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 บรรณานุกรม  (bibliography) หรือรายการอางอิง (references list) เปนสวนประกอบท่ี
สําคัญสวนหนึ่งของงานเขียน ไมวาจะเปนเอกสารวิชาการ ตํารา หนังสือวิชาการท่ัวไป วิทยานิพนธ 
รายงานวิจัย ซ่ึงจะปรากฏอยูสวนทายเลม เปนแหลงรวบรวมรายการอางอิงท้ังหมดท่ีผูเขียนใชเปน
แหลงความรูในการศึกษา คนควา วิจัยขอมูลเพ่ืองานเขยีนของเขา ซ่ึงแหลงความรูนั้น ไดแก 
หนังสือ บทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพ ส่ือโสตทัศน เอกสารอิเล็กทรอนิกส ตลอดจน
รายการอางอิงตาง  ๆ ท่ีปรากฏในสวนเนื้อหาของงานเขียน ยกเวนขอมูลท่ีไดจากการส่ือสารระหวาง
บุคคล เชน จดหมาย  การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสแบบไมเปนทางการ ซ่ึงจะปรากฏเฉพาะในสวน
เนื้อหาเทานั้น 
 วัตถุประสงคท่ีใหผูเขียนแจงรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศตาง  ๆ ไวใน
งานเขียน เพ่ือเปนการแสดงจริยธรรมทางวิชาการ และเพ่ือใหผูอานงานเขียนสามารถนําไปใชใน
การสืบคนสารสนเทศ เพ่ือการตรวจสอบความถูกตองหรือศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตามความ
ตองการตอไป  ซ่ึงผูอานสามารถทําไดอยางสะดวก 
       
5.1  ขอกําหนดในการเขียนรายการบรรณานุกรม 
 รายการบรรณานุกรมแตละรายการประกอบดวยรายละเอียดท่ีแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภท เชน หนังสือ รายละเอียดของบรรณานุกรม
หนังสือแตละรายการ ประกอบดวย ช่ือผูแตง ปพิมพ ช่ือหนังสือ ครั้งท่ีพิมพ สถานท่ีพิมพ และ
สํานักพิมพ  บทความในวารสาร ประกอบดวย ช่ือผูแตง ปพิมพ ช่ือบทความ ช่ือวารสาร เลมท่ี ฉบับ
ท่ี หนาของบทความ เปนตน  ฉะนั้นจึงมีความจําเปนจะตองทราบขอกําหนดของการลงรายละเอียด
ทางบรรณานุกรมดังกลาว 
 
 5.1.1  ชื่อผูแตง 
  5.1.1.1  ไมตองลงคํานําหนานาม ตําแหนงทางวิชาการ คําเรียกทางวิชาชีพ และตําแหนง
ยศตางๆ เชน ยศตํารวจ ทหาร เปนตน 
 
                  พลเรือตร ีสมภพ  ภิรมย           ลงรายการเปน   สมภพ  ภิรมย. 
                 ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน ลงรายการเปน     ไพฑูรย  สินลารัตน. 

 



               นายชัยวัฒน  พิรุณสาร ลงรายการเปน               ชัยวัฒน  พิรุณสาร. 
               รอยตํารวจเอก วินัย  ซ่ือสัตย ลงรายการเปน     วินัย  ซ่ือสัตย. 
               Sir John McLean ลงรายการเปน     McLean, J., Sir. 
 
  5.1.1.2  ผูแตงเปนชาวไทย ใหลงท้ังช่ือและนามสกุล ตามลําดับ 
 
      ชนกภัทร  ผดุงอรรถ. 
           ธารา  กนกมณี. 
           พัจนา  พรรณบัวหลวง. 
 
  5.1.1.3  ผูแตงเปนชาวตางประเทศ ใหลงนามสกุลตามดวยเครื่องจุลภาค และตอดวย
อักษรยอของช่ือตน และช่ือรอง 
 
      John Campbell                ลงรายการเปน              Campbell, J.  
    C. D. Huang                 ลงรายการเปน              Huang, C. D.  
    W. R. King                 ลงรายการเปน              King, W. R. 
 
    ท้ังนี้รวมถึงผูแตงชาวไทยท่ีเขียนหนังสือเปนภาษาอังกฤษ จะลงรายการผูแตง
โดยใชนามสกุลขึ้นตน เหมือนผูแตงชาวตางประเทศ  
    
    Chanokphat  Phadungath    ลงรายการเปน              Phadungath, C.  
 
  5.1.1.4  ผูแตงมีฐานันดรศักดิ ์และบรรดาศักดิ ์ใหกลับฐานันดรศักดิ ์หรือบรรดาศักดิ ์ไว
หลังช่ือโดยมีเครื่องหมายจุลภาคคั่น 
 
       สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ   ลงรายการเปน   ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา                    
                                                                                                                           บรมวงศเธอ กรมพระยา.    
       ม.ร.ว. รมณียฉัตร  แกวกิริยา                 ลงรายการเปน     รมณียฉัตร  แกวกิริยา, ม.ร.ว.    
       คุณหญิงทิพยวด ี ปราโมช ณ อยุธยา    ลงรายการเปน      ทิพยวดี  ปราโมช ณ อยุธยา, คุณหญิง.     
       ทานผูหญิงอุศนา  ปราโมช                   ลงรายการเปน      อุศนา  ปราโมช, ทานผูหญิง. 
 

 

 

 

 



  5.1.1.5  ผูแตงมีสมณศักดิ ์ใหลงช่ือสมณศักดิ ์และถาทราบช่ือเดิมใหใสไวในวงเล็บตอ
จากช่ือสมณศักดิ ์
 
      พระราชรัตนรังสี (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ). 
    พระราชพรหมยาน (หลวงพอฤาษีลิงดํา). 
    พระธรรมกิตติ. 
 
  5.1.1.6  ผูแตงใชนามแฝง  ใหใสช่ือนามแฝงตามท่ีปรากฏ 
 
      ดอกไมสด.  (2542). 
      ทมยันตี.  (2547). 
      Ba Jin.  (2005). 
 
  5.1.1.7  ผูแตงคนเดียวกัน แตงหนังสือหลายช่ือเรื่องและพิมพในปเดียวกัน 
    ถาเปนภาษาไทย ใหใสอักษร ก, ข, ค, ง ไวทายปท่ีพิมพตามลําดับ 
    สวนภาษาอังกฤษ ใหใสอักษร a, b, c, d ไวทายปท่ีพิมพ 
 
    สมยศ  นาวีการ.  (2543 ก). 
    Frang, C. R.  (1986 a). 
 
  5.1.1.8  ไมปรากฏช่ือผูแตง  ใหใสช่ือหนังสือ หรือ ช่ือบท หรือ ช่ือบทความ แทน 
 
      หลากความคิด ชีวิตคนทํางาน.  (2551). 
    Art of Display: Culture shows. 
 
  5.1.1.9  หนังสือท่ีไมมีผูแตง แตมีบรรณาธิการใหลงช่ือบรรณาธิการแทน และตามดวย
คํายอของบรรณาธิการ คือ (บ.ก.) ไวในเครื่องหมายวงเล็บหลังช่ือของบรรณาธิการ  ถาเปน
ภาษาอังกฤษใชคําวา (Ed.) หรือ (Eds.)  แทนคําวา Editor หรือ Editors 
 
      ปรุงศร ี วัลลิโภดม, ผกาวรรณ  เดชเทวพรม, และพรรณิภา  นิลณรงค (บ.ก.). 
       Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P. (Eds.).  
 

 

 

 

 

 



       5.1.2  ปพิมพ 
  5.1.2.1  หนังสือ 
    1)  ใสปพิมพในเครื่องหมายวงเล็บตามหลังช่ือผูแตง และตามดวยเครื่องหมาย
มหัพภาค ( . )  
 
      กรรณิการ  สุขเกษม.  (2550). 
    พวงรัตน  ทวีรัตน.  (2543). 
    David, A.  (2006). 
    Neely, A.  (2002). 
 
    2)  หนังสืออยูในระหวางการพิมพ ใหลงคําวา กําลังจัดพิมพ หรือ in press ใน
เครื่องหมายวงเล็บแทนปพิมพ  
 
      (กําลังจัดพิมพ) 
    (in press) 
 
    3)  หนังสือไมปรากฏปพิมพ ใสอักษรยอในเครื่องหมายวงเล็บแทนปพิมพ  
 
      (ม.ป.ป.) แทนคําเต็มวา ไมปรากฏปพิมพ 
    (n.d.)  แทนคําเต็มวา no date 
 
  5.1.2.2  บทความในวารสาร บทความในหนังสือพิมพ 
    บทความวารสารใสปพิมพในวงเล็บ บทความในหนังสือพิมพใสปพิมพตาม
ดวยเครื่องหมายจุลภาค และวันท่ี เดือนในเครื่องหมายวงเล็บ และตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค  
 
      พิศมัย  อรทัย.  (2549).  
     วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา.  (2551, 23 พฤษภาคม). 
    Canterbury, R. M.  (1999, Fall). 
    Mathew, K. & Bahaudin, G. M.  (2007). 
 
        
 

 

 

 

 



        5.1.3  ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อบทความ 
  5.1.3.1  ชื่อหนังสือ พิมพดวยตัวเอนและลงทายดวยเครื่องหมายมหัพภาค  “.”  ตัวอักษร 
ตัวแรกของช่ือ พิมพตัวพิมพใหญ  คําอ่ืนๆ พิมพตัวพิมพเล็กท้ังหมด ยกเวนช่ือหนังสือท่ีมีช่ือเรื่อง
ยอย (Sub title) ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของช่ือเรื่องยอยดวยตัวพิมพใหญ 
 
    สูแดนพุทธองค กุสินารา. 
    Study guide: Marketing communication. 
 
  5.1.3.2  ชื่อวารสาร พิมพดวยตัวเอน สําหรับช่ือภาษาอังกฤษ ตัวแรกของทุกคําหลัก
พิมพดวยตัวพิมพใหญ  และลงทายดวยเครื่องหมายจุลภาค  
 
    วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 
    Journal of College Admissions, 
 
  5.1.3.3  ชื่อบทความ พิมพตัวธรรมดาตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค “.”  สําหรับช่ือ
ภาษาอังกฤษตัวแรกของคําแรกพิมพดวยตัวพิมพใหญ และถามีช่ือเรื่องยอย อักษรตัวแรกของช่ือ
เรื่องยอยพิมพดวยตัวพิมพใหญ  นอกนั้นพิมพตัวพิมพเล็ก 
 
    มหาวิทยาลัยของรัฐ: การประยุกตใชโมเดลสมการโครงสรางแบบอิทธิพล 
     ยอนกลับพหุกลุม. 
    Higher education marketing: A challenge. 
 
       5.1.4  คร้ังที่พิมพ 
  5.1.4.1  หนังสือ พิมพครั้งแรก ไมใสครั้งท่ีพิมพ   
  5.1.4.2  หนังสือ พิมพครั้งท่ี 2 เปนตนไปใสครั้งท่ีพิมพตอจากช่ือเรื่อง โดยครั้งท่ีพิมพ
จะอยูในเครื่องหมายวงเล็บและตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค 
   
  (พิมพครั้งท่ี 3). 
  (3rd ed.). 
  สถิติประยุกตสําหรับการวิจัย (พิมพครั้งท่ี 3). 
  Management: Building competitive advantage (4th ed.).  
 

 

 

 

 



       5.1.5  ปที่ ฉบับที่ และหนา ของวารสาร 
  5.1.5.1  พิมพ  เลข ปที่ของวารสาร  ดวยตัวเอนตอจากช่ือวารสาร โดยคั่นดวย
เครื่องหมายจุลภาค ถามี ฉบับที่ ใหใสเลขของฉบับท่ีในเครื่องหมายวงเล็บตอจากเลขของปท่ี แตไม
ใชตัวเอน 
    วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 19 (3), 
    Journal of College Admissions, 165, 
 
  5.1.5.2  ใส เลขหนา ของบทความท่ีอางอิงตอจากเครื่องหมายจุลภาค และจบทายดวย 
เครื่องหมายมหัพภาค 
 
    วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 19 (3), 292-314. 
    Journal of College Admissions, 165, 22-30. 
 
  5.1.5.3  บทความจากหนังสือพิมพ ใหใสตัวอักษรยอของคําวา หนา คือ น. หรือ p. (1 หนา) 
หรือ pp. (มากกวา 1 หนา) กอนระบุเลขหนา  
 
  มติชน, 34 (12097), น. 17-18. 
  สยามรัฐ, 61 (21186), น. 39. 
  Bangkok Post, pp. 3-5. 
  The Nation, 36 (52937), p. 12A. 
 
       5.1.6  สถานที่พิมพ 
  5.1.6.1  ส่ิงพิมพท่ีปรากฏช่ือเมืองท่ีพิมพหลายช่ือ ใหใสเมืองแรกท่ีปรากฏ หรือช่ือเมือง
ของสํานักพิมพท่ีพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพนั้นๆ 
 
  Amsterdam, London, New York, Singapore 
  ลงเมืองแรก คือ  Amsterdam 
 

5.1.6.2 สถานท่ีพิมพท่ีเปนช่ือเมืองซ่ึงรูจักกันท่ัวไป ลงรายการตามช่ือท่ีปรากฏ ไมตอง 
ลงช่ือประเทศ หรือรัฐ 
 
 

 

 

  

 



  ตัวอยางชื่อเมืองหลวง และเมืองสําคัญ ที่เปนที่รูจักกันทั่วไป 
 
  Amsterdam  New York 
  Baltimore  Paris 
  Bangkok  Philadelphia 
  Boston  Rome 
  Chicago  San Francisco 
  Jerusalem  Singapore 
  London  Stockholm 
  Los Angeles  Tokyo 
  Milan  Vienna 
  Moscow  Vientiane 
 

5.1.6.3 สถานท่ีพิมพท่ีเปนช่ือเมืองซ่ึงไมเปนท่ีรูจัก ใหใสอักษรยอของช่ือรัฐหรือช่ือ
เมืองและช่ือประเทศตามหลัง  
 
 เมือง Springfield  รัฐ Massachusetts      ลงรายการเปน     Springfield, MA: 
 เมือง Mahwah      รัฐ New Jersey      ลงรายการเปน     Mahwah, NJ: 
 

5.1.6.4 ช่ือรัฐ และเมืองในเขตการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา ใหใชอักษรยอ 2  
ตัว แทนช่ือรัฐตางๆ ตามท่ีการไปรษณียของประเทศสหรัฐอเมริกาใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



อักษรยอ 2 ตัว แทนชื่อรัฐ หรือชื่อเขตการปกครอง 
 ตามที่ใชในระบบไปรษณียของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
รัฐ หรือ เขตการปกครอง อักษรยอ รัฐ หรือ เขตการปกครอง อักษรยอ 

Alabama AL Michigan MI 

Alaska AK Minnesota  MN 

American Samoa AS Mississippi MS 

Arizona AZ Missouri MO 

Arkansas AR Montana MT 

California CA Nebraska NE 

Canal Zone CZ Nevada NV 

Colorado CO New Hampshire NH 

Connecticut CT New Jersey NJ 

Delaware DE New Mexico NM 

District of Columbia DC New York NY 

Florida FL North Carolina NC 

Georgia GA North Dakota ND 

Guam GU Ohio OH 

Hawaii HI Oklahoma OK 

Idaho ID Oregon OR 

IIIinois IL Pennsylvania PA 

Indiana IN Puerto Rico PR 

Iowa IA Rhode Island RI 

Kansas KS South Carolina SC 

Kentucky KY South Dakota SD 

Louisiana LA Tennessee TN 

Maine ME Texas TX 

Maryland MD Utah UT 

Massachusetts MA Vermont VT 

Virginia VA West Virginia WV 

Virgin Islands VI Wisconsin WI 

Washington WA Wyoming WY 



5.1.6.5 ไมปรากฏสถานท่ีพิมพ ใหใชอักษรยอ ดังนี้แทน 
 

ม.ป.ท. (ไมปรากฏสถานท่ีพิมพ) 
N.P.                 (No place of publication) 

 
5.1.6.6 พิมพเครื่องหมายทวิภาค (colon)  “ : ”  ตอจากช่ือสถานท่ีพิมพโดยไมเวนระยะ 

 
กรุงเทพฯ: 
ปทุมธาน:ี 
Cambridge, MA: 
Milan: 
West Sussex, UK: 

 
       5.1.7  สํานักพิมพ 
  5.1.7.1  ถาสํานักพิมพเปนมหาวิทยาลัยและมีช่ือของรัฐหรือจังหวัดเปนสวนหนึ่งของ
ช่ือมหาวิทยาลัย  ไมตองระบุช่ือของรัฐหรือจังหวัดในสวนของสถานท่ีพิมพอีก 
 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
  University of Wisconsin. 
 

5.1.7.2 ลงช่ือของสํานักพิมพอยางส้ันและเขาใจไดชัดเจน เขียนช่ือ สมาคม บริษัท และ 
โรงพิมพมหาวิทยาลัย  แตใหตัดคําวา สํานักพิมพ หางหุนสวนจํากัด บริษัท  หรือ คําวา Publishers, 
Co., และ Inc.  ซ่ึงไมจําเปนตองระบุ แตใหคงคําวา Books คําวา Press ในช่ือของสํานักพิมพไว 
 

สํานักพิมพดวงกมล  ลงรายการเปน   ดวงกมล. 
บริษัท ดีเอ็มจ ี     ลงรายการเปน   ดีเอ็มจ.ี 
บริษัท โรงพิมพไทยวัฒนาพานิชจํากัด ลงรายการเปน   โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช. 
Harper Collins Publishers, Inc.  ลงรายการเปน   Harper Collins. 
Prentice-Hall, Inc.    ลงรายการเปน   Prentice-Hall.   
John Wiley & Sons, Inc.  ลงรายการเปน   John Wiley & Sons.   

 

 

 

 



 5.1.7.3 ถาช่ือของผูแตงเปนช่ือเดียวกับช่ือของสํานักพิมพ ใหใชคําวา  ผูแตง หรือ 
Author ในตําแหนงของสํานักพิมพ 
 

 5.1.7.4   ไมมีช่ือสํานักพิมพ  ใหใสโรงพิมพแทนโดยใหคงคําวาโรงพิมพไว 
 
  โรงพิมพเล่ียงเซียงจงเจริญ 
  โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  Cambridge University Press 
 
  5.1.7.5   ไมปรากฏท้ังช่ือสํานักพิมพ และโรงพิมพ  ใหใชอักษรยอดังนี ้
 
  ม.ป.พ.      (ไมปรากฏสํานักพิมพ) 
  n.p.          (no publisher) 
 
  5.1.7.6   ลงทายช่ือสํานักพิมพดวยเครื่องหมายมหัพภาค  “ . ” 
 

ไทยวัฒนาพานิช. 
 Wrox Press. 

 
       5.1.8   การพิมพอักษรยอในรายการบรรณานุกรม (APA, 2009, p. 180) 
  การกําหนดอักษรยอเพ่ือใชในการลงรายการบรรณานุกรม มีดังนี้ : 

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



 
 
 
5.2  การเรียงรายการบรรณานุกรม  
  รายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศท่ีใชอางอิงในงานนิพนธท้ังหมด นํามาเรียงไวทาย
เลม โดยขอมูลท่ีนําลงไวท่ีสวนของบรรณานุกรม  จะตองเปนขอมูลท่ีถูกตอง สมบูรณ และเปน
ประโยชนตอการศึกษาคนควาตอไป 
        5.2.1  เริ่มตนหนาใหมสําหรับรายการบรรณานุกรม โดยมีคําวาบรรณานุกรมอยูตรงกลางหัว
กระดาษหนาแรก 
 5.2.2  จําแนกรายการทรัพยากรสารสนเทศออกเปน 2 กลุมใหญ คือ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
 5.2.3  สําหรับวิทยานิพนธภาษาไทย เรียงรายการภาษาไทยกอนรายการภาษาอังกฤษ 
 5.2.4  เรียงรายการแตละรายการตามลําดับตัวอักษรของช่ือและนามสกุลของผูแตงคนแรก  
โดยยึดหลักการเรียงตามพจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน สําหรับผูแตงชาวไทย สวนผู
แตงท่ีเปนชาวตางประเทศ (รวมท้ังผูแตงชาวไทยท่ีแตงหนังสือเปนภาษาอังกฤษ) เรียงตามลําดับ
ตัวอักษรของนามสกุลของผูแตงคนแรกตามดวยเครื่องหมายจุลภาคและอักษรยอของช่ือตน และช่ือ
รอง 
 5.2.5  เรียงตามลําดับอักษรตออักษร 
 
  นงลักษณ  วิรัชชัย.  (2545). 
  นงลักษณ  วิรัชชัย, ดรุณี  รักษพุทธ, และสุวิมล  วองวาณิช.  (2544). 
  นงลักษณ  วิรัชชัย, และสุวิมล  วองวาณิช.  (2545). 
  Hoban, J. P.  (2001). 
  Hoban, J. P., & Sydie, R. A.  (1989). 
  Hoban, J. P., Yadin, D., & Tabory, M.  (1999).  
 
 5.2.6  ในการเรียงลําดับช่ือผูแตงชาวตางประเทศ ท่ีมีคํานําช่ือ M’,  Mc และ Mac ใหเรียง
ตามลําดับตัวอักษรท่ีปรากฏ ไมตองถอดเปนคําเต็มวา Mac ทุกคํา และไมนับเครื่องหมาย ’  (APA, 
2009, p. 182) 
   MacGee 
   McFarlin 
   M’ Neel 

Technical Report อักษรยอ Tech. Rep. 
Supplement อักษรยอ Suppl. 



 5.2.7  เอกสารหลายเรื่องแตงโดยผูแตงคนเดียวกัน เรียงลําดับตามปพิมพ  ปพิมพกอน
เรียงลําดับไวกอน 
 
 เพ็ญพรรณ  เจริญพร.  (2548). 
 เพ็ญพรรณ  เจริญพร.  (2550). 
 เพ็ญพรรณ  เจริญพร.  (2552). 
 Nardini, R. F.  (2001). 
 Nardini, R. F.  (2004). 
 Nardini, R. F.  (2008). 
 
 5.2.8  รายการช่ือผูแตงคนแรกคนเดียวกัน  รายการท่ีมีผูแตงคนเดียว เรียงลําดับไวกอนรายการ
ท่ีมีผูแตงรวม 
 
 ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ, (2550). 
 ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ, และพิรุณ  อนวัชศิริวงศ, (2552). 
 Orlikowski, W.  (1996). 
 Orlikowski, W., & Baroudi, J.  (1991). 
 
 5.2.9  รายการแรกช่ือผูแตงคนเดียวกัน ตามดวยผูแตงรวม คนท่ี 2  คนท่ี 3  และตอไป
ตามลําดับ  ใหเรียงตามลําดับอักษรของช่ือและนามสกุล หรือนามสกุลของผูแตงคนท่ี 2  และคนท่ี 
3  หรือคนตอไปตามลําดับ 
 
 จักร  ติงศภัทย, จุฑา  เทียนไทย, และคํานวณ  บัญชา.  (2549). 
 จักร  ติงศภัทย, จุฑา  เทียนไทย, และพิบูล  ทีรขันธ.  (2551). 
 ชาย  โพธิสิตา, และไชยยศ  ไชยม่ันคง.  (2550). 
 ชาย  โพธิสิตา, สมยศ  ชูทรัพย, และปรีชา  ปรียากร.  (2552). 
 Miles, R., & Mintzberg, H.  (1990). 
 Miles, R., Snow, C. C., & Quinn, J. B.  (1994). 
 Wilcox, D. L., Ault, P. H., & Agee, W. K.  (1992). 
 Wilcox, D. L., Ault, P. H., & Cameron, G. T.  (2006). 
 
  



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



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



 
 5.2.16  เอกสารดานกฎหมาย ใหปฏิบัติเหมือนเอกสารท่ีไมปรากฏช่ือผูแตง 
 5.2.17  เรียงรายการท่ีขึ้นตนดวยตัวเลข ตามตัวสะกดของการออกเสียง 
 
 หาความหมายใหชีวิต. 
 5 นาทีกับศิลปนไทย. 
 5 minute lessons. 
 Five star English. 
 
 5.2.18  การพิมพรายการบรรณานุกรม พิมพ double space ทุกรายการ  การพิมพแตละรายการ
ใชรูปแบบยอหนาเขาไป (hanging indent format) สําหรับบรรทัดท่ี 2, 3,  4 ของแตละรายการ 
    
   ผูแตง.  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่อง .(พิมพครั้งท่ี).  สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
 

5.3  การลงรายการบรรณานุกรมของสื่อประเภทตางๆ  
       5.3.1  หนังสือ 
  5.3.1.1  ผูแตง 1 คน 
  ผูแตง 1.  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่อง (พิมพครั้งท่ี).  สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
 
  จุมพต  สายสุนทร.  (2552).  กฎหมายระหวางประเทศ (พิมพครั้งท่ี 8 แกไขเพ่ิมเติม).   
   กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
  Harris, M. B.  (1995).  Basic statistics for behavioral science research.  Boston:  
   Allyn and Bacon. 
 
  5.3.1.2  ผูแตง 2 คน 
  ผูแตง 1, & ผูแตง 2.  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่อง (พิมพครั้งท่ี).  สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
 
  ปยะ  นากสงค, และพันธุรว ี วรสิทธิกุล.  (2545).  ดูหนังฟงเพลงเลนเกมรอง 
   คาราโอเกะ.  กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย. 
  Magee, J., & Kramer, J.  (2006).  Concurrency state models & Java programs.   
   West Sussex, UK: John Wiley. 



  5.3.1.3  ผูแตง 3 คน 
  ผูแตง 1, ผูแตง 2, & ผูแตง 3.  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่อง (พิมพครั้งท่ี).  สถานท่ีพิมพ:  
   สํานักพิมพ. 
 
  สุภมาส  อังศุโชต,ิ สมถวิล  วิจิตรวรรณา, และรัชชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน.  (2551). 
   สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร: เทคนิค 
   การใชโปรแกรม LISREL.  กรุงเทพฯ: มิสช่ัน มีเดีย. 
  John, J. A., Whitaker, D., & Johnson, D. G.  (2001).  Statistical thinking for  
   managers.  Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.  
   
  5.3.1.4  ผูแตง 4 คน 
  ผูแตง 1, ผูแตง 2, ผูแตง 3, & ผูแตง 4.  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่อง (พิมพครั้งท่ี).  สถานท่ีพิมพ:  
   สํานักพิมพ. 
 
  วิภา  เพ่ิมทรัพย, วศิน  เพ่ิมทรัพย, สุทธิพร  ธนากรเมธา, และประดิษฐ  ลิมปนวงศแสน. 
   คูมือปลาดาวออฟฟศ.  กรุงเทพฯ: โปรวิช่ัน. 

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

 
  5.3.1.5  ผูแตง 5 คน 
  ผูแตง 1, ผูแตง 2, ผูแตง 3, ผูแตง 4, และ หรือ & ผูแตง 5.  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่อง (พิมพ 
   ครั้ง ท่ี).  สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
 
  วิธารัตน  ประดับ, อุดมลักษณ  อําพันธ, ภัสสรา  ล่ิมกังวาฬมงคล, ปยลักษณ  พงษทว ี
   วิรัตน, และสิรินภรณ  ชินบัญชนะ.  (2547).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการ 
   ใชโปรแกรมสําเร็จรูป (Package program usage) 100-445.  กรุงเทพฯ: คณะ 
   บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
  Luftman, J. N., Bullen, C. V., Liao, D., Nash, E., & Neuman, C.  (2004).  Managing  
   the information technology resources.  NJ: Pearson Prentice-Hall.  
  
  
 



  5.3.1.6  ผูแตง 6 คน 
  ผูแตง 1, ผูแตง 2, ผูแตง 3, ผูแตง 4, ผูแตง 5, และ หรือ & ผูแตง 6.  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่อง   
   (พิมพครั้งท่ี).  สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
 
  มนชยา  เจียงประดิษฐ, ปทมวด ี นันทนาเนตร, สิโรตน  จั่นงาม, ทัดดาว  แนบเนียน,  
   กิตยากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา, และ วีรวรรณ  ศักดาจิวะเจริญ.  (2550).  เอกสาร 
   คําสอนวิชา หลักสถิต ิST 201.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจ 
   บัณฑิตย. 
  Ardestani, K., Ferracchiati, F. C., Gopikrishna, S., Redkar, T., Sivakumar, S., &  
   Titus, T.  (2002).  Visual basic .NET threading handbook.  Birmingham, UK:  
   Wrox Press.  
 
  5.3.1.7  ผูแตง 7 คน 
  ผูแตง 1, ผูแตง 2, ผูแตง 3, ผูแตง 4, ผูแตง 5. ผูแตง 6, และ หรือ & ผูแตง 7.  (ปพิมพ).   
   ช่ือเรื่อง (พิมพครั้งท่ี).  สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
 
  ปยวรรณ  แสงสวาง, วิสุทธ์ิ  ตรีเงิน, สุวนิตย  จีระวงส, สิริพร  หลอดเงิน, ธัญญะ   
   พรหมศร, ศึกษา  อุนเจริญ, และรมัยมาศ  จันทรขาว.  (2547).  เอกสารคําสอน 
   วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต SC 101 (พิมพครั้งท่ี 3).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
  Luffman, J. M., Bulleen, C. V., Liano, A. D., McLeed, P. K., Nash, E. O., Schell, G.  
   E., & Neuman, C. C.  (2004).  Information technology resources management  
   (2nd ed.).  Upper Saddle River, NJ: John & Sons Press.  
 
  5.3.1.8  ผูแตงมากกวา 7 คน 
  ผูแตง 1, ผูแตง 2, ผูแตง 3, ผูแตง 4, ผูแตง 5, ผูแตง 6, … ผูแตงคนสุดทาย.  (ปพิมพ).   
   ช่ือเรื่อง (พิมพครั้งท่ี).  สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
 
  ปรีดา  อุนเรือน, สมชาย  ตระกูลกิจ, ไพบูลย  ใจด,ี วัฒนา  เกียรติรัตน, สุวรรณ  เปยม 
   ไสว, วิไลพร  คลองการเรียน, … บังอร  กนกงาม.  (2553).  การจัดการระบบ 
   สารสนเทศสําหรับ CEO (พิมพครั้งท่ี 3).  กรุงเทพฯ: ซีอีโอเพรส. 
 



  Mercer, D. W., Kent, A., Nowicki, S. D., Mercer, D., Squier, D., Choi, W., …  
   Morgan, C.  (2004).  Beginning PHP5.  Indianapolis, IN: Wiley.  
 
  5.3.1.9  ผูแตงมีสมณศักดิ ์
  ช่ือสมณศักดิ ์(ช่ือเดิม).  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่อง (พิมพครั้งท่ี).  สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
 
  พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน).  (2554).  นิพพานคือ 
   นิพพาน.  กรุงเทพฯ: คณะศิษยานุศิษย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. 
  พระราชรัตนรังสี (วีรยุทธ วีรยุทโธ).  (2553).  สูแดนพุทธองคกุสินารา.  กรุงเทพฯ:  
   ดีเอ็มเจ. 
  
  5.3.1.10  ผูแตงมีฐานันดรศักดิ ์
  ช่ือ, ฐานันดรศักดิ.์  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่อง (พิมพครั้งท่ี).  สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
 
  เสนีย  ปราโมช, ม.ร.ว.  (2535).  ชีวลิขิต.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช. 
  Vajiravudh, King of Siam.  (1980).  Correspondence.  Selections.  Bangkok:  
   Chulalongkorn University Press. 
 
  5.3.1.11  ผูแตงมีบรรดาศักดิ ์
  ช่ือ, บรรดาศักดิ.์  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่อง (พิมพครั้งท่ี).  สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
 
  พรทิพย  โรจนสุนันท, คุณหญิง.  (2546).  เปรี้ยวหลบใน.  กรุงเทพฯ: สุดสัปดาห. 
  Aarvold, C., Sir, Hill, D., Sir, & Newton, G. P.  (1973).  Report on the review of  
   procedures for the discharge and supervision of psychiatric patients  
   subject  to special restrictions.  London: H. M. S. O.  
 
  5.3.1.12  ผูแตงใชนามแฝง 
  ช่ือนามแฝง.  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่อง (พิมพครั้งท่ี).  สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
 
  ทมยันตี.  (2547).  แกวกัลยาแหงแผนดิน (พิมพครั้งท่ี 2).  กรุงเทพฯ: ณ บาน 
   วรรณกรรม. 
 



  Ba Jin.  (2005).  Garden of repose bitter cold nights (Translated by Jack Hoe) (2nd  
   ed.).  Beijing: Foreign Languages Press.  
 
  5.3.1.13  หนังสือไมปรากฏชื่อผูแตง 
  ช่ือเรื่อง (พิมพครั้งท่ี).  (ปพิมพ).  สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
 
  หลากความคิด ชีวิตคนทํางาน.  (2551).  กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองคกรภาค  
   เอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.  
  Art of display: Culture shows.  (2010).  Hong Kong, China: Links International. 
  
  5.3.1.14  หนังสือรวมเร่ือง มีชื่อ บรรณาธิการ ผูรวบรวม หรือผูเรียบเรียง 
  ช่ือบรรณาธิการ.  (บ.ก.) หรือ ช่ือผูรวบรวม หรือ ผูเรียบเรียง.  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่อง (พิมพ 
   ครั้ง ท่ี).  สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
 
  ปรุงศร ี วัลลิโภดม, ผกาวรรณ  เดชเทวพร, และพรรณิภา  นิลณรงค.  (บ.ก.).  (2527).   
   สรุปผลการสัมมนาเรื่องไตรภูมิพระรวง.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
  ไพฑูรย  สินลารัตน, นพพร  ศรีวรวิไล, และอัศวิน  แสงพิกุล.  (บ.ก.).  (2552).  การ 
   บริหารจัดการ แนวคิดและทางเลือกรวมสมัย.  กรุงเทพฯ: ศูนยวิจัย   
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
 
  Rayanakorn, K.  (Ed.).  (2011).  Climate change challenges in the Mekong Region.   
   Chiang Mai: Chiang Mai University Press.  
  Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P.  (Eds.).  (2010).   
   Near infrared spectroscopy: Proceedings of the 14th international  
   conference.  West Sussex, UK: IMP. 
    
  5.3.1.15  ผูแตงเปนสถาบัน หนวยงาน องคการ สมาคม สโมสร ฯลฯ 
  ช่ือเต็มของสถาบันหรือหนวยงาน.  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่อง (พิมพครั้งท่ี).  สถานท่ีพิมพ:  
   สํานักพิมพ. 
   (ถาสถาบันหรือหนวยงานเปนผูจัดพิมพ ใหลงคําวา ผูแตง หรือ Author ใน 
   ตําแหนงสํานักพิมพ) 
 



  กรมศิลปากร.  สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาต.ิ  (2543).  ปราสาทพนม 
   รุง (พิมพครั้งท่ี 4).  กรุงเทพฯ: ผูแตง. 
  Ministry of Education,  Department of Curriculum and Instruction Development.   
   (2001).  Basic education curriculum B.E. 2544 [A.D. 2001].  Bangkok:  
   Author.  
 
  5.3.1.16  หนังสือแปล 
  ช่ือผูแตงตนฉบับ.  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่องท่ีแปล [ช่ือตนฉบับ] (ช่ือผูแปล, ผูแปล).  สถานท่ี 
   พิมพ: สํานักพิมพ.  (ตนฉบับพิมพ ป ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 
 
  เกรย, เจ.  (2552).  ผูชายมาจากดาวอังคารผูหญิงมาจากดาวศุกร [Men are from mars,  
   women are from venus] (สงกรานต  จิตสุทธิภากร, ผูแปลและเรียบเรียง) (พิมพ 
   ครั้งท่ี 26).  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
  บริกแฮม, อี. เอฟ., และฮุสตัน, เจ. เอฟ.  (2544).  การจัดการการเงิน [Fundamentals of  
   financial management] (เริงรัก  จําปาเงิน, ผูแปลและเรียบเรียง) (พิมพครั้งท่ี 2).   
   กรุงเทพฯ: บุคเน็ท.  (ตนฉบับพิมพ ป ค.ศ. 2001). 
  ปารกเกอร, อาร. บี.  (2552).  ศพคนดัง [High profile] (อิสริยา  ชมภูผล, ผูแปล).   
   กรุงเทพฯ: นกฮูก พับลิชช่ิง. 
  Kiyosaki, R. T., Lechter, S. L.  (2010).  Fu ba ba xiong ba ba [Rich dad, poor dad]  
   (L. Qinggi, & S. L. Zhu, Trans.).  Hai Kou: Nan hai chu ban she.     
  Luang Poo Buddha Isara.  (2008).  Valuable adages of Luang Poo Buddha Isara (T.  
   Wongamatasiri, & O. Limtasiri, Trans).  Ratchaburi: Thammaruk.  
  Stanislavski, K.  (2008).  My life in art (J. Benedetti, Trans.).  London: Routledge.
  
  5.3.1.17  หนังสือพิมพหลายคร้ัง 
  ผูแตง.  (ปพิมพ).  ช่ือเรื่อง (พิมพคร้ังที)่.  สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
 
  สนอง  วรอุไร.  (2549).  การทําชีวิตใหไดดีและมีสุข (พิมพครั้งท่ี 5).  กรุงเทพฯ:  
   อัมรินทร. 
  Creswell, J. W.  (2003).  Research design: Qualitative, quantitative and mixed method  
   approaches (2nd.).  CA: Sage.  
 



  5.3.1.18  หนังสือพิมพหลายเลมจบ 
     1)  ใชอางอิงทุกเลมใหลงชวงระยะของการพิมพ ตั้งแตปแรกถึงปสุดทายใน
รายการปพิมพในวงเล็บ 
 
  พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ.  (2553).  บทละครเรื่องรามเกียรติ ์ 
   (เลม 1 – เลม 4) (พิมพครั้งท่ี 11).  กรุงเทพฯ: บรรณกิจ 1991. 
   (พิมพครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2419 โรงพิมพครูสมิท บางคอแหลม). 
  Miller, T.  (Ed.).  (2003).  Television: Critical concepts in media and cultural studies  
   (Vols. 1-5).  London: Routledge.  
 
   2) ใชอางอิงเพียงบางเลม ใหระบุเฉพาะปพิมพของเลมท่ีใชอางอิง 
 
  พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ.  (2553).  บทละครเรื่องรามเกียรติ ์ 
   (เลม 3) (พิมพครั้งท่ี 11).  กรุงเทพฯ: บรรณกิจ 1991. 
 
  Miller, T.  (Ed.).  (2003).  Television: Critical concepts in media and cultural studies  
   (Vols. 1).  London: Routledge.  
 
  5.3.1.19  บทความหรือบทในหนังสือ 
  ช่ือผูแตงบทความหรือบท.  (ปพิมพ).  ช่ือบทความหรือบท. ใน หรือ In ช่ือบรรณาธิการ  
   (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.), ช่ือหนังสือ (น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา).  สถานท่ี 
   พิมพ: สํานักพิมพ. 
   บรรณาธิการชาวตางประเทศใสอักษรยอช่ือตนและช่ือรอง ตามดวยนามสกุล 
  
  ณัฐพล  ปญญโสภณ.  (2554).  มุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตรตอกระบวนการผลิต 
   ละครเพ่ือการส่ือสาร. ใน ชนัญชี  ภังคานนท (บ.ก.), กระบวนทัศน 
   มหาวิทยาลัยไทยบนความทาทายของเอเชียแปซิฟก (น. 23-24).  กรุงเทพฯ:  
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
  Sinnaeve, G., Pissard, A., Fernandez-Pierna, J. A., Lognay, G., Rondia, A., Dupont,  
   P., … Lateur, M.  (2010).  Use of near infrared spectroscopy for the  
   determination of internal quality of entire apples.  In S. Saranwong, S.  
   Kasemsumran, W. Thanapase, & P. Williams (Eds.), Near infrared  



   spectroscopy: Proceedings of the 14th international Conference (pp. 255- 
   259).  West Sussex, UK: IMP. 
    
  5.3.1.20  การอางอิงเอกสารทุติยภูมิ 
     ผูนิพนธอางอิงเอกสารทุติยภูมิ เพราะไมสามารถคนหาตนฉบับเดิมได  การ
เขียนรายการบรรณานุกรมเหมือนกับรายการหนังสือท่ัวไป  
 
  พนม  คล่ีฉายา.  (2539).  อิทธิพลและประสิทธิภาพของส่ือเกี่ยวกับขาวสารการเลือกตั้ง 
   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอผูมีสิทธิ 18-19 ป เขตกรุงเทพมหานครในป พ.ศ.  
   2538.  กรุงเทพฯ: สถาบันสงเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม. 
  Balinda, L., Martie-Louise, V., & Kate, K.  (2007).  Measuring the benefits of  
   entrepreneurship at different levels of analysis.  Journal of Management &  
   Organization, 13 (4), pp. 312-330. 
 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีเปนการอางอิงในเนื้อหา (in-text citation) ตองใสขอความเพ่ิมในวงเล็บวา 
(อางอิงใน .......ช่ือผูแตงส่ิงพิมพแหลงท่ี2 ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค และปพิมพ) สําหรบั
ภาษาอังกฤษใช (as cited in ….secondary source author, year) 
  
  5.3.1.21  หนังสือไมมีสถานที่พิมพ สํานักพิมพ และปพิมพ 
  ผูแตง.  (ม.ป.ป. หรือ n.d.).  ช่ือเรื่อง (พิมพครั้งท่ี).  ม.ป.ท. หรือ N.P.: ม.ป.พ. หรือ n.p. 
 
  พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม).  (ม.ป.ป.).  แสงเทียนสองธรรม.  กรุงเทพฯ:  
   รุงเรืองวิริยะพัฒนา. 
  สนธยา  เรืองหิรัญ.  (2551).  การบัญชีช้ันกลาง 1.  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
  เหลียวหลังแลหนา 15 ป Pulinet.  (2545).  ม.ป.ท.: ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวน 
   ภูมิภาค. 
  Chang, X.  (1991).  Hanyu cuobiezi xinli fenxi.  N.P.: Zhonggue wenshi. 
  Pelegrin-Genel, E.  (1996).  The office.  Canale, Italy: n.p. 
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ขอขอบคุณ 
 คูมือการเขียนรายการอางอิงตามแบบ  APA (Publication   Manual   of   the   American  
Psychological   Association) , 6th Edition ขางตน เนื้อหา ตัวอยางสวนใหญ เปนผลงานของ 
อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ซ่ึงไดอนุญาตใหเผยแพรเปนวิทยาทานได จึงขอขอบคุณอาจารย
เปนอยางมาก ไว ณ ท่ีนี้ดวย 
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