกัน คือ (ชื่อ
ผู้เขียนบทความ, ปีที่จัดทํา) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
   ณเดชน์  รุ่งนิวัติ (2551) 
   Huang (2003) 
 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
   (ณเดชน์  รุ่งนิวัติ, 2551) 
   (Huang, 2003) 
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3) บทความจากข่าวสาร ซึ่งจัดท าเป็นรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
(ชื่อผู้เขียนบทความ, ปีที่จัดทํา) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
   สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
    (2551) 
   Lenn (2004) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
   (สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,  
    2551) 
   (Lenn, 2004) 
 

4) หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
    (ชื่อผู้เขียนบทความ, ปีพิมพ์) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  ทีมข่าวเศรษฐกิจ (2554) 
  วรากรณ์  สามโกเศศ (2554) 
 Kehr (2011) 
  Srisirirungsimakul (2011) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (ทีมข่าวเศรษฐกิจ, 2554) 
  (วรากรณ์  สามโกเศศ, 2554) 
  (Kehr, 2011) 
  (Srisirirungsimakul, 2011) 
 

5) สารานุกรมออนไลน์ 
    (ชื่อผู้จัดทํา, ปีที่จัดทํา) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  Elstein (2010) 
 Mills (2010) 
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การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (Elstein, 2010) 
  (Mills, 2010) 
   

6) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ใส่ในบรรณานุกรม แต่ใช้อ้างถึงในเนื้อหาได้ โดยมีรูปแบบดังนี้ 

    (ชื่อผู้เขียน, การสื่อสารระหว่างบุคคล หรือ personal communication, วันที่  
     เดือน พ.ศ.) 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
  จิราพร  บานลา (การสื่อสารระหว่างบุคคล, 26 เมษายน 2554) 
  K. Heng (personal communication, April 28, 2011) 

 

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  (จิราพร  บานลา, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 26 เมษายน 2554) 
  (K. Heng, personal communication, April 28, 2011) 
 

2.1.3.21  การเขียนอ้างอิง ตาราง รูปภาพ 
1) ตาราง 

ข้อมูลของตารางที่นํามาประกอบในเนื้อหาของงานนิพนธ์มี 4 ส่วน คือ 
เลขที่ของตาราง ชื่อตาราง (อยู่ส่วนบนของตาราง) ตารางและหมายเหตุ ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลใน
ตาราง การปรับปรุงหรือพัฒนาข้อมูลในตารางมาจากแหล่งใด รายละเอียดแหล่งข้อมูล มีลิขสิทธิ์ และชื่อ
เจ้าของลิขสิทธิ์  การระบุรายละเอียดในหมายเหตุมีรูปแบบ ดังนี้ 
  อ้างอิงจากวารสาร นิตยสาร ให้ระบุรายละเอียดดังน้ี 

   หมายเหตุ หรือ Note.  รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลในตาราง.  ปรับปรุงจาก หรือ  
   Adapted from  “ชื่อบทความ,” โดย ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, ชื่อวารสาร, เลขของเล่มที่  
   ปีที่ หรือ ฉบับที่, น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหน้า.  ปีลิขสิทธิ์ โดยชื่อเจ้าของ 
   ลิขสิทธิ์. 
 

   หมายเหตุ.  ข้อมูลจากการสํารวจชี้ให้เห็นว่าเด็กผู้ชายมีพ่อแม่ที่มีสัญชาติเป็นคน 
   ไทย มากกว่าเด็กผู้หญิงที่มีระดับการศึกษาเดียวกัน.  ข้อมูลปรับปรุงจาก  
   “สัญชาติของพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่อยู่ชายแดนทางภาคตะวันตก 
   ของประกาศ,”  โดย สุริยนต์  เกล็ดเพ็ชร์ และมีสุข  ถิ่นไทย, 2549, วารสาร 
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   สหประชาชาติ, 17, น. 271.  ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 โดย องค์การศึกษา วิทยา- 
   ศาสตร์ และสหประชาชาติ. 
    

   Notes.  An examples of application of the Rubber Elasticity Theory to  
   Biopolymer Gels.  Adapted from “A method for using measurements of shear  
   modulus to estimate the size and thermodynamic stability of junction zones in  
   noncovallently cross-linked gels,”  by D. G. Oakenfull, 1984, Journal of Food  
   Science, 49, pp. 1103-1104, 1110.  Copyright 1984 by Journal of Food  
   Science.  
 
  อ้างอิงจากหนังสือให้ลงรายละเอียดดังน้ี 
   หมายเหตุ หรือ Note.  รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลในตาราง.  ปรับปรุงจาก หรือ  
   Adapted from  ชื่อหนังสือ (น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหน้า), โดย ชื่อผู้แต่ง, ปี 
   พิมพ์, สถานที่พิมพ:์ สํานักพมิพ์.  ปีลิขสิทธิ์ โดย ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์. 
 

   หมายเหตุ.  การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับระดับบุคคล  
   สถานศึกษา ชุมชน ธุรกิจเอกชน องค์กรรัฐและระดับประเทศ.  ปรับปรุงจาก  
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (น. 14-17), โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา  
   การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548, กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูร่ี.  ลิขสิทธิ์ พ.ศ.  
   2548 โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
 

   Note.  Adapted from Emotion Marketing (p. 109), by S. Robinette and C.  
   Brand, 2001, New York: McGraw-Hill.  Copyright 2001 by Hallmark  
   Cards.  Adapted with permission. 
 

2) รูปภาพ 
รูปภาพที่ใช้ประกอบในงานนิพนธ์หมายรวมถึง กราฟ แผนผัง แผนที่  

ภาพวาด และภาพถ่ายด้วย การอ้างอิงข้อมูลจะอยู่ด้านล่างของภาพ เร่ิมจากภาพที่ 1 ของบท ใช้เลขบทนําตาม
ด้วยเคร่ืองหมาย .  และเลขลําดับภาพ เช่น ภาพที่ 4.1 หรือ Figure 4.1  หมายถึง ภาพที่ 1 ของบทที่ 4 
   การเตรียมภาพต้องเหมาะสมชัดเจน ตัวอักษรพิมพ์ด้วยแบบธรรมดา ขนาดเดียว 
ตลอดภาพ กําหนดสัดส่วนให้เหมาะสม 
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   หมายเลขรูปภาพและชื่อของรูปภาพจะต่างกับหมายเลขตารางและชื่อตาราง ซึ่งอยู่
ด้านบนของตาราง แต่หมายเลขของภาพและชื่อของภาพจะอยู่ด้านล่างของภาพนั้น  รายละเอียดของข้อมูล
อ้างอิงมีรูปแบบดังนี ้
 2.1) อ้างอิงจากวารสาร นิตยสาร ลงรายละเอียดดังนี ้
 

 ภาพที่ X. หรือ Figure X.  ชื่อภาพและรายละเอียด (ถ้ามี).  ปรับปรุงจาก หรือ  
 Adapted from “ชื่อบทความ,” โดย ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, ชื่อวารสาร, เลขของเล่มที่  
 ฉบับที่, น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า.  ลิขสิทธิ์ [ปี] โดยชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์.   
 

 ภาพที่ 4.2.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเหรียญเสมาพระปรมาภิ- 
 ไธยย่อ ภ.ป.ร. ทองคํา แก่ครูเอ้ือ สุนทรสนาน ในโอกาสนําวงดนตรีสุนทรา- 
 ภรณ์เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่วงดนตรีมีอายุ 30 ปีบริบูรณ.์  จาก “เอ้ือ สุนทรสนาน 
 มหาบุรุษแห่งการดนตรี,” โดย วิจิตรวงศ์, 2553, วชิราวุธานุสรณ์สาร, 29 (2), น. 
 90-99.  มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใน 
 พระบรมราชูปถัมภ์  เจ้าของลิขสิทธิ์ 
  

 Figure 5.1.  Modified model of tomato concentrates.  Adapted from “Tomato  
 concentration model,” by M. A. Williamson and C. K. Wong, 2009, Journal of  
 Agricultural Science, 24, pp. 415-432.  Copyright 2009 by Journal of  
 Agricultural Science.  Adapted with permission. 
 
 2.2) อ้างอิงจากหนังสือ ลงรายละเอียดดังน้ี 
  

 ภาพที่ X. หรือ Figure X. ชื่อภาพ และรายละเอียด (ถ้ามี).  ปรับปรุงจาก ชื่อ 
 หนังสือ (น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า), โดย ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, สถานที่พิมพ:์  
 สํานักพิมพ์.  ปีลิขสิทธิ์ โดยชือ่เจ้าของลิขสิทธิ์. 
  

 ภาพที่ 5.5  แสดงอัตรากําไรของ U.S. Treasury Bond ระหว่าง มีนาคม 1980 –  
 กุมภาพันธ์ 2000.  ปรับปรุงจาก การจัดการการเงิน (น. 124), โดย อี. เอฟ.  
 บริกแฮม และ เจ. เอฟ. ฮุสตัน, 2544, กรุงเทพฯ: บุ๊คเน็ท.  ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544  
 โดย บริษัท บุ๊คเน็ต จํากัด.   
  

 Figure 5.2.  Showing the structure diagram for the cruise control system.   
 Adapted from Concurrency state models & Java programming (p. 163), by  
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 J. Magee and J. Kramer, 2006, England: John Wiley & Sons.  Copyright  
 2006 by John Wiley & Sons.    

 
2.1.3.22  การเขียนอ้างอิงแหล่งท่ีมา หรือ Source ของตารางและรูปภาพ 

ข้อมูลของตารางหรือรูปภาพที่ผู้นิพนธ์นํามาประกอบในงานนิพนธ์ของตนนั้น  
มีความจําเป็นต้องระบุแหล่งท่ีมา หรือ Source ของตารางหรือรูปภาพนั้น โดยระบุ ท่ีมา หรือ Source ไว้ท้าย
ตาราง และระบุรายละเอียดของรายการเช่นเดียวกับระบุแทรกในเนื้อหาของงานนิพนธ์ คือ ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์ 
และหน้า ดังรูปแบบข้างล่าง 
  ท่ีมา หรือ Source: ผู้แต่ง (ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp.  เลขหน้า) 
 

  ท่ีมา: ไกรสิทธิ์  บุตรชัยงาม (2550, น. 48) 
  ท่ีมา: ทรงฉัตร  โตษยานนท์ และณรงค์  สิงห์ประเสริฐ (2549, น. 30-34) 
  Source: Cassar and Holmes (2003, p. 123) 
  Source: Fan, Titman, and Twite (2003, pp. 25-27) 
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   ตัวอย่างตารางและการเขียนอ้างอิงแหล่งท่ีมาของตาราง 
 
ตารางท่ี 2.1  เปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่างๆ กับงานวิจัยที่นําเสนอ 
 

คุณสมบัติ AsteriskNOW Trixbox AstBill Askozia งานวิจัยท่ี 
น าเสนอ 

1. สร้าง SIP User √ √  √ √ 
2. สร้าง IAX User √ √  √ √ 
3. สร้าง กลุ่ม User     √ 
4. สร้าง Dial Plan √ √  √ √ 
5. ข้อมูลการใช้งาน (CDR)  √ √  √ 
6. กําหนดปริมาณการใช้   √  √ 
7. การใช้งาน VoiceMail √ √  √ √ 
8. การใช้งาน Conference √ √  √ √ 
9 .  แส ดงท รัพ ย าก ร /ข้อมู ล
ระบบ 

√ √  √  

10. การใช้งาน Music On Hold √ √  √ √ 
11. การใช้งาน IVR √ √  √ √ 
12. ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนค่า
การใช้งานของตนเองได้ 

    √ 

 
ท่ีมา: ประณตพล  ดลดุสิตา (2553, น. 32) 
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ตารางท่ี 4.4  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง โดยจําแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ที่กําลังศึกษา 
 

สาขาวิชา 
ค่ายท่ี 1 
(จ านวน) 

ค่ายท่ี 2 
(จ านวน) 

ค่ายท่ี 3 
(จ านวน) 

รวม 
(จ านวน) 

ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ - - 38 38 27.14 
เทคโนโลยีชีวภาพ 11 11 - 22 15.71 
เคม ี 8 6 - 14 10.00 
ฟิสิกส์ 7 1 - 8 5.71 
จุลชีววิทยา - 3 - 3 2.14 
วิศวกรรมศาสตร์ 4 15 - 19 13.57 
วัสดุศาสตร์ - 4 - 4 2.86 
แพทยศาสตร์ 4 - - 4 2.86 

เภสัชศาสตร์ - 4 - 4 2.86 

พอลิเมอร์ - 7 - 7 5.00 
คอมพิวเตอร์ 4 1 - 5 3.57 
คณิตศาสตร์ 2 - - 2 1.43 
อ่ืนๆ เช่น ปิโตรเลียม 
เทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์ 
ชีวเคมี เป็นต้น 

- 10 - 10 7.14 

รวม 40 62 38 140 100 

 
ท่ีมา: วีระวุฒิ  ปุ้งรัตนตรัย (2550, น. 60) 
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  ตัวอย่างภาพและการเขียนอ้างอิงแหล่งท่ีมาของภาพ 
 

 
ภาพท่ี 3.7  การออกแบบการทํางานของระบบสนับสนุนฯ 
 
ท่ีมา: ประณตพล  ดลดุสิตา (2553, น. 46)  
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ภาพท่ี 2.13  แสดงตัวอย่างของโปรแกรม AstBill 
 
ท่ีมา: ประณตพล  ดลดุสิตา (2553, น. 30) 
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  การแลกเปลี่ยนข่าวสาร (Message) อย่างง่าย1 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2.7  แสดงการแลกเปลี่ยนข่าวสาร (Message) ของ SIP โปรโตคอลฯ 
 
ท่ีมา: SIP Methods (Basic CALL EXAMPLE) [online] : เข้าถึง 4 ก.พ. 2552.  จาก 
http://www.ithome.com.tw/plog/index.php?op=ViewArticle&articleID=797&blogId=70 
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2.1.3.23  การเขียนอ้างอิงเอกสารทางด้านกฎหมาย (Legal Materials) 
  การอ้างอิงถึงงานนิพนธ์ซึ่งเป็นเอกสารทางด้านกฎหมาย ได้แก่ กฎข้อบังคับ บทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย พระราชบัญญัติ ให้เขียนอ้างอิงเหมือนงานนิพนธ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้รับผิดชอบเนื้อหา โดยระบุ 
(ชื่อเร่ือง, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้าท่ีอ้างถึง ) 
  

 (พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, 2545, น. 15) 
 (Canada Labour Code, 1997, p. 26) 
   
  กฎหมายท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เขียนอ้างอิงโดยระบุ ดังนี้ 
   (ชื่อกฎหมาย, ปี, วันที่และเดือน, น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้าที่อ้างถึง) 
 

 (พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, 2534, 15 สิงหาคม, น. 19) 
 
2.2  การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote Citation)  
 เชิงอรรถ เป็นข้อความที่อธิบายเพิ่มเติมหรือขยายความเนื้อหาของงานนิพนธ์เฉพาะเร่ือง หรือ
เพื่อระบุให้ทราบแหล่งที่มา และสถานะของลิขสิทธิ์  เชิงอรรถมี 2 ประเภท คือ เชิงอรรถขยายความของ
เน้ือหา (Content footnotes) และเชิงอรรถระบุแหล่งข้อมูลและลิขสิทธิ์ (Copyright permission footnotes) 
 
 2.2.1  เชิงอรรถขยายความของเนื้อหา (Content footnotes) จะช่วยเพิ่มเติม หรือขยายความของข้อมูล
ในเนื้อหา  การให้ข้อมูลไม่ควรจะเป็นข้อมูลที่ซับซ้อน หรือเป็นข้อมูลที่ไม่จําเป็น เพราะอาจทําให้ผู้อ่าน
สับสน เข้าใจผิด เชิงอรรถควรจะมีข้อมูลที่เสริมเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นข้อมูลของเนื้อหาเชิงเดียว (one 
idea) 
 ถ้าข้อมูลในเชิงอรรถที่กําลังจัดเตรียมมีความยาวถึงหนึ่งย่อหน้าหรือมากกว่า หรือเป็นข้อมูลที่ยก
เน้ือหามาจากหนังสือเล่มอื่นมาใส่ในเชิงอรรถ มีความยาวหนึ่งย่อหน้าขึ้นไป  ควรจะนําข้อมูลนี้แทรกใส่ใน
เน้ือหาหรือไว้ในภาคผนวกจะเหมาะกว่า หรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือ ระบุในเชิงอรรถสั้นๆ ว่าเนื้อหามีอยู่ใน
ออนไลน์ เพื่อเป็นการให้แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามถ้าข้อมูลที่จะนํามาลงในเชิงอรรถมีความยาวและมี
ความสําคัญ  ผู้เขียนควรนําข้อมูลดังกล่าวแทรกไปในเนื้อหามากกว่าที่จะนํามาใส่ไว้ในเชิงอรรถ 
 
 2.2.2  เชิงอรรถระบุแหล่งข้อมูลและลิขสิทธิ์ (Copyright permission footnotes)  จะระบุแหล่งที่มาของ
ข้อมูลในเนื้อหาที่เป็นข้อมูลยกมาอ้างอิงจากหนังสืออ่ืน (quotations) สเกลหรือมาตราส่วน และรายการทดสอบ 
รวมทั้งภาพและตารางที่มีการนํามาพิมพ์ซ้ําหรือดัดแปลง  ผู้เขียนต้องได้รับการอนุญาตที่จะนํามาพิมพ์ซ้ําหรือ
ดัดแปลงจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนนํามาดําเนินการ 
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 2.2.3   ข้อก าหนดในการเขียนรายการเชิงอรรถ  
 2.2.3.1  การให้เลขกํากับรายการอ้างอิงในเนื้อหาแต่ละรายการให้เรียงไปตามลําดับของตําแหน่งที่
อ้างอิงในเน้ือหา เลขที่ใช้เป็นเลขอารบิก  ถ้าหมายเลขปรากฏกับเคร่ืองหมายขีดคั่น ( - )  หมายเลขจะต้อง
นําหน้าเคร่ืองหมายขีดคั่น ( - )  เช่น  2 -  ถ้าหมายเลขระบุข้อความในวงเล็บ (ก็จะระบุไว้ท้ายข้อความในวงเล็บ
ดังนี.้ 3)  ไม่ควรระบุหมายเลขไว้ท้ายชื่อหัวข้อเร่ือง  ชื่อบท 
  2.2.3.2  ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงของเชิงอรรถตรงส่วนท้ายของหน้าแต่ละหน้าที่มีการ
อภิปรายเนื้อหาที่ยกมาเขียนอ้างอิงนั้น  หมายเลขลําดับของทั้งในเนื้อหาและในส่วนเชิงอรรถต้องตรงกัน
และหมายเลขจะเรียงลําดับต่อไปในหน้าอื่นจนจบส่วนเนื้อหา 
  2.2.3.3  ก่อนลงรายการเชิงอรรถแต่ละหน้าต้องขีดเส้นคั่นระหว่างส่วนเน้ือหากับส่วนเชิงอรรถ มี
ความยาว 1/3 ของความกว้างของหน้ากระดาษ (ส่วนที่พิมพ์) 
  2.2.3.4  การพิมพ์เชิงอรรถแต่ละรายการ บรรทัดแรกของรายการให้พิมพ์ย่อหน้าเข้าไป 0.5 นิ้ว  
และบรรทัดต่อไปให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย  รายการอ้างอิงต่อไปย่อหน้าเข้าไป 0.5 นิ้ว เช่นเดิม  
 2.2.3.5  การระบุหมายเลขกํากับนํารายการอ้างอิงในส่วนเนื้อหา จะพิมพ์ตัวเลขสูงกว่าข้อความ
ปกติเล็กน้อย   
 2.2.3.6  เน้ือหาแต่ละหน้าที่ต้องการอ้างอิงต้องลงรายการเชิงอรรถให้อยู่ภายในหน้าเดียวกัน 
 
        2.2.4  รูปแบบการเขียนเชิงอรรถ  
 2.2.4.1  การเขียนเชิงอรรถขยายความของเนื้อหา ให้ลงรายการส่วนท้ายของบรรทัดมีหมายเลข
กํากับตามลําดับต่อด้วยข้อความจนจบและตามด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค ( . ) 
 
--------------------------------------------- 

 1 นักวิเคราะห์บางคนเชื่อในทฤษฎีอ่ืน คือ Market segmentation theory ซึ่งกล่าวว่าลักษณะของ 
yield curve จะเป็นออย่างไรขึ้นอยู่กับอุปสงค์ (demand) และอุปทาน (supply) ของเงินทุนในตลาดระยะยาว
และตลาดระยะสั้น เนื่องจากผู้ออมและผู้กู้จะมีความต้องการต่างกัน ดังนั้น yield curve จะมีรูปร่างอย่างไรก็
ได้ ขึ้นอยู่กับ demand และ supply  ของเงินทุนแต่ละตลาดเป็นสําคัญ. 
 
--------------------------------------------- 

 4 Again, we assume that R for each economic unit in the economy is nonnegative.  However, M 
for certain units now may be negative.  The monetary authorities and commercial banks are assumed to be 
able to issue money, while all other economic units cannot. 
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2.2.4.2 การเขียนเชิงอรรถระบุแหล่งข้อมูลและลิขสิทธิ์   
1) บทความจากวารสาร นิตยศาร 

ให้ระบุข้อมูลตามรูปแบบดังนี้  
เลขกํากับ จาก [หรือ ข้อมูลในคอลัมน์ 1 มาจาก]  “ชื่อบทความ,” โดย ชื่อ 

และนามสกุลผู้แต่ง (สําหรับชาวต่างประเทศ ชื่อต้น และชื่อรองใช้ตัวอักษรย่อ), ปีพิมพ์, ชื่อวารสาร, เล่มที่, 
น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า.  ลิขสิทธิ์ [ปีลิขสิทธิ์] โดย ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์.  พิมพ์ซ้ํา [หรือปรับปรุง] โดย
ได้รับอนุญาต.   
 
--------------------------------------------- 

 1 จาก “สมเด็จพระเทพรัตน์กับการอนุรักษ์มรดกไทย ด้านภาษาไทย,” โดย สุพัตรา   
ศิริวัฒน์, 2553, วชิราวุธานุสรณ์สาร, 29 (2), น. 25-40.  มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าของลิขสิทธิ์. 
 
--------------------------------------------- 

 2 From “SpiderRadio: A cognitive radio network with commodity hardware and open source 
software,” by S. Sengupta, K. Hong, R. Chandramouli, and K. P. Subbalakshmi, IEEE Communications, 
49 (3), pp. 101-109.  Copyright by the Institute of Electrical and Electronics Engineers. 
 

2) หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ให้ระบุข้อมูลตามรูปแบบดังนี้  
เลขกํากับ จาก [หรือ ข้อมูลในคอลัมน์ที่ 1 มาจาก]  ชื่อหนังสือ หรือเอกสาร  

หรือสิ่งพิมพ์  (น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า), โดย ชื่อ และนามสกุลผู้แต่ง  (สําหรับชื่อต้น และชื่อ 
รองของผู้แต่งชาวต่างประเทศ ระบุเป็นอักษรย่อ), ปีพิมพ์, สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.  ลิขสิทธิ์ [ป ี
ลิขสิทธิ์] โดย ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์.  พิมพ์ซ้ําหรือปรับปรุงโดยได้รับอนุญาต.   
 
--------------------------------------------- 

 2 จาก โลกร่วมสมัย 2: คําตอบที่คนรุ่นใหม่ใคร่รู้ (น. 311-329), โดย ประทุมพร   
วัชรเสถียร, 2553, กรุงเทพฯ: ปาเจรา.  ลิขสิทธิ์ 2553 โดยสํานักพิมพ์ปาเจรา. 
 
--------------------------------------------- 

 3 From Breakthrough strategic IT and process planning (pp. 164-169), by B. P. Lientz, 2010, 
Singapore: B & JO Enterprise.  Copyright 2010 by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 
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หมายเหตุ :  การระบุรายการต่างๆ ในการอ้างอิงใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. การระบุชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ เลขหน้า ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการเขียนอ้างอิงแบบแทรก 

ในเน้ือหา  ยกเว้น  ชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศ หรือชาวไทยที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ลงทั้งชื่อและนามสกุล 
โดยชื่อต้นและชื่อรอง ให้ใช้อักษรย่อ เลขหน้า นําด้วยตัวอักษรย่อ น. หรือ p. หรือ pp. 

2. การระบุชื่อเร่ืองหรือบทความ ถ้าเป็นชื่อภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 
ขึ้นต้นเฉพาะคําแรก และถ้าชื่อเร่ืองนั้น มีชื่อเร่ืองย่อย (Sub-title) เฉพาะคําแรกของชื่อเร่ืองย่อย 
เท่านั้น ที่พิมพ์อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ คําอ่ืนๆ พิมพ์ตัวพิมพ์เล็กหมด 

3. หากต้องการอธิบายลักษณะของงานนิพนธ์เช่น จดหมายถึงบรรณาธิการ ฉบับพิเศษ  
ให้ระบุคําอธิบายไว้ภายในเคร่ืองหมายวงเล็บ ต่อจากชื่อเร่ือง 

4. ชื่อวารสารและชื่อหนังสือพิมพ์ตัวเอน 
5. ชื่อบทความวารสารอยู่ในเคร่ืองหมายอัญญประกาศ 
6. การระบุ เล่มที่ และฉบับที่ ให้ระบุเฉพาะตัวเลขเท่านั้น หลังจากระบุเลขของเล่มที่ 

แล้ว ถ้ามีเลขฉบับที่ ให้ใส่เลขฉบับที่ไว้ในวงเล็บตามหลังเลขเล่มที่ เช่น 29 (5)   
 
 2.2.5  การเขียนรายการอ้างอิงเชิงอรรถซ้ า 
 การเขียนเชิงอรรถอ้างอิงถึงข้อความที่เคยอ้างถึงมาแล้วในเนื้อหา (การอ้างอิงคร้ังที่สองและคร้ัง
ต่อๆ มา) การลงเชิงอรรถให้ใช้ข้อความสั้นๆ เพียงระบุให้ทราบว่าเป็นข้อความที่เคยอ้าง 
มาแล้ว ดังนี ้
 2.2.5.1  ใช้ค าว่า “แหล่งเดิม หรือ Ibid” (มาจากภาษาละตินว่า Ibidem) ในกรณีอ้างอิงซ้ําติดกันไม่
มีเชิงอรรถอ่ืนคั่น 
 2.2.5.2  ใช้ค าว่า “เล่มเดิม หรือ Op.cit.” (มาจากภาษาละตินว่า opere citato) ในกรณีอ้างอิงซ้ําไม่
ติดกัน  มีเชิงอรรถอ่ืนคั่น  และไม่ได้อ้างถึงเลขหน้าเดิม 
 2.2.5.3  ใช้ค าว่า “หน้าเดิม หรือ Loc.cit.” (มาจากภาษาละตินว่า loco citato) ในกรณีอ้างอิงซ้ํา
ไม่ติดกัน มีเชิงอรรถอ่ืนคั่น  และอ้างถึงเลขหน้าเดิม 
 ตัวอย่าง :  

1 นิติกรรมและสัญญา (น. 53), โดย เบญจะ เพ็งดิษฐ์, 2532, กรุงเทพฯ: นิติธรรม 
สาส์น.  

      2 แหล่งเดิม. 
      3 Law on Contract (p. 98), by A. G. Guest, 1987, London: D. K.    

 4 Ibid.  
       5 A guide to legal research (p. 56), by E. C. Surrency, 1966.   
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 6 Ibid. 
 7 นิติกรรมและสัญญา (น. 70).  เล่มเดิม. 
 8 วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ (น. 25), โดย สุนีย์  มัลลิกะมาสย์, 2540,  

กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.   
 9 A. G. Guest (p. 35).  Op.cit. 

      10 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (น. 63), 2544, โดย ไพจิตร  สวัสดิสาร. 
 11 A guide to legal research.  Loc.cit. 

 12 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย.  หน้าเดิม. 
 
หมายเหตุ :  ข้อควรระวังในการลงรายการเชิงอรรถซ้ า 
 การอ้างอิงจากหนังสือที่แต่งโดยผู้แต่งคนเดียวกันตลอด หากมีการลงรายการเชิงอรรถซ้ําโดยใช้ 
“เล่มเดิม หรือ Op.cit.” หรือ “หน้าเดิม หรือ Loc.cit.” เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าซ้ํากับรายการใด ให้ระบุ 
“ตัวอักษร ก, ข, ค, ง หรือ a, b, c, d” ไว้หลังชื่อผู้แต่งที่ซ้ํากัน 
 ตัวอย่าง :  
  1 ท่ีดินกับชาวนา ปฏิรูปหรือปฏิวัติ (น. 15), โดย เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม  
 ก, 2521.   

  2 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ (น. 35), โดย เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม ข, 2528.   
  3 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (น. 53), โดย ไพจิตร  สวัสดิสาร, 2544.   
  4 การพัฒนาเศรษฐกิจกับความมั่นคงของชาติ (น. 40), โดย เกริกเกียรติ  พิพัฒน์ 
 เสรีธรรม ค, 2536.   
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3.  การเขียนบรรณานุกรมท้ายเล่ม   
 บรรณานุกรมเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่งของงานเขียน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารวิชาการ 

ต ารา หนังสือวิชาการทั่วไป วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย ซึ่งจะปรากฏอยู่ส่วนท้ายเล่ม เป็นแหล่งรวบรวม
รายการอ้างอิงทั้งหมดที่ผู้เขียนใช้เป็นแหล่งความรู้ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยข้อมูลเพื่องานเขียนของเขา ซึ่ง
แหล่งความรู้นั้น ได้แก่ หนังสือ บทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนรายการอ้างอิงต่างๆ ที่ปรากฏในส่วนเนื้อหาของงานเขียน ยกเว้นข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารระหว่าง
บุคคล เช่น จดหมาย  การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งจะปรากฏเฉพาะในส่วนเนื้อหา
เท่านั้น 
  วัตถุประสงค์ที่ให้ผู้เขียนแจ้งรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ  ไว้ในงาน
เขียน เพื่อเป็นการแสดงจริยธรรมทางวิชาการ และเพื่อให้ผู้อ่านงานเขียนสามารถน าไปใช้ในการสืบค้น
สารสนเทศ เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามความต้องการต่อไป  ซึ่งผู้อ่าน
สามารถท าได้อย่างสะดวก 
       
3.1  ข้อก าหนดในการเขียนรายการบรรณานุกรม 
  รายการบรรณานุกรมแต่ละรายการประกอบด้วยรายละเอียดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท เช่น หนังสือ รายละเอียดของบรรณานุกรมหนังสือแต่ละรายการ 
ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ ชื่อหนังสือ คร้ังที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ และส านักพิมพ์  บทความในวารสาร 
ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าของบทความ เป็นต้น  ฉะนั้นจึงมี
ความจ าเป็นจะต้องทราบข้อก าหนดของการลงรายละเอียดทางบรรณานุกรมดังกล่าว 
       3.1.1  ชื่อผู้แต่ง 
  3.1.1.1  ไม่ต้องลงค าน าหน้านาม ต าแหน่งทางวิชาการ ค าเรียกทางวิชาชีพ และต าแหน่งยศต่างๆ 
เช่น ยศต ารวจ ทหาร เป็นต้น 
 

    พลเรือตรี สมภพ  ภิรมย์ ลงรายการเป็น   สมภพ  ภิรมย์. 
  ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ ลงรายการเป็น     ไพฑูรย์  สินลารัตน์. 
    นายชัยวัฒน์  พิรุณสาร ลงรายการเป็น     ชัยวัฒน์  พิรุณสาร. 
    ร้อยต ารวจเอก วินัย  ซื่อสัตย์ ลงรายการเป็น     วินัย  ซื่อสัตย์. 
    Sir John McLean ลงรายการเป็น     McLean, J., Sir. 
 
  3.1.1.2  ผู้แต่งเป็นชาวไทย ให้ลงทั้งชื่อและนามสกุล ตามล าดับ 
 

      ชนกภัทร  ผดุงอรรถ. 
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    ธารา  กนกมณี. 
    พัจนา  พรรณบัวหลวง. 
 
  3.1.1.3  ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ลงนามสกุลตามด้วยเคร่ืองจุลภาค และต่อด้วยอักษรย่อ
ของชื่อต้น และชื่อรอง 
 

      John Campbell  ลงรายการเป็น     Campbell, J.  
    C. D. Huang  ลงรายการเป็น     Huang, C. D.  
    W. R. King  ลงรายการเป็น     King, W. R.  
  
    ทั้งนี้รวมถึงผู้แต่งชาวไทยที่เขียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ จะลงรายการผู้แต่งโดยใช้
นามสกุลขึ้นต้น เหมือนผู้แต่งชาวต่างประเทศ 
     

    Chanokphat  Phadungath    ลงรายการเป็น   Phadungath, C.  
 
  3.1.1.4  ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ และบรรดาศักดิ์ ให้กลับฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ ไว้หลังชื่อ
โดยมีเคร่ืองหมายจุลภาคคั่น 
 

   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ     ลงรายการเป็น     ด ารงราชานุภาพ,  
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา.    
 ม.ร.ว. รมณียฉัตร  แก้วกิริยา                ลงรายการเป็น    รมณียฉัตร  แก้วกิริยา, ม.ร.ว.    
 คุณหญิงทิพยวดี  ปราโมช ณ อยุธยา    ลงรายการเป็น    ทิพยวดี  ปราโมช ณ อยุธยา, คุณหญิง.     
 ท่านผู้หญิงอุศนา  ปราโมช                   ลงรายการเป็น    อุศนา  ปราโมช, ท่านผู้หญิง. 
 
  3.1.1.5  ผู้แต่งมีสมณศักดิ์ ให้ลงชื่อสมณศักดิ์ และถ้าทราบชื่อเดิมให้ใส่ไว้ในวงเล็บต่อจากชื่อ
สมณศักดิ์ 
 

      พระราชรัตนรังสี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ). 
    พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงด า). 
    พระธรรมกิตติ. 
 
  3.1.1.6  ผู้แต่งใช้นามแฝง  ให้ใส่ชื่อนามแฝงตามที่ปรากฏ 
 

      ดอกไม้สด.  (2542). 
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      ทมยันตี.  (2547). 
      Ba Jin.  (2005). 
 
  3.1.1.7  ผู้แต่งคนเดียวกัน แต่งหนังสือหลายชื่อเร่ืองและพิมพ์ในปีเดียวกัน 
    ถ้าเป็นภาษาไทย ให้ใส่อักษร ก, ข, ค, ง ไว้ท้ายปีที่พิมพ์ตามล าดับ 
    ส่วนภาษาอังกฤษ ให้ใส่อักษร a, b, c, d ไว้ท้ายปีที่พิมพ์ 
 

      สมยศ  นาวีการ.  (2543 ก). 
    Frang, C. R.  (1986 a). 
 
  3.1.1.8  ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  ให้ใส่ชื่อหนังสือ หรือ ชื่อบท หรือ ชื่อบทความ แทน 
 

      หลากความคิด ชีวิตคนท างาน.  (2551). 
    Art of Display: Culture shows. 
 
  3.1.1.9  หนังสือที่ไม่มีผู้แต่ง แต่มีบรรณาธิการให้ลงชื่อบรรณาธิการแทน และตามด้วยค าย่อของ
บรรณาธิการ คือ (บ.ก.) ไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บหลังชื่อของบรรณาธิการ  ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้ค าว่า (Ed.) 
หรือ (Eds.)  แทนค าว่า Editor หรือ Editors 
 

      ปรุงศรี  วัลลิโภดม, ผกาวรรณ  เดชเทวพรม, และพรรณิภา  นิลณรงค์ (บ.ก.). 
    Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P. (Eds.).  
   
       3.1.2  ปีพิมพ์ 
  3.1.2.1  หนังสือ 
    1)  ใส่ปีพิมพ์ในเคร่ืองหมายวงเล็บตามหลังชื่อผู้แต่ง และตามด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค 
( . )  
 

      กรรณิการ์  สุขเกษม.  (2550). 
    พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  (2543). 
    David, A.  (2006). 
    Neely, A.  (2002). 
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    2)  หนังสืออยู่ในระหว่างการพิมพ์ ให้ลงค าว่า ก าลังจัดพิมพ์ หรือ in press ใน
เคร่ืองหมายวงเล็บแทนปีพิมพ์  
 

      (ก าลังจัดพิมพ์) 
    (in press) 
 
    3)  หนังสือไม่ปรากฏปีพิมพ์ ใส่อักษรย่อในเคร่ืองหมายวงเล็บแทนปีพิมพ์ ดังนี้  
 

      (ม.ป.ป.) แทนค าเต็มว่า ไม่ปรากฏปีพิมพ์ 
    (n.d.) แทนค าเต็มว่า no date 
 
  3.1.2.2  บทความวารสาร หนังสือพิมพ์ 
    ใส่ปีพิมพ์ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค วันที่ เดือน อยู่ในเคร่ืองหมายวงเล็บ และตามด้วย
เคร่ืองหมายมหัพภาค  
 

      พิศมัย  อรทัย.  (2549, กันยายน – ธันวาคม). 
    วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา.  (2551, 23 พฤษภาคม). 
    Canterbury, R. M.  (1999, Fall). 
    Mathew, K. & Bahaudin, G. M.  (2007). 
 
 
       3.1.3  ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อบทความ 
  3.1.3.1  ชื่อหนังสือ พิมพ์ด้วยตัวเอนและลงท้ายด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค “.” ตัวอักษร 
ตัวแรกของชื่อพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ ค าอื่นๆ พิมพ์ตัวพิมพ์เล็กหมด ยกเว้นชื่อหนังสือมีชื่อเร่ืองย่อย 
 (Sub title) ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของชื่อเร่ืองย่อยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
 

    สู่แดนพุทธองค์ กุสินารา. 
    Study guide: Marketing communication. 
 
  3.1.3.2  ชื่อวารสาร พิมพ์ด้วยตัวเอนและลงท้ายด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค  
 

    วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 
    Journal of College Admissions, 
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  3.1.3.3  ชื่อบทความ พิมพ์ตัวธรรมดาตามด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค “.”  
    ภาษาอังกฤษตัวแรกของค าแรกพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และถ้ามีชื่อเร่ืองย่อย อักษรตัว
แรกของชื่อเร่ืองย่อยพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่  นอกนั้นพิมพ์ตัวพิมพ์เล็ก 
 

    มหาวิทยาลัยของรัฐ: การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างแบบอิทธิพล 
     ย้อนกลับพหุกลุ่ม. 
    Higher education marketing: A challenge. 
 
       3.1.4  ครั้งท่ีพิมพ์ 
  3.1.4.1  หนังสือ พิมพ์ครั้งแรก ไม่ใส่คร้ังที่พิมพ์   

  3.1.4.2  หนังสือ พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปใส่คร้ังที่พิมพ์ทันทีต่อจากชื่อเร่ือง โดยคร้ังที่พิมพ์จะอยู่
ในเคร่ืองหมายวงเล็บและตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค 
   

  (พิมพ์ครั้งที่ 3). 
  (3rd ed.). 
  สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 3). 
  Management: Building competitive advantage (4th ed.).  
 
 
       3.1.5  ปีท่ี ฉบับที่ และหน้า ของวารสาร 
  3.1.5.1  ใส่ เลข ของปีที่ หรือเล่มที่ ต่อจากชื่อวารสาร  ถ้ามีฉบับที่ ให้ใส่เลขของฉบับที่ใน
เคร่ืองหมายวงเล็บต่อจากเลขของปีที่ หรือเล่มที่ ทันที และพิมพ์ด้วยตัวเอนเช่นกัน ตามด้วยเคร่ืองหมาย
จุลภาค 
 

    วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 19 (3), 
    Journal of College Admissions, 165, 
 
  3.1.5.2  ใส่ เลข หน้าของบทความที่อ้างอิงต่อจากเคร่ืองหมายจุลภาค และจบท้ายด้วย 
เคร่ืองหมายมหัพภาค 
 

    วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 19 (3), 292-314. 
    Journal of College Admissions, 165, 22-30. 
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  3.1.5.3  ส าหรับบทความจากหนังสือพิมพ์ จะต้องใส่ตัวอักษรย่อของค าว่า หน้า คือ น. หรือ p. 
หรือ pp. ก่อนระบุเลขหน้า  

 

  มติชน, 34 (12097), น. 17-18. 
  สยามรัฐ, 61 (21186), น. 39. 
  Bangkok Post, p. 3. 
  The Nation, 36 (52937), p. 12A. 
 
       3.1.6  สถานท่ีพิมพ์ 
  3.1.6.1  ในสิ่งพิมพ์ปรากฏชื่อเมืองหลายชื่อ  ให้ใส่เมืองแรกที่ปรากฏ หรือชื่อเมืองของ
ส านักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์นั้นๆ 
 

  Amsterdam, London, New York, Singapore 
  ลงเมืองแรก คือ  Amsterdam 
 

3.1.6.2 สถานที่พิมพ์ที่เป็นชื่อเมืองที่รู้จักกันทั่วไป ลงรายการตามชื่อที่ปรากฏ ไม่ต้อง 
ลงชื่อประเทศ 
 

  ชื่อเมืองหลวง และเมืองส าคัญ ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
  Amsterdam  New York 
  Baltimore  Paris 
  Bangkok  Philadelphia 
  Boston  Rome 
  Chicago  San Francisco 
  Jerusalem  Singapore 
  London  Stockholm 
  Los Angeles  Tokyo 
  Milan  Vienna 
  Moscow  Vientiane 
 

3.1.6.3 สถานที่พิมพ์ที่เป็นชื่อเมืองที่ไม่เป็นที่รู้จัก ให้ใส่อักษรย่อของชื่อรัฐตามหลัง  
หรือชื่อเมืองและชื่อประเทศ 
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 เมือง Springfield  รัฐ Massachusetts      ลงรายการเป็น     Springfield, MA: 
 เมือง Mahwah      รัฐ New Jersey      ลงรายการเป็น     Mahwah, NJ: 
 

3.1.6.4 ชื่อรัฐ และเมืองในเขตการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ใช้อักษรย่อ 2  
ตัว แทนชื่อรัฐต่างๆ ตามที่การไปรษณีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ 
 
 

อักษรย่อ 2 ตัว แทนชื่อรัฐ หรือชื่อเขตการปกครอง 
 ตามที่ใช้ในระบบไปรษณีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รัฐ หรือ 
เขตการปกครอง 

อักษรย่อ 
รัฐ หรือ 

เขตการปกครอง 
อักษรย่อ 

Alabama AL Iowa IA 
Alaska AK Kansas KS 
American Samoa AS Kentucky KY 
Arizona AZ Louisiana LA 
Arkansas AR Maine ME 
California CA Maryland MD 
Canal Zone CZ Massachusetts MA 
Colorado CO Michigan MI 
Connecticut CT Minnesota  MN 
Delaware DE Mississippi MS 
District of Columbia DC Missouri MO 
Florida FL Montana MT 
Georgia GA Nebraska NE 
Guam GU Nevada NV 
Hawaii HI New Hampshire NH 
Idaho ID New Jersey NJ 
IIIinois IL New Mexico NM 
Indiana IN New York NY 
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อักษรย่อ 2 ตัว แทนชื่อรัฐ หรือชื่อเขตการปกครอง 
ตามที่ใช้ในระบบไปรษณีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ต่อ) 

 

รัฐ หรือ 
เขตการปกครอง 

อักษรย่อ 
รัฐ หรือ 

เขตการปกครอง 
อักษรย่อ 

North Carolina NC Tennessee TN 
North Dakota ND Texas TX 
Ohio OH Utah UT 
Oklahoma OK Vermont VT 
Oregon OR Virginia VA 
Pennsylvania PA Virgin Islands VI 
Puerto Rico PR Washington WA 
Rhode Island RI West Virginia WV 
South Carolina SC Wisconsin WI 
South Dakota SD Wyoming WY 
 

3.1.6.5 ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้แทน 
ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) 
N.P. (No place of publication) 

 
3.1.6.6 พิมพ์เคร่ืองหมายทวิภาค (colon) “ : ” ต่อจากชื่อสถานที่พิมพ์ทันที 

 

กรุงเทพฯ: 
ปทุมธานี: 
Cambridge, MA: 
Milan: 
West Sussex, UK: 

 
       3.1.7  ส านักพิมพ์ 
  3.1.7.1  ถ้าส านักพิมพ์เป็นมหาวิทยาลัยและมีชื่อของรัฐหรือจังหวัด เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ
มหาวิทยาลัย  ไม่ต้องระบุชื่อของรัฐหรือจังหวัดในส่วนของสถานที่พิมพ์อีก 
 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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  University of Wisconsin. 
 

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

ส านักพิมพ์ดวงกมล  ลงรายการเป็น   ดวงกมล. 
บริษัท ดีเอ็มจี     ลงรายการเป็น   ดีเอ็มจ.ี 
บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจ ากัด ลงรายการเป็น   โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 
Harper Collins Publishers, Inc.  ลงรายการเป็น   Harper Collins. 
Prentice-Hall, Inc.    ลงรายการเป็น   Prentice-Hall.   
John Wiley & Sons, Inc.  ลงรายการเป็น   John Wiley & Sons.   

 
 3.1.7.3 ถ้าชื่อของผู้แต่งเป็นชื่อเดียวกับชื่อของส านักพิมพ์ ให้ใช้ค าว่า ผู้แต่ง หรือ Author ใน
ต าแหน่งของส านักพิมพ์ 
 
  3.1.7.4   ไม่มีชื่อส านักพิมพ์  ให้ใส่โรงพิมพ์แทนโดยให้คงค าว่าโรงพิมพ์ไว้ 
 

  โรงพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริญ 
  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  Cambridge University Press 
 
  3.1.7.5   ไม่ปรากฏทั้งชื่อส านักพิมพ์ และโรงพิมพ์  ให้ใช้อักษรย่อดังนี้ 
  ม.ป.พ. (ไม่ปรากฏส านักพิมพ์) 
  n.p.  (no publisher) 
 
  3.1.7.6   ลงท้ายชื่อส านักพิมพ์ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค  “ . ” 
 

ไทยวัฒนาพานิช. 
 Wrox Press. 

 
       3.1.8   การพิมพ์อักษรย่อในรายการบรรณานุกรม (APA, 2009, p. 180) 
  การก าหนดอักษรย่อเพื่อใช้ในการลงรายการบรรณานุกรม มีดังนี้ : 
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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. 

 
3.2  การเรียงรายการบรรณานุกรม 
  รายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้อ้างอิงในงานนิพนธ์ทั้งหมด น ามาเรียงไว้ท้ายเล่ม โดย
ข้อมูลที่น าลงไว้ที่ส่วนของบรรณานุกรม  จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้าต่อไป 
        3.2.1  เร่ิมต้นหน้าใหม่ส าหรับรายการบรรณานุกรม โดยมีค าว่าบรรณานุกรมอยู่ตรงกลางหัวกระดาษ 
 3.2.2  แยกรายการทรัพยากรสารสนเทศออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 3.2.3  เรียงรายการภาษาไทยก่อนรายการภาษาอังกฤษ 
 3.2.4  เรียงรายการแต่ละรายการตามล าดับตัวอักษรของชื่อและนามสกุลของผู้แต่งคนแรก  โดยยึด
หลักการเรียงตามพจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ส าหรับผู้แต่งชาวไทย ส่วนผู้แต่งที่เป็นชาว
ต่างประเทศ (รวมทั้งผู้แต่งชาวไทยที่แต่งหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ) เรียงตามล าดับตัวอักษรของนามสกุล
ของผู้แต่งคนแรกตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาคและอักษรย่อของชื่อต้น และชื่อรอง 
 3.2.5  เรียงตามล าดับอักษรต่ออักษร 
 

  นงลักษณ์  วิรัชชัย.  (2545). 
  นงลักษณ์  วิรัชชัย, ดรุณี  รักษ์พุทธ, และสุวิมล  ว่องวาณิช.  (2544). 
  นงลักษณ์  วิรัชชัย, และสุวิมล  ว่องวาณิช.  (2545). 
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  Hoban, J. P.  (2001). 
  Hoban, J. P., & Sydie, R. A.  (1989). 
  Hoban, J. P., Yadin, D., & Tabory, M.  (1999).  
 
 3.2.6  ในการเรียงล าดับชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศ ที่มีค าน าชื่อ M’, Mc และ Mac ให้เรียงตามล าดับ
ตัวอักษรที่ปรากฏไม่ต้องถอดเป็นค าเต็มว่า Mac ทุกค า และไม่นับเคร่ืองหมาย ’  (APA, 2009, p. 182) 
 

   MacGee 
   McFarlin 
   M’ Neel 
 
 3.2.7  เอกสารหลายเร่ืองแต่งโดยผู้แต่งคนเดียวกัน เรียงล าดับตามปีพิมพ์  ปีพิมพ์ก่อนมาก่อนตามล าดับ 
 

 เพ็ญพรรณ  เจริญพร.  (2548). 
 เพ็ญพรรณ  เจริญพร.  (2550). 
 เพ็ญพรรณ  เจริญพร.  (2552). 
 

 Nardini, R. F.  (2001). 
 Nardini, R. F.  (2004). 
 Nardini, R. F.  (2008). 
 
 3.2.8  รายการชื่อผู้แต่งคนแรกคนเดียวกัน  รายการที่มีผู้แต่งคนเดียว จะมาก่อนรายการที่มีผู้แต่งร่วม 
 

 ถิรนันท์  อนวัชศิริวงศ์, (2550). 
 ถิรนันท์  อนวัชศิริวงศ์, และพิรุณ  อนวัชศิริวงศ์, (2552). 
  
 Orlikowski, W.  (1996). 
 Orlikowski, W., & Baroudi, J.  (1991). 
 
 3.2.9  รายการแรกชื่อผู้แต่งคนเดียวกัน ตามด้วยผู้แต่งร่วม คนที่ 2  คนที่ 3  และต่อไปตามล าดับ  ให้
เรียงตามล าดับอักษรของชื่อและนามสกุล หรือนามสกุลของผู้แต่งคนที่ 2  และคนที่ 3  หรือคนต่อไป
ตามล าดับ 
 

 จักร  ติงศภัทย์, จุฑา  เทียนไทย, และค านวณ  บัญชา.  (2549). 
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 จักร  ติงศภัทย์, จุฑา  เทียนไทย, และพิบูล  ทีรขันธ์.  (2551). 
 ชาย  โพธิสิตา, และไชยยศ  ไชยมั่นคง.  (2550). 
 ชาย  โพธิสิตา, สมยศ  ชูทรัพย์, และปรีชา  ปรียากร.  (2552). 
 Miles, R., & Mintzberg, H.  (1990). 
 Miles, R., Snow, C. C., & Quinn, J. B.  (1994). 
 Wilcox, D. L., Ault, P. H., & Agee, W. K.  (1992). 
 Wilcox, D. L., Ault, P. H., & Cameron, G. T.  (2006). 
 
 3.2.10  ผู้แต่งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ข้อมูลตรงกัน ให้เรียงตามปีพิมพ์  ปีพิมพ์ก่อนมาก่อน 
 

 อัจฉรา  ธารอุไร, ทัดดาว  ศีลคุณ, และภคินี  อุปถัมภ์.  (2544). 
 อัจฉรา  ธารอุไร, ทัดดาว  ศีลคุณ, และภคินี  อุปถัมภ์.  (2549). 
 Roger, E. M., Mantel, S. J., & Servaes, J.  (1995). 
 Roger, E. M., Mantel, S. J., & Servaes, J.  (1999). 
 
 3.2.11 ถ้าชื่อของผู้แต่งทุกชื่อแต่ละรายการตรงกัน ปีพิมพ์ก็ตรงกัน ให้เรียงตามล าดับตัวอักษรของชื่อ
หนังสือ (ยกเว้นค าน าหน้า คือ A หรือ The ไม่นับ)   
  ยกเว้นถ้าสิ่งพิมพ์แต่งโดยผู้แต่งคนเดียวกัน พิมพ์ปีเดียวกัน และเป็นบทในเอกสารชุด เช่น ภาค 1 
และ ภาค 2  (Part 1 and Part 2)  ให้เรียงตามล าดับของชุด ไม่ใช่เรียงตามตัวอักษรของชื่อเร่ือง 
  ให้ระบุตัวอักษรพิมพ์เล็ก a, b, c, และต่อไป ตามล าดับ หรือ ก, ข, ค, ตามล าดับ  ต่อท้ายปีพิมพ์ 
ในเคร่ืองหมายวงเล็บ 
 

 ธงชัย  สันติวงษ์.  (2539ก).  การตลาดยุคโลกาภิวัตน์. 
 ธงชัย  สันติวงษ์.  (2539ข).  การบริหารเชิงกลยุทธ์. 
 Kotler, P.  (1989a).  Marketing management. 
 Kotler, P.  (1989b).  Social marketing. 
 
 3.2.12  การเรียงล าดับของงานเขียนหลายงานโดยผู้แต่งคนแรกไม่ใช่คนเดียวกัน แต่นามสกุลเดียวกัน 
ให้เรียงล าดับผู้แต่งที่มีนามสกุลเหมือนกัน ตามตัวอักษรย่อของชื่อต้น และชื่อกลาง ตามล าดับ 
 

 Dess, G. D., & Lumpkin, G. T.  (1999). 
 Dess, H. G., & Gunduz, U.  (2005). 
 Dess, J. P., & McFarlin, D.  (2008). 
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 3.2.13  ผู้แต่งที่เป็นชื่อหน่วยงาน สมาคม สโมสร  ให้ลงชื่อของหน่วยงาน เป็นค าเต็ม ไม่ใช้ตัวอักษรย่อ
และเรียงตามล าดับตัวอักษรตัวแรกของชื่อหน่วยงาน 
 

 สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย.  
 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 
 

 American Library Association. 
 American Psychological Association. 
 
 ถ้ามีหน่วยงานย่อยรับผิดชอบงานเขียน ให้ลงชื่อหน่วยงานใหญ่ ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค ชื่อ
หน่วยงานย่อย 
 

 กรมศิลปากร, ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, บัณฑิตวิทยาลัย. 
 

 National Science and Technology Development Agency, Science and  
  Technology Knowledge Service. 
 University of Sydney, Department of Oriental Study. 
 
 3.2.14  นามสกุลที่ขึ้นต้น ด้วยค าว่า de, la, du, van  ให้เรียงล าดับเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของนามสกุล
นั้น 
 

 De Bono, E. 
 De Francis, J. 
 Van Auken, P. 
 
 3.2.15  งานเขียนที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อเร่ืองหรือชื่อบทความ เรียงตามล าดับอักษรของชื่อเร่ือง 
และรายการจะเรียงปนกับชื่อผู้แต่ง 
 

 ทรรศนะ  ใจชุ่มชื่น.  (2543). 
 นวรัตน์  เจียรนัย.  (2545). 
 บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนของนักเรียนในโครงการขยาย 
  โอกาสทางการศึกษา.  (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). 
 
 3.2.16  เอกสารด้านกฎหมาย ให้ปฏิบัติเหมือนเอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
 3.2.17  เรียงรายการที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข ตามตัวสะกดของการออกเสียง 
 

 หาความหมายให้ชีวิต. 
 5 นาทีกับศิลปินไทย. 
 5 minute lessons. 
 Five star English. 
 
 3.2.18  การพิมพ์รายการบรรณานุกรม พิมพ์ double space ทุกรายการ  การพิมพ์แต่ละรายการใช้
รูปแบบย่อหน้าเข้าไป (hanging indent format) ส าหรับบรรทัดที่ 2, 3,  ของแต่ละรายการ 
    

   ผู้แต่ง.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเร่ือง .(พิมพ์ครั้งที่).  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 
3.3  การลงรายการบรรณานุกรมของสื่อประเภทต่างๆ 
       3.3.1  หนังสือ 
  3.3.1.1  ผู้แต่ง 1 คน 
  ผู้แต่ง 1.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเร่ือง (พิมพ์ครั้งที่).  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 

  จุมพต  สายสุนทร.  (2552).  กฎหมายระหว่างประเทศ (พิมพ์คร้ังที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม).   
   กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
  

  Harris, M. B.  (1995).  Basic statistics for behavioral science research.  Boston:  
   Allyn and Bacon. 
 
  3.3.1.2  ผู้แต่ง 2 คน 
  ผู้แต่ง 1, & ผู้แต่ง 2.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่).  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 

  ปิยะ  นากสงค์, และพันธุ์รวี  วรสิทธิกุล.  (2545).  ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมร้อง 
   คาราโอเกะ.  กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย. 
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  Magee, J., & Kramer, J.  (2006).  Concurrency state models & Java programs.   
   West Sussex, UK: John Wiley. 
 
  3.3.1.3  ผู้แต่ง 3 คน 
  ผู้แต่ง 1, ผู้แต่ง 2, & ผู้แต่ง 3.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่).  สถานที่พิมพ์:  
   ส านักพิมพ์. 
 

  สุภมาส  อังศุโชติ, สมถวิล  วิจิตรวรรณา, และรัชชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน์.  (2551). 
   สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: เทคนิค 
   การใช้โปรแกรม LISREL.  กรุงเทพฯ: มิสชั่น มีเดีย. 
  

  John, J. A., Whitaker, D., & Johnson, D. G.  (2001).  Statistical thinking for  
   managers.  Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.  
   
  3.3.1.4  ผู้แต่ง 4 คน 
  ผู้แต่ง 1, ผู้แต่ง 2, ผู้แต่ง 3, & ผู้แต่ง 4.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่).  สถานที่พิมพ์:  
   ส านักพิมพ์. 
 

  วิภา  เพิ่มทรัพย์, วศิน  เพิ่มทรัพย์, สุทธิพร  ธนากรเมธา, และประดิษฐ์  ลิมปนวงศ์แสน. 
   คู่มือปลาดาวออฟฟิศ.  กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น. 
  

  Hansmann, U., Merk, L., Nicklous, M. S., & Stober, T.  (2003).  Pervasive  
   computing (2nd ed.).  Berlin: Springer-Verlag.  
 
  3.3.1.5  ผู้แต่ง 5 คน 
  ผู้แต่ง 1, ผู้แต่ง 2, ผู้แต่ง 3, ผู้แต่ง 4, และ หรือ & ผู้แต่ง 5.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเรื่อง (พิมพ์ 
   คร้ัง ที่).  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 

  วิธารัตน์  ประดับ, อุดมลักษณ์  อ าพันธ์, ภัสสรา  ลิ่มกังวาฬมงคล, ปิยลักษณ์  พงษ์ทวี 
   วิรัตน,์ และสิรินภรณ์  ชินบัญชนะ.  (2547).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการ 
   ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (Package program usage) 100-445.  กรุงเทพฯ: คณะ 
   บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
 
 



61 
 

  Luftman, J. N., Bullen, C. V., Liao, D., Nash, E., & Neuman, C.  (2004).  Managing  
   the information technology resources.  NJ: Pearson Prentice-Hall.  
  
  3.3.1.6  ผู้แต่ง 6 คน 
  ผู้แต่ง 1, ผู้แต่ง 2, ผู้แต่ง 3, ผู้แต่ง 4, ผู้แต่ง 5, และ หรือ & ผู้แต่ง 6.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเร่ือง   
   (พิมพ์ครั้งที่).  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 

  มนชยา  เจียงประดิษฐ์, ปัทมวดี  นันทนาเนตร์, สิโรตน์  จั่นงาม, ทัดดาว  แนบเนียน,  
   กิตยากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา, และ วีรวรรณ  ศักดาจิวะเจริญ.  (2550).  เอกสาร 
   ค าสอนวิชา หลักสถิติ ST 201.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจ 
   บัณฑิตย์. 
  

  Ardestani, K., Ferracchiati, F. C., Gopikrishna, S., Redkar, T., Sivakumar, S., &  
   Titus, T.  (2002).  Visual basic .NET threading handbook.  Birmingham, UK:  
   Wrox Press.  
 
  3.3.1.7  ผู้แต่ง 7 คน 
  ผู้แต่ง 1, ผู้แต่ง 2, ผู้แต่ง 3, ผู้แต่ง 4, ผู้แต่ง 5. ผู้แต่ง 6, และ หรือ & ผู้แต่ง 7.  (ปีพิมพ์).   
   ชื่อเรื่อง (พิมพ์คร้ังที่).  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 

  ปิยวรรณ  แสงสว่าง, วิสุทธิ์  ตรีเงิน, สุวนิตย์  จีระวงส์, สิริพร  หลอดเงิน, ธัญญะ   
   พรหมศร, ศึกษา  อุ่นเจริญ, และรมัยมาศ  จันทร์ขาว.  (2547).  เอกสารค าสอน 
   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต SC 101 (พิมพ์ครั้งที่ 3).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
  

  Luffman, J. M., Bulleen, C. V., Liano, A. D., McLeed, P. K., Nash, E. O., Schell, G.  
   E., & Neuman, C. C.  (2004).  Information technology resources management  
   (2nd ed.).  Upper Saddle River, NJ: John & Sons Press.  
 
  3.3.1.8  ผู้แต่งมากกว่า 7 คน 
  ผู้แต่ง 1, ผู้แต่ง 2, ผู้แต่ง 3, ผู้แต่ง 4, ผู้แต่ง 5, ผู้แต่ง 6, … ผู้แต่งคนสุดท้าย.  (ปีพิมพ์).   
   ชื่อเรื่อง (พิมพ์คร้ังที่).  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
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  ปรีดา  อุ่นเรือน, สมชาย  ตระกูลกิจ, ไพบูลย์  ใจดี, วัฒนา  เกียรติรัตน์, สุวรรณ  เปี่ยม 
   ไสว, วิไลพร  คล่องการเรียน, … บังอร  กนกงาม.  (2553).  การจัดการระบบ 
   สารสนเทศส าหรับ CEO (พมิพ์คร้ังที่ 3).  กรุงเทพฯ: ซีอีโอเพรส. 
  

  Mercer, D. W., Kent, A., Nowicki, S. D., Mercer, D., Squier, D., Choi, W., …  
   Morgan, C.  (2004).  Beginning PHP5.  Indianapolis, IN: Wiley.  
 
  3.3.1.9  ผู้แต่งมีสมณศักดิ์ 
  ชื่อสมณศักดิ์ (ชื่อเดิม).  (ปีพิมพ์).  ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่).  สถานที่พิมพ:์ ส านักพิมพ์. 
 

  พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน).  (2554).  นิพพานคือ 
   นิพพาน.  กรุงเทพฯ: คณะศิษยานุศิษย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. 
 

 
  พระราชรัตนรังสี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ).  (2553).  สู่แดนพุทธองค์กุสินารา.  กรุงเทพฯ:  
   ดีเอ็มเจ. 
  
  3.3.1.10  ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ 
  ชื่อ, ฐานันดรศักดิ์.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเรื่อง (พิมพ์คร้ังที่).  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 

  เสนีย์  ปราโมช, ม.ร.ว.  (2535).  ชีวลิขิต.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 
 

  Vajiravudh, King of Siam.  (1980).  Correspondence.  Selections.  Bangkok:  
   Chulalongkorn University Press. 
 
  3.3.1.11  ผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์ 
  ชื่อ, บรรดาศักดิ์.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเรื่อง (พิมพ์คร้ังที่).  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 

  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.  
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  3.3.1.12  ผู้แต่งใช้นามแฝง 
  ชื่อนามแฝง.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเร่ือง (พิมพ์ครั้งที่).  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 

  ทมยันตี.  (2547).  แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน (พิมพ์คร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ: ณ บ้าน 
   วรรณกรรม. 
  

  Ba Jin.  (2005).  Garden of repose bitter cold nights (Translated by Jack Hoe) (2nd  
   ed.).  Beijing: Foreign Languages Press.  
 
  3.3.1.13  หนังสือไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
  ชื่อเรื่อง (พิมพ์คร้ังที่).  (ปีพิมพ์).  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 

  หลากความคิด ชีวิตคนท างาน.  (2551).  กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กรภาค  
   เอกชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.  
  Art of display: Culture shows.  (2010).  Hong Kong, China: Links International. 
  
  3.3.1.14  หนังสือรวมเร่ือง มีชื่อ บรรณาธิการ ผู้รวบรวม หรือผู้เรียบเรียง 
  ชื่อบรรณาธิการ.  (บ.ก.) หรือ ชื่อผู้รวบรวม หรือ ผู้เรียบเรียง.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเรื่อง (พิมพ์ 
   คร้ัง ที่).  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 

  ปรุงศรี  วัลลิโภดม, ผกาวรรณ  เดชเทวพร, และพรรณิภา  นิลณรงค์.  (บ.ก.).  (2527).   
   สรุปผลการสัมมนาเร่ืองไตรภูมิพระร่วง.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
  ไพฑูรย์  สินลารัตน์, นพพร  ศรีวรวิไล, และอัศวิน  แสงพิกุล.  (บ.ก.).  (2552).  การ 
   บริหารจัดการ แนวคิดและทางเลือกร่วมสมัย.  กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัย   
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
 

  Rayanakorn, K.  (Ed.).  (2011).  Climate change challenges in the Mekong Region.   
   Chiang Mai: Chiang Mai University Press.  
  Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P.  (Eds.).  (2010).   
   Near infrared spectroscopy: Proceedings of the 14th international  
   conference.  West Sussex, UK: IMP. 
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  3.3.1.15  ผู้แต่งเป็นสถาบัน หน่วยงาน องค์การ สมาคม สโมสร ฯลฯ 
  ชื่อเต็มของสถาบันหรือหน่วยงาน.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเรื่อง (พิมพ์คร้ังที่).  สถานที่พิมพ์:  
   ส านักพิมพ์. 
   (ถ้าสถาบันหรือหน่วยงานเป็นผู้จัดพิมพ์ ให้ลงค าว่า ผู้แต่ง หรือ Author ใน 
   ต าแหน่งส านักพิมพ์) 
 

  กรมศิลปากร.  ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ.  (2543).  ปราสาทพนม 
   รุ้ง (พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
  

  Ministry of Education,  Department of Curriculum and Instruction Development.   
   (2001).  Basic education curriculum B.E. 2544 [A.D. 2001].  Bangkok:  
   Author.  
 
  3.3.1.16  หนังสือแปล 
  ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเรื่องที่แปล [ชื่อต้นฉบับ] (ชื่อผู้แปล, ผู้แปล).  สถานที่ 
   พิมพ์: ส านักพิมพ์.  (ต้นฉบับพิมพ์ ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 
 

  เกรย์, เจ.  (2552).  ผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ [Men are from mars,  
   women are from venus] (สงกรานต์  จิตสุทธิภากร, ผู้แปลและเรียบเรียง) (พิมพ์ 
   คร้ังที่ 26).  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
  บริกแฮม, อี. เอฟ., และฮุสตัน, เจ. เอฟ.  (2544).  การจัดการการเงิน [Fundamentals of  
   financial management] (เริงรัก  จ าปาเงิน, ผู้แปลและเรียบเรียง) (พิมพ์ครั้งที่ 2).   
   กรุงเทพฯ: บุ๊คเน็ท.  (ต้นฉบับพิมพ์ ปี ค.ศ. 2001). 
  ปาร์กเกอร์, อาร์. บี.  (2552).  ศพคนดัง [High profile] (อิสริยา  ชมภูผล, ผู้แปล).   
   กรุงเทพฯ: นกฮูก พับลิชชิ่ง. 
  

  Kiyosaki, R. T., & Lechter, S. L.  (2010).  Fu ba ba xiong ba ba [Rich dad, poor dad] 
   (L. Qinggi, & S. L. Zhu, Trans.).  Hai Kou: Nan hai chu ban she.     
  Luang Poo Buddha Isara.  (2008).  Valuable adages of Luang Poo Buddha Isara (T.  
   Wongamatasiri, & O. Limtasiri, Trans).  Ratchaburi: Thammaruk.  
  Stanislavski, K.  (2008).  My life in art (J. Benedetti, Trans.).  London: Routledge.  
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  3.3.1.17  หนังสือพิมพ์หลายครั้ง 
  ผู้แต่ง.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเร่ือง (พิมพ์ครั้งท่ี).  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 

  สนอง  วรอุไร.  (2549).  การท าชีวิตให้ได้ดีและมีสุข (พิมพ์ครั้งที่ 5).  กรุงเทพฯ:  
   อัมรินทร์. 
  

  Creswell, J. W.  (2003).  Research design: Qualitative, quantitative and mixed method  
   approaches (2nd.).  CA: Sage.  
 
  3.3.1.18  หนังสือพิมพ์หลายเล่มจบ 
     1)  ใช้อ้างอิงทุกเล่มให้ลงช่วงระยะของการพิมพ์ ตั้งแต่ปีแรกถึงปีสุดท้ายในรายการปี
พิมพ์ในวงเล็บ 
 
 
 

  พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ.  (2553).  บทละครเร่ืองรามเกียรติ์  
   (เล่ม 1 – เล่ม 4) (พิมพ์คร้ังที่ 11).  กรุงเทพฯ: บรรณกิจ 1991. 
   (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2419 โรงพิมพ์ครูสมิท บางคอแหลม). 
  

  Miller, T.  (Ed.).  (2003).  Television: Critical concepts in media and cultural studies  
   (Vols. 1-5).  London: Routledge.  
 
   2) ใช้อ้างอิงเพียงบางเล่ม ให้ระบุเฉพาะปีพิมพ์ของเล่มที่ใช้อ้างอิง 
 

  พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ.  (2553).  บทละครเร่ืองรามเกียรติ์  
   (เล่ม 3) (พิมพ์ครั้งที่ 11).  กรุงเทพฯ: บรรณกิจ 1991. 
  

  Miller, T.  (Ed.).  (2003).  Television: Critical concepts in media and cultural studies  
   (Vols. 1).  London: Routledge.  
 
  3.3.1.19  บทความหรือบทในหนังสือ 
  ชื่อผู้แต่งบทความหรือบท.  (ปีพิมพ์).  ชื่อบทความหรือบท. ใน หรือ In ชื่อบรรณาธิการ  
   (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.), ชื่อหนังสือ (น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า).  สถานที่ 
   พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
   บรรณาธิการชาวต่างประเทศใส่อักษรย่อชื่อต้นและชื่อรอง ตามด้วยนามสกุล 
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  ณัฐพล  ปัญญโสภณ.  (2554).  มุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อกระบวนการผลิต 
   ละครเพื่อการสื่อสาร. ใน ชนัญชี  ภังคานนท์ (บ.ก.), กระบวนทัศน์ 
   มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทายของเอเชียแปซิฟิก (น. 23-24).  กรุงเทพฯ:  
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
  

  Sinnaeve, G., Pissard, A., Fernandez-Pierna, J. A., Lognay, G., Rondia, A., Dupont,  
   P., … Lateur, M.  (2010).  Use of near infrared spectroscopy for the  
   determination of internal quality of entire apples.  In S. Saranwong, S.  
   Kasemsumran, W. Thanapase, & P. Williams (Eds.), Near infrared  
   spectroscopy: Proceedings of the 14th International Conference (pp. 255- 
   259).  West Sussex, UK: IMP. 
    
  3.3.1.20  การอ้างอิงเอกสารทุติยภูมิ 
     ผู้นิพนธ์อ้างอิงเอกสารทุติยภูมิ เพราะไม่สามารถค้นหาต้นฉบับเดิมได้  การเขียน
รายการบรรณานุกรมเหมือนกับรายการหนังสือทั่วไป 
 

  พนม  คลี่ฉายา.  (2539).  อิทธิพลและประสิทธิภาพของสือ่เกี่ยวกับข่าวสารการเลือกตั้ง 
   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อผู้มีสิทธิ 18-19 ปี เขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.  
   2538.  กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม. 
  

  Balinda, L., Martie-Louise, V., & Kate, K.  (2007).  Measuring the benefits of  
   entrepreneurship at different levels of analysis.  Journal of Management &  
   Organization, 13 (4), pp. 312-330. 
  
  3.3.1.21  หนังสือไม่มีสถานท่ีพิมพ์ ส านักพิมพ์ และปีพิมพ์ 
  ผู้แต่ง.  (ม.ป.ป. หรือ n.d.).  ชื่อเรื่อง (พิมพ์คร้ังที่).  ม.ป.ท. หรือ N.P.: ม.ป.พ. หรือ n.p. 
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           dissertation, สถาบัน, สถานที่).  สืบค้นจาก หรือ Retrieved from  
      http://www.xxxxxxxxxx 
 

  มานพ  จันทร์เทศ.  (2544).  การน าเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ  
   (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ).   
   สืบค้นจาก http://tdc.thailis.or.th/tdc  
  Oshi, D.  (2009).  Rural women and the financing of health care in Nigeria (Doctoral  
   dissertation, Institute of Social Studies).  Retrieved from http://libopac.ait.ac. 
   th/  
 
  3.3.1.26  จุลสาร แผ่นพับ เอกสารอัดส าเนา 
  ผู้แต่ง.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเร่ือง (พิมพ์ครั้งที่) [แผ่นพับ หรือ Brochure].  สถานที่พิมพ:์ ส านัก  
   พิมพ์. 
 

  ประเภทของสิ่งพิมพ์ใส่ไว้ในวงเล็บปีกกาต่อจากชื่อเร่ือง คือ [จุลสาร หรือ pamphlet] หรือ [แผ่น
พับ หรือ brochure] หรือ [เอกสารอัดส าเนา หรือ Mimmeograph] 
 

  บุญเลิศ  อรุณพิบูลย์.  (2551).  ขุมทรัพย์ซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานในองค์กร: โอเพนซอร์ส 
   และฟรีแวร์ [จุลสาร].  ปทุมธานี: ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ละ 
   เทคโนโลยี  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.   
  สุดใจ  วงษ์เทศ.  (2550).  เสภาเพลงขับล าของชาวบ้านสู่ราชส านักสยาม [จุลสาร].   
   กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 
   

  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. 
 
  3.3.1.27  สิทธิบัตร 
     ในการอ้างอิงในเนื้อหาให้ระบุหมายเลขของสิทธิบัตรและปีที่จดทะเบียน (Issue date)  
แต่ส าหรับบรรณานุกรมจะต้องระบุรายละเอียด คือ ผู้ประดิษฐ์ หรือผู้สร้างสรรค์งาน วันที่จดทะเบียน
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สิทธิบัตร ชื่อสิทธิบัตร และหมายเลขสิทธิบัตร สถานที่และหน่วยงานที่ก าหนดหมายเลขสิทธิบัตร  ดัง
รูปแบบข้างล่าง 
 
  ชื่อผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์.  (ปทีี่อนุมัติสิทธิบัตร).  ชื่อสิทธิบัตรและหมายเลข.   
   สถานที่พิมพ:์ ส านักพิมพ์. 
 

  อาริมาสะ  คากะ และคณะ.  (2553).  สิทธิบัตรไทย เลขที่ 28634.  กรุงเทพฯ: กรม 
   ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.  
 

  Ichikawa, T., Aoyama, S., & Yamada, K.  (2551).  สิทธิบัตรไทย เลขที่ 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. 
 
       3.3.2  วารสาร 
  3.3.2.1  บทความวารสารท่ีมีปีที่และฉบับที่ 
  ชื่อผู้แต่ง.  (ปีพิมพ์).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร, เลขของปีที่ (เลขของฉบับที่), เลขหน้า. 
 

  ปิยะวิทย์  ทิพรส.  (2553).  การจัดการป้องกันและลดสารให้กลิ่นโคลน Geosmin ใน 
   ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ า.  วารสารสุทธิปริทัศน์, 24(72), 103-119. 
  ล าดวน  เทียรฆนิธิกุล.  (2552).  เส้นทางเสด็จเยี่ยมราชส านักต่างประเทศของพระบาท  
   สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ. 2443 – 2444 (ร.ศ. 119 - 120) (4).   
   วชิราวุธานุสรณ์สาร, 28(4), 29-39. 
 

  Siriwongworawat, S.  (2003).  Use of ICT in Thai libraries: An overview.  Program:  
   Electronic Library and Information Systems, 37(1), 38-43. 
  Tandra, R., Sahai, A., & Veeravalli, V.  (2011, March).  Unified space-time metrics to  
   evaluate spectrum sensing.  IEEE Communications Magazine, 49(3), 54-61. 
    
  3.3.2.2  บทความวารสารท่ีไม่มีปีที ่แต่ออกต่อเนื่องท้ังปี รวมจดหมายข่าว 
  ผู้แต่ง.  (ปีพิมพ์).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร, เลขของฉบับที่, เลขหน้า. 
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  อรอนงค์  เสนะวงศ์.  (2554, เมษายน).  บ้านพักบนเกาะกูดของครอบครัวตรัยวัฒนา.   
   เพื่อนเดินทาง, 376, 164-169. 
  อ านาจ  แก้วสามัคคี.  (2554, มีนาคม-เมษายน).  ลักษณะข้อบกพร่องในงานฉีดขึ้นรูป 
   พลาสติก: สาเหตุ ป้องกันและการแก้ไข.  พลาสติก,12-15. 
 

  Griffith, C.  (2001, June).  The changing skyline.  Business Traveller, 6-9. 
  Henricus, J.  (2011, June).  Peace time boom.  Business Traveller, 56-60. 
 
  3.3.2.3  บทความท่ีไม่มผีู้แต่ง 
  ชื่อบทความ.  (ปีพิมพ์).  ชื่อวารสาร, เลขปีที่(เลขฉบับที่), เลขหน้า. 
 

  การขับเคลื่อนเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.  (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. 
     
       3.3.3  หนังสือพิมพ์ 
  ผู้แต่ง.  (ปีพิมพ์, วัน เดือน).  ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp. เลข 
   หน้า. 
  (ถ้าเลขหน้าไม่ต่อเนื่องให้ลงทุกหน้าโดยมีเคร่ืองหมายจุลภาคคั่น เช่น น . 8, น. 10, น. A2. หรือ 
pp. 21, A3, A5, A8.) 
  3.3.3.1  มีผู้แต่ง 
 

  พนิดา  สงวนเสรีวานิช.  (2554, 24 เมษายน).  พระปลัดสุชาติ สุวัฑฺฒโก ปกาเกอะญอ  
   นักพัฒนา.  มติชน, น. 17-18. 
  รังสรรค์  ศรีวรศาสตร์.  (2554, 28-29 เมษายน).  มารู้จัก DRG.  สยามรัฐ, น. 16. 
  วรินทร์  ตริโน.  (2554, 28 เมษายน).  ห่วงเงินทุนไหลช้า.  มติชน, น. 18. 
 

  Boonnoon, J.  (2011, April 28).  Manufacturers flood Thai market.  The Nation, p. 7A. 
  Thianthongdee, K.  (2011, April 26).  Online marketing for hotels and tourism.   
   The Nation, p. 6A. 
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  Wancharoen, S.  (2011, April 30).  Earthquake-proof buildings still a leap of faith.   
   Bangkok Post, p. 11. 
    
  3.3.3.2  ไม่มีผู้แต่ง 
 

  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. 
 
       3.3.4  สื่อโสตทัศน์ และอื่นๆ 
  3.3.4.1  บันทึกรายการโทรทัศน์และวิทยุ 

ชื่อผู้จัดรายการ.  (ผู้จัดรายการ).  (ปี, วันที่ เดือนที่จัด).  ชื่อเร่ือง.  [ชื่อชุดรายการ].   
      สถานที่: สถานีวิทยุโทรทัศน์หรือผู้ผลิต. 

 

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

ชื่อผู้ก ากับ.  (ผู้ก ากับ).  (ปีที่ผลิต).  ชื่อภาพยนตร์ [ภาพยนตร์].  สถานที่: ผู้ผลิต. 
 

  ชาตรีเฉลิม  ยุคล, ม.จ.  (ผู้ก ากับ).  (2550).  ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
   [ภาพยนตร์].  กรุงเทพฯ: พรีเมี่ยมเรคคอร์ด. 
   ธนิตย์  จิตนุกูล.  (ผู้ก ากับ).  (2546).  ขุนศึก [ภาพยนตร์].  กรุงเทพฯ: พรีเมี่ยมเรคคอร์ด. 
 

  Campion, J.  (Director).  (2006).  The piano [Motion picture].  Bangkok: Mangpong. 
  Madagascar [Motion picture].  (2005).  Bangkok: Catalyst Alliance (Thailand). 
  
  3.3.4.3  เพลงในรูปแบบซีดี 
 

ชื่อผู้ประพันธ์เพลง.  (ปีลิขสิทธิ์).  ชื่อเพลง [บันทึกโดยนักศิลปินที่เป็นคนละคนกับ 
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 ผู้ประพันธ์].  ใน หรือ On ชื่ออัลบั้ม [สื่อที่บันทึก เช่น ซีดี].  สถานที่: ผู้ผลิต.   
 (วันที่ท าการบันทึกถ้าต่างจากปีลิขสิทธิ์) 

 

  เบน  ชลาทิศ.  (2548).  มีแฟนแล้ว ทบทวน. ใน Ben Chalatit [ซีด]ี.  กรุงเทพฯ: โซนี่  
   บีเอ็มจี มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ประเทศไทย). 
    

  One love…Best of blue (Fans ed.).  (2005).  On 4Ever blue [CD].  Bangkok: EMI  
   Music (Thailand). 
    
  3.3.4.4  ผลงานทางศิลปะ 
 

ชื่อจิตรกร.  (จิตรกร).  (ปีผลิตผลงาน).  ชื่อผลงานศิลปะ [ภาพวาด หรือ Painting].   
 สถานที่: หน่วยงานแสดงผลงาน. 

 

ชื่อจิตรกร.  (จิตรกร).  (ปีที่ผลิตผลงาน).  ชื่อผลงานศิลปะ [ภาพวาด หรือ Painting].   
 สถานที่แสดงนิทรรศการ.  สืบค้น วัน เดือน พ.ศ., จาก หรือ Retrieved from  
 http://www.xxxxxxxxxx 

 

  วิสิทธิ์  บุญเรือง.  (จิตรกร).  (2554).  ภาพความสุขของเด็กๆ [ภาพวาดสีอะคลีลิกบน 
   ผ้าใบ].  สิปางอาร์ตแกลเลอร่ี.   สืบค้น 6 พฤษภาคม 2554, จาก http://www. 
   Sipangartgallery.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid= 
   12884&pid=52394 
   สุวัฒน์  แสนขัติยรัตน์.  (จิตรกร).  (2534).  ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ [ภาพวาด].  กรุงเทพฯ:  
   ห้องสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
 

  Matisse, H.  (Artist).  (1910).  Still life with Geranium [Painting].  Display at  
   Pinakothek der Moderne.  Retrieved June 21, 2011, from http://th.wikipedia.  
   org/wiki/    
  Matisse, H.  (Artist).  (1917).  The painter and his model [Painting].  Retrieved June  
   21, 2011, from http://th.wikipedia.org/wiki/ 
  
       3.3.5  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  3.3.5.1  เว็บเพจ มีผู้แต่งหรือหน่วยงานรับผิดชอบ 

ผู้แต่ง.  (ปีพิมพ์).  ชื่อบทความ.  สืบค้น วัน เดือน ปี, จาก http://www.xxxxxxxxxx 
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  สุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย.  (2554).  จัดระเบียบส านักงานทนายความ.  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   
 
  3.3.5.2  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   1) บทความอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต เดิมปรากฏในวารสารฉบับพิมพ์ 

ผู้แต่ง.  (ปีพิมพ์).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร, เลขปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้า.  สืบค้น วัน  
  เดือน ปี, จาก http://www.xxxxxxxxxx 

 

  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) บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่มีวารสารฉบับพิมพ์ (Internet-only 
Journal) 

ผู้แต่ง.  (ปีพิมพ์, เดือน).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร, เลขของปีที่ (ฉบับที่).  สืบค้น วัน 
 เดือน ปี, จาก http://www.xxxxxxxxxx 

 

  สุนันทา  เลาวัณย์ศิริ.  (2553).  ธาตอุาหารหลักของน้ าสกัดชีวภาพแบบเข้มข้นจากขยะ 
   ครัวเรือน.  วารสารออนไลน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 29(2).  สืบค้น 21  
   มิถุนายน 2554, จาก http://www.journal.msu.ac.th/index.php?option=com_  
   content&task=  
 

  Buckingham, J. T., LeBeau, L. S., & Klein, W. M. P.  (2011).  The performance  
   versus ability distinction following social comparison feedback.  Current  
   Research in Social Psychology: An electronic journal.  Retrieved June 23,  
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   2011, from http://www.uiowa.edu/grpproc/crisp/crisp.html 
 
   3) บทความจากฐานข้อมูล 

ผู้แต่ง.  (ปีพิมพ์).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร, เลขของปีที่ (ฉบับที่).  สืบค้น วัน เดือน ปี,  
  จาก ชื่อฐานข้อมูล 

 

  ทัณฑกานต์  ดวงรัตน์.  (2548, 30 มกราคม).  สื่อสารการตลาดในระดับรากหญ้า.   
   ฐานเศรษฐกิจ.  จากฐานข้อมูลบทความอาจารย์ มธบ.  
 

  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.   
 
  3.3.5.3  บทความจากข่าวสาร จดหมายข่าว จัดท าเป็นรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
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