คูมือการเขียนรายการอางอิงตามแบบ APA, 6th Edition
(APA Referencing Guide, 6th Edition)

บรรณานุกรม (bibliography) หรือรายการอางอิง (references list) เปนสวนประกอบที่
สําคัญสวนหนึ่งของงานเขียน ไมวาจะเปนเอกสารวิชาการ ตํารา หนังสือวิชาการทั่วไป วิทยานิพนธ
รายงานวิจัย ซึ่งจะปรากฏอยูสวนทายเลม เปนแหลงรวบรวมรายการอางอิงทั้งหมดที่ผูเขียนใชเปน
แหลงความรูในการศึกษา คนควา วิจัยขอมูลเพื่องานเขียนของเขา ซึ่งแหลงความรูนั้น ไดแก
หนังสือ บทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพ สื่อโสตทัศน เอกสารอิเล็กทรอนิกส ตลอดจน
รายการอางอิงตางๆ ที่ปรากฏในสวนเนื้อหาของงานเขียน ยกเวนขอมูลที่ไดจากการสื่อสารระหวาง
บุคคล เชน จดหมาย การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสแบบไมเปนทางการ ซึ่งจะปรากฏเฉพาะในสวน
เนื้อหาเทานั้น
วัตถุประสงคที่ใหผูเขียนแจงรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ไวใน
งานเขียน เพื่อเปนการแสดงจริยธรรมทางวิชาการ และเพื่อใหผูอานงานเขียนสามารถนําไปใชใน
การสืบคนสารสนเทศ
เพื่อการตรวจสอบความถูกตองหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามความ
ตองการตอไป ซึ่งผูอานสามารถทําไดอยางสะดวก

5.1 ขอกําหนดในการเขียนรายการบรรณานุกรม
รายการบรรณานุกรมแตละรายการประกอบดวยรายละเอียดที่แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับ
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภท เชน หนังสือ รายละเอียดของบรรณานุกรม
หนังสือแตละรายการ ประกอบดวย ชื่อผูแตง ปพิมพ ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ สถานที่พิมพ และ
สํานักพิมพ บทความในวารสาร ประกอบดวย ชื่อผูแตง ปพิมพ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร เลมที่ ฉบับ
ที่ หนาของบทความ เปนตน ฉะนั้นจึงมีความจําเปนจะตองทราบขอกําหนดของการลงรายละเอียด
ทางบรรณานุกรมดังกลาว
5.1.1 ชื่อผูแตง
5.1.1.1 ไมตองลงคํานําหนานาม ตําแหนงทางวิชาการ คําเรียกทางวิชาชีพ และตําแหนง
ยศตางๆ เชน ยศตํารวจ ทหาร เปนตน
พลเรือตรี สมภพ ภิรมย
ลงรายการเปน สมภพ ภิรมย.
ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน ลงรายการเปน ไพฑูรย สินลารัตน.

นายชัยวัฒน พิรุณสาร
รอยตํารวจเอก วินัย ซื่อสัตย
Sir John McLean

ลงรายการเปน
ลงรายการเปน
ลงรายการเปน

ชัยวัฒน พิรุณสาร.
วินัย ซื่อสัตย.
McLean, J., Sir.

5.1.1.2 ผูแตงเปนชาวไทย ใหลงทั้งชื่อและนามสกุล ตามลําดับ
ชนกภัทร ผดุงอรรถ.
ธารา กนกมณี.
พัจนา พรรณบัวหลวง.
5.1.1.3 ผูแตงเปนชาวตางประเทศ ใหลงนามสกุลตามดวยเครื่องจุลภาค และตอดว ย
อักษรยอของชื่อตน และชื่อรอง
John Campbell
C. D. Huang
W. R. King

ลงรายการเปน
ลงรายการเปน
ลงรายการเปน

Campbell, J.
Huang, C. D.
King, W. R.

ทั้งนี้รวมถึงผูแตงชาวไทยที่เขียนหนังสือเปนภาษาอังกฤษ จะลงรายการผูแตง
โดยใชนามสกุลขึ้นตน เหมือนผูแตงชาวตางประเทศ
Chanokphat Phadungath

ลงรายการเปน

Phadungath, C.

5.1.1.4 ผูแตงมีฐานันดรศักดิ์ และบรรดาศักดิ์ ใหกลับฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ ไว
หลังชื่อโดยมีเครื่องหมายจุลภาคคั่น
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ลงรายการเปน ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยา.
ม.ร.ว. รมณียฉัตร แกวกิริยา
ลงรายการเปน รมณียฉัตร แกวกิริยา, ม.ร.ว.
คุณหญิงทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา ลงรายการเปน ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, คุณหญิง.
ทานผูหญิงอุศนา ปราโมช
ลงรายการเปน อุศนา ปราโมช, ทานผูหญิง.

5.1.1.5 ผูแตงมีสมณศักดิ์ ใหลงชื่อสมณศักดิ์ และถาทราบชื่อเดิมใหใสไวในวงเล็บตอ
จากชื่อสมณศักดิ์
พระราชรัตนรังสี (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ).
พระราชพรหมยาน (หลวงพอฤาษีลิงดํา).
พระธรรมกิตติ.
5.1.1.6 ผูแตงใชนามแฝง ใหใสชื่อนามแฝงตามที่ปรากฏ
ดอกไมสด. (2542).
ทมยันตี. (2547).
Ba Jin. (2005).
5.1.1.7 ผูแตงคนเดียวกัน แตงหนังสือหลายชื่อเรื่องและพิมพในปเดียวกัน
ถาเปนภาษาไทย ใหใสอักษร ก, ข, ค, ง ไวทายปที่พิมพตามลําดับ
สวนภาษาอังกฤษ ใหใสอักษร a, b, c, d ไวทายปที่พิมพ
สมยศ นาวีการ. (2543 ก).
Frang, C. R. (1986 a).
5.1.1.8 ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใสชื่อหนังสือ หรือ ชื่อบท หรือ ชื่อบทความ แทน
หลากความคิด ชีวิตคนทํางาน. (2551).
Art of Display: Culture shows.
5.1.1.9 หนังสือที่ไมมีผูแตง แตมีบรรณาธิการใหลงชื่อบรรณาธิการแทน และตามดวย
คํายอ ของบรรณาธิก าร คือ (บ.ก.) ไวใ นเครื่องหมายวงเล็ บหลัง ชื่อของบรรณาธิก าร ถาเป น
ภาษาอังกฤษใชคําวา (Ed.) หรือ (Eds.) แทนคําวา Editor หรือ Editors
ปรุงศรี วัลลิโภดม, ผกาวรรณ เดชเทวพรม, และพรรณิภา นิลณรงค (บ.ก.).
Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P. (Eds.).

5.1.2 ปพิมพ
5.1.2.1 หนังสือ
1) ใสปพิมพในเครื่องหมายวงเล็บตามหลังชื่อผูแตง และตามดวยเครื่องหมาย
มหัพภาค ( . )
กรรณิการ สุขเกษม. (2550).
พวงรัตน ทวีรัตน. (2543).
David, A. (2006).
Neely, A. (2002).
2) หนังสืออยูในระหวางการพิมพ ใหลงคําวา กําลังจัดพิมพ หรือ in press ใน
เครื่องหมายวงเล็บแทนปพิมพ
(กําลังจัดพิมพ)
(in press)
3) หนังสือไมปรากฏปพิมพ ใสอักษรยอในเครื่องหมายวงเล็บแทนปพิมพ
(ม.ป.ป.)
(n.d.)

แทนคําเต็มวา ไมปรากฏปพิมพ
แทนคําเต็มวา no date

5.1.2.2 บทความในวารสาร บทความในหนังสือพิมพ
บทความวารสารใสปพิมพในวงเล็บ บทความในหนังสือพิมพใสปพิมพตาม
ดวยเครื่องหมายจุลภาค และวันที่ เดือนในเครื่องหมายวงเล็บ และตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค
พิศมัย อรทัย. (2549).
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2551, 23 พฤษภาคม).
Canterbury, R. M. (1999, Fall).
Mathew, K. & Bahaudin, G. M. (2007).

5.1.3 ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อบทความ
5.1.3.1 ชื่อหนังสือ พิมพดวยตัวเอนและลงทายดวยเครื่องหมายมหัพภาค “.” ตัวอักษร
ตัวแรกของชื่อ พิมพตัวพิมพใหญ คําอื่นๆ พิมพตัวพิมพเล็กทั้งหมด ยกเวนชื่อหนังสือที่มีชื่อเรื่อง
ยอย (Sub title) ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องยอยดวยตัวพิมพใหญ
สูแ ดนพุทธองค กุสินารา.
Study guide: Marketing communication.
5.1.3.2 ชื่อวารสาร พิมพดวยตัวเอน สําหรับชื่อภาษาอังกฤษ ตัว แรกของทุกคําหลัก
พิมพดวยตัวพิมพใหญ และลงทายดวยเครื่องหมายจุลภาค
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย,
Journal of College Admissions,
5.1.3.3 ชื่อ บทความ พิมพตัวธรรมดาตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค “.” สําหรับชื่อ
ภาษาอังกฤษตัวแรกของคําแรกพิมพดวยตัวพิมพใหญ และถามีชื่อเรื่องยอย อักษรตัวแรกของชื่อ
เรื่องยอยพิมพดวยตัวพิมพใหญ นอกนั้นพิมพตัวพิมพเล็ก
มหาวิทยาลัยของรัฐ: การประยุกตใชโมเดลสมการโครงสรางแบบอิทธิพล
ยอนกลับพหุกลุม.
Higher education marketing: A challenge.
5.1.4 ครั้งที่พิมพ
5.1.4.1 หนังสือ พิมพครั้งแรก ไมใสครั้งที่พิมพ
5.1.4.2 หนังสือ พิมพครั้งที่ 2 เปนตนไปใสครั้งที่พิมพตอจากชื่อเรื่อง โดยครั้งที่พิมพ
จะอยูในเครื่องหมายวงเล็บและตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค
(พิมพครั้งที่ 3).
(3rd ed.).
สถิติประยุกตสําหรับการวิจัย (พิมพครั้งที่ 3).
Management: Building competitive advantage (4th ed.).

5.1.5 ปที่ ฉบับที่ และหนา ของวารสาร
5.1.5.1 พิ ม พ เลข ป ที่ ข องวารสาร ด ว ยตั ว เอนต อ จากชื่ อ วารสาร โดยคั่ น ด ว ย
เครื่องหมายจุลภาค ถามี ฉบับที่ ใหใสเลขของฉบับที่ในเครื่องหมายวงเล็บตอจากเลขของปที่ แตไม
ใชตัวเอน
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 19 (3),
Journal of College Admissions, 165,
5.1.5.2 ใส เลขหนา ของบทความที่อางอิงตอจากเครื่องหมายจุลภาค และจบทายดวย
เครื่องหมายมหัพภาค
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 19 (3), 292-314.
Journal of College Admissions, 165, 22-30.
5.1.5.3 บทความจากหนังสือพิมพ ใหใสตัวอักษรยอของคําวา หนา คือ น. หรือ p. (1 หนา)
หรือ pp. (มากกวา 1 หนา) กอนระบุเลขหนา
มติชน, 34 (12097), น. 17-18.
สยามรัฐ, 61 (21186), น. 39.
Bangkok Post, pp. 3-5.
The Nation, 36 (52937), p. 12A.
5.1.6 สถานที่พิมพ
5.1.6.1 สิง่ พิมพที่ปรากฏชื่อเมืองที่พิมพหลายชื่อ ใหใสเมืองแรกที่ปรากฏ หรือชื่อเมือง
ของสํานักพิมพที่พิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพนั้นๆ
Amsterdam, London, New York, Singapore
ลงเมืองแรก คือ Amsterdam
5.1.6.2 สถานที่พิมพที่เปนชื่อเมืองซึ่งรูจักกันทั่วไป ลงรายการตามชือ่ ที่ปรากฏ ไมตอง
ลงชื่อประเทศ หรือรัฐ

ตัวอยางชื่อเมืองหลวง และเมืองสําคัญ ที่เปนที่รูจักกันทั่วไป
Amsterdam
Baltimore
Bangkok
Boston
Chicago
Jerusalem
London
Los Angeles
Milan
Moscow

New York
Paris
Philadelphia
Rome
San Francisco
Singapore
Stockholm
Tokyo
Vienna
Vientiane

5.1.6.3 สถานที่พิมพที่เปนชื่อเมืองซึ่งไมเปนที่รูจัก ใหใสอักษรยอของชื่อรัฐหรือชื่อ
เมืองและชื่อประเทศตามหลัง
เมือง Springfield รัฐ Massachusetts
เมือง Mahwah รัฐ New Jersey

ลงรายการเปน Springfield, MA:
ลงรายการเปน Mahwah, NJ:

5.1.6.4 ชื่อรัฐ และเมืองในเขตการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา ใหใชอักษรยอ 2
ตัว แทนชื่อรัฐตางๆ ตามที่การไปรษณียของประเทศสหรัฐอเมริกาใช

อักษรยอ 2 ตัว แทนชื่อรัฐ หรือชื่อเขตการปกครอง
ตามที่ใชในระบบไปรษณียของประเทศสหรัฐอเมริกา
รัฐ หรือ เขตการปกครอง

อักษรยอ

รัฐ หรือ เขตการปกครอง

อักษรยอ

Alabama

AL

Michigan

MI

Alaska

AK

Minnesota

MN

American Samoa

AS

Mississippi

MS

Arizona

AZ

Missouri

MO

Arkansas

AR

Montana

MT

California

CA

Nebraska

NE

Canal Zone

CZ

Nevada

NV

Colorado

CO

New Hampshire

NH

Connecticut

CT

New Jersey

NJ

Delaware

DE

New Mexico

NM

District of Columbia

DC

New York

NY

Florida

FL

North Carolina

NC

Georgia

GA

North Dakota

ND

Guam

GU

Ohio

OH

Hawaii

HI

Oklahoma

OK

Idaho

ID

Oregon

OR

IIIinois

IL

Pennsylvania

PA

Indiana

IN

Puerto Rico

PR

Iowa

IA

Rhode Island

RI

Kansas

KS

South Carolina

SC

Kentucky

KY

South Dakota

SD

Louisiana

LA

Tennessee

TN

Maine

ME

Texas

TX

Maryland

MD

Utah

UT

Massachusetts

MA

Vermont

VT

Virginia

VA

West Virginia

WV

Virgin Islands

VI

Wisconsin

WI

Washington

WA

Wyoming

WY

5.1.6.5 ไมปรากฏสถานที่พิมพ ใหใชอักษรยอ ดังนี้แทน
ม.ป.ท.
N.P.

(ไมปรากฏสถานที่พิมพ)
(No place of publication)

5.1.6.6 พิมพเครื่องหมายทวิภาค (colon) “ : ” ตอจากชือ่ สถานที่พิมพโดยไมเวนระยะ
กรุงเทพฯ:
ปทุมธานี:
Cambridge, MA:
Milan:
West Sussex, UK:
5.1.7 สํานักพิมพ
5.1.7.1 ถาสํานักพิมพเปนมหาวิทยาลัยและมีชื่อของรัฐหรือจังหวัดเปนสวนหนึ่งของ
ชื่อมหาวิทยาลัย ไมตองระบุชื่อของรัฐหรือจังหวัดในสวนของสถานที่พิมพอีก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
University of Wisconsin.
5.1.7.2 ลงชื่อของสํานักพิมพอยางสั้นและเขาใจไดชัดเจน เขียนชื่อ สมาคม บริษัท และ
โรงพิมพมหาวิทยาลัย แตใหตัดคําวา สํานักพิมพ หางหุนสวนจํากัด บริษัท หรือ คําวา Publishers,
Co., และ Inc. ซึง่ ไมจําเปนตองระบุ แตใหคงคําวา Books คําวา Press ในชื่อของสํานักพิมพไว
สํานักพิมพดวงกมล
บริษัท ดีเอ็มจี
บริษัท โรงพิมพไทยวัฒนาพานิชจํากัด
Harper Collins Publishers, Inc.
Prentice-Hall, Inc.
John Wiley & Sons, Inc.

ลงรายการเปน
ลงรายการเปน
ลงรายการเปน
ลงรายการเปน
ลงรายการเปน
ลงรายการเปน

ดวงกมล.
ดีเอ็มจี.
โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช.
Harper Collins.
Prentice-Hall.
John Wiley & Sons.

5.1.7.3 ถาชื่อของผูแตง เปน ชื่อ เดียวกั บชื่อของสํานัก พิมพ ใหใ ชคํา วา ผูแ ตง หรื อ
Author ในตําแหนงของสํานักพิมพ
5.1.7.4 ไมมีชื่อสํานักพิมพ ใหใสโรงพิมพแทนโดยใหคงคําวาโรงพิมพไว
โรงพิมพเลี่ยงเซียงจงเจริญ
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Cambridge University Press
5.1.7.5 ไมปรากฏทั้งชื่อสํานักพิมพ และโรงพิมพ ใหใชอักษรยอดังนี้
ม.ป.พ. (ไมปรากฏสํานักพิมพ)
n.p.
(no publisher)
5.1.7.6 ลงทายชื่อสํานักพิมพดวยเครื่องหมายมหัพภาค “ . ”
ไทยวัฒนาพานิช.
Wrox Press.
5.1.8 การพิมพอักษรยอในรายการบรรณานุกรม (APA, 2009, p. 180)
การกําหนดอักษรยอเพื่อใชในการลงรายการบรรณานุกรม มีดังนี้ :
edition
Revised edition
second edition
Editor (Editors)
Translator (&)
no date
page (pages)
Volume
Volumes
Number
Part

อักษรยอ
อักษรยอ
อักษรยอ
อักษรยอ
อักษรยอ
อักษรยอ
อักษรยอ
อักษรยอ
อักษรยอ
อักษรยอ
อักษรยอ

ed.
Rev. ed.
2nd ed.
Ed. (Eds.)
Trans.
n.d.
p. (pp.)
Vol.
Vols.
No.
Pt.

Technical Report
Supplement

อักษรยอ
อักษรยอ

Tech. Rep.
Suppl.

5.2 การเรียงรายการบรรณานุกรม
รายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ใชอางอิงในงานนิพนธทั้งหมด นํามาเรียงไวทาย
เลม โดยขอมูลที่นําลงไวที่สวนของบรรณานุกรม จะตองเปน ขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณ และเปน
ประโยชนตอการศึกษาคนควาตอไป
5.2.1 เริ่มตนหนาใหมสําหรับรายการบรรณานุกรม โดยมีคําวาบรรณานุกรมอยูตรงกลางหัว
กระดาษหนาแรก
5.2.2 จําแนกรายการทรัพยากรสารสนเทศออกเปน 2 กลุมใหญ คือ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
5.2.3 สําหรับวิทยานิพนธภาษาไทย เรียงรายการภาษาไทยกอนรายการภาษาอังกฤษ
5.2.4 เรียงรายการแตละรายการตามลําดับตัวอักษรของชื่อและนามสกุลของผูแตงคนแรก
โดยยึดหลักการเรียงตามพจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน สําหรับผูแตงชาวไทย สวนผู
แตงที่เปนชาวตางประเทศ (รวมทั้งผูแตงชาวไทยที่แตงหนังสือเปนภาษาอังกฤษ) เรียงตามลําดับ
ตัวอักษรของนามสกุลของผูแตงคนแรกตามดวยเครื่องหมายจุลภาคและอักษรยอของชื่อตน และชื่อ
รอง
5.2.5 เรียงตามลําดับอักษรตออักษร
นงลักษณ วิรัชชัย. (2545).
นงลักษณ วิรัชชัย, ดรุณี รักษพุทธ, และสุวิมล วองวาณิช. (2544).
นงลักษณ วิรัชชัย, และสุวิมล วองวาณิช. (2545).
Hoban, J. P. (2001).
Hoban, J. P., & Sydie, R. A. (1989).
Hoban, J. P., Yadin, D., & Tabory, M. (1999).
5.2.6 ในการเรียงลําดับชื่อผูแตงชาวตางประเทศ ที่มีคํานําชื่อ M’, Mc และ Mac ใหเรียง
ตามลําดับตัวอักษรที่ปรากฏ ไมตองถอดเปนคําเต็มวา Mac ทุกคํา และไมนับเครื่องหมาย ’ (APA,
2009, p. 182)
MacGee
McFarlin
M’ Neel

5.2.7 เอกสารหลายเรื่องแตงโดยผูแตงคนเดียวกัน เรียงลําดับตามปพิมพ ปพิมพกอน
เรียงลําดับไวกอน
เพ็ญพรรณ เจริญพร. (2548).
เพ็ญพรรณ เจริญพร. (2550).
เพ็ญพรรณ เจริญพร. (2552).
Nardini, R. F. (2001).
Nardini, R. F. (2004).
Nardini, R. F. (2008).
5.2.8 รายการชื่อผูแตงคนแรกคนเดียวกัน รายการที่มีผูแตงคนเดียว เรียงลําดับไวกอนรายการ
ที่มีผูแตงรวม
ถิรนันท อนวัชศิริวงศ, (2550).
ถิรนันท อนวัชศิริวงศ, และพิรุณ อนวัชศิริวงศ, (2552).
Orlikowski, W. (1996).
Orlikowski, W., & Baroudi, J. (1991).
5.2.9 รายการแรกชื่อผูแตงคนเดียวกัน ตามดวยผูแตงรวม คนที่ 2 คนที่ 3 และตอไป
ตามลําดับ ใหเรียงตามลําดับอักษรของชื่อและนามสกุล หรือนามสกุลของผูแตงคนที่ 2 และคนที่
3 หรือคนตอไปตามลําดับ
จักร ติงศภัทย, จุฑา เทียนไทย, และคํานวณ บัญชา. (2549).
จักร ติงศภัทย, จุฑา เทียนไทย, และพิบูล ทีรขันธ. (2551).
ชาย โพธิสิตา, และไชยยศ ไชยมั่นคง. (2550).
ชาย โพธิสิตา, สมยศ ชูทรัพย, 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).

5.2.10 ผูแตงตั้งแต 2 คนขึ้นไป ขอมูลตรงกัน ใหเรียงตามปพิมพ ปพิมพกอนมากอน
อัจฉรา ธารอุไร, ทัดดาว ศีลคุณ, และภคินี อุปถัมภ. (2544).
อัจฉรา ธารอุไร, ทัดดาว ศีลคุณ, และภคินี อุปถัมภ. (2549).
Roger, E. M., Mantel, S. J., & Servaes, J. (1995).
Roger, E. M., Mantel, S. J., & Servaes, J. (1999).
5.2.11 ถาชื่อของผูแตงทุกชื่อแตละรายการตรงกัน ปพิมพก็ตรงกัน ใหเรียงตามลําดับตัวอักษร
ของชื่อหนังสือ (ยกเวนคํานําหนา คือ A หรือ The ไมนับ)
ยกเวนถาสิ่งพิมพแตงโดยผูแตงคนเดียวกัน พิมพปเดียวกัน และเปนบทในเอกสารชุด
เชน ภาค 1 และ ภาค 2 (Part 1 and Part 2) ใหเรียงตามลําดับของชุด ไมใชเรียงตามตัวอักษรของชื่อ
เรื่อง
ใหระบุตัวอักษรพิมพเล็ก a, b, c, และตอไป ตามลําดับ หรือ ก, ข, ค, ตามลําดับ ตอทาย
ปพิมพ ในเครื่องหมายวงเล็บ
ธงชัย สันติวงษ. (2539ก). การตลาดยุคโลกาภิวัตน.
ธงชัย สันติวงษ. (2539ข). การบริหารเชิงกลยุทธ.
Kotler, P. (1989a). Marketing management.
Kotler, P. (1989b). Social marketing.
5.2.12 การเรียงลําดับของงานเขียนหลายงานโดยผูแตงคนแรกไมใชคนเดียวกัน แตนามสกุล
เดียวกัน ใหเรียงลําดับผูแตงที่มีนามสกุลเหมือนกัน ตามตัวอักษรยอของชื่อตน และชื่อกลาง
ตามลําดับ
Dess, G. D., & Lumpkin, G. T. (1999).
Dess, H. G., & Gunduz, U. (2005).
Dess, J. P., & McFarlin, D. (2008).
5.2.13 ผูแตงที่เปนชื่อหนวยงาน สมาคม สโมสร ใหลงชื่อของหนวยงาน เปนคําเต็ม ไมใช
ตัวอักษรยอและเรียงตามลําดับตัวอักษรตัวแรกของชื่อหนวยงาน

สมาคมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย.
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย.
American Library Association.
American Psychological Association.
ถามีหนวยงานยอยรับผิดชอบงานเขียน ใหลงชื่อหนวยงานใหญ ตามดวยเครื่องหมาย
จุลภาค ชื่อหนวยงานยอย
กรมศิลปากร, สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, บัณฑิตวิทยาลัย.
National Science and Technology Development Agency, Science and
Technology Knowledge Service.
University of Sydney, Department of Oriental Study.
5.2.14 นามสกุลที่ขึ้นตน ดวยคําวา de, la, du, van ใหเรียงลําดับเหมือนเปนสวนหนึ่งของ
นามสกุลนั้น
De Bono, E.
De Francis, J.
Van Auken, P.
5.2.15 งานเขียนที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใชชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ เรียงตามลําดับอักษรของ
ชื่อเรื่อง และรายการจะเรียงปนกับชื่อผูแตง
ทรรศนะ ใจชุมชื่น. (2543).
นวรัตน เจียรนัย. (2545).
บทบาทของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนของนักเรียนในโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษา. (2542).
ประภัสสร พูลโรจน. (2543).
Keen, P. G. W. (1991).
Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2004).
Management Information System. (2001).
Nahavandi, A., & Malekzadch, A. R. (1999).

5.2.16 เอกสารดานกฎหมาย ใหปฏิบัติเหมือนเอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตง
5.2.17 เรียงรายการที่ขึ้นตนดวยตัวเลข ตามตัวสะกดของการออกเสียง
หาความหมายใหชีวิต.
5 นาทีกับศิลปนไทย.
5 minute lessons.
Five star English.
5.2.18 การพิมพรายการบรรณานุกรม พิมพ double space ทุกรายการ การพิมพแตละรายการ
ใชรูปแบบยอหนาเขาไป (hanging indent format) สําหรับบรรทัดที่ 2, 3, 4 ของแตละรายการ
ผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง .(พิมพครั้งที)่ . สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.

5.3 การลงรายการบรรณานุ ก รมของสื่ อ ประเภทต า งๆ
5.3.1 หนังสือ
5.3.1.1 ผูแตง 1 คน
ผูแตง 1. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที)่ . สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
จุมพต สายสุนทร. (2552). กฎหมายระหวางประเทศ (พิมพครั้งที่ 8 แกไขเพิ่มเติม).
กรุงเทพฯ: วิญูชน.
Harris, M. B. (1995). Basic statistics for behavioral science research. Boston:
Allyn and Bacon.
5.3.1.2 ผูแตง 2 คน
ผูแตง 1, & ผูแตง 2. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที)่ . สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ปยะ นากสงค, และพันธุรวี วรสิทธิกุล. (2545). ดูหนังฟงเพลงเลนเกมรอง
คาราโอเกะ. กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย.
Magee, J., & Kramer, J. (2006). Concurrency state models & Java programs.
West Sussex, UK: John Wiley.

5.3.1.3 ผูแตง 3 คน
ผูแตง 1, ผูแตง 2, & ผูแตง 3. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที)่ . สถานที่พิมพ:
สํานักพิมพ.
สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. (2551).
สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร: เทคนิค
การใชโปรแกรม LISREL. กรุงเทพฯ: มิสชั่น มีเดีย.
John, J. A., Whitaker, D., & Johnson, D. G. (2001). Statistical thinking for
managers. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.
5.3.1.4 ผูแตง 4 คน
ผูแตง 1, ผูแตง 2, ผูแตง 3, & ผูแตง 4. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที)่ . สถานที่พิมพ:
สํานักพิมพ.
วิภา เพิ่มทรัพย, วศิน เพิ่มทรัพย, สุทธิพร ธนากรเมธา, และประดิษฐ ลิมปนวงศแสน.
คูมือปลาดาวออฟฟศ. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.
Hansmann, U., Merk, L., Nicklous, M. S., & Stober, T. (2003). Pervasive
computing (2nd ed.). Berlin: Springer-Verlag.
5.3.1.5 ผูแตง 5 คน
ผูแตง 1, ผูแตง 2, ผูแตง 3, ผูแตง 4, และ หรือ & ผูแตง 5. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (พิมพ
ครั้ง ที)่ . สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
วิธารัตน ประดับ, อุดมลักษณ อําพันธ, ภัสสรา ลิ่มกังวาฬมงคล, ปยลักษณ พงษทวี
วิรัตน, และสิรินภรณ ชินบัญชนะ. (2547). เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป (Package program usage) 100-445. กรุงเทพฯ: คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
Luftman, J. N., Bullen, C. V., Liao, D., Nash, E., & Neuman, C. (2004). Managing
the information technology resources. NJ: Pearson Prentice-Hall.

5.3.1.6 ผูแตง 6 คน
ผูแตง 1, ผูแตง 2, ผูแตง 3, ผูแตง 4, ผูแตง 5, และ หรือ & ผูแตง 6. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง
(พิมพครั้งที)่ . สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
มนชยา เจียงประดิษฐ, ปทมวดี นันทนาเนตร, สิโรตน จั่นงาม, ทัดดาว แนบเนียน,
กิตยากร อิศรางกูร ณ อยุธยา, และ วีรวรรณ ศักดาจิวะเจริญ. (2550). เอกสาร
คําสอนวิชา หลักสถิติ ST 201. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย.
Ardestani, K., Ferracchiati, F. C., Gopikrishna, S., Redkar, T., Sivakumar, S., &
Titus, T. (2002). Visual basic .NET threading handbook. Birmingham, UK:
Wrox Press.
5.3.1.7 ผูแตง 7 คน
ผูแตง 1, ผูแตง 2, ผูแตง 3, ผูแตง 4, ผูแตง 5. ผูแตง 6, และ หรือ & ผูแตง 7. (ปพิมพ).
ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที)่ . สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ปยวรรณ แสงสวาง, วิสุทธิ์ ตรีเงิน, สุวนิตย จีระวงส, สิริพร หลอดเงิน, ธัญญะ
พรหมศร, ศึกษา อุนเจริญ, และรมัยมาศ จันทรขาว. (2547). เอกสารคําสอน
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต SC 101 (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
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.
5.3.1.8 ผูแตงมากกวา 7 คน
ผูแตง 1, ผูแตง 2, ผูแตง 3, ผูแตง 4, ผูแตง 5, ผูแตง 6, … ผูแตงคนสุดทาย. (ปพิมพ).
ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที)่ . สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ปรีดา อุนเรือน, สมชาย ตระกูลกิจ, ไพบูลย ใจดี, วัฒนา เกียรติรัตน, สุวรรณ เปยม
ไสว, วิไลพร คลองการเรียน, … บังอร กนกงาม. (2553). การจัดการระบบ
สารสนเทศสําหรับ CEO (พิมพครั้งที่ 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.
5.3.1.9 ผูแตงมีสมณศักดิ์
ชื่อสมณศักดิ์ (ชื่อเดิม). (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที)่ . สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน). (2554). นิพพานคือ
นิพพาน. กรุงเทพฯ: คณะศิษยานุศิษย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.
พระราชรัตนรังสี (วีรยุทธ วีรยุทโธ). (2553). สูแดนพุทธองคกุสินารา. กรุงเทพฯ:
ดีเอ็มเจ.
5.3.1.10 ผูแตงมีฐานันดรศักดิ์
ชื่อ, ฐานันดรศักดิ.์ (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที)่ . สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว. (2535). ชีวลิขิต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช.
Vajiravudh, King of Siam. (1980). Correspondence. Selections. Bangkok:
Chulalongkorn University Press.
5.3.1.11 ผูแตงมีบรรดาศักดิ์
ชื่อ, บรรดาศักดิ.์ (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที)่ . สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
พรทิพย โรจนสุนันท, คุณหญิง. (2546). เปรี้ยวหลบใน. กรุงเทพฯ: สุดสัปดาห.
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.
5.3.1.12 ผูแตงใชนามแฝง
ชื่อนามแฝง. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที)่ . สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ทมยันตี. (2547). แกวกัลยาแหงแผนดิน (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ณ บาน
วรรณกรรม.

Ba Jin. (2005). Garden of repose bitter cold nights (Translated by Jack Hoe) (2nd
ed.). Beijing: Foreign Languages Press.
5.3.1.13 หนังสือไมปรากฏชื่อผูแตง
ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที)่ . (ปพิมพ). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
หลากความคิด ชีวิตคนทํางาน. (2551). กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองคกรภาค
เอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.
Art of display: Culture shows. (2010). Hong Kong, China: Links International.
5.3.1.14 หนังสือรวมเรื่อง มีชื่อ บรรณาธิการ ผูรวบรวม หรือผูเรียบเรียง
ชื่อบรรณาธิการ. (บ.ก.) หรือ ชื่อผูรวบรวม หรือ ผูเรียบเรียง. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (พิมพ
ครั้ง ที)่ . สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ปรุงศรี วัลลิโภดม, ผกาวรรณ เดชเทวพร, และพรรณิภา นิลณรงค. (บ.ก.). (2527).
สรุปผลการสัมมนาเรื่องไตรภูมิพระรวง. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
ไพฑูรย สินลารัตน, นพพร ศรีวรวิไล, และอัศวิน แสงพิกุล. (บ.ก.). (2552). การ
บริหารจัดการ แนวคิดและทางเลือกรวมสมัย. กรุงเทพฯ: ศูนยวิจัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
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.
5.3.1.15 ผูแตงเปนสถาบัน หนวยงาน องคการ สมาคม สโมสร ฯลฯ
ชื่อเต็มของสถาบันหรือหนวยงาน. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที)่ . สถานที่พิมพ:
สํานักพิมพ.
(ถาสถาบันหรือหนวยงานเปนผูจัดพิมพ ใหลงคําวา ผูแตง หรือ Author ใน
ตําแหนงสํานักพิมพ)

กรมศิลปากร. สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ. (2543). ปราสาทพนม
รุง (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ผูแตง.
Ministry of Education, Department of Curriculum and Instruction Development.
(2001). Basic education curriculum B.E. 2544 [A.D. 2001]. Bangkok:
Author.
5.3.1.16 หนังสือแปล
ชื่อผูแตงตนฉบับ. (ปพิมพ). ชื่อเรื่องที่แปล [ชื่อตนฉบับ] (ชื่อผูแปล, ผูแปล). สถานที่
พิมพ: สํานักพิมพ. (ตนฉบับพิมพ ป ค.ศ. หรือ พ.ศ.)
เกรย, เจ. (2552). ผูชายมาจากดาวอังคารผูหญิงมาจากดาวศุกร [Men are from mars,
women are from venus] (สงกรานต จิตสุทธิภากร, ผูแปลและเรียบเรียง) (พิมพ
ครั้งที่ 26). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
บริกแฮม, อี. เอฟ., และฮุสตัน, เจ. เอฟ. (2544). การจัดการการเงิน [Fundamentals of
financial management] (เริงรัก จําปาเงิน, ผูแปลและเรียบเรียง) (พิมพครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: บุคเน็ท. (ตนฉบับพิมพ ป ค.ศ. 2001).
ปารกเกอร, อาร. บี. (2552). ศพคนดัง [High profile] (อิสริยา ชมภูผล, ผูแปล).
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.
5.3.1.17 หนังสือพิมพหลายครั้ง
ผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที)่ . สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
สนอง วรอุไร. (2549). การทําชีวิตใหไดดีและมีสุข (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ:
อัมรินทร.
Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed method
approaches (2nd.). CA: Sage.

5.3.1.18 หนังสือพิมพหลายเลมจบ
1) ใชอางอิงทุกเลมใหลงชวงระยะของการพิมพ ตั้งแตปแรกถึงปสุดทายใน
รายการปพิมพในวงเล็บ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ. (2553). บทละครเรื่องรามเกียรติ์
(เลม 1 – เลม 4) (พิมพครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: บรรณกิจ 1991.
(พิมพครั้งที่ 1 พ.ศ. 2419 โรงพิมพครูสมิท บางคอแหลม).
Miller, T. (Ed.). (2003). Television: Critical concepts in media and cultural studies
(Vols. 1-5). London: Routledge.
2) ใชอางอิงเพียงบางเลม ใหระบุเฉพาะปพิมพของเลมที่ใชอางอิง
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ. (2553). บทละครเรื่องรามเกียรติ์
(เลม 3) (พิมพครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: บรรณกิจ 1991.
Miller, T. (Ed.). (2003). Television: Critical concepts in media and cultural studies
(Vols. 1). London: Routledge.
5.3.1.19 บทความหรือบทในหนังสือ
ชื่อผูแตงบทความหรือบท. (ปพิมพ). ชื่อบทความหรือบท. ใน หรือ In ชื่อบรรณาธิการ
(บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.), ชื่อหนังสือ (น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา). สถานที่
พิมพ: สํานักพิมพ.
บรรณาธิการชาวตางประเทศใสอักษรยอชื่อตนและชื่อรอง ตามดวยนามสกุล
ณัฐพล ปญญโสภณ. (2554). มุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตรตอกระบวนการผลิต
ละครเพื่อการสื่อสาร. ใน ชนัญชี ภังคานนท (บ.ก.), กระบวนทัศน
มหาวิทยาลัยไทยบนความทาทายของเอเชียแปซิฟก (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. 255259). West Sussex, UK: IMP.
5.3.1.20 การอางอิงเอกสารทุติยภูมิ
ผูนิพนธอางอิงเอกสารทุติยภูมิ เพราะไมสามารถคนหาตนฉบับเดิมได การ
เขียนรายการบรรณานุกรมเหมือนกับรายการหนังสือทั่วไป
พนม คลี่ฉายา. (2539). อิทธิพลและประสิทธิภาพของสื่อเกี่ยวกับขาวสารการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอผูมีสิทธิ 18-19 ป เขตกรุงเทพมหานครในป พ.ศ.
2538. กรุงเทพฯ: สถาบันสงเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม.
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.
หมายเหตุ ในกรณีที่เปนการอางอิงในเนื้อหา (in-text citation) ตองใสขอความเพิ่มในวงเล็บวา
(อางอิงใน .......ชื่อผูแตงสิ่งพิมพแหลงที2่ ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค และปพิมพ) สําหรับ
ภาษาอังกฤษใช (as cited in ….secondary source author, year)
5.3.1.21 หนังสือไมมีสถานที่พิมพ สํานักพิมพ และปพิมพ
ผูแตง. (ม.ป.ป. หรือ n.d.). ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที)่ . ม.ป.ท. หรือ N.P.: ม.ป.พ. หรือ n.p.
พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม). (ม.ป.ป.). แสงเทียนสองธรรม. กรุงเทพฯ:
รุงเรืองวิริยะพัฒนา.
สนธยา เรืองหิรัญ. (2551). การบัญชีชั้นกลาง 1. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.
เหลียวหลังแลหนา 15 ป Pulinet. (2545). ม.ป.ท.: ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวน
ภูมิภาค.
Chang, X. (1991). Hanyu cuobiezi xinli fenxi. N.P.: Zhonggue wenshi.
Pelegrin-Genel, E. (1996). The office. Canale, Italy: n.p.
The Council of the Development of Cambodia. (n.d.). Prime investment information
in Cambodia (Provinces-cities). Cambodia: Author.

5.3.1.22 หนังสืออางอิง
1) อางอิงทั้งเลม
ผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที)่ . สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ผูแตง. (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.). (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที)่ . สถานที่
พิมพ: สํานักพิมพ.
ชื่อเรื่อง. (ปพิมพ). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรุงเทพฯ: นานมีบุคส.
วงศ วรรธนพิเชฐ. (2548). พจนานุกรมตัวอยาง ประโยค วลี ภาษาอังกฤษพรอมคํา
แปล. กรุงเทพฯ: ไทยเวยส พับลิเคชั่นส.
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. (2548). กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.
Encyclopedia of software engineering. (1994). New York, NY: John Wiley & Sons.
Webster’s New World Dictionary of computer terms. (1988). New York, NY:
Webster’s New World.
Weik, M. H. (1983). Communications standard dictionary. New York, NY: Van
Nostrand Reinhold.
2) อางอิงเฉพาะบทหรือเรื่องในเลม
ผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อบทหรือเรื่อง. ใน ชือ่ บรรณาธิการ (บ.ก. หรือ Ed. หรือ
Eds.), ชื่อหนังสือ (น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา). สถานที่พิมพ: สํานัก
พิมพ.
ผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อบทหรือเรื่อง. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก. หรือ Ed. หรือ
Eds.), ชื่อหนังสือ (น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา). สืบคนจาก http://www.
xxxxxxxx.
กิตติ ทองลงยา. (2524). นก. ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เลม 1 (พิมพครั้งที่ 3) (น. 68-113). กรุงเทพฯ:
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน.
กาบู. (2544). ใน ประเสริฐ ณ นคร และคณะ (คณะกรรมการชําระพจนานุกรม),
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (น. 112). กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน.

พิสิฐ เจริญวงศ. (2545). โขงเจียม, ศิลปะถ้ําอําเภอ. ใน สารานุกรมประวัติศาสตรไทย
เลม 2 อักษร ข-จ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (น. 56-60). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
วงศ วรรธนพิเชฐ. (2547). Heart. ใน พจนานุกรมตัวอยาง ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ
พรอมคําแปล (น. 483-484). กรุงเทพฯ: ไทยเวยส พับลิเคชั่นส.
Movable-head disk unit. (1988). In L. Darcy, & L. Boston (Eds.), Webster’s New
World Dictionary of computer terms (p. 245) (3rd ed.). New York, NY:
Simon & Schuster.
Stevens, W. P. (1994). Data flow analysis and design. In B. Curtis, H. Eisner, R. E.
Fairley, N. E. Gibbs, H. Mills, J. Musa … W. Scacchi (Eds.), Encyclopedia of
software engineering (pp. 242-247). New York: John Wiley & Sons.
Weik, M. H. (1983). Frequency-division multiplexing (FDM). In Communications
Standard dictionary (p. 382). New York, NY: Van Nostrand Reinhold.

5.3.1.23 รายงานการวิจัย
ผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (รายงานผลการวิจัย). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
พินิจ ทิพยมณี. (2553). การวิเคราะหปญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของ
ประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
เฉลิมสิน สิงหสนอง. (2553). การพัฒนาชุดการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานในรายวิชา
คณิตศาสตรธุรกิจสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
Chitnomrath, T. (2011). A study of factors regarding firm characteristics that affect
financing decisions of public companies listed on the stock exchange of
Thailand (Research report). Bangkok: Dhurakij Pundit University.
Jirapanthong, W. (2010). Development of selection model to support higher
education (undergraduate programs) using data mining technique (Research
report). Bangkok: Dhurakij Pundit University.

5.3.1.24 เอกสารการประชุมวิชาการ (Meetings, Symposia)
1) จัดพิมพเปนรูปเลม
ผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อบทความหรือชื่อเรื่องของบท. ใน หรือ In ชื่อ
บรรณาธิการ (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.), ชื่อการประชุม (น. หรือ p. หรือ
pp. เลขหนา). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ชัชพล มงคลิก. (2552). การประยุกตใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหในการจัด
ตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา. ใน การ
ประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 5 (น. 46). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
ธมนวรรณ กัญญาหัตถ, และศรัณยพงศ เทีย่ งธรรม. (2554). ความพึงพอใจของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอประโยชนของสมารทโฟน. ใน ชนัญชี
ภังคานนท (บ.ก.), กระบวนทัศนมหาวิทยาลัยไทยบนความทาทายของเอเชีย
ปาซิฟก (น. 119-121). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
Krongtaew, C., Messner, K., Hinterstoisser, B., & Fackler, K. (2010).
Lignocellulosic structural changes after physico-chemical pretreatment
monitored by near infrared spectroscopy. In S. Saranwong, S. Kasemsumran,
W. Thanapase, & P. Williams (Eds.), Near infrared spectroscopy:
Proceedings of the 14th International conference (pp. 193-198). West
Sussex, UK: IMP.
Soutar, G., & Mazzarol, T. W. (1995). Gaining competitive advantage in education
services exports: Forward integration and strategic alliances in a maturing
market. In G. Tower (Ed.), Proceeding of the Academy of International
Business Southeast Asia Regional Conference, Asia Pacific International
Business: Regional integration and global competitiveness (pp. 85-110).
Perth: Murdoch University.
2) ยังไมไดพิมพเปนรูปเลม
ผูนําเสนอหรือผูแตง. (ป, เดือน). ชื่อเรื่องที่นําเสนอ. ใน หรือ In ชื่อของ
ประธานจัดงาน (ประธาน หรือ Chair), ชื่อการประชุม. การประชุมจัด
โดย ชื่อหนวยงาน, สถานทีจ่ ัด.

Majid, S. (2005, July 11-13). Library and information education in Singapore. In
D. P. Rachmananta (Chair), Workshop on issues and challenges in developing
professional LIS Education and Training in Indonesia within the ASEAN
region. Organized by National Library of Indonesia.
Siriwongworawat, S. (2005, July 11-13). LIS education and training in Thailand: An
overview. In D. P. Rachmananta (Chair), Workshop on issues and challenges
in developing professional LIS Education and Training in Indonesia within
the ASEAN region. Organized by National Library of Indonesia.
3) การนําเสนอโปสเตอร (Poster)
ผูนําเสนอ. (ป, เดือน). ชื่อของโปสเตอร. รายงานหรือวาระของโปสเตอร
(paper หรือ poster session) นําเสนอในการประชุมของชื่อหนวยงาน,
สถานที.่
กานตวดี สงสิงห, และนันทิยา หาญศุภลักษณ. (2554, มีนาคม). จลนศาสตรศึกษา
การเกิดอิมัลชั่นโคพอลิเมอรไรเซชั่นของสไตรีนมอนอเมอรกับน้ํายาง
ธรรมชาติ. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.
พนิดา ไพรนารี. (2554, มีนาคม). การจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ.
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.
Phadungath, C., & Metzger, L. E. (2006, July). Effect of sodium gluconate on the
solubility of calcium lactate. ADSA-ASAS Joint Annual Meeting,
Minneapolis, MN.
Udomroekchai, W., & Chiaravutthi, Y. (2011, March). Thai consumer willingness to
pay for genetically modified rice. Bangkok University Research Conference,
Bangkok.
5.3.1.25 วิทยานิพนธและปริญญานิพนธ
1) พิมพเปนรูปเลม
ผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral
dissertation หรือ วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis).
สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.

กองเกียรติ บูรณศรี. (2553). ความสัมพันธระหวางความเปนผูประกอบการของ
องคการ สภาพแวดลอมทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญในพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
Nickels, D. W. (2005). The relationship between IT-business alignment and
organizational culture: An exploratory study (Doctoral dissertation).
Memphis, TN: University of Memphis.
2) ไมไดตีพิมพ
ผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมไดรับการ
ตีพิมพ หรือ Unpublished doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิตไมไดรับการตีพิมพ หรือ Unpublished master’s thesis). ชื่อ
สถาบัน, สถานที่พิมพ.
ศรีคุณ วิวัฒนเสรี. (2546). การศึกษาแนวโนมของหลักสูตรนิเทศศาสตรในทศวรรษ
หนาในทัศนะของนักวิชาการและนักวิชาชีพนิเทศศาสตร (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิตไมไดรับการตีพิมพ). มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพฯ.
Peema, W. D. (2005). A study of relationship between strategic alignment plan on
information technology investment returns and corporate performance
(Unpublished doctoral dissertation). University of New Eastern, New Jersey.
3) วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตและปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต
จากฐานขอมูลพาณิชย
ผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต หรือ Master’s
thesis หรือ ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral
dissertation). สืบคนจาก หรือ Available from ชื่อฐานขอมูล. (หมายเลข
UMI หรือ เลขลําดับอื่นๆ)
Casey, J. T. (2011). Horseback riding therapy for at-risk foster youth: a grant
proposal (Master’s thesis). Available from ProQuest Dissertations and
Theses database. (UMI No. 1493095)

Hoontrakul, P. (1997). Asymmetric information, turnover anomaly, no trade and the
short sale constraint: Theory and evidence (Doctoral dissertation). Available
from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 9721389)
Pachimsawat, P. (1999). Thailand’s foreign policy toward the People’s Republic of
China in the post-cold war era (Master’s thesis). Available from ProQuest
Dissertations and Theses database. (UMI No. 1397636)
4) วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตและปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต
จากฐานขอมูลของสถาบันการศึกษา
ผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต หรือ Master’s
thesis หรือ ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral
dissertation, สถาบัน, สถานที)่ . สืบคนจาก หรือ Retrieved from
http://www.xxxxxxxxxx
วลัย วัฒนะศิร.ิ (2553). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสงเสริมอุดมศึกษา
นานาชาติของไทยในประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (ปริญญานิพนธปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, กรุงเทพฯ). สืบคนจาก
http://www.dpu.ac.th/laic
พัชรินทร บุญเทียม. (2553). หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการมหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, กรุงเทพฯ). สืบคนจาก http://www.dpu.ac.th/laic
Sembiring, E. (2010). Integration of economics and social factors into optimization
of solid wasted management system (Doctoral dissertation, Asian Institute of
Technology, Pathum Thani). Retrieved from http://libopac.ait.ac.th/
5) ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต จากเว็บ
ผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral
dissertation, สถาบัน, สถานที)่ . สืบคนจาก หรือ Retrieved from
http://www.xxxxxxxxxx
มานพ จันทรเทศ. (2544). การนําเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ
(ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ).
สืบคนจาก 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/
5.3.1.26 จุลสาร แผนพับ เอกสารอัดสําเนา
ผูแ ตง. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (พิมพครั้งที)่ [แผนพับ หรือ Brochure]. สถานที่พิมพ: สํานัก
พิมพ.
ประเภทของสิ่งพิมพใสไวในวงเล็บปกกาตอจากชื่อเรื่อง คือ [จุลสาร หรือ pamphlet]
หรือ [แผนพับ หรือ brochure] หรือ [เอกสารอัดสําเนา หรือ Mimmeograph]
บุญเลิศ อรุณพิบูลย. (2551). ขุมทรัพยซอฟตแวรเพื่อใชงานในองคกร: โอเพนซอรส
และฟรีแวร [จุลสาร]. ปทุมธานี: ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรละ
เทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ.
สุดใจ วงษเทศ. (2550). เสภาเพลงขับลําของชาวบานสูราชสํานักสยาม [จุลสาร].
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.
Hua Hin – Chaam: Idea map [Pamphlet]. (2004). Bangkok: PSP.
Tea: The Chinese art of tea drinking [Pamphlet]. (2nd ed.). (1991, September).
Hsintien, Taipei county, Taiwan, ROC: Shaw Yu-ming.
5.3.1.27 สิทธิบัตร
ในการอางอิงในเนื้อหาใหระบุหมายเลขของสิทธิบัตรและปที่จดทะเบียน
(Issue date) แตสําหรับบรรณานุกรมจะตองระบุรายละเอียด คือ ผูประดิษฐ หรือผูสรางสรรคงาน
วันที่จดทะเบียนสิทธิบัตร ชื่อสิทธิบัตร และหมายเลขสิทธิบัตร สถานที่และหนวยงานที่กําหนด
หมายเลขสิทธิบัตร ดังรูปแบบขางลาง
ชื่อผูประดิษฐหรือผูสรางสรรค. (ปที่อนุมัติสิทธิบัตร). ชื่อสิทธิบัตรและหมายเลข.
สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
อาริมาสะ คากะ และคณะ. (2553). สิทธิบัตรไทย เลขที่ 28634. กรุงเทพฯ: กรม
ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย.

Ichikawa, T., Aoyama, S., & Yamada, K. (2551). สิทธิบัตรไทย เลขที่ 23094.
กรุงเทพฯ: กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย.
Aquilina, P., Ell, T., & Li, L. (2011). U.S. Patent No. D636, 492. Washington, DC:
U.S. Patent and Trademark office.
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