
รูปแบบการเขียน
การอ้างอิง

การอ้างอิง
แทรกในเนื้อหา บรรณานุกรม
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มาตรฐานการอ้างอิง

MLA (Modern Language 
Association)

• นิยมใช้กันมากในสาขา
มนุษยศาสตร์

• ให้ความส าคัญกับรายการ 
ชื่อเรื่อง

APA (The American 
Psychological Association)

• นิยมใช้กันมากในสาขา
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• ให้ความส าคัญกับความ
ทันสมัยของสารสนเทศ           
(ปีที่พิมพ์)



ความหมายของบรรณานุกรม

หมายถึง รายชื่อหนังสือ  เอกสาร  โสตทัศนวัสดุ  
หรือแหล่งอ้างอิงข้อมูลอื่นๆ  เช่น อินเทอร์เน็ต และ           
การสัมภาษณ์ที่ผู้เขียนใช้ศึกษาเป็นข้อมูลในการท า
รายงานทางวิชาการ และรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ  
เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้



ทุกรายการของการอ้างอิงในเนื้อหาจะต้องปรากฏอยู่
ในบรรณานุกรม

บรรณานุกรมจะต้องรวมทรัพยากรสารสนเทศ             
ทุกประเภทที่ผู้เขียนได้อ้างถึง



ส่วนประกอบของบรรณานุกรม

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2550). ระบบ  
ฐานข้อมูล (พิมพ์ครั้งที่ 9). 
กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอน์
คอน ชัลท.์

มนต์ชัย เทียนทอง. (2548). สถิติและ
วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยี.
กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
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รูปแบบของบรรณานุกรม 

1. 

• รายการบรรณานุกรมชิดกั้นหน้า และการเว้น
ระยะของบรรทัดถัดไปให้เว้น 0.4 นิ้ว หรือ        
1.01 ซ.ม.

2.

• การเว้นระยะหลังและหลังเครือ่งหมาย . : ;  ให้เว้น 1 

ระยะ
• เมื่อสิ้นสุดรายการบรรณานุกรมให้ใสเ่ครื่องหมาย  .   
ทุกรายการ  ****ยกเว้นหลังเว็บไซต์
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References
References appear at the end of a manuscript. They follow a

who–when–what–where format. For example:

McAdoo, T. (2017, September 20). References  
versus citations [Blog post]. Retrieved from    
http://blog.apastyle.org/apastyle/2017/09/
References-versus-citations

http://blog.apastyle.org/.a/6a01157041f4e3970b01bb09c54bbf970d-pi
http://blog.apastyle.org/.a/6a01157041f4e3970b01bb09c54bbf970d-pi
http://blog.apastyle.org/apastyle/2010/01/the-generic-reference-who.html
http://blog.apastyle.org/apastyle/2010/01/the-generic-reference-when.html
http://blog.apastyle.org/apastyle/2010/01/the-generic-reference-what.html
http://blog.apastyle.org/apastyle/2010/01/the-generic-reference-where.html
http://blog.apastyle.org/.a/6a01157041f4e3970b01bb09c54bbf970d-pi


Citations
Citations appear in the body of your paper and point your 

reader to your references. For that reason, we sometimes call 
them in-text citations. They are also sometimes called 
simply cites. Citations can appear in a paper in two ways:
•parenthetically: (Becker, 2012; Lee, 2016; McAdoo, 2017) and
•narratively: Becker (2012), Lee (2016), and McAdoo (2017)

http://blog.apastyle.org/.a/6a01157041f4e3970b01bb09c54bcf970d-pi
http://blog.apastyle.org/.a/6a01157041f4e3970b01bb09c54bcf970d-pi
http://blog.apastyle.org/.a/6a01157041f4e3970b01bb09c54bcf970d-pi


APA 6th edtion

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/
////ส านักพิมพ.์

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2550). ระบบฐานข้อมูล (พิมพ์ครั้งที่ 9).  
กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอน์ คอน ชัลท์.

มนต์ชัย  เทียนทอง. (2548). สถิติและวิธีการวิจัยทาง  
เทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ.



ค าน าหน้านาม วุฒิ เช่น ดร. ผศ. รศ. ศ. นพ.

หลักการเขียนบรรณานุกรมของผู้แต่ง

เช่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง

มนต์ชัย เทียนทอง

r r
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ผูแ้ต่งท่ีเป็นชาวต่างประเทศ

จอห์น เอฟ เคนเนดี้                      เคนเนดี้, จอห์น เอฟ
1 2 3 3,          1 2

William R. Robinson                                        
3,          1 2

Robinson, William R.



ผู้แต่งที่มีราชทินนามและฐานนัดรศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ลง ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  ลง คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ลง พรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์  ลง อภัยภูเบศร์, เจ้าพระยา



ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง

• ให้ใส่นามแฝงตามที่ปรากฏในงาน

ว.วชิรเมธี ชัย ราชวัตร เจ. เค. โรว์ลิง

นิ้วกลม ณารา Hunter



ผู้แต่งที่มีฐานะเป็นผู้รวบรวม เรียบเรียง หรือบรรณาธิการ

หนังสือภาษาไทย ใช้ค าว่า บ.ก.

หนังสือภาษาอังกฤษ  ใช้ Editor  คั่น 

กุศล  สุนทรธาดา (บ.ก).

Mcketta, John J. (Ed).
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บรรณาธิการ 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล. (บ.ก.). (2557).  
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (พิมพ์ครั้งที่ 5).กรุงเทพฯ:                
เคทีพแีอนดค์อนซัลท.์ 

ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง  

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544. (2542). กรุงเทพฯ:   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. 



ผู้แต่ง 8 คนขึ้นไป

ผู้แต่ง 1, ผู้แต่ง 2, ผู้แต่ง 3, ผู้แต่ง 4, ผู้แต่งคนที่ 5, ผู้แต่ง 6 ... ผู้แต่งคนสุดท้าย.

ผู้แต่ง 3-7 คน (เขียนชื่อผู้แต่งครบทุกคน)

ผู้แต่ง 1, .... และผู้แต่ง 7. ผู้แต่ง1, ... & ผู้แต่ง 7.

ผู้แต่ง 2 คน

ผู้แต่ง 1 และผู้แต่ง 2. ผู้แต่ง 1 & ผู้แต่ง 2.
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ผู้แต่ง 1 คน 
มนต์ชัย เทียนทอง. (2548). สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ:  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ผู้แต่ง 2 คน 
พินิจ ลาภธนานนท์, และแทนพันธุ์ เสนะพันธุ์ บัวใหม่. (2557). พฤติกรรม

การใช้อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมของพระสงฆ์. กรุงเทพฯ: สถาบัน
วิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ผู้แต่ง 3-7 คน 
กิจจา บานชื่น, กณิกนันต์ บานชื่น และหริลักษณ์ บานชื่น. (2558).               

ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร. กรุงเทพฯ:                     
ซีเอ็ดยูเคชั่น. 



ผู้แต่ง 8 คนขึ้นไป

นพรัตน์ เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห์, พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์,  
ชยุตม์ สุขทิพย์, ปรีชา วิทยพันธุ์, จีรศักดิ์ แสงศิริ, …           
ดาริน รุ่งกลิ่น. (2552). ระบบสารสนเทศทั้งภูมิศาสตร์  
ลุ่มน้้าปากพนัง: การจัดการพื้นที่ป่าต้นน้้าในลุ่มน้้า          
ปากพนังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ. 
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.



หนังสือที่มีผู้แต่งเป็นสถาบัน

กระทรวงศึกษาธิการ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ.
สยามสมาคม.

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร. (2556). ประชุม           

เชิญขวัญ (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: ส านัก

วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.
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ปีที่พิมพ์

ให้ใส่เฉพาะ 
ตัวเลข 

•

•โดยไม่ต้องระบุค าว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ. 

ไม่ปรากฏ

ปีที่พิมพ์

• ใส่ด้วยค าว่า ม.ป.ป. หรือ n.d.
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บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น  (พิมพ์ครั้งที่ 7).   

กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น  (พิมพ์ครั้งที่ 8).   

กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

บรรณานุกรมที่มีผู้แต่งคนเดียวกัน  ชื่อเรื่องเดียวกัน ให้ใช้เฉพาะ             
ปีพิมพ์ล่าสุด

บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8).   
กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
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ชื่อหนังสือ

เขียนตามที่ปรากฏในหน้าปก
ในของหนังสือ

พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวเอน              
และลงท้ายด้วยจุลภาค (.) 

อักษรตัวแรกของชื่อเรื่องพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 
ส่วนค าอื่น ๆ พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็กท้ังหมด ยกเว้น

ชื่อหนังสือที่มีชื่อเรื่องย่อย
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หนังสือที่มีชื่อรอง (Sub-title) ซึ่งเป็นค าอธิบายชื่อเรื่องให้ใส่ชื่อ
รองด้วย  เช่น  

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: หนึ่งทศวรรษก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(พ.ศ.2550-2558)

Study guide: Marketing communication
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หนังสือท่ีมีชื่อรอง (Sub-title) 

ซึ่งเป็นค ำอธิบำยชื่อเรื่องต้องใส่ช่ือรองด้วย

จักรพันธ์ วิลาสินีกุล และสายัณย์ แดงกลม 
(บ.ก.). (2549). วิจารณ์ทัศนศิลป์:
ข้อคิดของนักวิชาการไทย.
กรุงเทพฯ: ชมนาด.



การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
technology project management) 

การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนังสือภาษาไทยที่หน้าปกในมีการระบุชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ
ควบคู่ไว้ด้วย ให้พิมพ์เฉพาะชื่อภาษาไทย



ครั้งที่พิมพ์
• ไม่ต้องระบุการพิมพ์ครั้งที่ 1  จะระบุการพิมพ์ครั้งที่ 2

เป็นต้นไป

(พิมพ์ครั้งที่ 2).

• ภาษาอังกฤษใช้อักษรย่อตามล าดับ ได้แก่ 

(2nd ed).

(3rd ed).

(4th ed).
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เมืองที่พิมพ์

ภาษาไทย :

• จังหวัดที่ส านักพิมพ์ตั้งอยู่

• ถ้ากรุงเทพมหานคร ใช้ว่า กรุงเทพฯ :

ภาษาอังกฤษ : 
• ถ้ามีเมืองพิมพ์หลายเมืองใช้ชื่อเมืองแรกที่ปรากฏ 

ช่ือประเทศ

• สถานที่พิมพ์ต้องเป็นชื่อเมืองหรือรัฐ  ใช้เป็นชื่อของ
ประเทศ เช่น USA ไม่ได้  
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ส ำนักพิมพ์

ใส่ชื่อส านักพิมพ์ไม่ต้องใส่ค าประกอบอื่น ๆ ได้แก่   บริษัท   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  Incorporation,  Inc, Limited,  Ltd

- ส านักพิมพ์แท้จริง : บริษัทห้างร้านที่ขายหนังสือ

- ส านักพิมพ์รอง : หน่วยงานที่ผู้เขียนปฏิบัติงานอยู่

- โรงพิมพ์ : ให้ระบุค าว่าโรงพิมพ์ทุกครั้ง



ถ้าชื่อส านักพิมพ์เป็นรายการเดียวกับผู้แต่ง ให้ใช้ค าว่า ผู้แต่ง 
แทนชื่อส านักพิมพ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2559). แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม. กรุงเทพฯ: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ                  
การสื่อสาร.

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2559). แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.



**ถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์  ส านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. ม.ป.ท : ส านักพิมพ,์ ปีที่พิมพ.์  

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ.์ สถานที่พิมพ์: ม.ป.พ., ปีที่พิมพ์. 

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ:์ ส านักพิมพ์, ม.ป.ป. 

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. ม.ป.ท: ม.ป.พ. ม.ป.ป. 
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บทหนึ่ง ๆ ในหนังสือที่มีบรรณาธิการ

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ)์. ชื่อบท ใน ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก.). 
ชื่อหนังสือ. (น.). สถานที่พิมพ:์ ส านักพิมพ์. 
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