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บทที่ 6 
การจัดทําบรรณานุกรม 

 
 การจัดทําบรรณานุกรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เขียนบทนิพนธ์แจงรายการบรรณานุกรม      
ของทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ไว้ในบทนิพนธ์เพ่ือเป็นการแสดงจริยธรรมทางวิชาการ และเพ่ือให้
ผู้อ่านบทนิพนธ์สามารถนําไปใช้ในการสืบค้นสารสนเทศ เพ่ือการตรวจสอบความถูกต้องหรือศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมตามความต้องการ บรรณานุกรมจึงต้องระบุแหล่งที่มาของสารสนเทศท่ีเป็นจริง  
ที่ถือเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าขององค์ความรู้เหล่าน้ัน 
 
6.1 การลงรายการบรรณานุกรม 
  
 รูปแบบการพิ ม พ์บรรณานุกรมตามคู่ มื อ น้ี กําหนดให้ ใช้รูปแบบตาม  The American 
Psychological Association (APA) จากคู่มือ Publication manual of the American Psychological 
Association, Sixth edition ยึดหลักเกณฑ์ เช่นเดียวกับการอ้างอิงในเน้ือหา เพ่ือให้การอ้างอิงเอกสาร
มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับระดับสากลมีหลักเกณฑ์การลงรายการสําคัญ ดังน้ี 

6.1.1 หลักเกณฑ์การลงรายการผูแ้ต่ง 
6.1.1.1 ผู้แต่งเป็นชาวไทย ใหล้งทั้งช่ือ และนามสกุล ตามลําดับ  

      นายอภิชาต สุขสวัสด์ิ ลงรายการเป็น  อภิชาต สุขสวัสด์ิ. 
    นางสาวศิริลักษ์ ภพศิริ ลงรายการเป็น  ศิริลักษ์ ภพศิร.ิ 
    นางสุนัน กุมภวาปี  ลงรายการเป็น  สุนัน กุมภวาปี. 
6.1.1.2 ไม่ ต้องลงคํ านําหน้านาม  ตําแหน่งทางวิชาการ คําเรียกทางวิชาชีพ           

และตําแหน่งยศต่าง ๆ เช่น ยศตํารวจ ทหาร เป็นต้น  
 พลโท เชาวฤทธ์ิ ศิริกิจ ลงรายการเป็น  เชาวฤทธ์ิ ศิริกิจ. 
 รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค   ลงรายการเป็น  นิรุต ถึงนาค. 

      นายแพทย์เจรญิ ใจซื่อ  ลงรายการเป็น  เจริญ ใจซื่อ. 
6.1.1.3 ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ลงนามสกุลตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค      

และต่อด้วยอักษรย่อของช่ือต้น และช่ือรอง ดังตัวอย่าง 
 Richard E. Mayer   ลงรายการเป็น Mayer, R. E.  
 Matthew Davis   ลงรายการเป็น Davis, M. 
 C. D. Huang    ลงรายการเป็น Huang, C. D. 
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 ทั้งน้ีรวมถึงผู้แต่งชาวไทยที่เขียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ จะลงรายการผู้แต่งโดยใช้นามสกุล
ขึ้นต้น เหมือนผู้แต่งชาวต่างประเทศ 

Nirut Tuengnark     ลงรายการเป็น Tuengnark, N. 
Paisarn Worakham    ลงรายการเป็น Worakham, P. 
Poosit Boonthongthoeng ลงรายการเป็น  Boonthongthoeng, P. 

6.1.1.4 ผู้แต่งมีฐานันดรศักด์ิ และบรรดาศักด์ิ ให้กลับฐานันดรศักด์ิ หรือบรรดาศักด์ิ 
ไว้หลังช่ือโดยมีเครื่องหมายจุลภาคคั่น 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ลงรายการเป็น กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. 

พระยาอนุมานราชธน  ลงรายการเป็น  อนุมานราชธน, พระยา. 
   ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช  ลงรายการเป็น  คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว. 

ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช  ลงรายการเป็น อุศนา ปราโมช, ท่านผู้หญงิ. 
6.1.1.5 ผู้แต่งมีสมณศักด์ิ ให้ลงช่ือสมณศักด์ิ และถ้าทราบช่ือเดิมให้ใส่ไว้ในวงเล็บต่อ

จากช่ือสมณศักด์ิ 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. 
พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฒโฑ). 
พระราชรัตนรังสี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ). 

6.1.1.6 ผู้แต่งใช้นามแฝง ใหใ้ส่ช่ือนามแฝงตามที่ปรากฏ 
แก้วฟ้า. (2546). 
ช่อลัดดา. (2549). 
Mark Twain. (2005). 

6.1.1.7 ผู้แต่งคนเดียวกันแต่งหนังสือหลายช่ือเรื่อง และพิมพ์ในปีเดียวกัน ถ้าเป็น
ภาษาไทย ให้ใส่อักษร ก, ข, ค, ง ไว้ท้ายปีที่พิมพ์ตามลําดับ ส่วนภาษาอังกฤษ ให้ใส่อักษร a, b, c, d 
ไว้ท้ายปีที่พิมพ์ 

นิรตุ ถึงนาค. (2563ก). 
นิรุต ถึงนาค. (2563ข). 
Mayer, R. E. (2020a). 
Mayer, R. E. (2020b). 

6.1.1.8 ผู้แต่ง 2-7 คน ให้ใส่ช่ือผู้แต่งทุกคน โดยใส่เครื่องหมายจุลภาค “,” คั่นแต่ละ
ช่ือ นําหน้าช่ือคนสุดท้ายด้วยคําว่า “และ” หรือ “&”  
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นิรุต ถึงนาค, และไพศาล วรคํา.  
นิรุต ถึงนาค, ภูษิต บุญทองเถิง, และวรปภา อารีราษฎร์.  
Clark, R. C., & Mayer R. E. 
Clark, R. C., Briscoe, R., Davis, M., & Huang, C. D. 

6.1.1.9 ผู้แต่งมากกว่า 7 คน ให้ใส่ช่ือผู้แต่ง 6 คนแรก โดยใส่เครื่องหมายจุลภาค “,” 
คั่นแต่ละช่ือ ตามด้วยเครื่องหมายจุด 3 จุด “…” นําหน้าช่ือคนสุดท้าย ตามรูปแบบ ผู้แต่ง1, ผู้แต่ง2, 
ผู้แต่ง3, ผู้แต่ง4, ผู้แต่ง5, ผู้แต่ง6, … ผู้แต่งคนสุดท้าย. 

      นิรุต ถึงนาค, ภูษิต บุญทองเถิง, วรปภา อารีราษฎร์, ไพศาล วรคํา,  
      ปิยะธิดา ปัญญา, พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์,... กัญชลิกา รตันเชิดฉาย. 
      Mercer, D. W., Kent, A., Nowicki, S. D., Mercer, D., Squier, D.,  
      Choi, W., … Morgan, C.  

6.1.1.10 ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง ให้ใส่ช่ือหนังสือ หรือ ช่ือบท หรือ ช่ือบทความ แทนโดย
พิมพ์ด้วยตัวเอน 
      ปลูกป่าใหญ่ให้นกน้อย.  
      College Bound Seniors. 
      The day after tomorrow.  

6.1.1.11 หนังสือที่ไม่มีผู้แต่งแต่มีบรรณาธิการ ให้ลงช่ือบรรณาธิการแทน และตามด้วย
คําย่อของบรรณาธิการ คือ (บ .ก .) ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บหลังช่ือของบรรณาธิการ ถ้าเป็น
ภาษาอังกฤษใช้คําว่า (Ed.) หรือ (Eds.) แทนคําว่า Editor หรือ Editors 

สมบัติ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจน์ (บ.ก.).  
Royell, J. (Ed.). 
Royell, J. & Pontus, W. (Eds). 

6.1.2 หลักเกณฑ์การลงปพีิมพ ์
6.1.2.1 หนังสือ 

1) ใส่ปีพิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บตามหลังช่ือผู้แต่ง ผู้แต่งชาวไทยลงปีเป็น 
พ.ศ. ผู้แต่งต่างชาติให้ปีพิมพ์เป็น ค.ศ. และตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค “.” 

นิรุต ถึงนาค. (2563). 
ไพศาล วรคํา. (2563). 
Mayer, R. E. (2020). 
Royell, J. (Ed.). (2020). 
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2) หนังสืออยู่ในระหว่างการพิมพ์ ให้ลงคําว่า (กําลังจัดพิมพ์) หรือ (in press) 
แทนปีพิมพ์ หลังช่ือผู้แต่ง 
       นิรุต ถึงนาค. (กําลังจัดพิมพ์). 
       Briscoe, R. (in press). 

3) หนังสือไม่ปรากฏปีพิมพ์ ใส่อักษรย่อในเคร่ืองหมายวงเล็บแทนปีพิมพ์  
(ม.ป.ป.)  แทนคํา เต็มว่า  ไม่ปรากฏปีพิมพ์ 
(n.d.)  แทนคํา เต็มว่า  no date 

6.1.2.2 บทความในวารสาร บทความในหนังสือพิมพ์ บทความวารสารใส่ปีพิมพ์     
ในวงเล็บ บทความในหนังสือพิมพ์ใส่ปีพิมพ์ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค และวันที่ เดือนในเครื่องหมาย
วงเล็บ และตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค 
      นิรุต ถึงนาค. (2563).   

      ไพศาล วรคํา. (2563, 12 มกราคม). 
      Briscoe R. (2020, 20 January). 

6.1.3 หลักเกณฑ์การลงชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชือ่บทความ 
6.1.3.1 ช่ือหนังสือ พิมพ์ด้วยตัวเอนและลงท้ายด้วยเครื่องหมายมหัพภาค “.” 

ตัวอักษรตัวแรกของช่ือ พิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ คําอ่ืน ๆ พิมพ์ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นช่ือหนังสือที่มีช่ือ
เรื่องย่อย (Sub title) ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของช่ือเรื่องย่อยด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ทั้งน้ีหากช่ือหนังสือ   
มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ภาษาตามช่ือผู้แต่งอย่างใดอย่างหน่ึง 

การวิจัยทางการศึกษา. 
Social media for school leader. 
Study guide: Marketing communication. 

6.1.3.2 ช่ือวารสาร จดหมายข่าว และนิตยสาร พิมพ์ ด้วยตัวเอน  สําหรับ ช่ือ
ภาษาอังกฤษ ตัวแรกของทุกคําหลักพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และลงท้ายด้วยเครื่องหมายจุลภาค 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 
วารสารช่อพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 
Journal of College Admissions, 
Journal of Animal Science, 

6.1.3.3 ช่ือบทความ พิมพ์ตัวธรรมดาตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค “.” สําหรับช่ือ
ภาษาอังกฤษตัวแรกของคําแรกพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และถ้ามีช่ือเรื่องย่อย อักษรตัวแรกของช่ือเร่ือง
ย่อยพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ นอกน้ันพิมพ์ตัวพิมพ์เล็ก 
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รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษทีม่ีประสิทธิผล. 
Effective academic affairs administration model in extra-large school.  
Higher education marketing: A challenge. 

6.1.3.4 ข้อความแสดงลักษณะข้อมูลประกอบช่ือเรื่อง ใส่คําอธิบายในวงเล็บเหลี่ยม
หลังช่ือเรื่องโดยพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่ ตัวอย่างข้อความ เช่น  

[โปรแกรมคอมพิวเตอร์] หรือ [Computer software]  
[ไฟล์ข้อมูล] หรือ [Data file]  
[เอกสารเฉพาะเรื่อง] หรือ [Monograph]  
[ภาพยนตร์] หรือ [Motion picture]  
[ฉบับพิเศษ] หรือ [Special issue]  

6.1.4 หลักเกณฑ์การลงครั้งทีพ่ิมพ์ 
6.1.4.1 หนังสือ พิมพ์ครั้งแรก ไมใ่ส่ครั้งที่พิมพ์ 
6.1.4.2 หนังสือ พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปใส่ครั้งที่พิมพ์ต่อจากช่ือเร่ือง โดยคร้ังที่พิมพ์

จะอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ และตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค 
   (พิมพ์ครั้งที่ 3). หรือ (3rd ed.). 

การวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 10). 
การออกแบบการสอนแบบย้อนกลับ Backward Design (พิมพ์ครั้งที่ 4). 
E-Learning and the science of instruction (3rd ed.). 

6.1.5 หลักเกณฑ์การลงปทีี่ ฉบับที่ และหนา้ ของวารสาร 
6.1.5.1 พิมพ์ เลข ปีที่ ของวารสาร ด้วยตังเอนต่อจากช่ือวารสาร โดยคั่นด้วย

เครื่องหมายจุลภาค ถ้ามี ฉบับที่ ให้ใส่เลขของฉบับที่ในเคร่ืองหมายวงเล็บต่อจากเลขของปีที่ แต่ไม่ใช้
ตัวเอน 

   วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 13(2), 179-197. 
   Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73-82. 

6.1.5.2 บทความจากหนังสือพิมพ์ ให้ใส่ตัวอักษรย่อของคําว่า หน้า คือ น. หรือ p.      
(1 หน้า) หรือ pp. (มากกว่า 1 หน้า) ก่อนระบุเลขหน้า 
    มติชน, 34 (12097), น. 17-18. 
    Bangkok Post, pp. 3-5. 
    The nation, 36 (52937), p. 12A 
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6.1.6 หลักเกณฑ์การลงสถานที่พมิพ์ 
6.1.6.1 สถานที่พิมพ์ในประเทศไทย ให้ระบุจังหวัดที่พิมพ์ ต่อด้วยเครื่องหมายทวิภาค 

(colon) “:” โดยไม่เว้นวรรค  
 กรุงเทพมหานคร  ลงรายการเป็น กรุงเทพฯ: 
 ขอนแก่น    ลงรายการเป็น ขอนแก่น: 
 มหาสารคาม   ลงรายการเป็น มหาสารคาม: 
6.1.6.2 สิ่งพิมพ์ปรากฏช่ือเมืองที่พิมพ์หลายช่ือ ให้ใส่เมืองแรกท่ีปรากฏ หรือช่ือเมือง

ของสํานักพิมพ์ที่พิมพ์หรือสิ่งพิมพ์น้ัน ๆ พิมพ์เครื่องหมายทวิภาค (colon) “ : ” ต่อจากช่ือสถานที่
พิมพ์โดยไม่เว้นระยะ 

   มหาสารคาม, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธ์ุ 
   ลงเมืองแรก คอื มหาสารคาม:  

6.1.6.3 สถานที่พิมพ์ที่เป็นช่ือเมืองซึ่งรู้จักกันทั่วไป ลงรายการตามช่ือที่ปรากฏไม่ต้อง
ลงช่ือประเทศ หรือรัฐ 

   ตัวอย่างช่ือเมืองหลวง และเมืองสําคัญ ที่เป็นช่ือรู้จักกันทั่วไป 
    Amsterdam: Jerusalem: Philadelphia: 
    Baltimore: London: Rome: 
    Bangkok: Los Angeles: San Francisco: 
    Boston: New York: Stockholm: 
    Chicago: Paris: Tokyo: 

6.1.6.4 สถานที่พิมพ์ทีเ่ป็นช่ือเมืองซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก ให้ใส่อักษรย่อของช่ือรัฐหรือช่ือ
เมืองและช่ือประเทศตามหลงั ตัวอย่างประเทศอเมริกา  
    เมือง Springfield รัฐ Massachusetts  ลงรายการเป็น  Springfield, MA 
    เมอืง Mahwah รัฐ New Jersey    ลงรายการเป็น  Mahwah, NJ: 

6.1.6.5 ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ใหใ้ช้อักษรย่อ ดังน้ีแทน 
   ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) 
   N.P. (No place of publication) 

6.1.7 หลักเกณฑ์การลงสํานักพิมพ์ 
6.1.7.1 สํานักพิมพ์เป็นมหาวิทยาลัยและมีช่ือของรัฐหรือจังหวัด เป็นส่วนหน่ึงของช่ือ

มหาวิทยาลัย ไม่ต้องระบุช่ือของรัฐหรือจังหวัดในส่วนของสถานที่พิมพ์อีก 
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

 University of Washington. 
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6.1.7.2 ลงช่ือของสํานักพิมพ์อย่างสั้น และเข้าใจได้ชัดเจน เขียนช่ือ สมาคม บริษัท และโรง
พิมพ์มหาวิทยาลัย แต่ให้ตัดคําว่า สํานักพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท หรือ คําว่า Publishers, Co., และ 
Inc. ซึ่งไม่จําเป็นต้องระบุ แต่ให้คงคําว่า Books คําว่า Press ในช่ือของสํานักพิมพ์ไว้ 

   สํานักพิมพ์ดวงกมล       ลงรายการเป็น  ดวงกมล. 
   ห้างหุ้นส่วนจํากัด อภิชาตการพิมพ์   ลงรายการเป็น  อภิชาติการพิมพ์. 
   บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จํากัด  ลงรายการเป็น  โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 
   Harper Collins Publishers, Inc.   ลงรายการเป็น  Harper Collins. 
   Prentice-Hall, Inc.       ลงรายการเป็น  Prentice-Hall. 
   John Wiley & Sons, Inc.      ลงรายการเป็น  John Wiley & Sons. 

6.1.7.3 ถ้าช่ือของผู้แต่งเป็นช่ือเดียวกับช่ือของสํานักพิมพ์ ให้ใช้คําว่า “ผู้แต่ง” หรือ
“Author” ในตําแหน่งของสํานักพิมพ์ 
    กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
    Washington, DC: Author. 

6.1.7.4 กรณีไม่มีช่ือสํานักพิมพ์ ให้ใส่โรงพิมพ์แทนโดยให้คงคําว่า “โรงพิมพ์” หรือ 
“Press” ไว้ 

    โรงพิมพ์ลาดพร้าว. 
    โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
    Cambridge University Press. 

6.1.7.5 กรณีไม่ปรากฏช่ือสํานักพิมพ์ในตัวเล่ม ให้ใส่คําว่า (ม.ป.พ.) หมายถึง ไม่ปรากฏ
สํานักพิมพ์ สําหรับงานที่ เป็นภาษาไทย และ (n.p.) หมายถึง no publisher สําหรับงานที่ เป็น
ภาษาต่างประเทศ  

6.1.8 การพิมพ์อักษรย่อในรายการบรรณานุกรม  
การกําหนดอักษรย่อเพ่ือใช้ในการลงรายการบรรณานุกรม มีดังน้ี  

edition      อักษรย่อ ed. 
Revised edition   อักษรย่อ  Rev. ed. 
second edition   อักษรย่อ  2nd ed. 
Editor (Editors)   อักษรย่อ  Ed. (Eds.) 
Translator (&)   อักษรย่อ  Trans. 
no date     อักษรย่อ  n.d. 
page (pages)    อักษรย่อ  p. (pp.) 
Volume     อักษรย่อ  Vol. 
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Volumes     อักษรย่อ Vols. 
Number     อักษรย่อ  No. 
Part       อักษรย่อ  Pt. 
Technical Report อักษรย่อ Tech. Rep. 
Supplement    อักษรย่อ Suppl. 

 
6.2 การเรียงรายการบรรณานุกรม 
  
 รายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้อ้างอิงในงานนิพนธ์ทั้งหมด นํามาเรียงไว้ท้ายเล่ม 
โดยข้อมูลที่นําลงไว้ที่ส่วนของบรรณานุกรม จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้าต่อไป 

6.2.1 เริ่มต้นหน้าใหม่สําหรับรายการบรรณานุกรม โดยมีคําว่า “บรรณานุกรม” อยู่ตรงกลาง
หัวกระดาษหน้าแรก 

6.2.2 จําแนกรายการทรัพยากรสารสนเทศ ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่  คือ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

6.2.3 สําหรับบทนิพนธ์ภาษาไทย เรียงรายการภาษาไทยก่อนรายการภาษาอังกฤษ 
6.2.4 เรียงรายการแต่ละรายการตามลําดับตัวอักษรของช่ือ และนามสกุลของผู้แต่งคนแรก   

โดยยึดหลักการเรียงตามพจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน สําหรับผู้แต่งชาวไทย ส่วนผู้แต่ง  
ที่เป็นชาวต่างประเทศ (รวมท้ังผู้แต่งชาวไทยที่แต่งหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ) เรียงตามลําดับตัวอักษร
ของนามสกุลของผู้แต่งคนแรกตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค และอักษรย่อของช่ือต้น และช่ือรอง 

6.2.5 เรียงตามลําดับอักษรต่ออักษร โดยคําที่มี ตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนคําที่มีรูปสระ
ตามลําดับต้ังแต่ ก-ฮ ดังน้ี 
   ก ข ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤา 
ฦ ฦา ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 
  กรณีที่คําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน เรียงลําดับตามรูปสระ ดังน้ี 
   อะ อัว อัวะ อา อํา อิ อี อึ อื อุ อู เอ เอะ เอา เอาะ เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ  
โอ โอะ ใอ ไอ 
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6.2.6 การเรียงลําดับชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศ ที่มีคํานําช่ือ M’, Mc และ Mac ให้เรียง
ตามลําดับตัวอักษรที่ปรากฏ ไม่ต้องถอดเป็นคําเต็มว่า Mac ทุกคํา และไม่นับเคร่ืองหมาย ’  

   MacGee. 
   McFarlin. 
   M’ Neel. 

6.2.7 เอกสารหลายเร่ืองแต่งโดยผู้แต่งคนเดียวกัน หรือคณะเดียวกัน ให้เรียงลําดับตามปีที่พิมพ์ 
ปีที่พิมพ์ก่อนเรียงลําดับไว้ก่อน 

   นิรุต ถึงนาค. (2562). 
   นิรุต ถึงนาค. (2563). 
   นิรุต ถึงนาค, ภูษิต บุญทองเถิง, และวรปภา อารีราษฎร์. (2562). 
   นิรุต ถึงนาค, ภูษิต บุญทองเถิง, และวรปภา อารีราษฎร์. (2563). 

   Tuengnark, N. (2019). 
   Tuengnark, N. (2020). 

6.2.8 รายการชื่อผู้แต่งคนแรกคนเดียวกัน รายการที่มีผู้แต่งคนเดียว เรียงลําดับไว้ก่อน
รายการที่มีผู้แต่งร่วม 

นิรุต ถึงนาค. (2563). 
นิรุต ถึงนาค, และภูษิต บุญทองเถิง. (2563). 
Clark, R. C., & Briscoe, R. (2019). 
Clark, R. C., & Mayer R. E. (2020). 

6.2.9 รายการแรกชื่อผู้แต่งคนเดียวกันและมีผู้แต่งร่วมที่ต่างกัน ให้เรียงตามลําดับอักษร     
ผู้แต่งคนที่ 1 ผู้แต่งคนที่ 2 และคนที่ 3 หรือคนต่อไปตามลําดับ 
   นิรุต ถึงนาค, และภูษิต บุญทองเถิง. (2563).  
   นิรุต ถึงนาค, ภูษิต บุญทองเถิง, และวรปภา อารีราษฎร์. (2563). 
   Clark, R. C., & Briscoe, R. (2019). 
   Clark, R. C., & Mayer R. E. (2020). 

6.2.10  ชื่อของผู้แต่งทุกชื่อแต่ละรายการตรงกัน ปีพิมพ์ก็ตรงกัน ให้เรียงตามลําดับตัวอักษร
ของช่ือหนังสือ (ยกเว้นคํานําหน้า คือ A, An หรือ The ไม่นับ) 

ยกเว้นถ้าสิ่งพิมพ์แต่งโดยผู้แต่งคนเดียวกัน พิมพ์ปีเดียวกัน และเป็นบทในเอกสารชุดเช่น ภาค 1 
และ ภาค 2 (Part 1 and Part 2) ให้เรียงตามลําดับของชุด ไม่ใช่เรียงตามตัวอักษรของช่ือเรื่อง 
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ระบุตัวอักษรพิมพ์เล็ก a, b, c, และต่อไป ตามลําดับ หรือ ก, ข, ค, ตามลําดับ ต่อท้ายปีพิมพ์ 
ในเครื่องหมายวงเล็บ 

 นิรุต ถึงนาค. (2563ก). การออกแบบและพัฒนาบทเรียนระดับมัธยมศึกษา. 
 นิรุต ถึงนาค. (2563ข). สถิติและวิธีการวิจัยทางการจัดการเรียนการสอน. 

   Worakham, P. (2019a). Educational research. 
   Worakham, P. (2019b). Research and development project. 

6.2.11  การเรียงลําดับของงานเขียนหลายงานโดยผู้แต่งคนแรกไม่ใช่คนเดียวกัน             
แต่นามสกุลเดียวกัน ให้เรียงลําดับผู้แต่งที่มีนามสกุลเหมือนกัน ตามตัวอักษรย่อของช่ือต้น และช่ือ
กลางตามลําดับ 

   Mathur, A. L., & Wallstone, J. (2019). 
   Mathur, S. E., & Ahlers, R. (2020). 

6.2.12  ผู้แต่งที่เป็นชื่อหน่วยงาน สมาคม สโมสร ให้ลงช่ือของหน่วยงาน เป็นคําเต็ม ไม่ใช้
ตัวอักษรย่อ และเรียงตามลําดับตัวอักษรตัวแรกของช่ือหน่วยงาน 

   สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 
   American Library Association. 
   American Psychological Association. 
   ถ้ามีหน่วยงานย่อยรับผิดชอบงานเขียน ให้ลงช่ือหน่วยงานใหญ่ ตามด้วยเคร่ืองหมาย 
จุลภาค ช่ือหน่วยงานย่อย 

   กรมการปกครอง, กองวิชาการและแผนงาน. 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, บัณฑิตวิทยาลัย. 
   University of Sydney, Department of Oriental Study. 

6.2.13  นามสกุลที่ขึ้นต้น ด้วยคําว่า de, la, du, van ให้เรียงลําดับเหมือนเป็นส่วนหน่ึง   
ของนามสกุลน้ัน  

De Francis, J. 
Van Auken, P. 

6.2.14  งานเขียนที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ช่ือเรื่องหรือช่ือบทความ เรียงตามลําดับอักษร  
ของช่ือเรื่อง และรายการจะเรียงปนกับช่ือผู้แต่ง 

6.2.15  เอกสารด้านกฎหมาย ให้ปฏิบัติเหมือนเอกสารที่ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง 
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6.2.16  กรณีที่รายการที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข ตามตัวสะกดของการออกเสียง 
   หาความหมายให้ชีวิต. 

   5 นาทีกับศลิปินไทย. 
   5 minute lessons. 
   Five star English. 

 
6.3 การลงรายการบรรณานุกรมตามประเภทสื่อ 

 
6.3.1 หนังสือ 

6.3.1.1 ผู้แต่ง 1 คน มรีูปแบบการพิมพ์รายการบรรณานุกรม ดังน้ี 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง\(พิมพ์ครั้งที่).\สถานที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์. 

หมายเหตุ. หากหนังสือพิมพ์ครั้งแรก ไม่ต้องระบุ (พิมพ์ครั้งที่)  
ตัวอย่าง 
ปียะธิดา ปัญญา. (2560). สถิติสําหรับการวิจัย. มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์.  
ไพศาล วรคํา. (2562). การวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 10). มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์. 
Wilcox, R. (2012). Modern Statistics for the Social and Behavioral Sciences A Practical  

Introduction. United States of America: CRC Press. 
 

6.3.1.2 ผู้แต่ง 2 คน มรีูปแบบการพิมพ์รายการบรรณานุกรม ดังน้ี 
ผู้แต่ง 1,\และผู้แต่ง 2.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง\(พิมพ์ครั้งที่).\สถานที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
วราพร เอราวรรณ์ และอพันตรี พูลพุทธา. (2562). การตัดเกรด การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา.  

มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์.  
Corder, G. W. and Foreman, D. I. (2009). Nonparametric Statistics for Non Statisticians.  

New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
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6.3.1.3 ผู้แต่ง 3-7 คน ให้ใส่ช่ือผู้แต่งทุกคน โดยใส่เครื่อง “,” คั่นแต่ละช่ือ แล้ว
นําหน้าช่ือคนสุดท้ายด้วยคําว่า “และ” หรือ “&” มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังน้ี 
ผู้แต่ง 1,\ผูแ้ต่ง 2, … ,\และผู้แต่งคนสุดท้าย.\ช่ือเรื่อง\(พิมพ์ครั้งที่).\สถานที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
มนชยา เจียงประดิษฐ์, ปัทมวดี นันทนาเนตร์, สิโรตน์ จั่นงาม, ทัดดาว แนบเนียน, 

กิตยากร อิศรางกูร ณ อยุธยา, และวีรวรรณ ศักดาจิวะเจริญ. (2550). เอกสารคําสอนวิชา  
หลักสถิติ ST 201. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจติรวรรณา, และรัชชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. (2551). 
  สถิติวิเคราะห์สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: เทคนิค 
  การใช้โปรแกรม LISREL. กรงุเทพฯ: มิสช่ัน มีเดีย. 

Hansmann, U., Merk, L., Nicklous, M. S., & Stober, T. (2003). Pervasive computing  
(2nd ed.). Berlin: Springer-Verlag. 

Berenson, M. L, Levine, D. M. and Krehbiel, T. C. (2012). Basic Business Stotistics  
Concepts and Applications. New Jersey: Pearson Education, Inc. 

6.3.1.4 ผู้แต่ง 8 คนขึน้ไป มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังน้ี 
ผู้แต่ง 1,\ผูแ้ต่ง 2,\ผู้แต่ง 3,\ผู้แต่ง 4,\ผูแ้ต่ง 5,\ผู้แต่ง 6, … ผูแ้ต่งคนสุดท้าย.\(ปีพิมพ์). 

ช่ือเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
ปรีดา อุ่นเรือน, สมชาย ตระกูลกิจ, ไพบูลย์ ใจดี, วัฒนา เกียรติรัตน์, สุวรรณ เป่ียมไสว, วิไลพร  
 คล่องการเรียน, … บังอร กนกงาม. (2553). การจัดการระบบสารสนเทศ 

สําหรับ CEO (พิมพ์ครั้งที่ 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. 
6.3.1.5 ผู้แต่งมีสมณศกัด์ิ มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังน้ี 

ช่ือสมณศักด์ิ\(ช่ือเดิม).\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง\(พิมพ์ครั้งที่).\สถานที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
พระราชรัตนรังสี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ). (2553). สู่แดนพุทธองค์กุสินารา. กรุงเทพฯ: ดีเอ็มเจ. 
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมัปันโน). (2554). นิพพานคือนิพพาน.  

กรุงเทพฯ: คณะศิษยานุศิษย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. 
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6.3.1.6 ผู้แต่งมีฐานนัดรศักด์ิ มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังน้ี 
ช่ือ,\ฐานันดรศักด์ิ.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง\(พิมพ์ครั้งที่).\สถานที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ. (2557). 
 อันมีทิพเนตรส่องไป. กรุงเทพฯ: ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป. 
Vajiravudh, King of Siam. (1980). Correspondence. Selections. Bangkok: 

 Chulalongkorn University Press. 
6.3.1.7 ผู้แต่งมีบรรดาศักด์ิ 

ช่ือ,\บรรดาศักด์ิ\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง\(พิมพ์ครั้งที่).\สถานทีพิ่มพ์:\สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง  
ลักษณาจันทร เลาหพันธ์ุ, คุณหญิง. (2554). มหาวิทยาลยัไทยกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. 
 ข่าวสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 37(3), 6-12 
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. 

6.3.1.8 ผู้แต่งใชน้ามแฝง 
ช่ือนามแฝง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง\(พิมพ์ครั้งที่).\สถานที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
ส. พลอยน้อย. (2559). ขุนนางสยาม ประวัติศาสตร์ “ข้าราชการ”ทหารและพลเรือน (พิมพ์ครั้งที่ 3).  
 กรุงเทพฯ: มติชน. 
Ba Jin. (2005). Garden of repose bitter cold nights (Translated by Jack Hoe) (2nd ed.).  

Beijing: Foreign Languages Press. 
6.3.1.9 หนังสือไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ช่ือหนังสือแทน โดยพิมพ์ตัวเอน  

ช่ือเรื่อง.\(พิมพ์ครั้งที่).\(ปีพิมพ์).\สถานที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
อุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดับไทยกับผลกระทบจากวิกฤตหน้ีสาธารณะในสหภาพยุโรป. 
  (2553). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย และพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ.  
Art of display: Culture shows. (2010). Hong Kong, China: Links International. 
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6.3.1.10 หนังสือรวมเร่ือง มีชื่อ บรรณาธิการ ผู้รวบรวม หรือผูเ้รียบเรียง 
ช่ือบรรณาธิการ.\(บ.ก.) หรือ ช่ือผู้รวบรวม หรือ ผู้เรียบเรยีง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง\(พิมพ์ครั้งที่).  

สถานที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
พงศธร คชเสรี, ธนันดา ตระการวนิช และเกรียงศักด์ิ วารีแสงทิพย์. (บ.ก.). (2557). Nephrology 

board review 2014. กรุงเทพฯ: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย. 
Rayanakorn, K. (Ed.). (2011). Climate change challenges in the Mekong Region. 
  Chiang Mai: Chiang Mai University Press. 

6.3.1.11 ผู้แต่งเปน็สถาบัน หน่วยงาน องค์การ สมาคม สโมสร ฯลฯ 
ช่ือเต็มของสถาบันหรือหน่วยงาน.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง\(พิมพ์ครั้งที่).\สถานที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์. 

(ถ้าสถาบันหรอืหน่วยงานเป็นผู้จัดพิมพ์ ใหล้งคําว่า ผู้แต่ง หรือ Author ในตําแหน่งสํานักพิมพ์) 
ตัวอย่าง 
กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. (2543). ปราสาทพนมรุ้ง  

(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
Ministry of Education, Department of Curriculum and Instruction Development.  

(2001). Basic education curriculum B.E. 2544 [A.D. 2001]. Bangkok: Author. 
6.3.1.12 หนังสือแปล 

ช่ือผู้แต่งต้นฉบับ.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่องที่แปล\[ช่ือต้นฉบับ]\(ช่ือผู้แปล,\ผู้แปล).\สถานที่พิมพ์:  
สํานักพิมพ์.\(ต้นฉบับพิมพ์ ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 

ตัวอย่าง 
คอตเลอร์, ฟิลิป และ เลวิตต์, ธีโอดอร์. (2557). การบริหารการตลาด [Harvard business review  
 On reinventing your marketing] (ณฐัยา สินตระการผล, ผูแ้ปล). กรุงเทพฯ: เอ็กซ์เปอร์เน็ท. 
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. 
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6.3.1.13 หนังสือพิมพ์หลายเล่มจบ 
1) ใช้อ้างอิงทุกเล่มให้ลงช่วงระยะของการพิมพ์ ต้ังแต่ปีแรกถึงปีสุดท้าย     

ในรายการปีพิมพ์ในวงเล็บ  
ตัวอย่าง 
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ. (2553). บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ  

(เล่ม 1 – เล่ม 4) (พิมพ์ครั้งที ่11). กรุงเทพฯ: บรรณกิจ 1991.  
(พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2419 โรงพิมพ์ครูสมิท บางคอแหลม). 

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

2) ใช้อ้างอิงเพียงบางเล่ม ให้ระบุเฉพาะปีพิมพ์ของเล่มที่ใช้อ้างอิง  
ตัวอย่าง  
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ. (2553). บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ (เล่ม 3)  

(พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: บรรณกิจ 1991. 
Miller, T. (Ed.). (2003). Television: Critical concepts in media and cultural studies 

 (Vols. 1). London: Routledge.  
 

6.3.2 บทความหรือบทในหนังสือ 
ช่ือผู้แต่งบทความหรือบท.\(ปีพิมพ์).\ช่ือบทความหรือบท.\ใน\หรือ In ช่ือบรรณาธิการ  
       (บ.ก. หรอื Ed. หรือ Eds.),\ช่ือหนังสือ\(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้). สถานที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์. 

(บรรณาธิการชาวต่างประเทศใส่อักษรย่อช่ือต้นและช่ือรอง ตามด้วยนามสกุล) 
ตัวอย่าง  
ณัฐพล ปัญญโสภณ. (2554). มุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อกระบวนการผลิตละคร  

เพ่ือการสื่อสาร. ใน ชนัญชี ภังคานนท์ (บ.ก.), กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบน 
ความท้าทายของเอเชียแปซิฟิก (น. 23-24). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

Sinnaeve, G., Pissard, A., Fernandez-Pierna, J. A., Lognay, G., Rondia, A., Dupont, P., …  
 Lateur, M. (2010). Use of near infrared spectroscopy for the determination of  
 internal quality of entire apples. In S. Saranwong, S., Kasemsumran, W.  
 Thanapase, & P. Williams (Eds.), Near infrared spectroscopy: Proceedings of  
 the 14th international Conference (pp. 255-259). West Sussex, UK: IMP. 
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6.3.3 หนังสือไม่มีสถานที่พิมพ์ สาํนักพิมพ์ และปีพิมพ ์
ผู้แต่ง.\(ม.ป.ป.) หรือ (n.d.).\ช่ือเรื่อง\(พิมพ์ครั้งที่).\ม.ป.ท. หรือ N.P.: ม.ป.พ. หรือ n.p. 
ตัวอย่าง 
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรญั ฐิตธมฺโม). (ม.ป.ป.). แสงเทียนส่องธรรม. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองวิริยะพัฒนา. 
สนธยา เรืองหิรัญ. (2551). การบัญชีช้ันกลาง 1. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
เหลียวหลังแลหน้า 15 ปี Pulinet. (2545). ม.ป.ท.: ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค. 
 
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. 
6.3.4 หนังสืออ้างอิง 

6.3.4.1 อ้างอิงทั้งเล่ม 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง\(พิมพ์ครั้งที่).\สถานที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์. 
ผู้แต่ง.\(บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.).\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง\(พิมพ์ครั้งที่).\สถานที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์. 
ช่ือเรื่อง.\(ปีพิมพ์).\สถานที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. (2556). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 
ไพศาล วรคํา. (2562). การวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 10). มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์. 
Encyclopedia of software engineering. (1994). New York: John Wiley & Sons. 
Webster’s New World Dictionary of computer terms. (1988). New York:  

Webster’s New World. 
Weik, M. H. (1983). Communications standard dictionary. New York:  

Van Nostrand Reinhold. 
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6.3.4.2 อ้างอิงเฉพาะบทหรือเรื่องในเล่ม 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือบทหรือเรื่อง.\ใน\ช่ือบรรณาธิการ\(บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.),  

ช่ือหนังสือ\(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า).\สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือบทหรือเรื่อง.\ใน\ช่ือบรรณาธิการ\(บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.),  

ช่ือหนังสือ\(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า).\สืบค้นจาก\http://www.xxxxxxxx. 
ตัวอย่าง 
วัลลภัช สุขสวัสด์ิ. (2561) แนวความคิดเรื่องชนช้ันนําทางการเมืองของกีตาโน มอสกา กับชนช้ันนํา  

ทางการเมืองไทยในยุคมาลานําไทย. ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพล พุทธรักษา (บ.ก),  
ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศสตร์ และรฐัประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). (น. 47-68). 
พิษณุโลก: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

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: 
 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: Van Nostrand Reinhold. 

6.3.5 รายงานการวิจัย 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง\(รายงานผลการวิจัย).\สถานที่พิมพ์:\สําหนักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
ปิยะริดา ปัญญา. (2559). การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ  

ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (รายงานผลการวิจัย).  
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ไพศาล วรคํา. (2558). การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยสําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏมหาสารคาม (รายงานผลการวิจัย). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

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. 
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Jirapanthong, W. (2010). Development of selection model to support higher  
 education (undergraduate programs) using data mining technique (Research  
 report). Bangkok: Dhurakij Pundit University. 

6.3.6 เอกสารการประชุมวิชาการ (Meetings, Symposia) 
6.3.6.1 จัดพิมพ์เป็นรปูเล่ม 

ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือบทความหรือช่ือเรื่องของบท.\ใน\หรือ In ช่ือบรรณาธิการ\(บ.ก. หรือ Ed. หรือ  
Eds.),\ช่ือการประชุม\(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า).\สถานที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์. 

ตัวอย่าง  
ไพศาล วรคํา. (2559). แนวทางการพัฒนากิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏมหาสารคาม. ใน การประชุมวิชากรสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏมหาสารคาม (น. 53-55). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

E waraporn. (2016). The Resilience Quotient of Undergraduate students. Proceeding of 
ASEAN University Conference on Public Relation and Communication (APRC2016). 

6.3.6.2 ยังไม่ได้พิมพ์เป็นรูปเล่ม 
ผู้นําเสนอหรือผู้แต่ง.\(ปี, เดือน).\ช่ือเรื่องที่นําเสนอ.\ใน\หรือ In ช่ือของประธานจัดงาน\(ประธาน  

หรือ Chair),\ช่ือการประชุม.\การประชุมจัดโดย\ช่ือหน่วยงาน,\สถานที่จัด. 
ตัวอย่าง 
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. 

6.3.6.3 การนําเสนอโปสเตอร์ (Poster) 
ผู้นําเสนอ.\(ปี,\เดือน).\ช่ือของโปสเตอร์.\รายงานหรือวาระของโปสเตอร์ (Paper หรือ Poster  

session) นําเสนอในการประชุมของช่ือหน่วยงาน,\สถานที่. 
ตัวอย่าง 
มะลิ วรณสินธ์, ไพศาล วรคํา และอรัญ ซุยกระเด่ือง. (2559, มกราคม) การวิเคราะห์อัตราเสี่ยงและ  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอําเภอจตุรพักตรพิมาน.  
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,  
มหาสารคาม.  
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Chano, J. & Erawan, W. (2014). The Establishment and Development Project of  
Provincial Mentoring Center for Supporting the Pilot Province and Locality in  
Development of Case Management Unit to Prevent and Solve Problem of  
Underprivileged in Non-formal Education, and At-risk Children in Formal  
Education, North Eastern Region. 2014 International Symposium on Education  
and Psychology (ISEP 2014) Nagoya, Japan 2 - 4 April 2014. 

6.3.7 วิทยานพินธ์และปริญญานพินธ ์
6.3.7.1 วิทยานพินธ์ทีพ่ิมพ์เป็นรปูเล่ม 

ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง\(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ Master’s thesis).\สถานที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 
ณัฐนิรันดร์ ปอศิริ. (2562). การพัฒนามาตรวัดความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ดุษฎีบัณฑิต). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
Nickels, D. W. (2005). The relationship between IT-business alignment and  
 organizational culture: An exploratory study (Doctoral dissertation).  
 Memphis, TN: University of Memphis. 

6.3.7.2 วิทยานพินธ์ไม่ได้ตีพิมพ์ 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง\(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตไม่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ Unpublished  
 doctoral dissertation หรอื วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตไม่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ 
 Unpublished master’s thesis).\ช่ือสถาบัน,\สถานที่พิมพ์. 
ตัวอย่าง  
ปรัศนียพร ภูมสิุวรรณ์. (2562). การพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้แบบร่วมมอืจิ๊กซอว์ เรื่องคําศัพท์ 
 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 มหาบัณฑิตไม่ได้รับการตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม. 
 
Peema, W. D. (2005). A study of relationship between strategic alignment plans on  
 information technology investment returns and corporate performance  
 (Unpublished doctoral dissertation). University of New Eastern, New Jersey. 
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6.3.7.3 วิทยานพินธ์จากฐานข้อมูลพาณชิย์ 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง\(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ Master’s thesis หรือ วิทยานิพนธ์ 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation).\สืบค้นจาก หรือ Available from  
ช่ือฐานข้อมลู.\(หมายเลข UMI หรือ เลขลําดับอ่ืนๆ) 

ตัวอย่าง 
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) 

6.3.7.4 วิทยานพินธ์จากฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษาหรือจากเว็บไซต์ 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง\(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ Master’s thesis หรือ วิทยานิพนธ์ 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation, สถาบนั, สถานที่).\  
สืบค้นจาก หรอื Retrieved from http://www.xxxxxxxxxx 

ตัวอย่าง 
ณัฐนิรันดร์ ปอศิริ. (2562). การพัฒนามาตรวัดความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม) สืบค้นจาก http://opac.rmu.ac.th/#  
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/ 

6.3.8 จุลสาร แผ่นพบั เอกสารอัดสําเนา 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง\(พิมพ์ครั้งที่)\[ประเภทสิ่งพิมพ์].\สถานที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์. 

ประเภทของสิ่งพิมพ์ ใส่ไว้ในวงเล็บปีกกาต่อจากช่ือเรื่อง คือ [จุลสาร หรือ Pamphlet] หรือ 
[แผ่นพับ หรือ Brochure] หรือ [เอกสารอัดสําเนา หรือ Mimeographs]  
ตัวอย่าง 
บุญเลิศ อรณุพิบูลย์. (2551). ขุมทรัพย์ซอฟต์แวร์เพ่ือใช้งานในองค์กร: โอเพนซอร์สและฟรีแวร์  
 [จุลสาร]. ปทุมธานี: ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาํนักงานพัฒนา 
 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 
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สุดใจ วงษ์เทศ. (2550). เสภาเพลงขับลําของชาวบ้านสู่ราชสํานักสยาม [จุลสาร]. กรุงเทพฯ:  
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 
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. 

6.3.9 สิทธบิัตร 
ในการอ้างอิงในเน้ือหาให้ระบุหมายเลขของสิทธิบัตรและปีที่จดทะเบียน (Issue date) แต่

สําหรับบรรณานุกรมจะต้องระบุรายละเอียด คือ ผู้ประดิษฐ์ หรือผู้สร้างสรรค์งานวันที่จดทะเบียน
สิทธิบัตร ช่ือสิทธิบัตร และหมายเลขสิทธิบัตร สถานที่และหน่วยงานที่กําหนดหมายเลขสิทธิบัตร  
ช่ือผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์.\(ปีที่อนุมัติสิทธิบัตร).\ช่ือสิทธิบัตรและหมายเลข.\สถานที่พิมพ์:\  

สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
อาริมาสะ คากะ และคณะ. (2553). สิทธิบัตรไทย เลขที ่28634. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา  

กระทรวงพาณิชย์. 
Ichikawa, T., Aoyama, S., & Yamada, K. (2551). สทิธิบัตรไทย เลขที ่23094. กรุงเทพฯ:  

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. 
Aquilina, P., Ell, T., & Li, L. (2011). U.S. Patent No. D636, 492. Washington, DC: 

U.S. Patent and Trademark office. 
6.3.10 วารสาร 

6.3.10.1 บทความวารสารท่ีมีปีที่และฉบับที ่
ช่ือผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือบทความ.\ช่ือวารสาร,\เลขของปีที่\(เลขของฉบับที่),\เลขหน้า. 
ตัวอย่าง 
ปิยะธิดา ปัญญา. (2562). การประเมินหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา.  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 13(2), 179-195. 
Siriwongworawat, S. (2003). Use of ICT in Thai libraries: An overview. Program:  
 Electronic Library and Information Systems, 37(1), 38-43. 
Tandra, R., Sahai, A., & Veeravalli, V. (2011, March). Unified space-time metrics to 
 evaluate spectrum sensing. IEEE Communications Magazine, 49(3), 54-61. 
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6.3.10.2 บทความวารสารท่ีไม่มีปีที่ แต่ออกต่อเนื่องทั้งปี รวมจดหมายข่าว 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือบทความ.\ช่ือวารสาร,\เลขของฉบับที่,\เลขหน้า. 
ตัวอย่าง 
อรอนงค์ เสนะวงศ์. (2554, เมษายน). บ้านพักบนเกาะกูดของครอบครัวตรัยวัฒนา. 
 เพ่ือนเดินทาง, 376, 164-169. 
อํานาจ แก้วสามัคคี. (2554, มีนาคม-เมษายน). ลักษณะข้อบกพร่องในงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก:  
 สาเหตุ ป้องกันและการแก้ไข. พลาสติก,12-15. 
Griffith, C. (2001, June). The changing skyline. Business Traveller, 6-9. 

6.3.10.3 บทความท่ีไม่มีผู้แต่ง 
ช่ือบทความ.\(ปีพิมพ์).\ช่ือวารสาร,\เลขปีที่(เลขฉบับที่), เลขหน้า. 
ตัวอย่าง 
การขับเคลื่อนเพ่ือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม. (2554, มนีาคม-เมษายน). พลาสติก, 45-52. 
IEEE CCNC 2011 highlights latest advances in anytime, anywhere consumer  
 communication. (2011, March). IEEE Communications Magazine, 49(3), 14-15. 

6.3.11 หนังสือพิมพ ์
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์,\วัน เดือน).\ช่ือบทความ.\ช่ือหนังสือพิมพ์,\น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า. 

ถ้าเลขหน้าไมต่่อเน่ืองให้ลงทุกหน้าโดยมีเครื่องหมายจุลภาคคั่น เช่น น. 8, น. 10, น. A2. หรือ 
pp. 21, A3, A5, A8. 

6.3.11.1 กรณีมีผู้แต่ง 
ตัวอย่าง  
พนิดา สงวนเสรีวานิช. (2554, 24 เมษายน). พระปลัดสุชาติ สุวัฑฺฒโก ปกาเกอะญอ นักพัฒนา.  

มติชน, น. 17-18. 
รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์. (2554, 28-29 เมษายน). มารู้จัก DRG. สยามรัฐ, น. 16. 
วรินทร์ ตริโน. (2554, 28 เมษายน). ห่วงเงินทุนไหลช้า. มติชน, น. 18. 
Boonnoon, J. (2011, April 28). Manufacturers flood Thai market. The Nation, p. 11. 
Thianthongdee, K. (2011, April 26). Online marketing for hotels and tourism.  
 The Nation, p. 6A. 
Wancharoen, S. (2011, April 30). Earthquake-proof buildings still a leap of faith.  

Bangkok Post, p. 11. 
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6.3.11.2 กรณีไม่มีผู้แต่ง 
ตัวอย่าง  
ม.ราชภัฏธนบุรี: เส้นชัยแห่งอนาคต. (2554, 28 เมษายน). สยามรฐั, น. 2. 
Sony: PlayStation network shutdown due to gamers’ credit card date likely stolen. 

(2011, April 28). The Nation, p. 9A. 
6.3.12 สื่อโสตทศัน์ และอ่ืน ๆ 

6.3.12.1 บันทึกรายการโทรทัศน์และวิทยุ 
ช่ือผู้จัดรายการ.\(ผู้จัดรายการ).\(ปี, วันที่ เดือนที่จัด).\ช่ือเรื่อง\[ช่ือชุดรายการ].\สถานที่:\  

สถานีวิทยุโทรทัศน์หรือผู้ผลติ. 
ตัวอย่าง 
ประสาน อิงคนันท์, ภัทราพร สังข์พวงทอง, และปวีณา รุง่เครือ. (ผู้จัดรายการ).  
 (2550, 25 พฤษภาคม). ดินสอ [กบนอกกะลา]. กรุงเทพฯ: โมเดิร์นไนท์ทีวี (ช่อง 9). 
เพ็ญศรี อินทรทัต. (ผู้จัดรายการ). (2553). วัฏจักรชีวิต; ธรรมทานงานกองทุน 2553  
 [ธรรมะพลังรัก]. กรุงเทพฯ: มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา. 

6.3.12.2 ภาพยนตรใ์นรปูแบบฟลิ์ม วีซีดี หรือดีวีดี 
ช่ือผู้กํากับ.\(ผู้กํากับ).\(ปีที่ผลิต).\ช่ือภาพยนตร์\[ภาพยนตร์].\สถานที่:\ผู้ผลิต. 
ตัวอย่าง 
ธนิตย์ จิตนุกูล. (ผู้กํากับ). (2546). ขุนศึก [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: พรีเมี่ยมเรคคอร์ด. 
ชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ. (ผู้กํากับ). (2550). ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ภาพยนตร์].  
 กรุงเทพฯ: พรีเมี่ยมเรคคอร์ด. 
Campion, J. (Director). (2006). The piano [Motion picture]. Bangkok: Mangpong. 
Madagascar [Motion picture]. (2005). Bangkok: Catalyst Alliance (Thailand). 

6.3.12.3 เพลงในรูปแบบซีดี 
ช่ือผู้ประพันธ์เพลง.\(ปีลิขสิทธ์ิ).\ช่ือเพลง\[บันทึกโดยนักศิลปินที่เป็นคนละคนกับผู้ประพันธ์].  

ใน หรือ On ช่ืออัลบ้ัม [สื่อทีบั่นทึก เช่น ซีดี].\สถานที่:\ผู้ผลิต. 
ตัวอย่าง 
เบน ชลาทิศ. (2548). มีแฟนแล้ว ทบทวน. ใน Ben Chalatit [ซีดี]. กรุงเทพฯ:  
 โซน่ีบีเอ็มจี มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ประเทศไทย). 
One love…Best of blue (Fans ed.). (2005). On 4Ever blue [CD]. Bangkok:  
 EMI Music (Thailand). 
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6.3.12.4 ผลงานทางศลิปะ 
ช่ือจิตรกร.\(จติรกร).\(ปีผลิตผลงาน).\ช่ือผลงานศิลปะ\[ภาพวาด หรอื Painting].\  

สถานที่:\หน่วยงานแสดงผลงาน. 
ช่ือจิตรกร.\(จิตรกร).\(ปีทีผ่ลิตผลงาน).\ช่ือผลงานศิลปะ\[ภาพวาด หรือ Painting].\  

สถานที่แสดงนิทรรศการ.\สืบค้นเมื่อ วัน เดือน พ.ศ.,\จาก หรือ Retrieved from  
http://www.xxxxxxxxxx 

ตัวอย่าง  
วิสิทธ์ิ บุญเรือง. (จิตรกร). (2554). ภาพความสุขของเด็กๆ [ภาพวาดสีอะคลีลิกบนผ้าใบ].  
 สิปางอาร์ตแกลเลอรี่. สืบค้น 6 พฤษภาคม 2554, จา http://www.Sipangartgallery.com  
 /index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=12884&pid=52394 
สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์. (จิตรกร). (2534). ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ [ภาพวาด]. กรุงเทพฯ: 
 ห้องสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ ์อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
Matisse, H. (Artist). (1910). Still life with Geranium [Painting]. Display at Pinakothek der  
 Moderne. Retrieved June 21, 2011, from http://th.wikipedia.org/wiki/ 
Matisse, H. (Artist). (1917). The painter and his model [Painting].  
 Retrieved June 21, 2011, from http://th.wikipedia.org/wiki/ 

6.3.13  เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
6.3.13.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทีส่ามารถสืบค้นได้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง.\สืบค้นจาก http://www.xxxxxxxxxx  
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่อง.\DOI: xx.xxxx/xxxxxxxxxx 

DOI (digital object identifier) หมายถึง หมายเลขประจําเอกสาร บทความ วารสาร หนังสือ 
และทรัพย์สินทางปัญญาอิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือเอกสารที่อยู่ในฐานขอ้มูล หรือบนอินเทอร์เน็ต 
ตัวอย่าง 
กฎหมายสามัญประจ้าบ้าน. สืบค้นจาก http://www.ilovelibrary.com/book_detail_ 

nologin.php?id=06600008323&group=BK-007 
O’ Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from  

http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID+135 
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to  

healing, recovery, and growth [Adobe Digital Edition Version].  
DOI: 10.1036/0071393722 
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6.3.13.2 เว็บเพจ มีผู้แต่งหรือหน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือบทความ.\สืบค้นจาก\http://www.xxxxxxxxxx 
ตัวอย่าง 
สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย. (2554). จัดระเบียบสํานักงานทนายความ. สืบค้นจาก 

http://www.lawyerscouncil.or.th /2011/index.php?name=knowledge 
CNN Wire Staff. (2011). How U.S. forces killed Osama bin Laden. Retrieved from  

http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/05/02/bin.laden.raid/index.html 
6.3.13.3 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์

1) บทความอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอรเ์นต็ เดิมปรากฏในวารสารฉบับพิมพ์ 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือบทความ.\ช่ือวารสาร,\เลขปีที่\(ฉบับที)่,\เลขหน้า.\สบืค้นจาก http://www.xxxx  
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือบทความ.\ช่ือวารสาร,\เลขปีที่\(ฉบับที)่,\เลขหน้า. DOI: xx.xxxx/xxxxxxxxxx 
ตัวอย่าง 
บงการ หอมนาน. (2551). เทคโนโลยีกับการควบคุมด้วยตรรกะฟัซซี ตามขั้นตอนและฟังก์ช่ัน 
 สมาชิก. ไมโครคอมพิวเตอร์, 26(271), 153-156. สืบค้นจาก http://www.dpu.ac.th/  
 laic/page.php?id=5753 
Judson, R. A., & Klee, E. (2011). Big bank, small bank: Monetary policy implementation  
 and banks’ reserve management strategies. Journal of Economics and  
 Business, 63(4), 306-328. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/  
 science/article/pii/S0148619511000142 
Herbs-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the  
 survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229.  
 DOI: 1037/0278-6133.24.2.225 

2) บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกสท์ี่ไม่มีวารสารฉบับพิมพ์  
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์, เดือน).\ช่ือบทความ.\ช่ือวารสาร,\เลขของปีที่\(ฉบับที)่.\สืบค้นจาก\  

http://www.xxxxxxxxxx  
ตัวอย่าง 
สุนันทา เลาวัณย์ศิริ. (2553). ธาตุอาหารหลักของนํ้าสกัดชีวภาพแบบเข้มข้นจากขยะครัวเรือน.  
 วารสารออนไลน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 29(2). สืบค้นจาก 
 http://www.journal.msu.ac.th/index.php?option=com_content&task= 
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Buckingham, J. T., LeBeau, L. S., & Klein, W. M. P. (2011). The performance versus  
 ability distinction following social comparison feedback. Current Research in  
 Social Psychology: An electronic journal. Retrieved from  
 http://www.uiowa.edu/grpproc/crisp/crisp.html 

3) บทความจากฐานข้อมูล 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือบทความ.\ช่ือวารสาร,\เลขของปีที่\(ฉบับที่).\สืบค้นจาก\ช่ือฐานข้อมูล 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือบทความ.\ช่ือวารสาร,\เลขของปีที่\(ฉบับที่).\สืบค้นจาก http://www.xxxxxxxxxx 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือบทความ.\ช่ือวารสาร,\เลขของปีที่\(ฉบับที่).\DOI: xx.xxxx/xxxxxxxxxx 
ตัวอย่าง 
ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์. (2548). สื่อสารการตลาดในระดับรากหญ้า. ฐานเศรษฐกิจ. สืบคน้จาก  
 ฐานข้อมูลบทความอาจารย์ มธบ. 
Gurbani, V. K., Garvert, A., & Herbsleb, J. D. (2010). Managing a corporate open source  
 software asset. Communications of the ACM, 53(2), 155-159. Retrieved from  
 Business Source Premier Database. 

6.3.13.4 บทความจากข่าวสาร จดหมายข่าว จัดทาํเปน็รูปอิเล็กทรอนิกส ์
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์,\วัน เดือน).\ช่ือบทความ.\ช่ือข่าวสาร,\เลขของปีที่\(ฉบับที)่.\สืบค้นจาก  

http://www.xxxxxxxxxx 
ตัวอย่าง 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก. (2554, มิถุนายน).  
 DLO Tax Newsletter, (8). สืบค้นจาก http://www.dlo.co.th/node/394 
Baldwin, L. (2011, April). 5 Ways embedding video helps you. South Dakota  
 Advertising and Marketing Newsletter. Retrieved from http://www.robert  
 sharpassociates.com/blog/embedding-video-website 

6.3.13.5 หนังสือพิมพ์ออนไลน ์
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์, วัน เดือน).\ช่ือบทความ.\ช่ือหนังสือพิมพ์.\สืบค้นจาก\หรือ Retrieved from  

http://www.xxxxxxxxxx 
ตัวอย่าง 
ทีมข่าวเศรษฐกิจ. (2554, 3 พฤษภาคม). บางจากฟุ้งไตรมาสแรกปี 54 กําไรพุ่งกว่า 1.4 พันล้าน.  
 ไทยรัฐ. สืบค้นจาก http://www.thairath.co.th/content/eco/168677 
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วรากรณ์ สามโกเศศ. (2554, 21 เมษายน). สถิติการศึกษาไทย. มติชน. สบืค้นจาก 
 http://mic.matichon.co.th/imagedoc/54/21/19/54211902.PDF 
Kehr, D. (2011, May 1). The hard work of comedy and straight-shooting. Bangkok Post.  
 Retrieved from http://mic.matichon.co.th/imagedoc/54/21/19/54211902.PDF 
Srisirirungsimakul, N. (2011, May 1). Starting out on a sultry note. Bangkok Post.  
 Retrieved from http://mic.matichon.co.th/imagedoc/54/23/03/54230320.PDF 

6.3.13.6 สารานุกรมออนไลน ์
ช่ือผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเรื่องหรือบทความ.\ใน\ช่ือบรรณาธิการ (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.).  

ช่ือหนังสือ (น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า).\สบืค้นจาก หรือ Retrieved from  
http://www.xxxxxxxxxx  

ตัวอย่าง 
ปกรณ์ สิงห์สุรยิา. (2552). จริยศาสตร์เชิงคุณธรรม. ใน ปกรณ์ สิงห์สรุิยา (บ.ก.), 
 สารานุกรมปรชัญาออนไลน์ฉบับสังเขป. สืบค้นจาก http://www.philospedia. 
 net/virtueethics.html. 
Mills, A. P. (2010). Knowledge of language. In Internet Encyclopedia of Philosophy 
 (pp. 1-15). Retrieved from http://www.iep.utm.edu/knowlang/print/ 

6.3.14 การสัมภาษณ ์
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์.\ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน (ถ้ามี).\(วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์).\สัมภาษณ์.  
ตัวอย่าง 
สุวรรณ จันทิวาสารกิจ. วิศวกรระบบ บริษทั ทู-บี-วัน เทคโนโลยี จํากัด. (28 ตุลาคม 2548). 
 สัมภาษณ์. 
Pardee, H. N. Professor of Economics and Political Science, University of California.  
 (2006, November 8). Interview. 

6.3.15 เอกสารจดหมายเหตุ 
ผู้แต่ง.\(ปี เดือน วัน).\ช่ือเรื่อง (ถ้ามี).\[ลักษณะเอกสาร].\ช่ือคอลเล็คช่ัน (ถ้ามี)  

(เลขเรียกหนังสือ หมายเลขกล่องเก็บเอกสาร ช่ือหรือหมายเลขไฟล์).\ 
ช่ือและสถานทีจ่ัดเก็บเอกสาร จดหมายเหตุ. 
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ตัวอย่าง 
Frank, L. K. (1935, February 4). [Letter to Robert M. Ogden]. Rockefeller Archive  
 Center (GEB series 1.3 Box 371, Folder 3877). Tarrytown, NY. 
ราชสุภาวดี, พระยา. (ม.ป.ป.). [จดหมายเหตุรัชกาลที่ 5]. คิดการเรื่องเลิกทาสและอากรบ่อนเบ้ีย 
 (มัดที่ 154 เลขท่ี 13). หอสมุดวชิรญาณ, กรุงเทพฯ. 

6.3.16 กระดานข่าว จดหมายอิเล็กทรอนิกสห์รือเว็บบล็อกบนอินเทอรเ์น็ต 
ผู้โพสต์ข้อความ.\(วัน เดือน ปีที่โพสต์ข้อความ).\ช่ือเรื่อง\[รูปแบบของข้อความ].\  

สืบค้นจาก\http://www.xxxxxxxxxxx 
6.3.16.1 ข้อความจากกลุ่มขา่วสาร (News Group) กลุ่มสนทนา (Discussion Group) 

ตัวอย่าง 
Rampersad, T. (2005, June 8). Re: Traditional knowledge and traditional cultural  
 expressions [Online forum comment]. Retrieved from http://www.wipo.int/  
 roller/comments/pisforum/Weblog/theme_eight_how_can_cultural#comment 

6.3.16.2 ข้อความโพสต์ใน Electronic Mailing List 
ตัวอย่าง 
Smith, S. (2006, January 5). Re: Disputed estimates of IQ [Electronic mailing list  
 message]. Retrieved from http://tech.groups.yahoo.com/group/  
 forensicnetwork/message/670 

6.3.16.3 ข้อความโพสต์ในบล็อก 
ตัวอย่าง 
MiddleKid. (2007, January 22). Re: The unfortunate prerequisites and consequences  
 of partitioning your mind [Web blog message]. Retrieved from 
 http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_ 
 prerequisites.php 

6.3.16.4 วีดิทัศน์โพสต์ในบล็อก (Video Blog Post) 
ตัวอย่าง 
Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch  
 [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLOXZs 


