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การเขียนรายการอางอิง ระบบ APA (American Psychological Association)
1. บทความควรเขียนการอางอิง บอกแหล่งที�มา ข้อมูลซึ�งปรากฏอยูท่ า้ ยเล่มหรื อท้ายบท อันเป็ นการ
ให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานและเป็ นการสร้างความน่าเชื�อถือกับชิ�นงานนั�น ๆ
2. บทความควรเขียนการอางอิงจากภาษาตางประเทศที่สามารถสืบคนไดอยางนอย 3-5 รายการ
3. บทความเขียนรายการอางอิงเฉพาะที่ปรากฏในบทความเทานั้น โดยจัดเรียงตามลําดับตัวอักษร
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และภาษาอังกฤษเรียงตามอักษร A-Z
4. ในกรณีที่มีรายการอางอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหจัดเรียงเปนภาษาไทยกอน แลวจึงตาม
ดวยภาษาอังกฤษ

ตัวอยางการเขียนรายการอางอิง
1. ถ้าข้อมูลส่ วนแรกของวัสดุอา้ งอิงเหมือนกัน ให้จดั เรี ยงตามลาดับอักษรของข้อมูลส่ วน
ต่อไป เช่น ถ้าชื่อผูแ้ ต่งเหมือนกันให้จดั เรี ยงตามลาดับอักษรนามสกุล เช่น
ประสิ ทธิ์ กาญจนวัฒน์
ประเสริ ฐ จันดา
2. ถ้าข้อมูลส่ วนแรกของบรรณานุกรมเป็ นตัวเลข ให้จดั เรี ยงไว้ก่อนข้อมูลที่เป็ นตัวอักษร
ถ้ามีขอ้ มูลที่เป็ นตัวเลขหลายรายการ ให้เรี ยงลาดับค่าของตัวเลข
3. ถ้าผูแ้ ต่งเป็ นคนเดียวกัน หรื อหน่วยงานเดียวกันให้เรี ยงลาดับตามเลขปี ที่พิมพ์จากน้อย
ไปมาก กรณี ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์ ซึ่ งใช้คาว่า “ม.ป.ป.” หรื อ “มปป.” ให้เรี ยงสิ่ งพิมพ์ที่ไม่ปรากฏปี ที่
พิมพ์น้ ีหลังรายการสิ่ งพิมพ์ที่ปรากฏเลขปี ที่พิมพ์
4. ถ้าข้อมูลส่ วนแรกเป็ นคาย่อ สาหรับหนังสื อภาษาไทยให้จดั เรี ยงลาดับของข้อมูลที่เป็ น
คาย่อก่อน สาหรับภาษาอังกฤษให้จดั เรี ยงตามลาดับตัวอักษรที่สะกดดังที่ปรากฏ เช่น
ส. ศิวรักษ์
สกรรจ์ จันทรัตน์
Mayor, J.
McCleland

2
5. ถ้ารายการแรกเป็ นชื่อเรื่ องและชื่ อเรื่ องนั้นมีคานาหน้านาม (Article) a, an, the การ
จัดเรี ยงให้เว้ นคานาหน้ านามนั้นไปเรี ยงตามลาดับตัว อักษรต้นของคาสาคัญที่อยู่ถดั ไป แต่ถา้ คา
นาหน้านามนั้นอยูใ่ นประโยคที่เป็ นชื่อเรื่ องให้พิจารณาเรี ยงลาดับคานาหน้านามนั้นด้วย เช่น
The International Book of Christmas Carols
An Introduction to Anthropology
6. ข้อมูลที่นามาพิมพ์บรรณานุกรมที่เป็ นหนังสื อ ให้ใช้ขอ้ ความที่ปรากฏในหน้าปกใน
ของหนังสื อนั้น และพิมพ์ดว้ ยอักษรตัวเอน
7. การพิมพ์บรรณานุ กรมให้เริ่ มพิมพ์ชิดแนวคัน่ หน้า ถ้าพิมพ์ขอ้ ความบรรทัดเดี ยวไม่
พอ ให้พิมพ์บรรทัดถัดมา โดยเว้นระยะย่อหน้าเข้าไป 0.60 นิ้ว สาหรับการพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
8. การพิมพ์รายการของบรรณานุกรมแต่ละรายการให้ข้ ึนบรรทัดใหม่ทุกครั้ง
9. รายการของบรรณานุกรมที่เป็ นรายการสุ ดท้ายของหน้า หากไม่ สามารถพิมพ์ จบได้
ในหน้านั้น ให้ยกรายการนั้นไปพิมพ์ในหน้าถัดไป
10. หลังเครื่ องหมายวรรคตอนทุกชนิด ให้เว้น 1 ตัวอักษร [ เครื่ องหมายวรรคตอน ได้แก่
. (มหัพภาค) , (จุลภาค) : (ทวิภาค) ; (อัฒภาค) ]
11. รู ปแบบของการพิมพ์บรรณานุกรมจากหนังสื อมีดงั นี้
ชื่อผูแ้ ต่ง.(ปี ที่พิมพ์). ชื่ อหนังสื อ.(ครั้งที่พิมพ์).เมืองที่พิมพ์:สานักพิมพ์.
12. การลงชื่ อผู แ้ ต่ ง ผูแ้ ต่ ง ชาวไทยให้ล งชื่ อ -นามสกุ ล เรี ย งไปตามปกติ ไ ม่ ว่า จะเป็ น
รายการวัสดุภาษาไทยหรื อภาษาต่างประเทศ ส่ วนผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศให้ลงชื่ อสกุลก่อนตามด้วย
เครื่ องหมายจุ ล ภาค แล้ว จึ ง ลงอัก ษรย่อชื่ อต้นและชื่ อ กลาง โดยใช้เ ครื่ องหมายมหัพ ภาคหลัง
ตัวอักษรย่อเหล่านั้น เช่น
ธีระพันธ์ ล. ทองคา
Kennedy, J. F.
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13. หนังสื อที่มีผแู ้ ต่ง 2 คน ให้ลงชื่ อผูแ้ ต่งทั้ง 2 คนนั้นตามลาดับที่ปรากฏในหน้าปกใน
ของหนังสื อ ใช้เครื่ องหมายจุลภาค ( , ) หลังชื่ อผูแ้ ต่งคนแรกแล้วเว้น 1 ตัวอักษร ใช้คาว่า “ และ ”
หน้าชื่อผูแ้ ต่งคนที่ 2 ภาษาอังกฤษใช้ “ and ” หรื อ “ & ” (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ ง แล้วใช้เหมือนกัน
ตลอด) เช่น
จรัล มะลูลีม, และสุ ดาวดี เหมทานนท์
Wright, F.D., & Medley, B.D.
(ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศตั้งแต่คนที่ 2 ขึ้นไป ให้เอานามสกุลขึ้นต้นก่อนทุกรายการ)
14. หนังสื อที่มีผแู ้ ต่ง 3-6 คน ให้ลงชื่ อผูแ้ ต่งทั้งหมด คัน่ ชื่ อด้วยเครื่ องหมาย “ , ” และใส่
คาว่า “ และ ” ในภาษาไทย ภาษาต่างประเทศใส่ เครื่ องหมาย “ & ” หรื อ “ and ” คัน่ ชื่อสุ ดท้าย เช่น
ศุภมิตร เมฆฉาย, พัชริ นทร์ ครุ ฑเมือง, อัญชลี วงษา, เทิดชัย เวียร์ศิลป์ ,
โกมุท อุ่นศรี ส่ง, และเกรี ยงศักดิ์ เพ่งอาพัน
Cate, A.R., Harris, D.L., Boswell, W, James, W.L., Yee, C., & Peter, A.V.
15. หนังสื อที่มีผูแ้ ต่งมากกว่า 6 คน ให้ลงชื่ อผูแ้ ต่ง 6 คนแรก ตามด้วยคาว่า “ และคน
อื่นๆ ” หรื อ “ et al.” เช่น
สมจิต สวชนไพบูลย์, สายพิณ กิจจา, บัญชา มุสิกานนท์, พิสิทธิ์ โพธิสุทธิ์ ,
พงษ์ศกั ดิ์ แพงคาอ้วน, ขัตติยา ด้วงสาราญ, และคนอื่นๆ
Bernstein, T.M., Simpson, S.P., Horper, M.V., Stolees, A.P., Doty, C.T., & Ross,
D.P., et al.
16. ชื่ อผูแ้ ต่ง ไม่ตอ้ งลงคานาหน้านาม เช่ น นาย นาง นางสาว ดร. ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พล.ต. ร.ต.อ. นพ.
17. ชื่ อผูแ้ ต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ให้ลงรายการด้วยชื่ อจริ งก่อน แล้วกลับเอาคา
นาหน้าแสดงฐานันดรศักดิ์หรื อบรรดาศักดิ์ไปไว้ขา้ งหลัง โดยมีจุลภาคคัน่ เช่น
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พูนพิสมัย ดิศกุล, ม.จ.
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
อนุมานราชธน, พระยา
จินตนา ยศสุ นทร, คุณหญิง
18. ผูแ้ ต่งที่เป็ นพระสังฆราชที่มีฐานันดรศักดิ์ ให้ลงพระนามจริ งก่อน แล้วกลับเอาคา
นาหน้าแสดงฐานันดรศักดิ์ไปไว้ขา้ งหลัง เช่น
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระสมณเจ้า กรมสมเด็จพระ
19. ผูแ้ ต่งที่เป็ นพระสังฆราชที่มาจากสามัญชน พระราชาคณะชั้นต่างๆ พระครู พระมหา
ให้ลงนามตามที่ปรากฏในหน้าปกในแล้ววงเล็บนามเดิมต่อท้าย เช่น
สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
20. ผูแ้ ต่งที่เป็ นหน่วยงานราชการ ให้ลงชื่ อหน่ วยงานใหญ่ก่อน แล้วตามด้วยหน่วยงาน
ย่อย หน่วยงานที่ลงเป็ นรายการแรกนั้นจะต้องเป็ นหน่วยงาน ไม่ ต่ากว่าระดับกรม เช่น
กระทรวงศึกษาธิการ.
กรมสามัญศึกษา.หน่วยศึกษานิเทศก์.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะศึกษาศาสตร์ .
(ไม่ตอ้ งกลับเอาคาที่แสดงสถานะของหน่วยงานไว้หลังชื่อ)
21. ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศที่มีคากากับชื่ อแสดงลาดับชั้นตระกูล เช่ น Sr. (Senior), Jr.
(Junior) ให้ถือว่าคาเหล่านั้นเป็ นส่ วนหนึ่งของชื่อ เช่น
Penn, R., Jr.
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22. ผูแ้ ต่งที่ใช้นามแฝง ให้ลงชื่อนามแฝงตามที่ปรากฏในหน้าปกใน เช่น
ทมยันตี
โมทยากร
ส. ศิวรักษ์
โสภาค สุ วรรณ
23. ปี ที่พิมพ์ให้พิมพ์ไว้ในวงเล็บ และปิ ดท้ายส่ วนนี้ ดว้ ยมหัพภาค (.) ถ้าไม่ปรากฏปี ที่
พิมพ์ ให้ลงคาว่า “มปป.” หรื อ “ม.ป.ป.” ในวงเล็บ หรื อ “n.d.” ในภาษาอังกฤษซึ่ งมาจากคาว่า no
date
24. ถ้ามีวสั ดุอา้ งอิงของผูแ้ ต่งคนเดียวกันมากกว่าหนึ่ งรายการ ในรายการแรกให้ลงชื่อ นามสกุล ผูแ้ ต่งไปตามปกติ ส่ วนในรายการต่อๆ มาไม่ตอ้ งลงชื่ อ-นามสกุลผูแ้ ต่งซ้ าอีก แต่ให้ขีด
เส้นจากแนวคัน่ หน้าเข้าไป 0.60 นิ้ว การจัดเรี ยงให้เรี ยงตามลาดับค่าน้อย-มากของปี พ.ศ. หรื อ ค.ศ.
เช่น
กรมวิชาการ. (2544). การศึกษาสภาพการอ่ านของนักเรี ยนและการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่ านใน
โรงเรี ยน. กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
. (2546). ปี แห่ งการส่ งเสริ มการอ่ านและการเรี ยนรู้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี . กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
วิทยากร เชียงกูล. (2547). คู่มือพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้นา. กรุ งเทพฯ: สายธาร.
. (2548). ปรั ชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่ทุกคนควรรู้ . กรุ งเทพฯ: สายธาร.
. (2549). อธิ บายศัพท์ การศึกษาและความรู้ สาขาต่ าง ๆ = Dictionary of education and
branches of sciences. กรุ งเทพฯ: สายธาร.
25. ถ้า มี ว สั ดุ อ้า งอิ ง ของผูแ้ ต่ ง คนเดี ย วกัน มากกว่า หนึ่ ง รายการ มี บางรายการพิ มพ์ปี
เดียวกัน ให้กากับท้ายปี ที่พิมพ์ดว้ ยอักษร ก ข ค สาหรับภาษาไทย และ a b c สาหรับภาษาอังกฤษ
และจัดเรี ยงตามลาดับอักษรที่ติดกับปี ที่พิมพ์น้ นั
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546ก). การบริ หารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่เป็ นนิติบุคคล.
กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
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. (2546 ข). พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546.
กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
สุ วทิ ย์ มูลคา. (2547ก). กลยุทธ์ การสอนคิดวิเคราะห์ . กรุ งเทพฯ: ภาพพิมพ์.
. (2547 ข). กลยุทธ์ การสอนคิดอย่ างมีวิจารณญาณ. กรุ งเทพฯ: ภาพพิมพ์.
26. หนังสื อที่ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่งให้ลงรายการแรกด้วยชื่อเรื่ อง เช่น
ครั วรสจัด. (2547). กรุ งเทพฯ: แสงแดด.
An inventory of environmental education related organization & resource persons. (2003).
Bangkok: Strengthening Environmental Education in Thailand (SEET).
27. ชื่อเรื่ องของวัสดุอา้ งอิงให้คดั ลอกจากตัววัสดุ ถ้าเป็ นหนังสื อให้ดูจากหน้าปกใน โดย
พิมพ์ดว้ ยอักษรตัวเอน
28. หนังสื อภาษาอังกฤษให้เขียนชื่อเรื่ อง โดยขึ้นต้นคาด้วยอักษรพิมพ์ ใหญ่ เฉพาะคาแรก
ส่ วนคาถัดๆ ไปให้ใช้ตวั พิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่ อเฉพาะ ชื่ อบุ คคล ชื่ อหน่ วยงาน ชื่ อย่อ ชื่ อภูมิศาสตร์
และชื่อเรื่ องรอง (อยูห่ ลังเครื่ องหมาย : )
Cutshall. B.K. (1999). A comparison of the potential economic benefits from two types of
small scale neem tree farming in Thailand. Chiang Mai: Chiang Mai University.
Koch, S. (1963). Psychology: A study of science. New York: McGraw-Hill.
29. หนังสื อภาษาไทยที่หน้าปกในระบุชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษควบคู่ไว้ดว้ ย ให้ลงชื่อเรื่ อง
ภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อเรื่ องภาษาไทย โดยมีเครื่ องหมายเท่ากับคัน่ เช่น
วิทยากร เชียงกูล. (2546). อธิ บายศัพท์ การศึกษาและความรู้ สาขาต่ างๆ = Dictionary of
education and branches of sciences. กรุ งเทพฯ: สายธาร.
30. หนังสื อภาษาไทยที่ หน้าปกในระบุชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ ให้ถอดคาอ่า นชื่ อเรื่ อง
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยก่อน แล้วเขียนชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บ เช่น
อรรถพล เอื้ออารี ยว์ วิ ฒั น์, และณัฎฐวีร์ เพชรไม้. (2544). ไกด์ ทู วินโดว์ ส เอ็กซ์ พี (Guide to
Windows XP). กรุ งเทพฯ: สตาร์คอม.
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31. ครั้งที่พิมพ์ ให้ระบุสาหรับหนังสื อที่พิ มพ์ต้ งั แต่ครั้งที่ 2 เป็ นต้นไป โดยพิมพ์อยู่ใน
เครื่ องหมายวงเล็บ (…) และถ้าหากการพิมพ์ครั้งใหม่น้ ีมีการปรับปรุ งเนื้อหาให้ระบุดว้ ย เช่น
ชูชยั สมิทธิไกร. (2548). การฝึ กอบรมบุคลากรในองค์ การ = Personnel training in organizations.
(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พนมเทียน. (2548). เพชรพระอุมา ตอน ไพรมหากาฬ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพฯ: ณ บ้าน
วรรณกรรม.
Mill, R.C. (1999). Process / Industrial instruments and controls handbook. (5 th ed.)
New York: McGraw-Hill.
32. สถานที่พิมพ์ให้ระบุชื่อเมืองหรื อจังหวัด ที่ปรากฏในตัววัสดุหรื อหน้าปกใน ถ้ามี
หลายชื่ อเมือง ให้ระบุชื่อเมืองชื่ อแรกที่ปรากฏ ถ้าหากปรากฏทั้งชื่ อเมืองและชื่ อรัฐให้ลงชื่ อเมือง
ก่ อนคัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาคแล้วตามด้วยชื่ อรัฐ เช่ น Lexington, Massachusetts และถ้าใน
หนังสื อไม่ระบุ ชื่อเมื องหรื อจังหวัดในลงคาว่า “ม.ป.ท.” หรื อ “มปท.” (มาจากคาว่าไม่ปรากฏ
สถานที่พิ มพ์ เลื อกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ งและใช้ใ ห้เหมื อนกันตลอดเล่ ม ) ในภาษาไทย และ n.p.
(มาจากคาว่า no place) ในภาษาอังกฤษ เช่น
Kotz, J.C. (2003). Chemistry & chemical reactivity. Melbourne, Victoria: Thomson,
Brooks/Cole.
33. สานักพิมพ์ให้ระบุชื่อสานักพิมพ์ที่ปรากฏในหน้าปกใน โดยระบุเฉพาะชื่อของ
สานักพิมพ์เท่านั้น คาประกอบอื่นที่ไม่จาเป็ นไม่ตอ้ งระบุ เช่น ห.จ.ก., ห้างหุ ้นส่ วนจากัด บริ ษทั ,
บริ ษทั ........ จากัด Publishers, Co., Ltd. หรื อ Inc. ให้ตดั ออก ยกเว้นสานักพิมพ์ของสถาบัน
อุดมศึกษา หรื อมีคาว่า Association, Corporation, University Press, Books, Press เช่น ข้อความ
ปรากฏว่า “สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ ” ให้ลงรายการว่า “โอเดียนสโตร์ ” “บริ ษทั สานักพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิช จากัด” ให้ลงว่า “ไทยวัฒนาพานิช” “Big Picture Media Corporation” “Oxford
University Press” “Penguin Books”
34. ถ้าเป็ นหนังสื อที่จดั พิมพ์โดยหน่วยงานราชการหรื อองค์กรหรื อสถาบันต่างๆ ให้ลง
คาว่า “ผูแ้ ต่ง” หรื อ “Author” แทนที่สานักพิมพ์ เช่น
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . ภาควิชากีฏวิทยา. (2538). บทปฏิ บัติการกีฏวิทยาเบือ้ งต้ น.
กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
Lesley University. (2005). Basic APA format for citing print material & media. Washington, DC:
Author.
35. หนังสื อที่นกั วิชาการในสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดพิมพ์จาหน่ายเองอนุโลมให้ใช้ชื่อ
หน่วยงานที่ผเู ้ ขียนนั้นสังกัดและระบุไว้ในตัวเล่มแทนส่ วนสานักพิมพ์ได้ เช่น

กอบศักดิ์ ภูตระกูล, ดอน นาครทรรพ, และหฤษฎ์ รอดประเสริ ฐ. (2548). การเปิ ดเสรี ภาพ
สถาบันการเงินไทยภายใต้ กรอบดับเบิล้ ยู ที โอ (WTO) และแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน. กรุ งเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชูชยั สมิทธิไกร. (2548). การฝึ กอบรมบุคลากรในองค์ การ = Personnel training in organizations.
(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิตินดั ดา จินาจันทร์ และวราภา เลาหเพ็ญแสง. (2547). นิทานประจาถิ่นล้ านนา เล่ ม 2. เชียงใหม่:
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
36. ถ้าไม่ปรากฏสานักพิมพ์ หรื อสถาบันที่ผแู ้ ต่งสังกัด ให้ลงชื่ อโรงพิมพ์ที่พิมพ์หนังสื อ
นั้น โดยระบุคาว่ า “โรงพิมพ์ ” นาหน้ าชื่ อทุกครั้ง แม้ ในชื่ อจะไม่ ปรากฏคาว่าโรงพิมพ์กต็ าม เช่น
พิมพ์ที่หา้ งหุ น้ ส่ วนจากัด จงเจริ ญการพิมพ์ ให้ลงคาว่า โรงพิมพ์จงเจริ ญการพิมพ์.
37. ถ้าไม่ปรากฏชื่ อสานักพิมพ์ หรื อผูจ้ ดั พิมพ์ หรื อโรงพิมพ์ ให้ลงว่า “ม.ป.พ.” หรื อ
“มปพ.” (มาจาก คาว่า ไม่ปรากฏสานักพิมพ์ เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ งและใช้ให้เหมือนกันตลอด
ทั้งเล่ม) ในภาษาไทย ส่ วนภาษาอังกฤษมักจะไม่พบกรณี เช่นนี้
38. หนังสื อที่ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์ภาษาไทยให้ลงคาว่า “ม.ป.ป.” หรื อ “มปป”. (มาจากคา
ว่ า ไม่ ป รากฏปี ที่ พิ ม พ์ เลื อ กใช้ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งและใช้ ใ ห้ เ หมื อ นกัน ตลอดทั้ง เล่ ม ) และ
ภาษาอังกฤษใช้ “n.d.” (มาจากคาว่า no date) เช่น
ชวลิต ดาบแก้ว, และสุ ดาวดี เหมทานนท์. (มปป.). พรรณไม้ ในวรรณคดี. กรุ งเทพฯ:
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โรงพิมพ์ ดี แอล เอส.
39. หนังสื อที่มีชื่อชุ ดอยูด่ ว้ ย นอกเหนื อจากชื่ อประจาเล่มนั้นๆ แล้ว ให้ลงรายการชื่อชุด
นั้นในวงเล็บต่อท้ายรายการสานักพิมพ์ เช่น
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริ ญ. (2546). กวาวเครื อ:สมุนไพรพลังหนุ่มสาวจากคัมภีร์โบราณสู่การใช้ จริ งใน
ปั จจุบัน. กรุ งเทพฯ: มติชน. (ชุดสารคดี)
40. บรรณานุกรมของวัสดุอา้ งอิงที่อยูร่ ายการสุ ดท้ายของหน้า หากไม่ สามารถพิมพ์ จบได้
ในหน้ านั้น ให้ ยกทั้งรายการไปพิมพ์ในหน้ าถัดไป

รูปแบบการพิมพ์จากวัสดุประเภทต่างๆ
รู ปแบบการพิมพ์ บรรณานุกรมจากหนังสื อ มีรูปแบบดังนี้
ชื่อผูแ้ ต่ง.(ปี ที่พิมพ์). ชื่อเรื่ อง.(ครั้งที่พิมพ์.).เมืองที่พิมพ์:สานักพิมพ์.*

* เอกสารและวัสดุทุกชนิดให้พิมพ์เครื่ องหมาย : ต่อจากอักษรตัวสุ ดท้ายของเมืองพิมพ์
ได้เลย โดยไม่ตอ้ งเว้น 1 ตัวอักษร
(เครื่ องหมาย หมายถึง เว้นระยะ 1 ตัวอักษร )
1. หนังสื อทีม่ ีผ้ แู ต่ งคนเดียว
ประเวศ วะสี . (2546). วิถมี นุษย์ ในศตวรรษที่ 21 สู่ภพภูมิใหม่ แห่ งการพัฒนา. กรุ งเทพฯ:
มูลนิธิสดศรี -สฤษดิ์วงศ์.
ยุวดี จอมพิทกั ษ์. (2547). ตารั บนา้ พริ กสมุนไพรบารุ งสุขภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 2.).
กรุ งเทพฯ: คุณพ่อ.
องอาจ นัยพัฒน์. (2548). วิธีวิทยาการวิจัยเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ = Quantitative and qualitative research methodologies in behavioral
and social sciences. กรุ งเทพฯ: สามลดา.
อาจินต์ ปัญจพรรค์. (2548). เหมืองแร่ 1 ฉบับสมบูรณ์ . (พิมพ์ครั้งที่ 4.). กรุ งเทพฯ: มติชน.
Millo, N. (2004). Bioanalytical chemistry. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
Niven, P. R. (2002). Balanced scorecard step by step: Maximizing performance and
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maintaining results. New York: John Wiley & Sons.
Peter, P. J. (2001). Handbook of herbs and spices. Florida: CRC Press.
2. หนังสื อทีม่ ีผ้ แู ต่ ง 2 คน
นิจศิริ เรื องรังสี , และธวัชชัย มังคละคุปต์. (2547). สมุนไพรไทย เล่ ม 1 = Thai herbs.
กรุ งเทพฯ: บี เฮลท์ต้ ี.
ธินดั ดา จินาจันทร์ , และวราภา เลาหเพ็ญแสง. (2547). นิทานประจาถิ่งล้ านนา. เชียงใหม่:
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุ กญั ญา สุ นทรส, และอุกฤษ พจนวรพงษ์. ชีวโมเลกุล. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
Rehg, J. A., and Santori, G.J. (2006). Industrial electronics. Upper Saddle River, New Jersey:
Prentice-Hall.
3. หนังสื อทีม่ ีผ้ แู ต่ ง 3-6 คน
ศุภนิมิตร เมฆฉาย, พัชริ นทร์ ครุ ฑเมือง, อัญชลี วงษา, เทิดชัย เวียร์ศิลป์ , โกมุท อุน่ ส่ งศรี ,
และเกรี ยงศักดิ์ เพ่งอาพัน. (2548). การจาแนกเพศปลาบึกด้ วยเครื่ องหมายโมเลกุล
ดีเอ็นเอ. เชียงใหม่: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Cate, A.R., Harris, D.L., Boswell, W., James, W.L., Yee, C., & Peter, A.V. (1991).
Trainee and clay therapy. Chicago: Chicago University Press.
4. หนังสื อทีม่ ีผ้ แู ต่ งมากกว่ า 6 คน
สมจิต สวชนไพบูลย์, สายพิณ กิจจา, บัญชา มุสิกานนท์, พิสิทธิ์ โพธิสุทธิ์, พงษ์ศิษย์ แพงคาอ้วน,
ขัตติยา ด้วงสาราญ, และคนอื่นๆ. (2548). การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญด้ วยกิจกรรมหลากหลาย. กรุ งเทพฯ: ศูนย์
วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
Bernstein, T.M., Simpson, S.J., Horper, M.V., Stokes, A.P., Doty, C.T., & Ross, D.P., et al.
(1965). The careful writer. New York: Atheneum.
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5. หนังสื อทีผ่ ู้แต่ งใช้ นามแฝงหรื อชื่ อย่ อ
ลักษณวดี. (2546). ดั่งดวงหฤทัย. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุ งเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม.
มาลา คาจันทร์. (2547). ดาบอุปราช. กรุ งเทพฯ: มติชน.
น. ณ ปากน้ า. (2543). ศิลปะลายรดนา้ . กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ.
6. ผู้แต่ งที่เป็ นสถาบันหรื อสิ่ ง พิมพ์ ที่ออกในนามหน่ วยงานราชการ องค์ การ สมาคม
บริษัท ห้ างร้ าน ฯลฯ
กรมศิลปากร. (2547). สตรี สาคัญในประวัติศาสตร์ ไทย. กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. (2542). ลพบุรี:ธานีแห่ งอารยธรรม. กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
Ministry of Culture. Office of the Permanent Secretary. (2004). Phra Aphai Mani part III.
Bangkok: Author.
United Nations Development Programme. (2004). Thailand’s response to HIV/AIDS :
Progess and challenges. Bangkok: Author.
7. หนังสื อทีม่ ีบรรณาธิการ *
จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา. (บรรณาธิการ). (2544). ความสัมพันธ์ ระหว่ างล้ านนา ล้ านช้ าง: กรณี ศึกษา
ศิ ล ปกรรมในเมื อ งเชี ย งใหม่ แ ละหลวงพระบาง. เชี ย งใหม่ : สถาบัน วิ จ ัย สั ง คม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Carpenter, C., (Ed.). (2000). Guidelines for sensory analysis in food product development
and quality control. Gaithersburg, Maryland: Aspen.

*

1. ชื่ อ หนัง สื อ ในภาษาต่ า งประเทศใช้อ ัก ษรตัว ใหญ่ เ ฉพาะค าขึ้ น ต้น และหลัง
เครื่ องหมาย “ : ” รวมทั้งคาที่เป็ นชื่อเฉพาะ
2. บรรณาธิการหลายคน ภาษาต่างประเทศใช้ (Eds.)
8. หนังสื อแปล
หนังสื อที่ แปลมาจากหนังสื อต่างประเทศให้ลงชื่ อผูแ้ ต่งเดิ มเป็ นรายการแรก โดยถอด
คาอ่านชื่อผูแ้ ต่งนั้นเป็ นภาษาไทย ตามด้วยปี ที่พิมพ์ในเครื่ องหมายวงเล็บ “ ( ). ” ชื่อเรื่ องที่แปลเป็ น
ภาษาไทย ชื่ อเรื่ องภาษาต่างประเทศในเครื่ องหมายวงเล็บ ตามด้วยชื่ อผูแ้ ปลในวงเล็บ เช่นกัน ถ้า
หากไม่ปรากฎชื่อผูแ้ ต่งเดิมให้ลงชื่อผูแ้ ปลเป็ นรายการแรก ต่อด้วยคาว่า “ผูแ้ ปล” ในเครื่ องหมาย ( )

12

ออเร็ นจ์, ซี. (2545). 25 ข้ อที่ไม่ ควรพลาดสาหรั บครู ยคุ ใหม่ . ( 25 Biggest mistakes
teachers make and how to avoid them). (คัคนางค์ มณี ศรี , ผูแ้ ปล).
กรุ งเทพฯ: เบรนเน็ท.
สุ รเดช ไกรนวพันธ์. (ผูแ้ ปล). (2548). 50 เรื่ องจริ งที่คนอยากประสบความสาเร็ จต้ องอ่ าน.
(How I made the sale that did the most for me). กรุ งเทพฯ: ตะวันออก แมกกาซีน.
9. หนังสื อทีไ่ ม่ ปรากฏชื่ อผู้แต่ ง
ให้ลงชื่อเรื่ องเป็ นรายการแรก ตามด้วยปี ที่พิมพ์ในเครื่ องหมายวงเล็บ ครั้งที่พิมพ์ เมืองที่
พิมพ์ และสานักพิมพ์
การปลูกป่ าไม้ . (2536). กรุ งเทพฯ: โครงการพัฒนาป่ าชุมชน กรมป่ าไม้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์.
ขอนแก่ น 200 ปี สุดยอดเมืองหลักภาคอีสาน พ.ศ. 2540. (2540). กรุ งเทพฯ:
โรงพิมพ์ฟิวเจอร์เพรส.
10. ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้าอิสระ
หลัง ชื่ อเรื่ องให้ระบุ ค าว่า วิท ยานิ พ นธ์ หรื อปริ ญญานิ พ นธ์ หรื อสารนิ พ นธ์ หรื อการ
ค้นคว้าอิสระตามที่สถาบันนั้ นใช้ ตามด้วยระดับปริ ญญาของวิทยานิ พนธ์ (ภาษาอังกฤษใช้คาว่า
Master’s thesis และ Doctoral dissertation) แล้วระบุสาขาวิชาหรื อวิชาเอกในเครื่ องหมายวงเล็บ
ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย แล้ว ใช้เครื่ องหมายจุลภาค ปิ ดท้ายด้วยชื่อเมืองที่มหาวิทยาลัยนั้นตั้งอยู่
ภานุพนั ธ์ ภักดี. (2550). การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษสาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้ านไร่ วิทยา อาเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทัยธานี. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหา
บัณฑิต (หลักสู ตรและการสอน). มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, นครสวรรค์.
สมชาย ลิ้มมณี . (2545). การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานตลาดกลางสิ นค้ าเกษตรร้ อยเอ็ด พ.ศ.
2536-2543. การค้นคว้าอิสระบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (ธุ รกิจการเกษตร).
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
เลิศชาย ศิริชยั . (2547). การสูญเสียที่ดินและการตอบสนองด้ านอาชีพของชาวนา:
ศึกษากรณี หมู่บ้านภาคกลาง. ปริ ญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณั ฑิต. (พัฒนศึกษาศาสตร์ ).
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, กรุ งเทพฯ.
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Darling, C.W. (1996). Giver of due regard: The poetry of Richard Willber. Doctoral dissertation.
University of Connecticut, Store, CT.
11. สิ่ งพิมพ์ทมี่ ีลกั ษณะเป็ นการรวบรวมบทความ
สิ่ งพิมพ์ที่มีลกั ษณะเป็ นการรวบรวมบทความ รวมเรื่ องต่างๆ ในเล่มเดียวกัน เช่น หนังสื อ
รวมบทความทางวิชาการ สารานุกรม รวมบทคัดย่อปริ ญญานิพนธ์ เอกสารประกอบการประชุมทาง
วิชาการ หากการอ้างอิงเป็ นการอ้างเพียงบางเรื่ องบางตอนหรื อบทใดบทหนึ่ งเท่านั้นให้ลงรายการ
บรรณานุกรมดังนี้
ชื่อผูเ้ ขียน.(ปี ที่พิมพ์). ชื่อบทความหรื อชื่อตอน.ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ),ชื่อเรื่ อง,
(น.หน้าแรก-หน้าสุ ดท้าย). เมืองที่พิมพ์:สานักพิมพ์.
ถ้ าไม่ มีชื่อผู้เขียนให้ ลงรายการแรกด้ วยชื่ อบทความหรื อชื่ อตอน
ส. บุบผานุวง. (2548). สองเอื้อยน้อง. ใน วีระพงศ์ มีสถาน (บรรณาธิการ), พลิกแผ่ นดิน ปลิน้ แผ่ นฟ้า
วรรณกรรมลาว รางวัลซีไรท์ , (น. 22-23). กรุ งเทพฯ: มติชน.
เสน่ห์ จามริ ก. (2547). มหาวิทยาลัยตายแล้ว. ใน ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็ นไทย,
(น. 41-74). กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์.
DeBakey, M. E. (1978). Heart. In The world book encyclopedia, (vol. 9, pp. 134-141).
Chicago: World Book-Childcraft International.
12. เอกสารที่ไ ม่ เป็ นเล่ ม เช่ น เอกสารประกอบค าสอน แผ่นพับ ให้ ร ะบุ ค าบอกเล่ า
ลักษณะของสิ่ งพิมพ์น้ นั ไว้หลังชื่อเรื่ อง ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (2550). รายงานการประเมินตนเอง ระบบมาตรฐานสากลของ
ประเทศไทย. (แผ่นพับ). นครสวรรค์: ผูแ้ ต่ง.
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2548). การประกันคุณภาพการศึกษา.
(แผ่นพับ). กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
13. คาสั่ ง ประกาศ ของหน่ วยงานต่ าง ๆ ใช้รูปแบบดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (2549, 1 สิ งหาคม). คาสั่งที่ 450/2549 เรื่ องแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานจัดกิจกรรมวันแม่ .
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องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครสวรรค์. (2546, 31 ตุลาคม). ประกาศองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครสวรรค์ เรื่ องแนวทางปฏิ บั ติในการให้ บริ การข้ อมูลข่ าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้ อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.
รู ปแบบการพิมพ์ บรรณานุกรมบทความจากวารสาร
การเขียนบรรณานุกรมบทความจากวารสาร ใช้รูปแบบดังนี้
ภาษาไทย
ชื่อ-นามสกุลผูเ้ ขียนบทความ.(ปี ,วันเดือน). ชื่อบทความ.ชื่ อวารสาร,ปี ที่(ฉบับที่),
หน้าแรกถึงหน้าสุ ดท้ายของบทความ.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อสกุล,อักษรย่อชื่อต้น.อักษรย่อชื่อกลางของผูเ้ ขียนบทความ.(ปี ,เดือนวัน).
ชื่อบทความ.ชื่ อวารสาร,ปี ที่(ฉบับที่),หน้าแรกถึงหน้าสุ ดท้ายของบทความ.
1. ชื่อผูเ้ ขียนบทความ ใช้หลักเกณฑ์การลงชื่อผูแ้ ต่งตามที่กล่าวมาแล้ว
2. ชื่อบทความ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการลงชื่ อเรื่ อง แต่ไม่ ต้องใช้อกั ษรตัวหนา หลัง
ชื่อบทความมีเครื่ องหมายมหัพภาค (.) คัน่
3. ชื่ อบทความภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เฉพาะคาแรก และหลังเครื่ องหมาย “ : ”
รวมทั้งชื่อเฉพาะ
4. ในกรณี ที่ไม่มีชื่อผูเ้ ขียนบทความ ให้ลงรายการแรกด้วยชื่อบทความ
ชุมพล ธีรลดานนท์. (2551, พฤษภาคม). โรงเรี ยนกวดวิชาในญี่ปุ่น. ผู้จัดการ, 25(296), 60-61.
มหา’ลัยไทย‘ความหวัง’บนความแตกต่าง. (2551, พฤษภาคม). สยามรั ฐสัปดาห์ วิจารณ์ , 55(34),
310.
ย้อนรอย...สภาการศึกษาไทย. (2550, ตุลาคม). วารสารการศึกษาไทย, 4(37), 38-39.
5. ชื่ อวารสาร ใช้ตามที่ปรากฏในหน้าปกในของวารสาร ให้ใช้ อักษรตัวเอน ในกรณี ที่
เป็ นวารสารภาษาอังกฤษ ให้ข้ ึนต้นคาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทุกคา ยกเว้น a, an, the และคาบุพบท เช่น
in, on, at, etc
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6. ปี ที่หรื อเล่มที่ (Volume) ให้ลงเฉพาะตัวเลข ไม่ตอ้ งลงคาว่า ปี ที่หรื อเล่มที่ และ เป็ น
ตัวเอน
7. ฉบับที่ (Number) ให้ลงเฉพาะตัวเลขในเครื่ องหมายวงเล็บต่อจากปี ที่ (ไม่ตอ้ งลงคาว่า
ฉบับที่) แล้วตามด้วยเครื่ องหมายจุล ภาค ( , ) หาก “ปี ที่และฉบับที่ ” ไม่มีอย่างหนึ่ งอย่างใด ให้ลง
เท่าที่มีและ ไม่ ต้องใส่ วงเล็บ
8. เลขหน้า ให้ล งเลขหน้า ที่ บ ทความตี พิ ม พ์ว่า เริ่ ม จากหน้า ใดถึ ง หน้า ใด ในกรณี ที่
บทความนั้นไม่ได้พิมพ์ต่อกันจนจบแต่มีต่อในหน้าอื่ นของวารสารฉบับเดี ยวกันนั้นอีกให้ลงเลข
หน้าเท่าที่ปรากฏทั้งหมดโดยใช้เครื่ องหมายจุลภาค (,) คัน่ หลังเลขหน้าให้ลงเครื่ องหมายมหัพภาค
ในกรณี ที่บ ทความไม่ จบในฉบับ ยัง มี ต่อในฉบับต่ อๆ ไป พร้ อมกับ เลขหน้า คัน่ ด้วย
เครื่ องหมายอัฒภาค (;) ทาเช่นนี้จนกว่าบทความนั้นจะจบสมบูรณ์ แล้วจึงใส่ เครื่ องหมายมหัพภาค
พงษ์ธรณ์ จรัญญากรณ์. (2548) ลดการสู ญเสี ย เพิ่มกาไรด้วยการใช้สตรี มแทรปอย่างเหมาะสม.
เทคนิค, 22(249), 151-154; 22(250), 145-150.
Capalidi, E. J. and Proctor, R. W. (2005, Summer). Is the worldview of qualitative inquiry a
proper guide for psychological research? The American Journal of Psychology, 118,
2551-2269.
Laudicina, P. and White, J. M. (2005, October ). India and China: Asia’s FDI magnets.
Far Eastern Economic Review. 168(9), 25-27.
รู ปแบบการพิมพ์ บรรณานุกรมบทความ ข่ าว หรื อคอลัมน์ จากหนังสื อพิมพ์
ลงรายการโดยใช้รูปแบบดังนี้
ชื่อผูเ้ ขียน.(ปี ,วันที่เดือน).*ชื่อบทความหรื อชื่อหัวข้อในคอลัม น์.ชื่ อหนังสื อพิมพ์ ,หน้าที่
ตีพิมพ์.

* หนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษให้ลง (ปี ,เดือนวัน).
1. การลงรายการสาหรับบทความจากหนังสื อพิมพ์ ใช้แบบแผนเดี ยวกับบทความจาก
วารสาร ต่างกันที่หนังสื อพิมพ์ไม่ ต้องลงปี ที่ ฉบับที่ แต่ลงวันเดือนปี แทน
2. ถ้าหากเป็ นข่า วจากหนัง สื อพิม พ์ ให้ล งรายการพาดหัวข่ าวหรื อหัวข้อข่า วแทนชื่ อ
บทความหรื อคอลัมน์ เช่น
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เรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์. (2551, 15 พฤษภาคม). หลักสู ตรใหม่ราชภัฎ. ข่ าวสด, น. 29.
ม.หอการค้าไทยผุดระบบทาวิจยั ที่บา้ น. (2551, 14 พฤษภาคม). กรุ งเทพธุรกิจ, น. 11.
Jirapon Boonnoon. (2008, May 29). NECTEC plans centers elderly. The Nation, p. 10 A.
Babies put at risk if given too much water. (2008, May 29). Bangkok Post, pp. 7-8.
รู ปแบบการพิมพ์ บรรณานุกรมจากราชกิจจานุเบกษา
ชื่อกฎหมาย.(ปี ,วันที่เดือน).ราชกิจจานุเบกษา,เล่ม,ตอนที่,หน้าที่ตีพิมพ์.
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542. (2542, 19 สิ งหาคม). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 116
ตอนที่ 74ก, น. 1-41.
รู ปแบบการพิมพ์ บรรณานุกรมจากการสั มภาษณ์
การลงรายการบรรณานุกรมจากการสัมภาษณ์ ใช้รูปแบบดังนี้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์.ตาแหน่ง (ถ้ามี).(ปี , วัน เดือน).สัมภาษณ์ .
1. การลงรายการผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงรายการผูแ้ ต่งดังกล่าวมาแล้ว
2. ต าแหน่ ง ของผู ใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ ถ้า มี ใ ห้ ร ะบุ ด้ว ย ต าแหน่ ง นั้น ต้อ งเกี่ ย วกับ เรื่ อ งที่ ใ ห้
สัมภาษณ์
3. ให้ระบุ ปี วัน เดือน ในเครื่ องหมายวงเล็บ แล้วตามด้วยคาว่า “สัมภาษณ์” เป็ นตัวเอน
ประเทื อ ง ภู มิ ภ ัท ราคม. อธิ ก ารบดี ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์. (2550, 27 กุ ม ภาพัน ธ์ ) .
สัมภาษณ์ .
ถนัดศรี สวัสดิวตั น์, ม.ร.ว. (2548, 12 มีนาคม). สัมภาษณ์ .
Kent, A. (2005, 17 September). Interview.
รู ป แบบการพิ ม พ์ บ รรณานุ ก รมจากวั ส ดุ สื่ อ โสตทั ศ น์ ป ระเภทภาพยนตร์ ภาพเลื่ อ น
ภาพนิ่ง แผนที่ และวีดิทศั น์ มีรูปแบบดังนี้
ชื่ อเรื่ อง.(ปี ที่ผลิต).(ชนิดของวัสดุ).ปี ที่ผลิต.เมืองที่ผลิต.ผูผ้ ลิต.
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การบริ หารด้ วยกระบองชีวจิ ต. (2546). (วีดิทศั น์). (2546). กรุ งเทพฯ: เธิ ร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชัน่ .
การพิมพ์ . (2539). (ภาพนิ่ง). กรุ งเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร.
แผนที่แสดงเขต อาเภอ ตาบล เทศบาล และข้ อมูลพืน้ ฐานของจังหวัด พ.ศ. 2543. (ม.ป.ป.).
(แผนที่). กรุ งเทพฯ: กรมแผนที่.
อากาศยาน = Superplanes. (2542). (วีดิทศั น์). กรุ งเทพฯ: กันตนา ดิสทริ บิวชัน่ .

รู ปแบบการพิมพ์ บรรณานุ กรมจากวัสดุสื่อโสตทัศน์ ประเภทแถบบันทึกเสี ยง แผ่ นเสี ยง
และแผ่นซีดี มีรูปแบบดังนี้
ชื่อผูบ้ รรยายหรื อผูพ้ ูดหรื อผูข้ บั รอง(ถ้ามี)(ปี่ ที่ผลิต).ชื่ อของวัสดุ.(ประเภทของวัสดุ).
สถานที่ผลิต.ผูผ
้ ลิต.
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมมาธิ ราช. (2546). หลักและวิธีการศึกษาทางรั ฐประศาสนศาสตร์ .
(แถบบันทึกเสี ยง). นนทบุรี: ผูแ้ ต่ง.
อัญชลี จงคดีกิจ. (2548). ด้ วยความคิดถึง. (ซีดี). กรุ งเทพฯ: แพลทตินมั .
ถ้าวัสดุอา้ งอิงนั้นเป็ นหนังสื อหรื อบทความจากวารสาร แต่ได้มาจากวัสดุยอ่ ส่ วนให้ระบุ
คาบอกชนิดของวัสดุน้ นั ไว้หลังชื่อเรื่ อง เช่น
นิทานโบราณว่าด้วยราชสี ห์กบั ช้าง. (2517, กรกฎาคม). (ไมโครฟิ ล์ม). ดรุ โณวาท, 1, 48-52.
รู ปแบบการพิมพ์ บรรณานุกรมจากแหล่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ สามารถสื บค้นได้ 2 ระบบ คือ ระบบออนไลน์ (Online)
และระบบซี ดีรอม (CD-ROM) การสื บค้นผ่านระบบออนไลน์คือ การสื บค้นไปยังแหล่งข้อมู ล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ อ ยู่ใ นที่ ไ กลซึ่ งอาจสื บ ค้น โดยวิธี ก ารต่ า งๆ ได้ เช่ น การถ่ า ยโอนข้อ มู ล (File
transfer) หรื อ ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail or E-mail) หรื อ การใช้เครื่ องระยะไกล
(Telnet) ข้อมูลที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ น้ นั จะมีรูปแบบที่เป็ นเนื้ อหา (Full text) คล้าย
กับข้อความในหนังสื อตารา หรื ออาจจะเป็ นบทความจากวารสาร (Articles) หรื อข่า ว (News)
โดยเฉพาะจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่บริ ษทั ต่างๆ ให้บริ การอยูใ่ นอินเตอร์ เน็ต
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การสื บค้นโดยใช้ซีดีรอม คือ การสื บค้นจากแผ่นดิสก์ที่บรรจุขอ้ มูลสาเร็ จรู ปไว้แล้ว
สามารถสื บค้นได้จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งอยู่ ณ ที่สถานบริ การนั้นๆ โดยไม่ตอ้ งเชื่ อมต่อกับ
โทรศัพท์ แผ่นซี ดีรอมที่ให้บริ การนั้นปกติจะมรชื่อเรื่ องของซี ดีรอมนั้น เช่น
“ Dissertation Abstracts Jan 1993-June 1996” ; “ERIC (1992-March 1996)” หรื อ
“1556 สายด่วนผูบ้ ริ โภคกับ อย. ปี 2543 ของ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา”

1. รู ปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นออนไลน์ เป็ นดังนี้
1.1 ข้อมูลที่เป็ นหนังสื อ
ผูแ้ ต่ง.(ปี ที่พิมพ์หรื อปี ที่สืบค้น).ชื่ อเรื่ อง.สถานที่พิมพ์:สานักพิมพ์.สื บค้นเมื่อวันเดือนปี
(หรื อ Retrieved/เดือนวัน,ปี ), จาก (from) ชื่อเว็บไซต์ เช่น
Davies, J. E., Wisdom, S., & Creaser, C. (2000). Out of sight but not out of mind:
Visually impaired people’s perspectives of library and information services.
Loughborough: LISU . Retrieved September 20, 2003, from
www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/public.html
1.2 ข้อมูลที่เป็ นบทความจากวารสาร
ผูแ้ ต่ง.(ปี ที่พิมพ์,วันเดือนของวารสารหรื อปี ที่สืบค้น).ชื่อบทความ.ชื่ อวารสาร,ปี ที่(ฉบับที่),
หน้าแรกถึงหน้าสุ ดท้าย.สื บค้นเมื่อวันเดื อนปี (หรื อ Retrievedเดื อนวัน, ปี ),
จาก(from)ชื่ อเว็บไซต์ เช่ น
Bearman, D. (2000, December). Intellectual property conservancies. D-Lip Magazine, 6(12),
20-23. Retrievrd June 30, 2002, from
http://www.dlib.org/dlib/december/bearman/12bearman.html
พิษณุ กล้าการนา. (2545, พฤษภาคม-มิถุนายน). เตรี ยมรับมือภาวะโลกร้อน. หมออนามัย, 11(6),
18-22. สื บค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2546, จาก http://moph.go.th/ops/doctor/backreport.htm
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1.3 ข้อมูลที่เป็ นบทความจากหนังสื อพิมพ์
ผูแ้ ต่ง. (ปี ที่พิมพ์,วันเดือนของหนังสื อพิมพ์หรื อปี ที่สืบค้น).ชื่อบทความ.ชื่ อหนังสื อพิมพ์ ,
สื บค้นเมื่อวันเดือนปี ,จาก(from)ชื่ อเว็บไซต์ เช่ น
เปลวสี เงิน. (2546, 9 ตุลาคม). ราลึก 30 ปี 14 ตุลา. ไทยโพสต์ , สื บค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2546, จาก
http://thaipost.net/mdex.ssp?bk=thaipost&post_date=Oct/2546news_id=77317
&cat_id=200
Weeks, L. (2001, August 29). Pat Schroeder’s new chapter. The Washington Post, Retrieved
March 9, 2003, from http://washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A365842001Feb7html
ผู้แต่ ง คือ ชื่อผูแ้ ต่งที่เป็ นเจ้าของผลงานที่นามาอ้าง กฎเกณฑ์การลงชื่ อผูแ้ ต่งเหมือนกับ
ที่กล่าวมาแล้ว หากไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง ให้ลงชื่อเรื่ องแทน
ปี ที่พิมพ์ คือ ปี ที่ตีพิมพ์ขอ้ ความที่ปรากฏ ถ้าไม่มีปีที่พิมพ์ ให้ลง ปี ที่สืบค้นแทน
ชื่ อเรื่ อง คือ ชื่ อของงานที่นามาอ้าง กรณี ที่ในแหล่งข้อมูลไม่บอกชื่ อเรื่ อง ให้สรุ ปแล้ว
ตั้งชื่อเรื่ องขึ้นเองในวงเล็บ
สื บค้ นเมื่ อ เป็ นการระบุวนั ที่สืบค้น ภาษาไทยให้ลง วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษให้ลง
Retrieved ตามด้วย เดือน วัน, ปี ,
จาก ชื่ อเว็บไซต์ คือ การระบุแหล่งที่สืบค้น ภาษาอังกฤษให้ใช้คาว่า from แล้วตามด้วย
ชื่อของเว็บไซต์
ชื่ อเว็บไซต์ ให้ระบุชื่อเว็บไซต์ตามที่ปรากฏที่เป็ นยูอาร์แอล (URL)
1.4 ข้อมูลจากระบบออนไลน์ มีตวั อย่างดังนี้
ทบวงมหาวิทยาลัย. (2544).กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา.
สื บค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2544, จาก
http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_document.htm
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มีชัย ฤชุพันธุ. (2544). วิเคราะหเจาะลึก TAMC ใครได? ใครเสีย?: คําบรรยาย ณ หอประชุม
แหงชาติสิริกิติ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2544. สื บค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2544, จาก
http://www.meechi.com
Bowers, K. L., et al. (1999, August). FYI on where to start-bibliography of internet working
information. Retrieved August 30, 1999, from E-mail: NISINFO@NIS.NSF.NET.
Message: Get RFC1175.TXT-1
ELVIS. (2000). Retrieved April 28, 2003, from http://www.senecac.on.ca/library2000
Fitzhugh, G., & Carliti, D, (1991, Spring). Kentucky experience: Statewide mandated
family life education in public schools. Family Life Education, 9(3), 10-13. Retrieved
November 15, 1992, from BRS/After Dark; File: Combined Health Information
Database (CHID); Item: HE 101117
The Japanese Surrender Documents-WWII. (1945, December). Retrieved July 15, 2000, from
Telnet: gopher.tc.umn.edu; Directory: Libraries/Electronic Book; File: Japanese
Surrender.
Jefferson, T. (1999). The declaration of independence. Retrieved September 10, 1999, from
FTP: quake. Think.com; Directory: pub/etext/1991;
file: declaration-of-independence.txt
Library Research Success. (2000). Retrieved April 29, 2000, from
http://www.ilearn.senega.on.ca/library/ssc100
Shakespeare, W. (n.d.). Hamlet (Arthur Bullen’s Straffort Town Edition).
Retrieved October 24, 2001, from Telnet: Library Dartmount, edu; Directory:
Shakespeare Plays; File: Hamlet
1.5 ข้อมูลจากซีดีรอม
Broome, J., & Fuller, L. (1993, May). What you need to know about children and television.
PTA-Today, 18(7), 7-9. Retrieved from ERIC (1992-March 1996) Acc. No. EJ467961.
Daniels, H., & Anghileri, J. (1995). Secondary mathematics and special education needs.
New York: Casell. Retrieved from ERIC (1992-March 1996)
Exercise helps clear fat from bloodstream. (1990, June). Heart Care, 13. Retrieved from Infotrac;
File: Heart Reference Center
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1.6 ข้อมูลจากฐานข้อมูล
สมจิตร ชี้แจง. (2536). พิพิธภัณฑ์ และห้ องสมุดธรรมะหลวงพ่ อปาน วัดบางนมโค
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา: การวิจัยเพื่อพัฒนาแหล่ งความรู้ ในชุมชน.
ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาผูใ้ หญ่). กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. สื บค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2544, จาก ฐานข้อมูล
ปริ ญญานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

การใช้คาย ่อในการเขียนบรรณานุกรม
คาย่อ
Anon
comp.
ed.
enl. ed.
rev. ed.
2 nd ed.
3 rd ed.
et al.
ibid
n.d.
n.p.
no.
p.
r.p.m.
tr.,trans
unpaged
vol.
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คาย่อที่เป็ นที่ยอมรับในการเขียนบรรณานุกรม มีตวั อย่างดังต่อไปนี้
คาเต็ม
ความหมาย
หมายเหตุ
Anonymous
ไม่ระบุชื่อ
compiler
ผูร้ วบรวม
พหูพจน์ใช้ comps.
editor,
บรรณาธิการ,
พหูพจน์ใช้ eds.
edited by
ผูจ้ ดั พิมพ์, จัดพิมพ์โดย
enlarged edition
ฉบับพิมพ์ใหม่ มีการเพิ่มเติม
revised edition
ฉบับพิมพ์ใหม่ มีการแก้ไข
second edition
พิมพ์ครั้งที่ 2
third edition
พิมพ์ครั้งที่ 3
et alii
และคนอื่น ๆ และคณะ (and others)
ibidem
เรื่ องเดียวกัน (in the same place)
no date
ไม่ปรากฏปี พิมพ์
ภาษาไทยใช้ ม.ป.ป.(มปป.)
no place
ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ภาษาไทยใช้ ม.ป.ท.(มปท.)
number
ฉบับที่
page
หน้า
พหูพจน์ใช้ pp.
revolution per minute
รอบต่อนาที
หมายถึงความเร็ วของ
แผ่นเสี ยงที่หมุนไป
translator
ผูแ้ ปล
พหูพจน์ใช้ trs.
translated by
แปลโดย
unpaged
ไม่ปรากฏเลขหน้า
volume
เล่มที่ (เช่น vol.4)
volumes
จานวนเล่ม (เช่น 4 vols.)

