
การอ้างองิเอกสารในงานนิพนธ์ 

 การท างานนิพนธ์ซ่ึงเป็นงานเชิงวชิาการนั้น นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งรวบรวมแหล่งท่ีมาของสารสนเทศท่ี
ไดน้ ามาอา้งอิงจากแหล่ง ความรู้ต่างๆ เช่น บุคคล เอกสาร หรือส่ือประเภทต่างๆ ใหช้ดัเจน เพื่อเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัท่ีจะท าใหง้านนิพนธ์เป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมส าหรับผูท่ี้สนใจ ส าหรับส่ิง
ท่ีควรตระหนกัอยา่งยิง่ในการเขียนฐานนิพนธ์คือ เร่ือง จริยธรรม หรือ จรรยาบรรณในการวจิยั นกัศึกษาตอ้ง
รับผดิชอบในการหารายละเอียดท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัเอกสารและแหล่งขอ้มูลท่ีใชอ้า้งอิง การคดัลอกสาระส าคญั
ของผลงานวจิยัหรือขอ้เขียนของผูอ่ื้นมาใส่ไวใ้นงานนิพนธ์ของตนเอง จะตอ้งระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลทุก
รายการ เพื่อใหผ้ลงานเขียนนั้นๆ เป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือ เป็นการให้เกียรติผูเ้ขียนเดิมซ่ึงเป็นผูเ้สนอผลงาน
เดิมไวก่้อนแลว้ และเป็นการแสดงเจตนาบริสุทธ์ิของผูเ้ขียนวา่ไม่ไดข้โมยความคิดหรือลอกเลียนขอ้มูลของ
ผูอ่ื้นโดยไม่มีการอา้งอิง (Plagiarism)  ซ่ึงหากมีการตรวจพบจะเกิดผลเสียหายร้ายแรง และถือเป็นการกระท าท่ี
ผดิจรรยาบรรณในทางวชิาการท่ีไม่ควรกระท า บางกรณีอาจจะมีความผดิทางกฎหมายฐานละเมิดได ้

 การอา้งอิงเอกสารในคู่มืองานนิพนธ์เล่มน้ีไดย้ดึหลกัเกณฑข์อง The American Psychological 
Association APA จากคู่มือ Publication Manual of the American Psychological Association 5th ed.2001 ซ่ึง
เป็นรูปแบบการอา้งอิงเอกสารท่ีเป็นมาตรฐานสากลและไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางทัว่โลก ซ่ึงอาจมี
ลกัษณะบางอยา่งท่ี แตกต่างจากเอกสารในภาษาองักฤษ เพราะมีบางส่วนท่ีไดน้ ามาดดัแปลงเพื่อใชก้บัการ
อา้งอิงเอกสารในภาษาไทย 

 ในการเขียนอา้งอิงเอกสารในผลงานการศึกษาคน้ควา้จ าเป็นตอ้งมีการอา้งอิงทั้ง 2 ส่วนคือ ส่วนเน้ือ
เร่ือง และส่วนทา้ยเร่ืองหรือทา้ยเล่ม 
1. การอ้างองิในส่วนเนือ้เร่ือง (Reference Citations in Text)  
 การอา้งอิงในส่วนเน้ือเร่ืองเป็นการบอกแหล่งท่ีมาของฐานขอ้มูลโดยอา้งอิงแทรกในส่วนเน้ือเร่ือง ท า
ใหท้ราบวา่ขอ้ความในส่วนนั้นน ามาจากแหล่งใด โดยใหอ้า้งอิงในเน้ือหาแบบ ช่ือ – ปี (Author – Date method 
of citation) 

 การอา้งอิงแบบ ช่ือ – ปี เป็นการเขียนอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในเน้ือหางานนิพนธ์โดยระบุช่ือผูแ้ต่ง 
(Author) และปีพิมพข์องเอกสาร (Year of publication) ไวข้า้งหนา้หรือขา้งหลงัขอ้ความท่ีตอ้งการอา้งซ่ึงอาจ
ระบุเลขหน้าของเอกสารอ้างองิดว้ยก็ไดห้ากตอ้งการ ดงัมีรูปแบบการอา้งอิงมีทั้งอา้งขา้งหนา้ขอ้ความและอา้ง
ไวข้า้งหลงัขอ้ความ เพื่อตอ้งการเนน้ช่ือผูแ้ต่งท่ีเป็นเจา้ของขอ้ความหรือแนวคิดโดยอา้งช่ือผูแ้ต่ง และปีใส่ไวใ้น
วงเล็บไวข้า้งหนา้ขอ้ความหรือไวข้า้งหลงัขอ้ความแลว้แต่กรณี 

 การอ้างไว้หน้าข้อความ  
  ช่ือผูแ้ต่ง (ปีพิมพ)์ หรือ ช่ือผูแ้ต่ง (ปีพิมพ ์: เลขหนา้).................................... 
 การอ้างไว้หลงัข้อความ  
  ...................(ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ)์ หรือ (ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ ์: เลขหนา้) 



 หลกัการเขียนการอ้างองิแบบช่ือ – ปี มีรายละเอยีดดังนี้ 

     1.1 เอกสารทีม่ีผู้แต่ง 1 คน 
     กรณีท่ีเป็นผูแ้ต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย ใหใ้ส่ช่ือและนามสกุลตามล าดบั ส่วนกรณีท่ีผู ้
แต่งเป็นผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ หรือ ผูแ้ต่งคนไทยท่ีแต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศใหใ้ส่ช่ือสกุลเท่านั้น ดงั
ตวัอยา่ง 
         1.1.1 ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย 
  ณรงวทิย ์แสงทอง (2544)......................................................................... 
  พระราชโมลี (2554)……………………………………………………... 
  หรือ 
  ………………………………………….....…(ณรงวทิย ์แสนทอง, 2554) 
  ..................................................................................(พระราชโมลี, 2554) 
         1.1.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ 
  Willmarth (1980) ………………………………………………………. 
  หรือ 
  ......................................................................................(Willmarth, 1980) 
         1.1.3 ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ 
  Punyaratabandhu (1998)………………………………………………… 
  หรือ 
  ..........................................................................(Punyaratabandhu, 1998) 

 

     1.2 เอกสารทีม่ีผู้แต่ง มากกว่า 1 คน 

         1.2.1 ผู้แต่ง 2 คน 

   ใหอ้า้งอิงช่ือผูแ้ต่งทั้ง 2 คน ทุกคร้ังท่ีมีการอา้งโดยมีค าวา่ และ/ and* หนา้ช่ือผูแ้ต่งคนสุดทา้ย 

   ตัวอย่างที ่1  
   นฤมล พฤกษาศิลป์ และพชัรา หาญเจริญกิจ (2542)………………………………… 
   หรือ 
    ...................................................(นฤมล พฤกษาศิลป์ และพชัรา หาญเจริญกิจ, 2542) 
    ตัวอย่างที ่2  
   Defleur and O’Keef (1989)……….…………………………………………………. 
   หรือ 
   …………………………………….……………………..(Defleur & O’Keef, 1989) 

 
 1.2.2 ผู้แต่ง 3 คน  
*ตามกดของ APA ให้ใช้สัญญาลกัษณ์ & แทนค าว่า and หน้าช่ือผู้แต่งคนสุดท้าย 
 



         1.2.2 ผู้แต่ง 3 คน  
             ใหอ้า้งอิงช่ือผูแ้ต่งทั้ง 3 คนในการอา้งอิงคร้ังแรก หากมีการอา้งอิงคร้ังต่อไปใหใ้ชช่ื้อผูแ้ต่งคน
 ท่ี 1 ตามดว้ยค าวา่ และคณะ หรือetal.(etal. มีเคร่ืองหมาย . ทา้ย al และไม่ใช่อกัษรตวัเอน) 

 การอ้างองิคร้ังแรก 
ระเบียบ ณ กาฬสินธ์ุ, ขนิษฐา อุทวนิช และยรูะ เอ่ียมช่ืน (2540)................................ 
Nakalasin, Utawanit and Iemchuen (1997)…………………………………………. 
หรือ 
..............................(ระเบียบ ณ กาฬสินธ์ุ, ขนิษฐา อุทวนิช และยรูะ เอ่ียมช่ืน, 2540) 
…………………………………………(Nakalasin, Utawanit and Iemchuen, 1997) 

 การอ้างองิคร้ังต่อไป 
ระเบียบ ณ กาฬสินธ์ุ และคณะ (2540)........................................................................ 
…………………………….……………………....………..(Nakalasin etal., 1997) 

     ข้อยกเว้น 
    ถา้หากเอกสารสองเร่ืองท่ีอา้งคร้ังต่อไป เม่ือเขียนยอ่โดยใช ้etal. แลว้ท าใหร้ายการท่ีอา้งปรากฏ

คลา้ยกนั เช่น 
     Bradley, Ramirez, and Soo (1973)……………………………………………………… 
     Bradley, Soo, and Brown (1983)……………………………………………...………… 
    ถา้เขียนยอ่จะเป็น Bradley etal. (1983) เหมือนกนัในกรณีเช่นน้ีเพื่อไม่ใหผู้อ่้านสับสนใหเ้ขียน

ช่ือผูแ้ต่งทุกคน 
 
1.2.3 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน 
     การอา้งทุกคร้ังใหใ้ส่เฉพาะช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 1 ตามดว้ยค าวา่ และคณะหรือ etal. 
     ตัวอย่างที ่1 
     ทดัดาว ลออโรจน์วงศ ์และคณะ (2541)....................................................................... 
     หรือ 
     …………………………………………………..(ทดัดาว ลออโรจน์วงศ ์และคณะ, 2541) 
     ตัวอย่างที ่2 
     Sarin etal. (2010)…………………………………………………………………………. 
     หรือ 
     ...............................................................................................................(Sarin etal., 2010) 
     ข้อยกเว้น 

  ถา้เอกสารสองเร่ืองท่ีอา้งเม่ือเขียนยอ่แลว้ท าใหร้ายการท่ีอา้งปรากฏคลา้ยกนั ในกรณีน้ี เม่ืออา้ง
ถึงเอกสารเหล่านั้นในเน้ือความ ใหร้ะบุผูแ้ต่งคนต่อมาเร่ือยๆ จนถึงช่ือผูแ้ต่งท่ีไม่ซ ้ ากนั 
   
 



  ตัวอย่าง 
  เร่ืองที ่1 
  Sarin, Chale, Kohli and Challagalla (2010) 
  เร่ืองที ่2 
  Sarin, Sego, Kohli and Challagalla (2010) 
  การอ้างองิ 
  Sarin, Chale etal. (2010)…………………………………………………………………… 
  Sarin, Sego etal. (2010)……………………………………………………………………. 
  หรือ 
  ......................................................................................................(Sarin, Chale etal., 2010) 
  ……………………………………………………………………(Sarin, Sego etal., 2010) 

 

     1.3 เอกสารทีม่ีผู้แต่งเป็นสถาบัน 
         1) เอกสารท่ีมีสถาบนัเป็นผูแ้ต่ง ให้ระบุช่ือผูแ้ต่งท่ีเป็นสถาบนัโดยเขียนช่ือเตม็ในการอา้งคร้ังแรก 
และถา้มีช่ือยอ่ท่ีเป็นทางการใหร้ะบุช่ือยอ่นั้นในวงเล็บใหญ่ [ ] ไวด้ว้ย กรณีน้ีในการอา้งคร้ังต่อไปใหใ้ชช่ื้อยอ่
นั้นได ้ถา้ไม่มีช่ือยอ่ การอา้งคร้ังต่อไปใหร้ะบุสถาบนัเตม็ทุกคร้ัง 

         ตัวอย่าง การอ้างคร้ังแรก 

         องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์[ร.ส.พ.] (2542)…………………………………………….. 
         Asian Institute of Technology [AIT] (1981)…………………………………………………….. 
         หรือ 
         ......................................................................(องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์[ร.ส.พ.], 2542) 
         ……...……………………………………………..(Asian Institute of Technology [AIT], 1981) 
         ตัวอย่างการอ้างองิคร้ังต่อๆ ไป 
         ร.ส.พ. (2542)……………………………………………………………………………………. 
         AIT (1981)………………………………………………………………………………………. 
         หรือ 
         ..………………………………………………………………………………….(ร.ส.พ., 2542) 
         ..…………………………………………………………………………………….(AIT, 1981) 
         2) กรณีท่ีทั้งช่ือหน่วยงานยอ่ยและหน่วยงานใหญ่ ให้อา้งอิงหน่วยงานใหญ่แลว้ต่อดว้ยหน่วยงาน
ยอ่ยลงมา 
          ตัวอย่าง 
         มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ (2544).......... 
         หรือ 



        ...........(มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ, 
2544) 
         3) กรณีท่ีช่ือหน่วยงานยาวมาก การอา้งคร้ังแรกให้อา้งช่ือเตม็ ส่วนการอา้งคร้ังต่อไปสามารถตดั
ใหส้ั้นลงไดโ้ดยใชเ้คร่ืองหมายจุด 3 จุด ... 
          ตัวอย่าง การอ้างองิคร้ังแรก 
         ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2550)…………...… 
         ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548)…….…………… 
         หรือ 
         .................................(ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2550) 
         ………………………...(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548) 
         ตัวอย่างการอ้างองิคร้ังต่อๆ ไป 
         ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคม... (2550)........................................................................ 
         ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ... (2548)................................................................... 
          หรือ 
          ........................................................................(ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคม..., 2550) 
          ....……………………………...………...(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ..., 2548) 
 
     1.4 เอกสารหลายช่ือเร่ืองที่มีผู้แต่งคนเดียวกัน 
         การอา้งอิงเอกสารหลายเร่ืองท่ีเขียนโดยผูแ้ต่งคนเดียวกนั แต่ปีพิมพต่์างกนัให้ระบุช่ือผูแ้ต่งคร้ัง
เดียว แลว้ระบุปีพิมพต์ามล าดบั ใชเ้คร่ืองหมาย อฒัภาค (;) คัน่ระหวา่งปี โดยไม่ตอ้งระบุช่ือผูแ้ต่งซ ้ าอีก 
         ตัวอย่างการอ้างองิ 
         บุญยงค ์เกศเทศ (2554 ; 2555 ; 2556)……………………………………………………………... 
         Hassam and Grammick (1981 ; 1982)…………………………………………………………..… 
         หรือ 
         ...............................................................................................(บุญยงค ์เกศเทศ, 2554 ; 2555 ; 2556) 
         .............................................................................................(Hassam and Grammick, 1981 ; 1982) 
         กรณีงานนิพนธ์อา้งเอกสารหลายช่ือเร่ืองท่ีเขียนโดยผูแ้ต่งคนเดียวกนั แต่ปีพิมพซ์ ้ ากนัใหใ้ช ้a b c 
d ตามหลงัปีพิมพ ์ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ และใช ้ก ข ค ง ตามหลงัปีพิมพ ์ส าหรับเอกสารภาษาไทย 
         ตัวอย่างการอ้างองิ 
         กนกอร บุญมี (2554ก).................................................................................................................... 
         Bruce (1980a ; 1980b)……………………………………………………………………………. 
         หรือ 
         ......................................................................................................................(กนกอร บุญมี, 2554ก) 
         .……………………………………………………………………………(Bruce, 1980a ; 1980b) 
 



 
     1.5 เอกสารหลายช่ือเร่ืองโดยผู้แต่งหลายคน 
         การอา้งเอกสารหลายเร่ืองท่ีเขียนโดยผูแ้ต่งต่างกนั มีวธีิเขียน 2 วธีิ ให้เลอืกใช้วธีิใดวธีิหน่ึงเพยีงวธีิ
เดียวตลอดทั้งเล่ม ดงัน้ี 
         1.5.1 ใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่ง โดยเรียงตามล าดบัอกัษร ตามดว้ยปีพิมพ ์และใส่เคร่ืองหมายอฒัภาค (;) คัน่
เอกสารท่ีอา้งแต่ละเร่ือง 
         ตัวอย่างการอ้างองิ 
         (เจือ สตะเวทิน, 2551 ; ฐะปะนีย ์นาครทรรพ และประภาศรี สีหอ าไพ, 2553 ; ทองสุข นาคโรจน์, 
         2552 ; เปล้ือง ณ นคร, 2542) 
         (Argote etal.,2000 ; Kogut and Zander, 1992 ; Nonaka, 1994) 
        1.5.2 ใหเ้รียงตามปีพิมพจ์ากนอ้ยไปหามาก และใชเ้คร่ืองหมายอฒัภาค (;) คัน่ระหวา่งเอกสารท่ีอา้ง
แต่ละเร่ือง ทั้งน้ีเพื่อแสดงววิฒันาการของเร่ืองท่ีศึกษา 
         ตัวอย่างอ้างองิ 
         (Kogut and Zander, 1992 ; Nonaka, 1994 ; Argote etal., 2000) 
         1.5.3 ในกรณีท่ีอา้งเอกสารหลายช่ือเร่ือง ท่ีมีทั้งผูแ้ต่งเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใหอ้า้ง
ช่ือผูแ้ต่งเป็นภาษาไทยจนครบก่อน แลว้จึงตามดว้ยช่ือผูแ้ต่งเป็นภาษาต่างประเทศโดยวธีิใดวธีิหน่ึงตามขอ้ 
1.5.1 หรือ 1.5.2 
 
     1.6 เอกสารทีไ่ม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง 
         ใหใ้ส่ช่ือเร่ืองของเอกสารแทนช่ือผูแ้ต่ง โดยอาจใส่ช่ือเร่ืองท่ีสมบูรณ์ หรือตดัใหส้ั้นลงตามดว้ย
เคร่ืองหมายจุด 3 จุด ... ก็ได ้

 การอ้างองิช่ือบทความ หรือ บทจากหนังสือ ใหใ้ส่ช่ือเร่ืองไวใ้นเคร่ืองหมาย “......” 
ตัวอย่างการอ้างองิ 
ในบทความเร่ือง “ปัญหาการขาดสภาพคล่องในการช าระหน้ีสิน...” (2557) 
หรือ 
................................................... (“ปัญหาการขาดสภาพคล่องในการช าระหน้ีสิน...”, 2557) 

 การอ้างองิช่ือวารสาน ช่ือหนังสือ แผ่นพบั หรือรายงาน 
ตัวอย่างการอ้างองิ 
การศึกษาวเิคราะห์ศกัยภาพและแนวทางในการส่งเสริมการศึกษา...(2556).......................... 
หรือ 
...........................(การศึกษาวิเคราะห์ศกัยภาพและแนวทางในการส่งเสริมการศึกษา, 2556) 
 

     1.7 เอกสารช่ือผู้แต่งทีช่ื่อสกุลซ ้ากนั 
         ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศท่ีมีช่ือสกุลซ ้ ากนั ใหใ้ส่อกัษรยอ่ช่ือตน้ และช่ือกลางก ากบัไวทุ้กคร้ังท่ีอา้ง 
แมปี้ท่ีพิมพจ์ะแตกต่างกนั 



      
         ตัวอย่างการอ้างองิ 
         Smith PJ. (1994)…………………………………………………………………………………… 
         Smith P. (1997)……………………………………………………………………………………. 
         หรือ 
         ………………………………………………………………………………….(Smith PJ., 1994) 
         …………………………………………………………………………………..(Smith P., 1997) 
 
     1.8 เอกสารไม่ปรากฏปีพมิพ์ 
         ใหใ้ส่ ม.ป.ป. หรือ n.d. แทนปีพิมพด์งักล่าว 
         ตัวอย่างการอ้างองิ 
         กรมการคา้ต่างประเทศ (ม.ป.ป.)..................................................................................................... 
         Viravaidya (n.d.)…………………………………………………………………………………. 
         หรือ 
         ....................................................................................................(กรมการคา้ต่างประเทศ, ม.ป.ป.) 
         …………………………………………………………………………………(Viravaidya, n.d.) 
 
     1.9 เอกสารอยู่ในระหว่างตีพมิพ์ 
         ใหใ้ส่ ระหว่างตีพมิพ์ หรือ in press แทนปีพิมพ ์
         ตัวอย่างการอ้างองิ 
         อุมาวรรณ วาทกิจ (ระหวา่งตีพิมพ)์................................................................................................. 
         Viravaidya (in press)…………………………………………………………………………….. 
         หรือ 
         ..................................................................................................(อุมาวรรณ วาทกิจ, ระหวา่งตีพิมพ)์ 
         ...…………………………………………………………………………….(Viravaidya, in press) 
 
   1.10 การอ้างองิเอกสารทีถู่กอ้างองิอยู่ในเอกสารอืน่ 
     กรณีท่ีเอกสารท่ีตอ้งการถูกน าไปอา้งไวใ้นเอกสารอ่ืน หากไม่สามารถหาตน้ฉบบัของเอกสารท่ี
ถูกน าไปอา้ง ก็สามารถอา้งอิงโดยวธีิการอา้งอิงเอกสารซ้อน ซ่ึงเขียนได ้2 วธีิ ดงัน้ี 
           1.10.1 อ้างช่ือผู้แต่งของเอกสารต้นฉบับขึน้ก่อน  
              ใหใ้ส่ช่ือผูแ้ต่งเอกสารตน้ฉบบั ตามดว้ยค าวา่ อ้างถึงใน หรือ Cited in แลว้ตามดว้ยช่ือผูแ้ต่ง
เอกสารท่ีน าขอ้มูลไปอา้ง เช่น ตอ้งการอา้งเอกสารของ Dubrion ท่ีถูกน าไปอา้งไวใ้นเอกสารของ ธีระพงษ ์แกว้
หาวงษ ์ใหอ้า้งอิงดงัน้ี 
 Dubrion (1993 อา้งถึงใน ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ,์ 2542)………………………………………. 
  หรือ 



  ………………………………………...(Dubrion, 1993 อา้งถึงใน ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ,์ 2542) 
 1.10.2 อ้างช่ือผู้แต่งเอกสารที่น าข้อมูลไปอ้างขึน้ก่อน 
  ใหใ้ส่ช่ือผูแ้ต่งเอกสารท่ีน าขอ้มูลไปอา้ง ตามดว้ยค าวา่ อ้างจาก  หรือ cited from แลว้ตามดว้ย
ช่ือผูแ้ต่งเอกสารตน้ฉบบัท่ีถูกอา้ง เช่นตอ้งการอา้งอิงเอกสารของ ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ ์ท่ีไดน้ าขอ้มูลจาก
เอกสารของ Dubrion มาอา้งใหอ้า้งดงัน้ี 
  ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ ์(2542 อา้งจาก Dubrion, 1993)……………………………………… 
  หรือ 
  .............................................................(ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ,์ 2542 อา้งจาก Dubrion, 1993) 
 1.11 การอ้างองิการส่ือสารระหว่างบุคคล 
  การอา้งอิงการส่ือสารระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บนัทึกช่วยจ า 
หรือกลุ่มอภิปรายบนอินเตอร์เน็ต การสัมภาษณ์บุคคล การสนทนาทางโทรศพัท ์เป็นตน้ และเป็นการติดต่อ
ส่วนตวัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองทางวชิาการ ให้อ้างองิเฉพาะในเนือ้เร่ืองเท่าน้ัน ไม่ต้องท ารายการเอกสารอ้างองิ โดยระบุ
ค าวา่ ติดต่อส่วนตัว หรือ personal communication  แลว้ตามดว้ย วนั เดือน ปี ท่ีติดต่อ กรณีผูแ้ต่งชาว
ต่างประเทศใหใ้ส่อกัษรยอ่ช่ือตน้ ช่ือกลาง และค าเตม็ของเช่ือสกุล 
  ตัวอย่างการอ้างองิ 
  เกียรติพงษ ์มีเพียร (ติดต่อส่วนตวั, 2 มีนาคม 2557)................................................................. 
  D.Ellis (personal communication, March 2, 2014)………………………………………….. 
  หรือ 
  ...............................................................(เกียรติพงษ ์มีเพียร, ติดต่อส่วนตวั, 2 มีนาคม 2557) 
  ...............................................................(D.Ellis, personal communication, March 2, 2014) 
 
2. การอ้างองิส่วนท้ายเล่มหรือบรรณานุกรม 

 การอา้งอิงส่วนทา้ยเล่ม เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดท่ีผูเ้ขียนผลงานนั้นๆ โดยปกติมกันิยม

จดัเรียงรายการตามล าดบัอกัษรช่ือผูแ้ต่ง ซ่ึงการรวบรวมรายการเอกสารท่ีอา้งอิงไวท้า้ยเล่ม อาจรวบรวมเป็น

รายการ บรรณานุกรม (Bibliography) หรือรายการเอกสารอ้างองิ (References) ก็ได ้ซ่ึงมีขอ้แตกต่างกนัคือ 

 1) การรวบรวมรายการบรรณานุกรม ผูเ้ขียนสามารถน าเอารายการเอกสารอ่ืนท่ีมิไดอ้า้งไวใ้นส่วนเน้ือ

เร่ืองมารวบรวมไวก้็ได ้หากเห็นวา่เอกสารนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเขียนและจะเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน 

ดงันั้นจ านวนเอกสารท่ีอา้งอิงในส่วนทา้ยเร่ือง อาจจะมากกวา่จ านวนท่ีถูกตอ้งในส่วนเน้ือเร่ือง 

 2) การรวบรวมรายการเอกสารอา้งอิง จะรวบรวมเฉพาะรายการท่ีถูกอา้งอิงไวใ้นส่วนเน้ือเร่ืองเท่านั้น 

ดงันั้นจ านวนเอกสารท่ีอา้งอิงในส่วนทา้ยเร่ืองจึงมีจ านวนเท่ากนักบัเอกสารท่ีถูกอา้งอิงในส่วนเน้ือเร่ือง 

 2.1 หลกัทัว่ไป 

     2.1.1 ช่ือผู้แต่ง 



  1) ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาไทยใหใ้ส่ช่ือและนามสกุลตามล าดบั โดยไม่ตอ้งใส่ค า

น าหนา้ช่ือ (เช่น นาย นาง นางสาว) ยศ (เช่น พ.ต.ท. ร.อ.) ต าแหน่ง (เช่น รองศาสตราจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย)์ 

หรือ คุณวฒิุ (เช่น ดร. นพ.) หากผูแ้ต่งมีบรรดาศกัด์ิ หรือ ฐานนัดรศกัด์ิใหก้ลบัขอ้ความท่ีระบุบรรดาศกัด์ิหรือ

ฐานนัดรศกัด์ิไปไวข้า้งทา้ยช่ือ โดยคัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย ( , ) ส่วนช่ือผูแ้ต่งท่ีเป็นสมณศกัด์ิ ใหเ้ขียนตามปกติ ดงั

ตวัอยา่ง 

   บุญชม ศรีสะอาด. 

   พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) 

   แมน้มาส ชวลิต, คุณหญิง 

   คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว. 

  2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ หรือผูแ้ต่งคนไทยท่ีแต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศใหใ้ส่ช่ือสกุล

คัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย ( , ) และตามดว้ยอกัษรยอ่ของช่ือตน้และช่ือกลาง ดงัตวัอยา่ง 

   Punyaratabandhu, B. 

   Gelfand, M.A. 

   ไฮน์บรอนเนอร์, อาร์แอล. 

  3) ผู้แต่งทีเ่ป็นบรรณาธิการ (editor) ใหใ้ส่ค าวา่ บรรณาธิการ หรือ Ed. ไวใ้นเคร่ืองหมาย ( ) 

ต่อทา้ยช่ือ ส่วนผูแ้ต่งท่ีเป็นผูร้วบรวม (compiler) ใหใ้ส่ค าวา่ ผู้รวบรวม หรือ  Comp. หรือ Comps. ไวใ้น

เคร่ืองหมาย ( ) ต่อทา้ยช่ือ ดงัตวัอยา่ง  

   สมใจ บุญศิริ. (บรรณาธิการ). 

   สมพนัธ์ เตชะอธิก. (ผูร้วบรวม). 

   Hernon, P. (Comp.). 

   Sharma, K. (Ed.). 

   Gebbie, K. and Hernandez, L.M. (Eds.).  

  4) ผู้แต่งทีเ่ป็นนิติบุคคล ใหใ้ส่ช่ือนิติบุคคลตามท่ีปรากฏในเอกสาร โดยเร่ิมจากหน่วยงานยอ่ย

ไปหาหน่วยงานใหญ่ ตามล าดบัดงักล่าว  

   บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. 

   ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร. 

   Graduate School Northeastern University. 

  5) ผู้แต่ง 2 – 3 คน ใหใ้ส่ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี  1 คัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย ( , ) ตามดว้ยช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 2 คัน่

ดว้ยเคร่ืองหมาย ( , ) ก่อนหนา้ช่ือผูแ้ต่งคนสุดทา้ย ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย & คัน่ (หรืออาจใช ้และ หรือ and ก็ได)้ ดงั

ตวัอยา่ง 



   ชุติมา สัจจานนัท ์และสุวคนธ์ ศิริวงศว์รวฒัน์. 

   ธ ารง บวัศรี, เบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์ และ บรรพต สุวรรณประเสริฐ. 

   Ducas, A.M.,& Nicole M.O. 

   Chu, F.T., Baker, R.k.,& Haines, H.E. 

  6) ผู้แต่งมากกว่า 3 คน ใหใ้ส่ช่ือผูแ้ต่ง 3 คนแรก และตามดว้ยค าวา่ และคณะ หรือ et al. ดงั

ตวัอยา่ง 

   ธีรพงษ ์แกว้หาวงษ,์ นิตยา เงินประเสริฐ, มงคล ด่านธารินทร์ และคณะ. 

   Green, R., Mary, B., Thompson, E.H. et al. 

     2.1.2 ช่ือเร่ือง 

  1) ช่ือหนังสือ ช่ือบทความ ช่ือวทิยานิพนธ์ และช่ือเอกสารทีไ่ม่ได้ตีพมิพ์ 

 ใหใ้ส่ช่ือเตม็ตามท่ีปรากฏในเอกสาร ส าหรับช่ือเร่ืองภาษาองักฤษใหพ้ิมพต์วัอกัษรตวั

แรกของค าแรกเป็นตวัพิมพใ์หญ่ ส่วนค าอ่ืนๆ ใหข้ึ้นตน้ดว้ยตวัพิมพเ์ล็ก ยกเวน้กรณีท่ีเป็นช่ือเฉพาะ 

 กรณีท่ีมีช่ือเร่ืองยอ่ย (sub – title หรือ two-part title)  ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย ( : ) 

คัน่ระหวา่งช่ือเร่ืองยอ่ยนั้น กรณีช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ ใหพ้ิมพอ์กัษรตวัแรกของค าแรกของช่ือเร่ืองยอ่ยเป็น

ตวัพิมพใ์หญ่ เช่น 

ทฤษฎอีงค์การ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ. 

ประชาคม : ยุทธศาสตร์เพือ่เศรษฐกจิพอเพยีง ศีลธรรมและสุขภาพ. 

Acquisition work : Processes involved in building library collections.  

Ecological economics : Concepts and methods. 

 การพิมพช่ื์อหนงัสือ ช่ือวทิยานิพนธ์ ควรเนน้โดยการพิมพเ์ป็นตวัด าหนา หรือตวัเอน 

หรือขีดเส้นใตก้็ได ้ส่วนการพิมพช่ื์อบทความและช่ือเอกสารท่ีไม่ไดตี้พิมพ ์(เช่น จุลสาร เอกสารอดัส าเนา) ให้

พิมพต์วัปกติ 

  2) ช่ือวารสาร ช่ือสารานุกรม ช่ือการประชุม / สัมมนา 

 ใหใ้ส่ช่ือเตม็ตามท่ีปรากฏในเอกสาร ส าหรับช่ือภาษาองักฤษ ใหพ้ิมพต์วัอกัษรแรก

ของค าส าคญัทุกค าเป็นตวัพิมพใ์หญ่ 

 การพิมพช่ื์อวารสาร ช่ือสารานุกรม ควรเนน้โดยการพิมพเ์ป็นตวัหนา หรือตวัเอน 

หรือขีดเส้นใตก้็ได ้ส่วนการพิมพช่ื์อการประชุม / สัมมนา ใหพ้ิมพต์วัปกติ ยกเวน้ช่ือการประชุมนั้นเป็นช่ือของ

หนงัสือดว้ยใหพ้ิมพเ์นน้เหมือนช่ือหนงัสือ 

  วารสารการเงินการธนาคาร 

  วารสารวชิาการและวจัิย มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 



  สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

  Journal of Economics 

  Journal of Population and social studies 

  Encyclopedia of the Social Sciences 

     2.1.3 ข้อมูลเกีย่วกบัการพิมพ์ 

1) การพมิพ์ของหนังสือ 

 คร้ังท่ีพิมพใ์หใ้ส่คร้ังท่ีพิมพต์ั้งแต่คร้ังท่ี 2 ข้ึนไป หากมีขอ้ความระบุการ 

ปรับปรุงแกไ้ข (revised) หรือการแกไ้ขเพิ่มเติม (enlarged) ก็ใหใ้ส่ไวด้ว้ย ดงัตวัอยา่ง 

พิมพค์ร้ังท่ี 2     2nd ed. 

พิมพค์ร้ังท่ี 6     6th ed. 

พิมพค์ร้ังท่ี 3 ฉบบัปรับปรุงแกไ้ข   3rd rev. ed. 

พิมพค์ร้ังท่ี 2 แกไ้ขเพิ่มเติม  2nd rev.& enl. ed. 

 สถานท่ีพิมพ ์ใหใ้ส่ช่ือเมือง หรือช่ือจงัหวดั ซ่ึงเป็นสถานท่ีพิมพต์ามท่ีปรากฏใน

หนงัสือ หากในหนงัสือบอกช่ือเมืองไวห้ลายช่ือใหใ้ส่ช่ือแรกเท่านั้น ในกรณีท่ีตอ้งการระบุช่ือรัฐหรือเขต หรือ

แควน้ ต่อจากช่ือเมืองอาจใส่เป็นช่ือยอ่ยหรือช่ือเตม็ก็ได ้กรณไีม่ปรากฏช่ือสถานทีพ่มิพ์ให้ใส่ [ม.ป.ท.] หรือ 

[n.p.] 

 ส านกัพิมพห์รือโรงพิมพใ์หใ้ส่ช่ือส านกัพิมพห์รือโรงพิมพต์ามท่ีปรากฏในหนงัสือ 

หากมีทั้งช่ือส านกัพิมพแ์ละโรงพิมพใ์หใ้ส่ช่ือส านกัพิมพ ์กรณีท่ีส านกัพิมพเ์ป็นหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ ให้

ใส่ช่ือหน่วยงานหรือองคก์รนั้นเป็นส านกัพิมพ ์ค าท่ีเป็นส่วนหน่ึงของช่ือส านกัพิมพ ์ส าหรับภาษาไทยตดัค าวา่ 

บริษทั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั และจ ากดัออก ภาษาองักฤษตดัค าวา่ Limited (Ltd.), Incorporated (Inc.) ออก กรณไีม่

ปรากฏช่ือส านักพมิพ์หรือโรงพมิพ์ให้ใส่ [ม.ป.ป.] หรือ [n.d.] 

2) การพมิพ์ของวารสาร 

 ปีพิมพใ์หใ้ส่ตามวธีิการใส่ปีพิมพข์องหนงัสือ 

 ปีท่ี (volume) ฉบบัท่ี (number) และเลขหนา้ใหใ้ส่ตามล าดบัดงัน้ี 

 ปีที ่(ฉบบัท่ี), เลขหนา้ เช่น   

  2 (3), 16 – 20. 

  7, 9 – 15. [กรณีไม่ระบุฉบบัท่ี] 

  (15), 7 – 15  [กรณีไม่ระบุปีท่ี] 

  25 (September), 21 – 25 [กรณีไม่ระบุฉบบัท่ีแต่ระบุเดือน] 



 วารสารยงัไม่ออกเผยแพร่ บทความอยูใ่นระหวา่งตีพิมพใ์หใ้ส่ (ระหวา่ง

ตีพิมพ)์ หรือ (in press) ต่อทา้ยช่ือผูแ้ต่ง 

3) การพมิพ์ของสารานุกรม 

 ปีพิมพ ์ใหใ้ส่ตามวธีิการใส่ปีพิมพข์องหนงัสือ 

 ใส่ขอ้มูลเล่มท่ี (volume) และเลขหนา้ สถานท่ีพิมพแ์ละส านกัพิมพต์ามล าดบั

ดงัน้ี 

 เล่มท่ี.  (หนา้).  สถานท่ีพิมพ ์: ส านกัพิมพ ์ดงัตวัอยา่ง 

 International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol.11  

 (pp.297 – 305).   York : The Macmillan Company & The Free Press. 

 สารานุกรมเล่มเดียวจบ ไม่ตอ้งระบุเล่มท่ี ดงัตวัอยา่ง 

 Encyclopedia of the United Nations and International Agreements.  

 (pp.390 – 391).  New York : Taylor and Francis. 

4) การพมิพ์ของวิทยานิพนธ์ 

 ปีพิมพใ์หใ้ส่ตามวธีิการใส่ปีพิมพข์องหนงัสือ 

 ใส่ขอ้มูลระบุช่ือปริญญา สาขาวชิา สถาบนัการศึกษา ตามล าดบัดงัน้ี 

 วทิยานิพนธ์ปริญญา.......สาขาวชิา........คณะ..........สถาบนั / มหาวทิยาลยั...... 

 ดังตัวอย่าง 

 วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ  

 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 Master of Arts Thesis in Library and Information Science, The Graduate 

 School, Khon Kaen University. 

 วทิยานิพนธ์ของต่างประเทศ ใหใ้ส่ขอ้มูลระบุช่ือประเทศท่ีเป็นท่ีตั้งของ

สถาบนัดว้ย ดงัตวัอยา่ง 

 Doctoral Dissertation in Linguistics, Indiana University, U.S.A.  

 Ph.D.  Thesis in Psychology, Massey University, New Zealand. 

5) การพมิพ์ของเอกสารอนิเทอร์เน็ต 

 ใหใ้ส่ขอ้มูลระบุวนัเดือนปีท่ีคน้ขอ้มูล และท่ีอยู ่URL หรือ domain ของ

เอกสารบนอินเทอร์เน็ต ต่อทา้ยดว้ยรายละเอียดอ่ืนๆ ของเอกสารประเภทนั้นๆ ดงัตวัอยา่ง 

 Online Journal of Ethics, 3(1) Retrieved August 20, 2001, From    

 http://www.stthom.edu/cbes/ethunder.html 

http://www.stthom.edu/cbes/ethunder.html


ช่ือผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ)์. ช่ือหนังสือ. สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ ์. 

ช่ือผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ)์. ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ.์ สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ ์. 

 ภาวะผู้น า และนวตักรรามทางการศึกษา. คน้เม่ือ 25 กนัยายน 2553, จาก 

 http://www.pochanukul.com 

 

 2.2 รูปแบบการเขียนรายการอ้างองิหรือบรรณานุกรมแต่ละตัวอย่าง 
     2.2.1 หนังสือ 
  1) ผูแ้ต่ง 1 คน พิมพค์ร้ังแรกหรือพิมพค์ร้ังท่ี 1 ไม่ลงรายการคร้ังท่ีพิมพ ์
  
 
 
  ตัวอย่างการอ้างองิบรรณานุกรม 
  ทองทิพภา วริิยะพนัธ์ุ. (2551). การบริหารทมีงานและการแก้ปัญหา. กรุงเทพฯ: บริษทั 
   สหธรรมิก. 
  เรวตัร์ ชาตรีวศิิษฐ.์ (2548). การบริหารองค์กรยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ 
  Patten, c. (2005). Not quite the diplomat : home truths about world affairs. London: 
   Allen Lane. 
  Ryan, S. (2000). The United Nations and international politics. New Yorks:  
   St. Martin’s Press. 
 
  2) ผูแ้ต่ง 1 คนพิมพค์ร้ังท่ีสองข้ึนไป 
  
 
 
  ตัวอย่างการอ้างองิบรรณานุกรม 
  ธ ารง บวัศรี. (2548). ทฤษฎีหลกัสูตร การออกแบบและพฒันา. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: 
   พฒันาศึกษา. 
  ประเวศ วะสี. (2547). กระบวนการนโยบายสาธารณะ. พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 
   สาธารณสุขแห่งชาติ. 
  Nafziger, E.W. (1997). The economics of developing countries. 3nd ed. London:  
   Prentice – Hall International. 
 
   
 
 
 

http://www.pochanukul.com/


ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 1, และช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 2. (ปีพิมพ)์. ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ.์ สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ ์. 

ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 1, ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 2 และช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 3. (ปีพิมพ)์. ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ.์ สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ ์. 

ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 1, ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 2, ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 3, และคณะ. (ปีพิมพ)์. ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ.์ สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ ์. 

  3) ผูแ้ต่ง 2 คน 

  ตัวอย่างการอ้างองิบรรณานุกรม 
  ชุติมา สัจจานนัท ์และ สุวคนธ์ ศิริวงศว์รวฒัน์. (2546). เอกสารการสอนชุดวชิาการพฒันา
   ทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยที ่9 – 15 “ความร่วมมือในการจัดหา  
   ทรัพยากรสารนิเทศ”. นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
  Schaie, K.W. & Willis, S.L. (2002). Adult development and aging. 5th ed. Upper Saddle 
   River, NJ: Prentice Hall. 
 
  4) ผูแ้ต่ง 3 คน 

  ตัวอย่างการอ้างองิบรรณานุกรม 
  ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด, อคัรพงศ ์อั้นทองและไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์. (2549). การส ารวจความ
   คิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อม. เชียงใหม:่ สถาบนัวจิยั
   สังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
  Simpson, G., Sinatra, S.T. & Suarez – Menendes, J. (2004). Spa medicine:   
   Your gateway to the ageless zone. North Bergen, NJ: Basic Health. 
 
  5) ผูแ้ต่งมากกวา่ 3 คน 
  ใหใ้ส่ช่ือผูแ้ต่ง 3 คนแรก และตามดว้ยค าวา่ และคณะ หรือ etal. 

  ตัวอย่างการอ้างองิบรรณานุกรม 
  สังวร ปัญญาดิลก, วลยั ชวลิตธ ารง, สุมนตรา ปิยะเกศิน, และคณะ. (2546). เศรษฐศาสตร์
   ธุรกจิ. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
  Pilot, Perter, Kapita, Bila M., Ngugi, Elizabeth N., etal. (1992). AIDS in Africa: manual 
   for physicians. Geneva: World Health Organization. 
 
    
 



ช่ือผูแ้ต่ง. (บรรณาธิการ). (ปีพิมพ)์. ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ.์ สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ ์. 

ช่ือหนังสือ. (ปีพิมพ)์.คร้ังท่ีพิมพ.์ สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ ์. 

ช่ือนิติบุคคล. (ปีพิมพ)์. ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ.์ สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ ์. 

  6) ผูแ้ต่งเป็นบรรณาธิการ (editor) ผูร้วบรวม (compiler) 
 
 
  ใหร้ะบุค าวา่ (บรรณาธิการ) ส าหรับผูแ้ต่งคนไทย หรือ (ed.) ส าหรับผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ 
  ตัวอย่างการอ้างองิบรรณานุกรม 
  พิทยา วอ่งกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควฒันธรรมทาส. กรุงเทพฯ: โครงการวถีิทาง
   ทรรศน์.  
  สมใจ บุญศิริ. (บรรณาธิการ). (2538). อนิเตอร์เน็ต : นานาสาระแห่งการบริการ. กรุงเทพฯ: 
   สถาบนัวทิยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
  Sharma, K. (Ed). (2003). Trade policy, growth and poverty in Asian developing  
   countries. London: Routledge. 
  Gebbie, K., & Hernandez, L.M. (Eds). (2003). Who will keep the public healthy ? : 
   Educating public health professionals for the 21st century. Washington, D.C.: 
   National Academy Press. 
    
  7) ผูแ้ต่งเป็นนิติบุคคล 

   
  
  ตัวอย่างการอ้างองิบรรณานุกรม 
  ส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. (2552). รายงานประจ าปี 2552. 
   ขอนแก่น: ส านกัวทิยบริการ. 
  World Health Organization. (2001). How to development a national drugpolicy.  
   Geneva: The Organization. 
 
  8) ไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง 
  
  
  ตัวอย่างการอ้างองิบรรณานุกรม 
  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที ่8 พ.ศ. 2540 – 2544. (2542). กรุงเทพฯ: ส านกังาน 
   คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี. 
  Proceeding of the workshop on reastfeeding and supplementary foods.   
   (1980). Bangkok: The institute of nutrition and department of pediatrics. 
 
    
 



ช่ือผูเ้ขียนบทความ. (ปีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ(บรรณาธิการ). ช่ือหนังสือ. (หนา้ – ). คร้ังท่ีพิมพ.์ 

สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์  

  9) ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ ์ส านกัพิมพ ์ปีพิมพ ์
 
 
 
 
 
 
 
  กรณกีารอ้างองิภาษาต่างประเทศ [ม.ป.ป.] ใช้ (n.d.) และ [ม.ป.ท.] ใช้ (n.p.) 
  ตัวอย่าการอ้างองิบรรณานุกรม 
  กาญจนา แกว้เพท. [ม.ป.ป.]. การเข้าใจสังคม: คู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติงานและนักพฒันา 
   สังคม. [ม.ป.ท.]: ส านกัเลขาธิการ สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพฒันา. 
  บรรพต สุวรรณประเสริฐ. (2554). การพฒันาหลกัสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. [ม.ป.ท.:
   ม.ป.พ.]  
  ไพรัตน์ เดชะรินทร์. [ม.ป.ป.]. การจดัองคก์รประชาชน: เฉพาะกรณีของ  
   การพฒันาชุมชน. กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.] 
  Singhal, D.P. (1977). Buddhism in Southeast Asia. New Delhi: [n.p.] 
  David, F.R. [n.d.]. Strategic management. [n.p.]: Boyd & Fraser Publishing. 
  
     2.2.2 หนังสือแปล  
   
  
  ตัวอย่างการอ้างองิบรรณานุกรม 
  คูนิโอะ, วาย. (2546). ชาติและการเติบโตทางเศรษฐกจิ : เกาหลแีละไทย. (สุกญัญา นิธงักร 
   และอนงค ์โรจน์วณิชย,์ ผูแ้ปล). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
  แนช้ จอร์ช, วอลดอร์ฟ แดน, และไรซ์ โรเบิร์ต อี. (2548). มหาวทิยาลัยกบัชุมชนเมือง. 
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     1) เรียงตามล าดบัอกัษรช่ือผูแ้ต่ง โดยใชห้ลกัการเรียงตามแบบพจนานุกรม ในกรณีท่ีมีทั้ง เอกสาร

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหเ้รียงรายการเอกสารภาษาไทยไวก่้อนจนหมด แลว้จึงเรียง รายการเอกสาร

ภาษาองักฤษ 

  2) กรณีช่ือผูแ้ต่งซ ้ ากนั หรือ ผูแ้ต่งคนเดียวกนั ใหจ้ดัเรียงรายการเอกสารตามล าดบัปีพิมพ ์หาก

ปีพิมพซ์ ้ ากนัใหร้ะบุตวัอกัษร ก ข ค... หรือ a b c… ลงต่อทา้ยจากปีพิมพด์ว้ย และจดัเรียง รายการตามล าดบั

อกัษรช่ือเร่ือง หากผูแ้ต่งคนเดิมมีทั้งรายการเอกสารท่ีแต่งคนเดียว และแต่งร่วมกบับุคคลอ่ืน ส าหรับการพิมพ์

ใหพ้ิมพช่ื์อเตม็เฉพาะรายการแรก รายการต่อไปใหใ้ชเ้คร่ืองหมายขีดเส้นใต ้(Underline) พิมพติ์ดต่อกนั 6 – 8 

คร้ัง และจบดว้ยเคร่ืองหมาย . หรือ ,  แลว้แต่กรณี ดงัตวัอยา่งรายการเอกสารขา้งล่างน้ี 

  ตัวอย่างการจัดเรียงและการพมิพ์รายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างองิ 

  ชุติมา สัจจานนัท.์ (2546). บทบาทใหม่ของนักสารสนเทศ. นนทบุรี: สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 

   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

  _____________& สุวคนธ์ ศิริวงศว์รรัตน์. (2533).  เอกสารการสอนชุดวชิาการพฒันา 

   ทรัพยากรสารสนเทศหน่วยที ่9 – 15 “ความร่วมมือในการจัดหาทรัพยากร 

   สารสนเทศ”. นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.    

  บุญชม ศรีสะอาด. (2539ก). การวจัิยเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 

  ______________. (2539ข). วธีิการสถิติส าหรับการวจัิย. กรุงเทพฯ: สุรีวยิาสาส์น.  

  Marek, E.A. (1986a). They misunderstand, but they 1 pass. The Science Teacher, 53(10 

   December), 32 – 35  

  ______________.(1986b). Understanding and misunderstandings of biology concepts. 

   The American Biology Teacher, 48(1 January), 37 – 40. 

  3) กรณีผูแ้ต่งคนเดียว แต่เขียนหนงัสือหลายเล่ม ใหจ้ดัเรียงล าดบัของหนงัสือตามปีพิมพจ์าก

เก่ามาปีพิมพใ์หม ่

  4) หลกัการพิมพท่ี์ควรทราบ 

       4.1 ใหพ้ิมพเ์คร่ืองหมายใดๆ ต่อทา้ยขอ้ความโดยไม่ตอ้งเวน้วรรคแต่หลงัเคร่ืองหมาย

มหพัภาค ( . ) ให้เวน้ 2 (เคาะ spacebar 2 คร้ัง) หลงัเคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) โคลอน ( : ) เซมิโคลอน ( ; ) ใหเ้วน้ 

1 (เคาะ spacebar 1 คร้ัง)  



   ตัวอย่างการพมิพ์ 

   งามพิศ สัตยส์งวน.  (2537).  การวจัิยทางมานุษยวทิยา.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

    มหาวทิยาลยั. 

   ทองทิพภา วริิยะพนัธ์ุ. (2551).  การบริหารทมีงานและการแก้ปัญหา. พิมพค์ร้ังท่ี 2.  

    กรุงเทพฯ: บริษทัสหธรรมิก.   

   Wulfekoetter, G.  (1961).  Acquisition Work : Processes Involed in Building 

    Library collections.  Seatlle: University of Washington Press.   

   4.2 หากพิมพข์อ้ความไม่พอใน 1 บรรทดั เม่ือข้ึนบรรทดัใหม่ใหย้อ่หนา้ล ้าเขา้ไป 

(indent) ประมาณ 4 – 8 ตวัอกัษร (เคาะ spacebar 4 – 8 คร้ัง) 

    ตัวอย่างการพมิพ์ 

   สุมน อยูสิ่น.  (2545).  ประมวลสาระชุดวชิาการจัดการข้ันสูงส าหรับสถาบันบริการ

           สารสนเทศ หน่วยที ่8 “การส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์สถาบันบริการ

           สารสนเทศ”.  นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

   4.3 ควรค านึงถึงความถูกตอ้งทางภาษาและหลกัการพิมพ ์มากกวา่ความสวยงาม ไม่

จ  าเป็นตอ้งจดัขอบขวาใหต้รงกนัเพื่อความสวยงามโดยยอมตดัค าหรือพิมพแ์บบผิดๆ   


