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บรรณานุกรม 
BIBLIOGRAPHY/

    หมายถึง เอกสารท่ีน ามาอา้งอิงในการคน้ควา้วิจยั ภาคนิพนธ์ 
หรือท ารายงาน

เอกสารท่ีน ามาอา้งอิง ไดแ้ก่ หนงัสือ วารสาร เอกสาร และ
ส่ิงพิมพต่์างๆ รวมทั้งโสตทศันวสัดุทุกประเภทท่ีใชศึ้กษาคน้ควา้หา
ขอ้มูล และอา้งอิงในการเขียนรายงาน งานวิจยั ภาคนิพนธ์ และ
ปริญญานิพนธ์ โดยน ามาจดัเรียงตามล าดบัตวัอกัษร และเขียนอยา่ง
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องการลงรายการตามมาตราฐานสากล



รูปแบบการเขยีนบรรณานุกรม
ทีนิ่ยมใช้โดยทั่วไป

APA Style  ( American Psychological Association)
MLA Style (Modern Language Association)
 Vancouver Style
 Harvard Style



รูปแบบการเขียน(APA STYLE)

 บรรณานุกรม   บรรณานุกรมหนงัสือ
ช่ือผูแ้ต่ง.^^(ปีท่ีพิมพ)์.^^ช่ือเร่ือง.^^คร้ังท่ีพิมพ.์^^สถานท่ีพิมพ ์^ :^ส านกัพิมพ.์

บรรณานุกรมวารสาร
ช่ือผูแ้ต่ง.^^(ปี).^^ “ช่ือบทความ”.^^ช่ือวารสาร.^ เดือน ปีท่ี (ฉบบัท่ี),^หนา้.

บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์
ช่ือผูเ้ขียน.^^(ปีท่ีพิมพ)์.^^ช่ือวิทยานิพนธ์.^^ระดบัวิทยานิพนธ์^มหาวทิยาลยั.

บรรณานุกรมอนิเทอร์เน็ต
ช่ือผูแ้ต่ง.^^(ปี).^^ “ช่ือบทความ”. ^^สืบคน้ วนั เดือน ปีท่ีคน้,^จาก URL.



รูปแบบการเขยีนบรรณานุกรม แบบ MLA STYLE

บรรณานุกรม   บรรณานุกรมหนงัสือ
ช่ือผูแ้ต่ง.^^ช่ือเร่ือง.^^คร้ังท่ีพิมพ.์^^สถานท่ีพิมพ ์^ :^ส านกัพิมพ,์ ปีท่ีพิมพ.์

บรรณานุกรมวารสาร
ช่ือผูแ้ต่ง. ^^ “ช่ือบทความ”.^^ช่ือวารสาร.^ เดือน ปีท่ี (ฉบบัท่ี) ปีท่ีพิมพ ์^;^

                         เลขหนา้.
บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์

ช่ือผูเ้ขียน.^^ช่ือวทิยานิพนธ์.^^ระดบัวิทยานิพนธ์^มหาวทิยาลยั, ปีท่ีพิมพ.์
บรรณานุกรมอนิเทอร์เน็ต

ช่ือผูแ้ต่ง.^^ “ช่ือบทความ”. ^^สืบคน้ วนั เดือน ปีท่ีคน้,^จาก URL.



หลกัการเขยีนบรรณานุกรมเบือ้งต้น

พิมพค์  าวา่ บรรณานุกรม หรือ เอกสารอา้งอิง 
“REFERENCES” 

 ซ่ึงพิมพด์ว้ยตวัอกัษรตวัพิมพใ์หญ่ ไวก่ึ้งกลางหนา้กระดาษตวัหนา ไม่ตอ้งขีดเส้น
ใต้

 เรียงล าดบัรายการท่ีอา้งอิง ตามล าดบัตวัอกัษรตวัแรก ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือหนงัสือ ช่ือเร่ือง
ยอ่ย (ถา้มี) คร้ังท่ีพิมพ ์ส านกัพิมพ ์ปีท่ีพิมพ์

 เรียงล าดบับรรณานุกรมตามตวัอกัษรตวัแรกของรายการบรรณานุกรม    
 ส่ิงพิมพภ์าษาไทย ใหเ้รียงตามล าดบัอกัษรช่ือผูแ้ต่ง ก - ฮ 
 ส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ ใหเ้รียงตามล าดบัตวัอกัษรช่ือสกลุของผูแ้ต่ง A - Z 
 แยกรายการภาษาไทย รายการภาษาต่างประเทศ โดยเรียงภาษาไทยก่อน 



หลกัการเขยีนบรรณานุกรมเบือ้งต้น (ต่อ)
การเรียงตวัอกัษร 
- รายการภาษาไทยใชห้ลกัการเรียงตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
- รายการภาษาต่างประเทศใหเ้รียงตามล าดบัตวัอกัษรต่ออกัษร
 ช่ือเร่ืองใหขี้ดเสน้ใต ้หรือท าตวัหนา
ถา้ส่ิงพิมพน์ั้นไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง ใหใ้ชช่ื้อเร่ืองเป็นรายการแรกของ
บรรณานุกรม

เอกสารหลายภาษา เรียงล าดบัภาษาไทยก่อน ตามดว้ยเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ 



หลกัการลงรายการบรรณานุกรม
 ผูแ้ต่งท่ีเป็นบุคคล
ผู้แต่งคนเดยีว ใหใ้ชต้ามท่ีปรากฏในหนา้ปกใน ของ
หนงัสือส าหรับผูแ้ต่งท่ีเป็นคนไทยใหใ้ชช่ื้อและช่ือสกลุ
เท่านั้น ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าอ่ืนๆ เช่น นาย/นาง/นางสาว 
ศาสตราจารย ์/ รองศาสตราจารย ์/ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
นายแพทย ์ดอกเตอร์ ฯลฯ 
ตวัอยา่งเช่น รองศาสตราจารย ์ดร. ยพุิน  เตชะมณี

 ลงรายการหลกัผูแ้ต่งเป็น   ยพุิน  เตชะมณี



ผู้แต่ง 2 คน

ใหใ้ส่ช่ือผูแ้ต่งท่ีระบุเป็นคนแรกไวก่้อน เช่ือมดว้ยค าวา่และแลว้
จึงใส่ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี2 

ธงชยั   สนัติวงษ ์และจนัทร์เพญ็ จาปะเกษตร์.



ผู้แต่ง 3-6 คน

ใหใ้ส่ช่ือผูแ้ต่งทั้ง 3 -6 คน โดยใสช่ือผูแ้ต่งคนแรกคัน่ดว้ย
เคร่ืองหมายจุลภาค ใส่ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 2 - 5 เช่ือมดว้ย ค าวา่ และ       
ในผูแ้ต่งคนท่ี 6

  รัตนา  เลก็สมบูรณ์, มินตรา  สาระรักษ,์ เมธีรัตน ์ สุภาพ, ปาริชาติ 
              วงศเ์สนา, หรรษา  แตศิ้ริ  และชลวทิย ์ หลาวทอง.



ผู้แต่งมากกว่า 6 คน

ใหใ้ส่ช่ือผูแ้ต่ง 6  คนแรก และตามดว้ยค าวา่ และคณะ หรือ et al. 

รัตนา  เลก็สมบูรณ์, มินตรา  สาระรักษ,์ เมธีรัตน์  สุภาพ, ปาริชาติ วงศ์
                 เสนา, หรรษา  แตศิ้ริ,   ชลวทิย ์ หลาวทอง และคณะ.



ผู้แต่งทีม่ีราชทนินาม, ราชสกลุ และฐานันดรศักดิ์

ใหไ้วห้ลงัช่ือคัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค 
ตัวอย่าง 

  แมน้มาส ชวลิต, คุณหญิง 
      คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว. 
       อนุมานราชธน, พระยา
       ปิยะรังสิต รังสิต, ม.จ.



ผู้แต่งมสีมณศักดิ์

ใหใ้ชต้ามสมมณศกัด์ิท่ีไดรั้บ และใส่ช่ือเดิมไวใ้นวงเลบ็
ตัวอย่าง 

พระราชนิโรธรังสี ( เทสก ์เทสรังสี )
พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตุโต )
พระราชรัตนรังษี (ว.ป. วีรยทุโธ)



ผู้แต่งทีเ่ป็นเป็นผู้จัดพมิพ์ ผู้รวบรวม บรรณาธิการ

ใหใ้ส่ช่ือสกลุ โดยมีเคร่ืองหมาย ( , ) คัน่
ตัวอย่าง

มะลิวลัย ์  สินนอ้ย, ผูร้วบรวม.



ผูแ้ต่งท่ีใชน้ามแฝง
ถา้นามจริงเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปแลว้ ใหใ้ชน้ามจริง และ บอกนามแฝง
ไวต่้อจากช่ือเร่ืองหนงัสือ ถา้หากไม่ทราบนามจริงใหถื้อนามแฝง
เป็นช่ือผูแ้ต่ง โดยวงเลบ็ ค  าวา่ "นามแฝง" ต่อจากนามแฝง 
ตัวอย่าง 

ปุบผา นิมมานเหมินทร์, มล. ผู้ดี. โดย ดอกไมส้ด 
                ( นามแฝง ) . ลูกน ้า ( นามแฝง ). 



หนังสือทีไ่ม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง

ใหใ้ส่ช่ือหนงัสือในต าแหน่งผูแ้ต่ง
ตัวอย่าง

ราชกิจจานุเบกษา
พระลอ.



ผู้แต่งทีเ่ป็นสถาบัน 

หน่วยงานราชการ สถาบนัการศึกษา รัฐวสิาหกิจ สมาคม 
ธนาคาร องคก์ารระหวา่งประเทศ ใหใ้ส่ช่ือสถาบนันั้นๆ 
ในต าแหน่งผูแ้ต่ง โดยเรียงตามล าดบัหน่วยงานใหญ่ไปหา
หน่วยงานยอ่ย
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี.  คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี.  คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี.  คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี.  คณะนิติศาสตร์



 ผู้แต่ง (AUTHOR)  ชาวต่างประเทศ

ใชช่ื้อสกลุคัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) 
ตามดว้ยช่ือตวั 
ตดัค าน าหนา้นามตลอดจนค าท่ีแสดงถึง ต าแหน่งทางวิชาการ 
ลกัษณะอาชีพ ปริญญาระดบัการศึกษา

ตวัอยา่ง Rowley, Jennifer



ผู้แต่ง 2 คน

ใหใ้ส่ช่ือสกลุผูแ้ต่งคนแรก ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาคใส่ช่ือ
ตวั และเช่ือมดว้ยค าวา่ and แลว้จึงใส่ช่ือและนามสกลุของผูแ้ต่ง
คนท่ี 2 ตามปกติ 
 Rowley, Jennifer and James Martin.  



ผู้แต่ง 3 คน

ใส่ช่ือสกลุผูแ้ต่งคนแรก ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาคใส่ช่ือ
ตวั ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค ใส่ช่ือและนามสกุลคนท่ี 2 
ตามปกติ แลว้เช่ือมดว้ยค าวา่ and แลว้จึงใส่และนามสกลุผู ้
แต่งคนท่ี 3 ตามปกติ

ตัวอย่าง Rowley, Jennifer, James Martin and Peter E. 
Liley.



ผู้แต่ง 6 คน ให้ใส่ช่ือผู้แต่งทั้ง 6 คน

ผู้แต่ง 6 คน ให้ใส่ช่ือผู้แต่งทั้ง 6 คน
ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 1, ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 2, ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 3, ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี  
              4, ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 5 และช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 6. (ปีพิมพ)์.
              ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ.์ สถานท่ีพิมพ ์: ส านกัพิมพ.์



ผู้แต่งมากกว่า 6 คน

 ใหใ้ส่ช่ือผูแ้ต่ง 6  คนแรก และตามดว้ยค าวา่ และคณะ หรือ et al. 

 ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 1, ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 2, ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 3, ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 4, ช่ือผู ้
               แต่ง,  คนท่ี 5,ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 6, และคณะ (ปีพิมพ)์. ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ี
              พิมพ.์   สถานท่ีพิมพ ์: ส านกัพิมพ.์



กรณไีม่มีผู้แต่ง แต่มีบรรณาธิการ

ชาวต่างประเทศ
ใชช่ื้อสกุล, ช่ือตวั เช่น  Nelson,Velvet, ed  
ชาวไทย
ยพุิน เตชะมณี, บรรณาธิการ 



(EDITOR) (COMPILER) (TRANSLATOR)

ผูแ้ต่งท่ีท าหนา้ท่ีบรรณาธิการ (Editor) ใหใ้ส่ค ายอ่ ed.
รวบรวม (Compiler) ใหใ้ส่ค ายอ่ comp.
(ผูแ้ปลTranslator) ใหใ้ส่ค ายอ่ tr.



ช่ือหนังสือ (TITLE)

ลงรายการต่อจากผูแ้ต่งใชช่ื้อตามท่ีปรากฏในหนา้ปกใน ช่ือเร่ืองท่ี
มีช่ือรอง (Sub - Title) ซ่ึงเป็นค าอธิบายช่ือเร่ืองใหใ้ส่ช่ือรองดว้ย 
โดยใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนระหวา่งช่ือเร่ือง และช่ือรองตามท่ี
ปรากฏในหนา้ปกใน

   สารนิเทศกบัการศึกษาคน้ควา้ : ภาคทฤษฎี
  คู่มือเอาตวัรอดในภาวะธุรกิจขาลง = Business on a shoestring : 

surviving a downturn



กรณทีีไ่ม่มช่ืีอผู้เต่ง หรือบรรณาธิการ

ใหใ้ชช่ื้อเร่ืองลงเป็นรายการแรก
กฎแห่งกรรม......................



คร้ังที่พมิพ์ (EDITION)
พิมพค์ร้ังแรกไม่ตอ้งลงรายการ 
ลงรายการเฉพาะหนงัสือท่ีมีการพิมพต์ั้งแต่คร้ังท่ี 2
 ตวัอยา่ง

แกไ้ขเพิ่มเติม (enlarged) กใ็หใ้ส่ไวด้ว้ย ดงัตวัอยา่ง
พิมพค์ร้ังท่ี 2 2 nd ed.
พิมพค์ร้ังท่ี 3  3 rd ed.
พิมพค์ร้ังท่ี 6 6 th ed.
พิมพค์ร้ังท่ี 3 ฉบบัปรับปรุงแกไ้ข 3 rd rev. ed.
พิมพค์ร้ังท่ี 2 แกไ้ขเพิ่มเติม 2 nd rev. & enl. ed.
กฎแห่งกรรม. (2545)  พิมพค์ร้ังท่ี 2.
Blowers, GH. (2012) 2 nd ed.
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สถานท่ีพิมพ,์ ส านกัพิมพ์

   สถานท่ีพิมพ์
- กรุงเทพฯ :ซีเอด็ยเูคชัน่, 2550

ในกรณีท่ีไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพใ์หใ้ชค้  าวา่ ม.ป.ท หรือ 
ม.ป.พ (ไม่ปรากฏท่ีพิมพ ์) ในต าแหน่งของสถานท่ีพิมพ์
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. ม.ป.ป.
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ส านักพมิพ์ (PUBLISHER)
หมายถึง แหล่งท่ีรับผดิชอบในการจดัพิมพ ์และจดัจ าหน่ายหนงัสือ ถา้มี
ช่ือส านกัพิมพ ์ใหล้งช่ือส านกัพิมพ ์ลงช่ือส านกัพิมพต่์อจากสถานท่ีพิมพ ์
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ตัวอย่าง 
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ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
ถา้ไม่ปรากฏช่ือส านกัพิมพใ์หใ้ส่ช่ือโรงพิมพใ์นต าแหน่งของส านกัพิมพ ์และระบุค าวา่โรงพิมพไ์วด้ว้ย 

เช่น โรงพิมพม์หาวิทยาลยัอุบลราชธานี



ส านกัพิมพ ์(PUBLISHER) (ต่อ)

ตัวอย่าง.
โรงพิมพรุ่์งเรืองรัตน์
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ปีที่พมิพ์ ( DATE)
 ใส่เฉพาะตวัเลขไม่ตอ้งระบุค าวา่ พ.ศ. ใหใ้ชปี้ท่ีพิมพค์ร้ังล่าสุด หลงัปีท่ีพิมพใ์ส่

เคร่ืองหมายมหพัภาค
 ตัวอย่าง      2554.

                        2555.

ในกรณีท่ีไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ ์ใหใ้ช ้   ม.ป.ป 

ถา้หนงัสือไม่ปรากฏทั้งสถานท่ีพิมพ ์และปีท่ีพิมพ ์ใหใ้ชค้  าวา่ ม.ป.ท, ม.ป.ป

n.d. (ยอ่มาจากค าวา่ no date of publication) 
ถา้หนงัสือไม่ปรากฏทั้งสถานท่ีพิมพ ์ส านกัพิมพ ์และปีท่ีพิมพใ์หใ้ชค้  าวา่ n.p, nd
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 ธานี วรภทัร์. (2554).  หลกัการพืน้ฐานในการท าวทิยานิพนธ์ทางกฎหมาย. 
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ตวัอย่างรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA

 วา9[ต9รสาร

ช่ือผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ)์. “ช่ือบทความ”  ช่ือวารสาร.//  (ฉบบัท่ี) ; เดือน. / : /หนา้ท่ีปรากฏบทความ.พมิพ์

เขียนบทความ.  (ปีท่ีพิมพ)์  “ช่ือบทความ”  ช่ือหนังสือพมิพ์.  (วนัท่ี เดือน) : หนา้ท่ีปรากฏบทความ.

ตัวอย่างบทความวารสาร

ตัวอย่างบทความหนังสือพมิพ์



ตวัอย่างบทความการเขยีนบรรณานุกรมบทความวารสาร
ยรุฉตัร  บุญสนิท. (2555). “ระเบียบและวธีิการวิจยัใน
                  วิทยานิพนธ์ทางวรรณกรรม ปัจจุบนั (กวีนิพนธ์และบท
                  เพลง) ในช่วงพ.ศ. 2541 -2555 ” วารสารสงขลานครินทร์ 
                 ฉบับสงคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  18, 1, 36-73.



รูปแบบการเขยีนบรรณานุกรม

ช่ือผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ)์. //ช่ือเร่ือง.//วทิยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ สาขา/ ช่ือมหาวทิยาลยั.
พรพรรณ  กล่ินศรีสุข. (2547).  การใช้ศูนย์บรรณสาร และส่ือการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี
          มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี.  วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิา

          บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น.

วิทยานิพนธ์ (Theses &Dissertations)



Tameem,  Jamal  Abbas. (2012).  User Satisfaction in  a 
Government   Library  :  a Case Study of the Ministry
of Foreign  Affairs in Saudi Arabia (Library   
Services).  Thesis (Ph.D.) University of Texas.

วทิยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ



วทิยานิพนธ์จากเวบ็ไซต์
พรพรรณ  กล่ินศรีสุข. (2547).  การใช้ศูนย์บรรณสาร และส่ือการศึกษาของ
              นักศึกษาระดบั  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี.  

               วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา    
               บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น.
               คน้เม่ือ 18 เมษายน 2558, จาก  http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php



รูปแบบการเขยีนบรรณานุกรม

ช่ือผูแ้ต่ง. //  (ปีท่ีพมิพ)์.  //รายงานการวจิัย เร่ือง. // เมืองท่ีพิมพ/์:/ส านกัพิมพ.์

ตัวอย่าง 
ฐะปะนีย ์  เทพญา  และสิริพนัธ์ เดชพลกรัง. (2541). รายงานการวจิัย  เร่ือง การใช้ห้องสมุด
                    ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี.  
                    [ปัตตานี]  :  ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
                    สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี.
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จุลสาร/แผ่นพับ

จุลสาร
ใชแ้บบแผนเดียวกบัหนงัสือ โดยใส่ค าวา่ [จุลสาร] หรือ 

[Pamphlet] หลงัช่ือเร่ือง หรือ ส านกัพิมพ ์(ถา้มี)
แผ่นพบั

ใชแ้บบแผนเดียวกบัหนงัสือ โดยใส่ค าวา่ [แผน่พบั] หรือ      
[ Brochure] หลงัช่ือเร่ือง หรือ ส านกัพิมพ ์(ถา้มี)



การเขยีนบรรณานุกรมจาก WEB SITE

 พิเชฐ แสงทอง. (2012) “เสรีนิยมใหม่ รัฐ และเครือข่ายความมัง่คัง่” วารสารสงขลา
                     นครินทร์ ฉบับสังคมและมนุษยศาสตร์. Vol. 18, No. 3 ก.ค. - กย. คน้เม่ือวนัท่ี
                     18  เมษายน 2558 เวบ็ไซต ์: http://www.psu.ac.th/node/195
 Bernstein, M. (2002). 10 Tips on writing the living web. A list Apart : For People 

Who Make Websites, (149). Retrieved April  18, 2015  from 
http://www.alistaoart.com/aticles/writeliving



http://www.psu.ac.th/node/195
http://www.psu.ac.th/node/195


การเขียนบรรณานุกรมหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-BOOK) จาก
ฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

 Soares, Carlos(2008). Applications of Data Mining in E-business and 
Finance In Frontiers in Artificial Intelligence and 
Applications.Amsterdam : IOS Press. 2008 Retrieved August  
21,   2014, from http:// eds.a.ebscohost.com



สัมภาษณ์

ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์. (วนั เดือน ปีท่ีสัมภาษณ์).  สัมภาษณ์, ต าแหน่ง 
              หรือหน่วยงานท่ีสงักดัหรือท่ีอยู(่ถา้มี). 
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 ผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ)์  ช่ือหนังสือ แปลโดย.  คร้ังท่ีพิมพ.์ สถานท่ีพิมพ ์: ส านกัพมิพ.์
 ช่ือผูแ้ปล, ผูแ้ปล.  (ปีท่ีพิมพ)์  ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ.์ สถานท่ีพิมพ ์: ส านกัพิมพ.์



การเขียนบรรณานุกรมของบทความหรือบทหน่ึงในหนังสือ

 ผูเ้ขียนบทความ.(ปีท่ีพิมพ)์ "ช่ือบทความ" ใน ช่ือบรรณาธิการ 
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การเขยีนรายงานการประชุมวชิาการ การสัมมนาวชิาการ
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รูปแบบการเขยีนบรรณานุกรม

ช่ือผูแ้ต่ง. (ปีท่ีผลิตหรือจดัท า.)//ช่ือเร่ือง.//(ประเภทของวสัดุ).//สถานท่ี
               ผลิต./:/ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัท า.

โสตทศันวสัดุ



การเขยีนบรรณานุกรมรายการวทิยุหรือโทรทศัน์

 ช่ือผูบ้รรยาย. (ปี) "ช่ือเร่ืองเฉพาะตอน" ช่ือรายการ. สถานท่ีออกอากาศ. 
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การเขยีนบรรณานุกรมแบบมกีารอ้างถึง
 Rogers, Alan. Adult Learning for Development. New York : Cassell 

Education, (1962).  อา้งถึงใน ธนัย ์วรรณโชดก. (2536).      
                 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปรับตัวของนิสิต 
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                 มหาบณัฑิต สาขาจิตวทิยาการแนะแนว บณัฑิตวทิยาลยั 
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    หมายเหตุภาษาต่างประเทศ ใช ้“cited in”.
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