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การเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอางอิงในสารนิพนธ
บรรณานุกรม (Bibliography) หรือรายการอางอิง (References) เปนการรวบรวม
รายการอางอิงทายเลม นิสิตสามารถเลือกใชคําวา “บรรณานุกรม” หรือ “รายการอางอิง” อยางใด
อยางหนึ่ง กลาวคือถาเปนรายการวัสดุอางอิงที่ใชอางอิงทั้งหมดในตัวเลมสารนิพนธ
และที่นําความรูมาเรียบเรียงโดยไมไดอางอิงไวในเลม ใหใชคําวา “บรรณานุกรม” แตถาอางอิง
เฉพาะวัสดุอางอิงที่ปรากฏอยูในตัวเลมสารนิพนธเทานั้น ใหใชคําวา “รายการอางอิง”

การพิมพบรรณานุกรมหรือรายการอางอิง

1. ในหนาแรกของบรรณานุกรมใหใชคําวา “บรรณานุกรม” หรือ
“BIBLIOGRAPHY”หรือ “รายการอางอิง” หรือ “REFERENCES” โดยพิมพไวกลาง
หนากระดาษตอนบน
2. สารนิพนธภาษาไทย ใหเรียงวัสดุอางอิงตามลําดับตัวอักษรตัวแรกตามแบบ
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ถามีวัสดุอางอิงภาษาอังกฤษดวย ใหเรียงลําดับตัวอักษร
เชนเดียวกันและใหเรียงตอจากภาษาไทย และหากนามสกุลของผูแตงชาวตางประเทศซ้ํากันให
เรียงลําดับโดยดูจากอักษรของชื่อตน และชื่อกลางตามลําดับ
3. การพิมพวัสดุอางอิงแตละรายการ ไมตองลงเลขกํากับรายการ
4. เริ่มพิมพรายการวัสดุอางอิงชิดขอบซายของหนากระดาษที่เวน 1.5 นิ้ว ถารายการ
วัสดุอางอิงไมจบในบรรทัดใหขึ้นบรรทัดใหม โดยตั้ง Tab ที่ระยะ 0.63 นิ้ว และเมื่อขึ้นรายการ
วัสดุอางอิงใหมใหเริ่มพิมพชิดขอบซายของหนากระดาษเชนเดิม
5. วัสดุอางอิงที่มีผูแตงซ้ํา ใหพิมพเรียงลําดับปที่พิมพจากปเกาจนถึงปลาสุด โดยใช
เครื่องหมาย
.
6. การพิมพชื่อเรื่องวัสดุอางอิง ใหพิมพตัวเอนตั้งแตตัวแรกจนถึงตัวสุดทายของชื่อเรื่อง
วัสดุอางอิง
7. การเรียงลําดับวัสดุอางอิง ใหเรียงตามลําดับตัวอักษรที่เขียนจริงไมใชเรียงตามเสียงที่
อาน ตัวอยาง Mc ตองเรียงตามหลัง Mac เชน MacArthor มากอน McAlister
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การลงรายการสวนตาง ๆ ของวัสดุอางอิง
1. หนังสือ

ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ(ถามี))./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
1.1 ผูแตง
1.1.1 ใหใชชื่อผูแตงหรือบรรณาธิการตามที่ระบุในหนาปกในของหนังสือ
1.1.2 ชื่อผูแตงไมตองลงคํานําหนาชื่อ เชน นาย นาง นางสาว ดร. ศ.
นายแพทยหรือ Mr. Mrs. Dr. Prof. เปนตน
1.1.3 ผูแตงที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ หรือ ยศ ใหลงชื่อตามดวยเครื่องหมาย
จุลภาคและฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ หรือ ยศ
ตัวอยาง

ธรรมศักดิ์มนตรี, พระยา.
Mark, J. R., Sir.
1.1.4 ผูแตงที่มีสมณศักดิ์ ใหลงชื่อตามที่ปรากฏ

ตัวอยาง

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมจิตโต).

1.1.5 ในกรณีที่อางอิงวัสดุอางอิงหลายรายการของผูแตงคนเดียวกันที่มีการ
เปลี่ยนฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ และ ยศ ใหใชตามที่ปรากฏครั้งลาสุด
ตัวอยาง

ธรรมศักดิ์มนตรี, พระยา.

1.1.6 ผูแตงที่เปนชาวไทยและเขียนเอกสารเปนภาษาไทยใหลงชื่อและชื่อสกุล
แตถาเขียนเอกสารเปนภาษาอังกฤษใหใชชื่อสกุลนําหนา คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (Comma) “,”
และตามดวยอักษรยอของชื่อ

3
ตัวอยาง

กวี วงศพุฒ.
Wongput, K.

1.1.7 ผูแตงชาวตางประเทศ ใชชื่อสกุลนําหนาคั่นดวยจุลภาค (Comma) “,” ตาม
ดวยตัวยอของชื่อแรก และตัวยอของชื่อกลาง (ถามี)
ตัวอยาง

Bubrin, A. J.

1.1.8 กรณีผูแตงหลายคน ไมวาจะกี่คนก็ตาม ใหระบุชื่อผูแตงใหครบทุกคน
(กรณีนี้ตางจากการอางอิงในเนื้อหา ในบทที่ 4) ชื่อแตละคนใหคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค “,”
หนาคนสุดทายตองคั่นดวย “และ” สําหรับผูแตงคนไทย สวนผูแตงชาวตางประเทศใหใช “&”
ตัวอยาง

ไพรัช ธัชยพงษ และชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล.
Wheelen, T. L., & Hunger, J.D.
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, นิตยา นวลนิ่ม, ไชยา ภาวะบุตร และวาโร เพ็งสวัสดิ์
Sergiovanni, T.J., Kelleher, P., McCarthy, M.M., & Wirt, F.M.
1.1.9 ผูแตงที่ใชนามแฝง ใหลงชื่อตามที่ปรากฏในวัสดุอางอิงนั้น ๆ

ตัวอยาง

ดวงตะวัน.
ทมยันตี.

1.1.10 หนังสือรวมทั้งวัสดุอางอิงอื่น ๆ ที่จัดทําขึ้นในนามของหนวยงานตาง ๆ
เชน กระทรวง ทบวง กรม องคการ สถาบัน หรือ สมาคม ใหลงชื่อหนวยงานนั้น ๆ เปนผูแตง
โดยยึดหลักดังนี้ ถาวัสดุอางอิงนั้นออกในนามหนวยงานระดับกรม หรือหนวยงานที่ยอยกวากรม
แตสังกัดอยูในกรมนั้น ๆ แมจะปรากฏชื่อกระทรวง หรือหนวยงานยอยกวากรมอยูในวัสดุอางอิง
ก็ตาม ใหลงชื่อกรมเปนผูแตง สวนชื่อของหนวยงานยอยใหใสไวในสวนของสํานักพิมพ
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ตัวอยาง

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ.
สํานักงานปลัดกรุงเทพมหานคร.
Provincial Public Health Office of Chachoengsao.
1.1.11 วัสดุอางอิงที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใชชื่อเรื่องของวัสดุอางอิงนั้นลงเปน

รายการแรก
1.1.12 การอางอิงเฉพาะตอนจากวัสดุอางอิงประเภทรวมเรื่อง ใหใชชื่อผูแตง
เฉพาะตอนที่อางอิง
1.1.13 พิมพปดทายชื่อผูแตงและชื่อเรื่องดวยเครื่องหมาย มหัพภาค (Period) “.”
1.2 ปที่พิมพ
1.2.1 ใหลงปที่พิมพของวัสดุอางอิงตามที่ปรากฏในเอกสารดวยเลขอารบิคหรือ
เลขไทย โดยใสไวในวงเล็บ
1.2.2 ถาไมปรากฏปที่พิมพของเอกสารนั้น ใหใชคํายอ ม.ป.ป. (ไมปรากฏปที่
พิมพ)
1.2.3 ใหพิมพปดทายวงเล็บดวยเครื่องหมาย มหัพภาค “.”
ตัวอยาง

(2549).
(๒๕๔๙).
(ม.ป.ป.).

1.3 ชื่อหนังสือ
1.3.1 ใชชื่อเต็มของหนังสือ ตามที่ปรากฏในหนาปกใน และพิมพดวยตัวเอน
1.3.2 ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ ใหพิมพอักษรตัวแรกของทุกคําดวยตัวพิมพใหญ
ยกเวนคําเชื่อม เชน บุพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) และคํานําหนานาม (Article)
ใหพิมพเปนตัวพิมพเล็ก แตถาคํานําหนานามนั้นเปนคําแรกของชื่อเรื่อง ใหพิมพดวยอักษร
ตัวพิมพใหญได
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ตัวอยาง

Leadership and Organizational Climate.

1.3.3 ชื่อเรื่องที่มีตอนที่ 1 ตอนที่ 2 หรือเลม 1 เลม 2 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของชื่อ
หนังสือนั้น ใหใชเลขอารบิค หรือเลขไทย ยกเวนเลขโรมันที่เปนสวนหนึ่งของชื่อหนังสือ
ตัวอยาง

The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (Vol. 19).

1.3.4 กรณีที่เปนวัสดุอางอิงทางดานวิทยาศาสตร ชื่อพืช สัตวและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
ที่เปนภาษาลาติน ใหพิมพดวยตัวเอน หรือขีดเสนใตชื่อเฉพาะนี้เทานั้น
ตัวอยาง

การเลี้ยงกุงแชบวย (Penaeus mergiuensis) และปลานิล (Oreochromis niloticus) ดวย
อาหารผสมสาหราย (Ceratophyllum demersum).
1.3.5 พิมพปดทายชื่อหนังสือดวยเครื่องหมายมหัพภาค “.”
1.3.6 ชื่อหนังสือถาไมปรากฏครั้งที่พิมพ ใหใสเครื่องหมายมหัพภาค “.” หลัง
ชื่อหนังสือ แตถาปรากฏครั้งที่พิมพ ใหใสเครื่องหมายมหัพภาค “.” หลังครั้งที่พิมพ
ตัวอยาง

Effective Change in School.
ทฤษฎีองคการสมัยใหม.
Total Quality Management in Education (3rd ed.).
มนุษยสัมพันธกับการบริหาร (พิมพครั้งที่ 2).

1.4 ครั้งที่พิมพ
1.4.1 การพิมพครั้งที่ 1 เปนการพิมพครั้งแรกไมตองเขียนลงรายการในบรรณานุกรม
หรือรายการอางอิง
1.4.2 ใหลงรายการครั้งที่พิมพสําหรับครั้งที่ 2 ขึ้นไปตามที่ปรากฏในสิ่งพิมพ
นั้น ๆ
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1.4.3 พิมพปดทายครั้งที่พิมพดวยเครื่องหมายมหัพภาค “.”
ตัวอยาง

(พิมพครั้งที่ 2).
(พิมพครั้งที่ 2 แกไขเพิ่มเติม).
(พิมพครั้งที่ 3 ปรับปรุงแกไข).
(2nd ed.).
(2nd rev. ed.).
(3rd ed.).
(4th ed.).

1.5 สถานที่พิมพและสํานักพิมพ
1.5.1 วัสดุอางอิงภาษาไทยใหลงชื่อจังหวัดเปนเมืองที่พิมพ สําหรับกรุงเทพ
มหานคร ใหใช “กรุงเทพฯ”
1.5.2 ใหลงชื่อสํานักพิมพโดยไมตองใสคําวา สํานักพิมพ บริษัท……….จํากัด
Publisher, Co……….Inc., Co……….Ltd. เชน สํานักพิมพดอกหญาใหลงวา “ดอกหญา”
บริษัทประชาชางใหลงวา “ประชาชาง”
1.5.3 ถาสํานักพิมพมีสาขาตัง้ อยูหลายเมืองและชื่อเมืองเหลานั้นปรากฏอยูในวัสดุ
อางอิง ใหลงชื่อเมืองแรกที่ปรากฏเปนสถานที่พิมพ
1.5.4 ถาวัสดุอางอิงไมปรากฏชื่อสํานักพิมพ ใหลงชื่อโรงพิมพโดยใสคําวา
โรงพิมพไวดวย
1.5.5 สํานักพิมพเปนสมาคม มหาวิทยาลัย ใหระบุชื่อเต็ม เชน สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.5.6 ผูรับผิดชอบในการพิมพเปนหนวยงานภาครัฐและเอกชน ใหใชชื่อ
หนวยงานนั้น ๆ เปนสํานักพิมพแทน โดยใหลงตามลําดับจากหนวยงานยอย
1.5.7 ถาไมปรากฏชื่อผูรับผิดชอบในการพิมพใหใชคํายอ ม.ป.ท. (ไมปรากฏ
สถานที่พิมพ) สําหรับวัสดุอางอิงภาษาไทย และ n.p. (No Place of Publishing) สําหรับวัสดุ
อางอิงภาษาอังกฤษ
1.5.8 พิมพเครื่องหมายมหัพภาคคู (Colon) “:” คั่นระหวางสถานที่พิมพและ
สํานักพิมพ
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ตัวอยาง
กองบรรณาธิการ ผูจัดการ. (2549). ทรงพระเจริญ ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ป. กรุงเทพฯ: บานพระอาทิตย.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542. กรุงเทพฯ: นามมีบุคส.
Ritzer, G. (Ed.). (2004). Handbook of Social Problems a Comparative International Perspective.
California: Sage.
Burgelman, R.A., Grove, A.S., & Meza, P.E. (2006). Strategic Dynamics: Concept and Cases.
Singapore: McGraw Hill/Irwin.
Day, L.A. (2006). Ethics in Media Communications Cases and Controversies (5th ed.).
United States of America: Thomson Wadsworth.
ตัวอยางที่ไมมีชื่อผูแตง
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ. (2549). กรุงเทพฯ: ประสานมิตร.
City Politics: The Political Economy of Urban America (5th ed.). (2006). New York: Pearson.
2. หนังสือแปล
หนังสือแปลมีแบบแผนในการเขียนดังนี้
ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อหนังสือ/(ชื่อผูแปล, แปล)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
2.1 ชื่อผูแตงในวัสดุอางอิงภาษาอังกฤษ ใหเขียนเหมือนผูแตงหนังสือ สวนชื่อ
ผูแปล ใหใชชื่อตน และชื่อกลางดวยตัวยอ ตามดวยชื่อสกุล
2.2 ในวัสดุอางอิงภาษาอังกฤษที่แปลจากภาษาอื่นใหใชขอความ “Trans” แทนคําวา
“แปล”
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ตัวอยาง
เวลบอรน, เอมี. (2549). ความลับแหงรหัสลับดาวินชี คําตอบที่หาไมไดจากภาพยนต
(ธีรกร เกียรติบันลือ, แปล). กรุงเทพฯ: วีวิชช.
Laplace, P. S. (1951). A Philosophical Essay on Probabilities (F. W. Truscott, & F. L. Emory,
Trans.). New York: Dover. (Original work published 1814)
3. บทความในหนังสือ
บทความในหนังสือ ซึ่งมีผูรวบรวมไวในหนังสือเลมเดียว โดยอาจจะมีบรรณาธิการ
หรือไมมีก็ได วัสดุอางอิงเหลานี้ เชน หนังสือรวมบทความตาง ๆ หนังสือรวมบทคัดยอ
วิทยานิพนธ หนังสือสารานุกรม หนังสือแจกในโอกาสพิเศษตาง ๆ เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ โดยมีแบบแผนการเขียนดังตอไปนี้
ชื่อผูเขียนบทความ./(ปที่พิมพ)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ ถามี),/
ชื่อหนังสือ/(หนา/เลขหนา)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
3.1 ชื่อผูเขียนบทความใชหลักการเดียวกันกับชื่อผูแตงหนังสือ
3.2 ชื่อบทความพิมพตัวตรง
3.3 คําวา “ใน” เอกสารภาษาอังกฤษใหใชวา “In”
3.4 ชื่อบรรณาธิการ เนื่องจากไมใชผูแตงโดยตรง ใหพิมพกลับกันกับชื่อผูแตง
โดยใหขึ้นตนดวยตัวยอชื่อแรก และตัวยอชื่อกลาง (ถามี) ตามดวยชื่อสกุลตัวเต็ม หากมี
บรรณาธิการมากกวา 1 คนขึ้นไป ใหใชคําวา “และ” ในภาษาไทย สําหรับภาษาอังกฤษใช “&”
3.5 ระบุคําวา “บรรณาธิการ” (ถาเปนภาษาไทย) ในภาษาอังกฤษใช “Ed.” หรือ
“Eds.” (ในกรณีบรรณาธิการมากกวา 1 คน) ใหพิมพไวในวงเล็บ “( )”
3.6 พิมพเครื่องหมายจุลภาค “,” ตอจากบรรณาธิการ
3.7 ชื่อหนังสือพิมพตัวเอน
3.8 หนาและเลขหนา ในภาษาไทยใหพิมพคําวาหนา แลวตามดวยเลขหนา เชน
หนา 999 เอกสารภาษาอังกฤษใหใช “p.” ในกรณีมีหนาเดียว และ “pp.” กรณีที่มีมากกวาหนึ่ง
หนาขึ้นไป เชน p. 99 และ pp. 99-199
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ตัวอยาง
ขัตติยา กรรณสูต. (2547). การสังเคราะหผลการศึกษาวิจัยคุณธรรม พฤติกรรมความซื่อสัตยของ
คนไทย: การเชื่อมโยงสูนโยบาย. ใน ขัตติยา กรรณสูต, เสวนิจ รัตนวิจิตร, ธัญญา
สนิทวงศ ณ อยุธยา และขวัญรัก สุขสมฤทัย (บรรณาธิการ), รายงานการวิจัยคุณธรรม
พฤติกรรมความซื่อสัตยของคนไทย (หนา 9-125). กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ.
อภิชัย มงคล, วัชนี หัตถพนม, จิราพร เขียวอยู, ภัสรา เชษฐโชติศักดิ์, วรรณประภา ชลอกุล และ
ละเอียด ปญโญใหญ. (2548). การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย. ใน
ไกรสิทธ ตันติศิรินทร, เยาวรัตน ปรปกษขาม และลินดา วงศานุพัทธ (บรรณาธิการ),
รายงานผลการวิจัยโครงการแมบทและโครงการยอยภายใตชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
สุขภาพคนไทย (หนา 401-528). กรุงเทพฯ: พี เอ ลีฟวิ่ง.
Bellah, R.N. (2003). The ritual roots of society and culture. In M. Dillon (Ed.), Handbook of the
Sociology of Religion (pp. 31-44). United Kingdom: Cambridge University Press.
Christiano, K. (2005). Riligion and family in modern American culture. In S.H. Knecht, &
J. Pankhurst (Eds.), Family Religion and Social Change in Diverse Societies
(pp. 43-78). New York: Oxford University Press.
4. สารนิพนธ
มีแบบแผนการเขียนดังนี้
ชื่อผูทําวิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ./(ปที่พิมพ)./ชื่อวิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ./ระดับ
วิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ,/ชื่อสาขาวิชา,/คณะ,/ชื่อมหาวิทยาลัย.
4.1 ชื่อผูทําสารนิพนธ ใชหลักการเดียวกับผูแตงหนังสือ
4.2 ปที่พิมพ
4.2.1 ใชตามที่ปรากฏในหนาปกของสารนิพนธ โดยใสไวภายในวงเล็บ
4.2.2 หลังวงเล็บใสเครื่องหมายมหัพภาค “.”
4.3 ชื่อสารนิพนธ
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4.3.1 ใชชื่อที่ระบุในปกในของสารนิพนธ โดยชื่อภาษาอังกฤษ ใหพิมพอักษรตัว
แรกของชื่อสารนิพนธ ดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญ ถามีเครื่องหมายมหัพภาคคู “:” อยูในชื่อสาร
นิพนธ ตัวอักษรที่ตามมาตัวแรกใหพิมพตัวพิมพใหญ ตัวอักษรตัวแรกของชื่อเฉพาะใหพิมพ
ตัวพิมพใหญ นอกเหนือจากนั้นพิมพตัวพิมพเล็กและพิมพดวยตัวเอน
4.3.2 หลังชื่อสารนิพนธ ใหใสเครื่องหมายมหัพภาค “ . ”
4.4 ระดับปริญญา
ใชคําวา วิทยานิพนธ……………มหาบัณฑิต หรือ Master’s thesis สําหรับ
ปริญญาโท และใชคําวา ดุษฎีนิพนธ……………ดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation
สําหรับปริญญาเอก ตามดวยชื่อสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย
ตัวอยาง
คุณัตว พิธพรชัยกุล. (2548). อิทธิพลของลักษณะเปาหมายใฝสัมฤทธิ์ที่มีตอแรงจูงใจในการ
เขารวมกิจกรรมกีฬาของนักกีฬาระดับอุดมศึกษา. ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,
สาขาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
นพพร ไทยเจริญ. (2549). การสรางชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่อง ดินและหิน
ในทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต,
สาขาหลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
Shim, W. J. (1996). Contamination and bioaccumulation of tributyltin and triphenyltin
compounds in the Chinhae Bay system, Korea. Master’s thesis, Department of
Oceanography, Seoul National University.
Tiensing, T. (1997). Sample handing of biology samples for Gas Chromatographic determination
of organotin compounds. Master’s thesis, Department of Biology, Graduate School,
Mahidol University.
Sangnark, A. (2002). Evaluation of dietary fibers produced from selected agri-byproducts for use
as flour replacer in bread. Doctoral dissertation, School of Environment, Resources
and Development, Asian Institute of Technology.
กรณีสืบคนขอมูลเฉพาะบทคัดยอจาก DAI (Dissertation Abstracts International) ให
เขียนดังนี้
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ตัวอยาง
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a witness
misidentifies a familiar but innocent person from a lineup (Doctoral dissertation,
Cornell University, 1990). Dissertation Abstracts International, 51, 417.
5. สิ่งพิมพตอเนื่อง
สิ่งพิมพตอเนื่อง (Periodicals) หมายถึง สิ่งพิมพที่มีกําหนดออกตอเนื่องเปนประจํา ไดแก
วารสาร (Journals) นิตยสาร (Magazines) จดหมายขาว (Newsletters) หนังสือพิมพ (Newspapers)
มีแบบแผนการเขียนดังนี้
5.1 บทความในวารสาร
ชื่อผูเขียนบทความ./(ปที่พิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปที่หรือเลมที่/(ฉบับที(่ ถามี)),/เลขหนา.
5.1.1 ชื่อผูเขียนบทความและชื่อบทความ
5.1.1.1 ชื่อผูเขียนบทความใหใชหลักการเดียวกับผูแตงหนังสือ
5.1.1.2 ถาไมปรากฏชื่อผูเขียนบทความ ใหใชชื่อบทความขึ้นเปนรายการแรก
5.1.1.3 ชื่อบทความถาเปนภาษาอังกฤษใหขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวใหญ และ
หลังเครื่องหมายมหัพภาคคู “:” ใหตามดวยตัวอักษรตัวใหญเชนกัน
5.1.2 ปที่พิมพ
5.2.1.1 ใหระบุปที่พิมพตามหลังชื่อผูเขียนบทความ และใหใสไวในวงเล็บ
5.2.1.2 หลังวงเล็บปที่พิมพใสเครื่องหมายมหัพภาค “.”
5.2.1.3 ในกรณีที่วารสารนั้นไมมีปที่ หรือ เลมที่ (Volume) ฉบับที่ (Number)
แตมีเดือน หรือฤดูและปที่พิมพ ใหใชชื่อเดือน หรือฤดูตามหลังปที่พิมพ โดยหลังปที่พิมพตอง
ตามดวยเครื่องหมายจุลภาคกอน
5.1.2.4 บทความที่อยูระหวางการจัดพิมพเผยแพร ใหใชคําวา (in press)
แทนปที่พิมพ
5.1.3 ชื่อวารสาร
5.1.3.1 ใชตามที่ปรากฏในหนาปกในของวารสาร สําหรับภาษาอังกฤษให
เขียนชื่อเต็มและพิมพตัวแรกของทุกตัวเปนตัวพิมพใหญ ในกรณีใชชื่อยอตองเปนชื่อยอที่
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นักวิชาการในศาสตรสาขานั้นยอมรับ เชน Journal ใชตัวยอวา J.
5.1.3.2 ชื่อวารสารใหพิมพดวยตัวเอน
5.1.3.3 หลังชื่อวารสารมีเครื่องหมายจุลภาค “,”
5.1.4 ปที่ หรือเลมที่ (Volume) และฉบับที่ (Number หรือ Issue)
5.1.4.1 ใหพิมพเฉพาะตัวเลขปที่ หรือเลมที่ ตามหลังชื่อวารสารโดยไมตอง
ระบุคําวา “ปที่” “ เลมที่” หรือ “ Vol”
5.1.4.2 ถาวารสารที่อางอิงที่มีปที่ หรือเลมที่เดียวกันแตมีหลายฉบับ แตละ
ฉบับเริ่มตนหนาหนึ่ง ใหพิมพตัวเลขฉบับที่ไวในวงเล็บ ตามหลังเลขปที่ หรือเลมที่
5.1.4.3 วารสารที่ไมมี ปที่ หรือเลมที่ (Volume) แตมฉี บับที่ ใหระบุคําวา
“ฉบับที่” หรือ คํายอ “No.” ตามดวยตัวเลข เชน ฉบับที่ 2 หรือ No. 2
5.1.4.4 ใหพิมพตัวเอนจากชื่อวารสารจนถึงตัวเลขปที่ หรือเลมที่ ตอจากชื่อ
วารสาร แตไมรวมถึงฉบับที่
5.1.5 เลขหนา
5.1.5.1 กอนเลขหนาตองมีเครื่องหมายจุลภาค “ , ”
5.1.5.2 ระบุเลขหนาที่อางอิง โดยไมมีคําวา “หนา” “p.” หรือ “pp.”
5.1.5.3 ถาบทความพิมพตอในหนาอื่นของวารสารฉบับเดียวกัน ใหระบุเลข
หนาที่ปรากฏทั้งหมด โดยใชเครื่องหมายจุลภาค “,” คั่น
5.1.5.4 หลังเลขหนาใหใสเครื่องหมายมหัพภาค “.”
ตัวอยาง
มะลิวรรณ โคตรศรี. (2548). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ เชิงสาเหตุของความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. วารสารวิจัยและวัดผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 3(1), 32-48.
กนก อภิรดี. (2548). นานาทัศนะ. นักบริหาร, 25(1), 14-16.
Bennett, J. T. (2004, June). Moderators of the relationships between coworkers organizational
citizenship behavior and fellow employees’ attitudes. Journal of Applied Psychology,
89, 455-464.
Foster, W.P. (2004). The decline of the local a challenge to educational leadership. Education
Administration Quarterly, 40(2), 176-191.
4
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ตัวอยาง (ตอ)
Li, T. L., & Gleeson, M. (2004). The effect of single and repeated bouts of prolonged cycling and
circadian variation on saliva flow rate, immunoglobulin A and alpha-amylase
responses. J. Sports Sci., 22(11-12), 1015-1024.
ตัวอยางบทความในวารสารที่อยูระหวางการจัดพิมพเผยแพร
Zuckerman, M., & Kieffer, S. C. (in press). Race differences in face-ism: Does facial prominence
imply dominance?. Journal of Personality and Social Psychology.
บทคัดยอที่มาจากวารสาร ใหเขียนดังนี้
ตัวอยาง
Woolf, N. J., Young, S. L., Fanselow, M. S., & Butcher, L. L. (1991). MAP-2 expression in
cholinoceptive pyramidal cells of rodent cortex and hippocampus is altered by
Pavlovian conditioning [Abstract]. Society for Neuroscience Abstracts, 17, 480.
5.2 บทความในจดหมายขาว
ชื่อผูเขียนบทความ./(ปที่พิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อจดหมายขาว,/ปที่หรือเลมที่/(ฉบับที(่ ถามี)),/
เลขหนา.
ตัวอยาง
Dulyakasem, U. (2006, June). Enhancing higher education management. AUN Newsletter,
7(1), 4-5.
ตัวอยางที่ไมมีชื่อผูแตง
งานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุน. (2549). ขาวบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา, 8(1), 2.
ทีมสมองปูด นิเทศศาสตรควารางวัล Best Campaign แทคอะวอรด ครั้งที่ 9. (2548). ดอกแกว:
จดหมายขาวคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 7(34), 3, 6.
UMAP Taiwan scholarships 2006-2007. (2006). University Mobility in Asia and the Pacific
Newsletter, 1(1), 3.
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5.3 บทความในนิตยสาร
ชื่อผูเขียนบทความ./(ปที่พิมพ,/วันที่/เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร,/ปที่หรือเลมที่,/เลขหนา.
5.3.1 ชื่อผูเขียนบทความ ชื่อบทความ ชื่อนิตยสาร ปที่ หรือเลมที่ เลขหนา
ใชหลักการเดียวกับวารสาร
5.3.2 ปที่พิมพ วันที่ เดือน
5.3.2.1 ใหพิมพ ปที่พิมพ ตามดวยเครื่องหมายจุลภาคคั่น “,”
5.3.2.2 นิตยสารภาษาตางประเทศ ใหพิมพชื่อเดือนกอนวันที่ แตนิตยสาร
ภาษาไทยใหพิมพวันที่กอนชื่อเดือน
5.3.2.3 ถานิตยสารออกเปนรายเดือน ใหพิมพชื่อเดือนตามหลังปที่พิมพ
เทานั้น แตถานิตยสารที่ออกเปนรายปกษ หรือรายสัปดาห ใหพิมพวันที่เพิ่มดวย
ตัวอยาง
ศุภรา กันตะพัฒนะ. (2549, 1 สิงหาคม). เยียวยาหัวใจดวงนอย ดวยสองมือแม. ชีวจิต, 8, 26-31.
Goldman, D. (2004, January). What makes a leader?. Harvard Business Review: Inside the Mind
of the Leader, 82(1), 82-91.
Lavelle, L. (2006, January 9). China’s B-school boom: Meet the new managerial class in the
making. Business Week (Asian Edition), 54-58.
5.4 บทความในหนังสือพิมพ การอางอิงจากบทความหนังสือพิมพ ใชรูปแบบดังนี้
ชื่อผูเขียนบทความ./(ปที่พิมพ,/วันที่/เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/หนา/เลขหนา.
5.4.1 ชื่อผูเขียนบทความ ชื่อบทความ ชื่อหนังสือพิมพ ใชหลักการเดียวกับ
วารสาร
5.4.2 การพิมพ ปที่พิมพ วันที่ เดือน ใหพิมพปที่พิมพตามดวยเครื่องหมาย
จุลภาค “,”
5.4.3 หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ ใหพิมพชื่อเดือนกอนวันที่ แตหนังสือพิมพ
ไทยใหพิมพวันที่กอนชื่อเดือน
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5.4.4 ใหพิมพคําวา “หนา” หรือ “p.” หรือ “pp.” แลวจึงตามดวยเลขหนา
ตัวอยาง
โกวิท โพธิสาร. (2549, 4 สิงหาคม). สัมผัสโลกวิทยาศาสตร นวัตกรรมใหมลาสุด งานสัปดาห
วิทยาศาสตร’ 49. มติชน, หนา 33.
ลม เปลี่ยนทิศ. (2549, 7 สิงหาคม). รักในหลวงดวยการปฏิบัติ: หมายเหตุประเทศไทย. ไทยรัฐ,
หนา 5.
Associated Press, Brussels. (2006, April 12). Europe wants WTO moves reciprocated.
The Nation, p. 10 B.
Sachs, J. (2006, April 5). Populism in Latin America is democracy in action. The Nation,
p. 12A.
ตัวอยางที่ไมมีชื่อผูแตง
Ban Chiang dig gets a lift. (2006, April 5). The Nation, p. 3A.

ดังนี้

6. เอกสารของหนวยงานที่ไมเปนเลม ไดแก จดหมายเหตุ คําสั่ง ประกาศ ใชรูปแบบ

ชื่อหนวยงาน./(ปที่พิมพ,/วันที่/เดือน)./ชื่อของเอกสาร./เลขที่ของเอกสาร(ถามี).
6.1 จดหมายเหตุ
ตัวอยาง
กรมศิลปากร. (2445, 27 พฤศจิกายน). ลายพระหัตถกรมหลวงดํารงราชานุภาพกราบทูลกรมหลวงเทวะวงษวโรปการ. เลขที่ 3/197.
หอสมุดแหงชาติ. (จ.ศ. 1206). จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3. เลขที่ 12.
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6.2 คําสั่ง
ตัวอยาง
มหาวิทยาลัยบูรพา. (2549, 21 มีนาคม). เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย.
คําสั่งที่ 0577/2549.
6.3 ประกาศ
ตัวอยาง
มหาวิทยาลัยบูรพา. (2549, 23 มิถุนายน). เรื่องเกณฑการทดสอบและการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2). ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา.
16

ดังนี้

7. สูจิบัตร แผนพับ โฆษณา แผนปลิว และเอกสารการสอนที่ไมเปนเลม ใชรูปแบบ

ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ./ลักษณะเอกสาร.
7.1 ลักษณะเอกสาร ไดแก สูจิบัตร แผนพับ โฆษณา แผนปลิว เอกสารการสอนที่
ไมเปนเลม
7.2 หลังชื่อเรื่อง ใหจบดวยเครื่องหมายมหัพภาค “.”
ตัวอยาง
งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2549). งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชิน.ี
ชลบุรี: งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา. สูจิบัตร.
คณะสถิติประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (2549). การจัดการองคความรูในองคกร:
การประชุมวิชาการสถิติประยุกตระดับชาติ 2549. กรุงเทพฯ: คณะสถิติประยุกต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. แผนพับ.
คณะกรรมการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในหนวยงานของรัฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). ทุจริตตองหมดไป หากทุกคนรวมมือ รวมใจกันตอตาน.
ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. แผนปลิว.
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17
ตัวอยาง (ตอ)
พวงรัตน ทวีรัตน. (2540). วิธีวิจัยทางพฤติกรรมและสังคมศาสตร. กรุงเทพฯ: สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. เอกสารการสอน.
8. เอกสารพิเศษ
เอกสารพิเศษ ไดแก จดหมายที่ติดตอระหวางหนวยงาน หรือบุคคล และตนฉบับตัวเขียน
ใชรูปแบบดังนี้
ชื่อหนวยงานเจาของตนฉบับตัวเขียน./(ป,/วันที่/เดือน)./ชื่อเอกสาร./เลขทะเบียน./ลักษณะ
เอกสาร.
ตัวอยางตนฉบับตัวเขียน
วัดไหลหิน. (จ.ศ. 859). มูลหมก. เลขที่ 4. หนังสือใบลาน.
หอสมุดแหงชาติ. (จ.ศ. 1173). ตําราพิไชยสงคราม เลม 1. เลขที่ 46. สมุดไทยดํารัชกาลที่ 3.
ตัวอยางจดหมาย
มูลนิธิศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ. (2548, 5 เมษายน). จดหมาย.
Bradford, A. (1995, July 25). Letter to Emery Brown.
9. ราชกิจจานุเบกษา ใชรูปแบบดังนี้
ชื่อกฏหมาย./(ปที่พิมพ,/วันที่/เดือน)./ราชกิจจานุเบกษา./หนา/เลขหนา.
ในการลงเลขหนา ใหระบุคําวา “หนา” “p.” หรือ “ pp.”
ตัวอยาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542. (2542, 15 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา.
หนา 42-48.
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10. รายงานการประชุมวิชาการ หรือการสัมมนาทางวิชาการ
รายงานการประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ หมายถึง เอกสารที่รวมบทความที่จัดเตรียม
ไวกอนเพื่อนําเสนอ หรือจัดทําขึ้นภายหลังการประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ ใชรูปแบบดังนี้
ชื่อผูเขียนบทความ./(ปที่พิมพ)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อเอกสารการประชุมหรือสัมมนา/
(หนา/เลขหนา)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
10.1 ชื่อผูเขียนบทความใชอยางเดียวกับชื่อผูแตงหนังสือ
10.2 ชื่อบทความลงทายดวยเครื่องหมายมหัพภาค “.”
10.3 คําวา “ใน” เอกสารภาษาอังกฤษใหใชคําวา “In”
10.4 ถาเอกสารมีบรรณาธิการใหใชหลักการเดียวกับบทความในหนังสือ
10.5 ชื่อการประชุม หรือสัมมนาภาษาอังกฤษ ถือเปนชื่อเฉพาะใหพิมพตัวอักษร
ตัวแรกของทุกคําดวยตัวพิมพใหญ และพิมพตัวเอน
10.6 หนาและเลขหนา ในเอกสารภาษาไทยใหพิมพคําวาหนาแลวตามดวยเลขหนา
สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษใหใช “p.” หรือ “pp.” โดยพิมพไวในวงเล็บ
ตัวอยาง
นิตย โรจนรัตนวาณิชย และสิทธพร นิยมศรีสมศักดิ์. (2549). การศึกษาวิเคราะหและออกแบบ
ระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ใน เวทีนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 (หนา 48-50). ชลบุรี:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ และวิยะดา ตันวัฒนากูล. (2548). ทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 วิถี
วิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 8-10 ธันวาคม 2548 (หนา 567-573). เชียงใหม: ศูนยบริหาร
งานวิจัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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ตัวอยาง
Tantishaiyakul, V., Wiwattanawongsa, K., Lomlim, L., Rojanasakul, Y., Pinsuwan, S., &
Keawnopparat, S. (2006). Experimental and computational studies of epithelial
transport of mefenamic acid ester prodrugs. In The Thailand Research Fund (Ed.),
RGJ-Ph.D. Congress VII, April 20-22, 2006 Jomtien Palm Beach Resort Pattaya
Chon Buri (p. 88). Thailand: The Thailand Research Fund.
Gustavo, W. (1992). Community participation. In Proceedings Habitat International Seminar
(pp. 99-150). Columbia: Habinet.

ปที่พิมพ

11. เอกสารทุกประเภทที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ไมปรากฏสถานที่พิมพ ไมปรากฏ

ใหใชรูปแบบตามแบบแผนหลักของวัสดุอางอิงนั้น ๆ เชน ถาเปนหนังสือใหใชแบบ
แผนของหนังสือ โดยใชชื่อเรื่อง หรือชื่อเอกสารแทนที่ชื่อผูแตง ใชคํายอ ม.ป.ป. แทนปที่พิมพ
และ ม.ป.ท. แทนสถานที่พิมพ เชน
ตัวอยาง ไมปรากฏชื่อผูแตง
รอบรูนานาชาติ. (2549). กรุงเทพฯ: ภัทรินทร.
City Politics: The Political Economy of Urban America. (2006). New York: Pearson.
ตัวอยาง ไมปรากฏปที่พิมพและไมปรากฏสถานที่พิมพ
ส. กลิ่นหอมหวล. (ม.ป.ป.). แมคะนิ้ง-น้ําคางแข็ง คืออะไร. ม.ป.ท.
Kuehner, K.J., & Reque, J.T. (n.d.). Language: Structure and Use. n.p.
12. โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Media)
ชื่อผูจัดทํา/(หนาที่รับผิดชอบ)./(ปที่จัดทํา)./ชื่อเรื่อง/[ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ชื่อเมือง:/
ผูรับผิดชอบในการจัดทํา.
โสตทัศนวัสดุมีหลายประเภท ไดแก ภาพยนตร (Motion Picture) ภาพเลื่อน (Film
Strip) ภาพนิ่ง (Slide) วีดิทัศน (Video Tape) แถบเสียง (Cassette Tape) แผนเสียง (Sound Disc)
ภาพ (Picture) และแผนที่ (Map) ถาเปนภาพยนตร วีดิทัศน ใหใชชื่อผูอํานวยการผลิต และ/หรือ
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ผูสรางเปนรายการหลัก สวนการบรรยาย เทปเพลง ใหใชชื่อผูบรรยาย ผูรอง เปนรายการหลัก
ในกรณีที่เปนเทปเพลงบรรเลงที่ไมมีชื่อผูขับรองใหใชชื่อวงดนตรี หรือผูเรียบเรียงเสียงประสาน
เปนรายการหลัก
ตัวอยาง
อัสนี วสันต (นักรอง). (2549). คอนเสิรต 20 ป [แถบเสียง]. กรุงเทพฯ: แกรมมี่.
American Psychology Association (Producer). (2000). Responding therapeutically to patient
expressions of sexual attraction: A stimulus training tape [Motion picture]. (Available
from the American Psychological Association, 750 First Street, NE, Washington, DC
20002-4242)
Harrison, J. (Producer), & Schmiechen, R. (Director). (1992). Changing our minds: The story of
Evelyn Hooker [Motion picture]. (Available from Changing Our Minds, Inc., 170
West End Avenue, Suite 25R, New York, NY 10023)
Scorsese, M. (Producer), & Lonergan, K. (Writer/ Director). (2000). You can count on me
[Motion picture]. United States: Paramount Pictures.
ตัวอยางที่ไมมีชื่อผูแตง
โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม [วิดีโอดิสก]. (2549). กรุงเทพฯ: ไลบรารี่.
ตัวอยางรายการโทรทัศน (Television Broadcast)
ไตรภพ ลิมปพัทธ (ผูผลิต). (2547, 1 มีนาคม). เกมสเศรษฐี [รายการโทรทัศน]. กรุงเทพฯ:
ไทยทีวีสีชอง 3.
Crystal, L. (Executive producer). (1993, October 11). The MacNeil/ Lehrer news hour [Television
broadcast]. New York and Washington, DC: Public Broadcasting Service.
13. การสัมภาษณ มีแบบแผนการเขียนดังนี้
ชื่อผูใหสัมภาษณ./(ป,/วันที่/เดือน)./ตําแหนง(ถามี)./สัมภาษณ.
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ตัวอยาง
มหิศร มังคลรังศรี. (2549, 4 สิงหาคม). รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ.
ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว. (2549, 4 สิงหาคม). ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย. สัมภาษณ.
Bear, T. (2006, August, 11). President. Interview.
14. การเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอางอิงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส แยกตาม
ประเภทดังนี้
14.1 หนังสือ บทความในหนังสือ และเอกสารการประชุมวิชาการ
ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อหนังสือ./วันที่คนขอมูล/วัน/เดือน/ป,/เขาถึงไดจาก/แหลงสารสนเทศ
Author./(year)./Title./Retrieved month/day,/year,/from/source
ตัวอยางจากหนังสือ
นรินทร ภาระศรี. (2548). ผูนํา. วันที่คนขอมูล 10 มีนาคม 2548, เขาถึงไดจาก
http://se-ed.net/oldpe/Meearrai/khorngfag/03 phoonam.htm
American Management Association. (2003). 2003 E-mail Rules, Policies, and Practices Survey.
Retrieved October 5, 2004, from http://www.amanet.org/research/pdfs/
Email_Policies_Practices.pdf
ตัวอยางหนังสือที่ไมมีปที่พิมพ
ITIM Culture and Managemant Specialists. (n.d.). A Short Introduction. Retrieved September 7,
2004, from http://www.itim.org/3.html
ตัวอยางหนังสือที่ไมมีชื่อผูแตง
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเผยแพรงานดานวรรณกรรม. (2540). วันที่คนขอมูล 11 มีนาคม 2548,
เขาถึงไดจาก http://www.princessit.org/kp9/articles/IT-culture.th.html
Statistical for Educational Measurement. (2005). Retrieved December 18, 2005, from
http://www.watpon.com
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ตัวอยางจากบทความในหนังสือ
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