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การอา้งอิง

หมายถึง การบอกรายละเอียดของแหล่งสารนิเทศที่
ใช้อ้างอิงในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งน าเสนอในรูปของ
รายงาน ภาคนิพนธ์ บทความ หนังสือวิชาการ และ
รายงานการวิจัย
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ความส าคัญของการอ้างองิ 

เพ่ือให้ผู้ อ่านหรือผู้ทีม่าศึกษาค้นคว้า สามารถตรวจสอบ

หรือติดตามศึกษาเพ่ิมเติมได้ 

เพ่ือให้เกยีรติแก่ผู้แต่งสารนเิทศทีใ่ช้อ้างองิ 

เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถอืแก่ผลงาน ให้กบัผู้ ทีไ่ด้อ่าน
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วิธีเขียนอา้งอิง

 การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เป็นการอ้างอิงที่แยกการอ้างอิงออกจาก

เน้ือหาโดยเดด็ขาด โดยให้อยู่ส่วนล่างสุดของหน้ากระดาษแต่ละหน้า

 การอ้างองิท้ายบท เป็นการอ้างองิทีส่ะดวก เน่ืองจากไม่ต้องพะวงการกะระยะเน้ือ

ทีแ่ต่ละหน้าของบทนิพนธ์ เพ่ือเผื่อเขียนอ้างอิงเหมือนการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ 

เพราะการอ้างองิทั้งหมดจะไปรวมอยู่หน้าสุดท้ายของแต่ละบท

 การอ้างองิแบบแทรกในเน้ือหา เป็นการอ้างอิงที่อยู่รวมกันกับเน้ือหา ไม่แยกกัน

คนละส่วนเหมือนการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ หรือแบบการอ้างอิงท้ายบท ท า ให้

รูปแบบการอ้างอิงกะทัดรัด และยืดหยุ่นกว่า เพราะสามารถเขียนชื่อผู้ แต่งให้

กลมกลืนไปกบัเน้ือหาได้ หรือจะแยกใส่ไว้ในวงเลบ็กไ็ด้
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ส่วนประกอบของรายการบรรณานุกรม
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4.  สถานที่พิมพ-์ กรุงเทพฯ, London,  (ม.ป.ท.), (n.p.)

5. ส านกัพิมพ์ - ส านกัพิมพแ์พร่พิทยา, McGraw-Hill, 
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ส่วนประกอบทั้งหมด ตอ้งเรียงล าดบัใหถู้กตอ้ง

จาก 1 - 6  และถูกกฎ
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ส่วนประกอบของรายการบรรณานุกรม



1. ผูแ้ต่ง : บุคคล

1.1 ผูแ้ต่งทีเ่ป็นบุคคล เช่น  ธนู  กุลชล, ทมยนัตี ฯลฯ                

Jackson, M.H.  หนงัสือภาษาองักฤษใชน้ามสกุล       

ข้ึนก่อน  ตามดว้ยชือ่ตน้ และ ชือ่กลาง  เช่น

สุวัฒน์ นิยมค้า.  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์.  เชียงใหม่ : เจเนอรัล

บุคส์เซน็เตอร์, 2531
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Hartley, Eric Key. Childhood and society. 2 nd ed. New York : Mc Graw Hill, 

1989. 



1. ผูแ้ต่ง : บุคคล

1.1 ถา้ผูแ้ต่งมี 2, 3 คน ใช ้ “และ” หรือ “and”  เชือ่ม 

ถา้มีมากกว่า 3 คน จะลงเฉพาะชือ่ผูแ้ต่งคนแรก         

แลว้ต่อดว้ยขอ้ความว่า “และคณะ” หรือ “และคนอื่นๆ” หรือ “et al.”

ศิริกาญจน์ โกสุม และดารณ ีค าวัจนังค์.  สอนเด็กใหคิ้ดเป็น.  พิมพ์คร้ังที ่3.  

กรงุเทพมหานคร : เมธทีริปส,์ 2543.

จินดณี ยมภกัดี และคณะ.  เรียนไม่เก่งแต่ก็ท า GAT ไดเ้ต็ม.  พิมพ์คร้ังที ่5.  

เชียงราย : ชอบพิมพ์, 2556.
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1.2   ผูแ้ต่งที่เป็นบุคคล  ที่มีฐานนัดรศกัด์ิ  หรือ 

บรรดาศกัด์ิ  เช่น  ม.ร.ว. ,   ม.ล.  ,  พระบาทสมเด็จ

พระ,    หลวง   ฯลฯ  ใหเ้ขียนไวห้ลงัช่ือ   เช่น  
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* ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ใหเ้ขียนว่า  

คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว.

* พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ใหเ้ขียนว่า 

พุทธเลิศหลา้นภาลยั, พระบาทสมเด็จพระ 

* หลวงวิจิตรวาทการ   ใหเ้ขียนว่า  

วิจิตรวาทการ, หลวง



1.3 ผูแ้ต่งท่ีมียศทางทหาร ต ารวจ  เช่น พลเอก,  ร.ต.ต.ฯลฯ   

มีต าแหน่งทางวิชาการ เช่น ผศ./รศ./ศ. ฯลฯ เป็น 

นายแพทย,์ แพทยห์ญิง, นายสตัวแพทย,์ หรือ ดร. ฯลฯ   ไม่

ตอ้งใส่ยศ หรือ ต าแหน่ง เหล่านี้  น าหนา้ชื่อผูแ้ต่ง เช่น  

* พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ใหเ้ขียนว่า เปรม ติณสูลานนท ์

* ศ.ดร. ภทัรจันทร ์ ใจสว่าง  ใหเ้ขียนว่า ภทัรจันทร ์ ใจสว่าง
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1.4 ผูแ้ต่งทีม่ีฐานะเป็นผูร้วบรวม (compiler) หรือ   

บรรณาธิการ (editor)  ใหใ้ส่ค าว่า  “ผูร้วบรวม  

หรือ บรรณาธิการ” ไวท้า้ยชือ่    เช่น                                    

สมใจ บุญศิริ, บรรณาธิการ เป็นตน้

1.5 หนงัสือไม่ปรากฏชือ่ผูแ้ต่งในตวัเล่ม ใหล้งชือ่เรือ่ง 

ไวใ้นต าแหน่งผูแ้ต่ง เช่น                                             

เกิดมาสวย. กรุงเทพฯ: ดวงกมล, 2546.
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2. ผูแ้ต่ง : สถาบนั

ผูแ้ต่งท่ีเป็นสถาบนั เช่น   มหาวิทยาลยักรุงเทพ,  

ธนาคารกรุงเทพ,   กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ

ถา้มีหน่วยงานย่อยๆ  ใหเ้รียงตามล าดบัหน่วยงาน

ใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย โดยมีจุดคัน่  เช่น                      

* มหาวิทยาลยักรุงเทพ.  คณะมนุษยศาสตร.์  

ภาควิชาภาษาองักฤษ. 

*  กระทรวงศึกษาธิการ. กรมสามญัศึกษา
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ขอ้มูลเพิม่เติมเกีย่วกบัผูแ้ต่ง

 ภทัรจันทร ์ ใจสว่าง และ สิริพร จันทวรรณ

 จินดณี ยมภกัดี, ศิริลกัษณ ์คา้ก ายาน และวิรยุทธ จักรสุวรรณ์

 ภูริภทัร พิพฒันกุล และคณะ หรือ ภูริภทัร พิพฒันกุล และคนอ่ืนๆ

 คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว. เทพรตันราชสุดาฯ, สมเด็จพระ   

 มหาวิทยาลยักรุงเทพ.  คณะวิศวกรรมศาสตร.์  ภาควิชาไฟฟ้า

 สมใจ บุญศิริ, บรรณาธิการ

 Gliedman, J. ; Roth, W. ; and Dillen, L., editors

 หนงัสือที่ไม่ปรากฏผูแ้ต่งใหล้งชื่อเรือ่งในต าแหน่งผูแ้ต่ง
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2.  ชือ่เรื่อง

ให้ใช้ช่ือที่ปรากฏในหน้าปกในเป็นหลัก  และ ให้ ขีดเส้นใต้

หรือใช้ อกัษรตวัหนา หรือ ตัวเอน ช่ือเร่ืองที่เป็นภาษาอังกฤษ

จะใช้อักษรตัวใหญ่ขึ้ นต้นทุกค า หรือจะใช้อักษรตัวใหญ่ขึ้ นต้น

เฉพาะค าแรกกไ็ด้ เช่น 

* ภูริภัทร พิพัฒนกุล.  ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย.

* ภูริภัทร พิพัฒนกุล.  ความรูท้ัว่ไปทางภาษาไทย .

* ภูริภัทร พิพัฒนกุล.  ความรูท้ั่วไปทางภาษาไทย.

* Jackson, M.H., et al.  Environmental health.

* Jackson, M.H., et al.  Environmental Health.
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3.  ครั้งทีพ่มิพ์

ใหย้ึดตามหนา้ปกในเป็นหลกั   โดยหนงัสือที่พิมพ์

มากกว่าหนึ่งครั้ง  คือ  หนงัสือที่พิมพต์ั้งแต่ครั้งที่ 

2 ข้ึนไป จึงจะน ามาใส่ในการ เขียนบรรณานุกรม 

โดยเขียนตามที่ปรากฏในหนา้ปกใน เช่น

* พิมพค์รั้งที่ 2  หรือ    2nd ed.

* พิมพค์รั้งที่ 3 หรือ     3rd ed.

* พิมพ์ครั้ งที่  4 แก้ไขและเพิ่มเติม  หรือ

4th ed. , rev. and enl.
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4. สถานทีพ่มิพ์

 ช่ือเมืองที่พิมพห์นงัสือ โดยทัว่ไปจะปรากฏที่หน้า

ปก ในหน้าหลังหน้าปกใน หรือ หน้าสุดท้ายของ

หนงัสือ  เช่น

* กรงุเทพฯ,  ขอนแก่น,  เชียงใหม่ ฯลฯ

* London,   Cambridge, Mass. ฯลฯ

 ถ้าไม่ปรากฏให้ลง  (ม.ป.ท.)  หรือ (n.p.)
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สุวัฒน์ นิยมค้า.  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์.  (ม.ป.ท.) : เจเนอรัล

บุคส์เซน็เตอร์, 2531.



5.  ส านกัพมิพ์

ผูร้บัผิดชอบในการจดัพิมพห์นงัสืออาจเป็น  

ส านกัพิมพ ์ หรือ  หน่วยงานก็ได้

ถา้มีทั้งโรงพิมพแ์ละส านกัพิมพใ์หใ้ชส้ านกัพิมพเ์ป็น

หลกั ถา้ไม่มีส านกัพิมพ์จงึใช้โรงพิมพ์ เช่น ส านกัพิมพ์

แพร่พิทยา, Longman ฯลฯ

ถา้เป็นหน่วยงานจะเรียงล าดบัจากหน่วยงานย่อย 

ไปหาหน่วยงานใหญ่  เช่น  ภาควิชาภาษาไทย คณะ

มนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยักรงุเทพ
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ถา้ไม่ปรากฏส านกัพิมพใ์หล้ง    (ม.ป.ท.)     หรือ     

(n.p.) เหมือนไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
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สุวัฒน์ นิยมค้า.  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์.  เชียงใหม่ : (ม.ป.ท.), 2531.

ถา้ไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพแ์ละส านกัพิมพ ์ ใหใ้ช ้    

(ม.ป.ท.)   หรือ   (n.p.)  แทนเพียงครั้งเดียว

สุวัฒน์ นิยมค้า.  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร.์  (ม.ป.ท.), 2531.



6.  ปีทีพ่มิพ์

ใหใ้ส่เฉพาะตวัเลข   เช่น     2546,   2003 ฯลฯ

*  ไม่ตอ้งระบุค าว่า  พ.ศ.   หรือ    ค.ศ.

ถา้ไม่ปรากฏใหใ้ชว้่า   (ม.ป.ป.) หรือ     (n.d.)

ถา้ไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ ์ ปีท่ีพิมพ ์ ใหใ้ชว่้า      

(ม.ป.ท., ม.ป.ป.) หรือ  (n.p., n.d.)
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รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม : หนงัสือภาษาไทย

ช่ือ/ช่ือสกุล.//ชือ่เรื่อง.//คร้ังทีพิ่มพ์.//เมอืงทีพิ่มพ์/:/ 

///////ส านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์. 

ช่ือ/ช่ือสกุล.//ชือ่เรื่อง.//แปลโดย ผู้แปล.//สถานที่พิมพ์/:/

///////ส านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.
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รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม : หนงัสือภาษาไทย

 ตวัอย่าง

กติติกร มีทรัพย์. จิตวิทยาการเลี้ ยงดูเด็ก. พิมพ์คร้ังที ่3. กรงุเทพฯ :  

ธรุกจิการพิมพ์, 2544.

เคอร์, อลีิเนอร์.  ซาดาโกะกบันกกระเรียนพนัตวั. แปลจากเร่ือง Sadoko and 

the Thousand of Paper Cranes โดย ถิรนันท์ อนวัช.  พิมพ์คร้ังที ่2.

กรงุเทพฯ : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2539.
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ธงชัย สนัติวงษ์.  พฤติกรรมบุคคลในองคก์าร.  พิมพ์

ครั้งที ่2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานชิ, 

2533.

มาซารุ, อบิุกะ.  รอให้ถงึอนุบาลกส็ายเสยีแล้ว.  แปลโดย 

ธรีะ สมติร และ พรอนงค์ นยิมค้า.  กรุงเทพฯ :

หมอชาวบ้าน, 2528.   

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม : หนงัสือภาษาไทย
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รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม : หนงัสือภาษาองักฤษ

ช่ือสกุล./ช่ือต้น/ช่ือกลาง(ถ้ามี).//ช่ือเร่ือง.//คร้ังที่พิมพ์.//เมืองที่พิมพ์/:/

///////ส านักพิมพ์,//ปีที่พิมพ์.
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รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม : หนงัสือภาษาองักฤษ

ตวัอย่าง

Hartley, Eric Key. Childhood and society. 2 nd ed. New York : Mc Graw –

Hill, 1989. 

Tichner, Fred J.  “Apprenticeship and employee training” in The new 

encyclopedia Britannica.  p. 1018-1023.  Chicago : Encyclopedia 

Britannica, 1981.
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รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม : วิทยานพินธ์

ชื่อ/สกุล.//ชื่อเรื่อง.//ระดับวิทยานิพนธ.์//ชื่อเมืองที่พิมพ์/:/ชื่อมหาวิทยาลัย,/ 

/////// ปีทีพิ่มพ์.
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รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม : วิทยานพินธ์

ตวัอย่าง

ภัคพร กอบพ่ึงตน. การประเมินคุณภาพการพยาบาลผูค้ลอดปกติใน

โรงพยาบาลนครพิงคจ์งัหวดัเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พยาบาล

ศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.

28วันศุกร์ท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556



รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม : บทความจากหนงัสือ

ช่ือผู้เขียน.//"ช่ือตอนหรือบทความ"/ใน/ชือ่หนงัสือ.//หน้า/เลข

///////หน้า.//ช่ือบรรณาธิการ(ถ้ามี).//เมืองที่พิมพ์/:/

///////ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์,/ปีทีพิ่มพ์.
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รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม : บทความจากหนงัสือ

ตวัอย่าง

สมจิต หนุเจริญกุล และประคอง อนิทรสมบัติ. "การประเมินผลการพยาบาล" ใน

เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที ่8-15. หน้า

749 - 781. มยุรา กาญจนางกูร, บรรณาธกิาร. กรงุเทพฯ : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช, 2536.

30วันศุกร์ท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556



รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม : วารสาร

ช่ือผู้เขียน.//"ช่ือบทความ"/ชือ่วารสาร.//ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่)/:/เลข

///////หน้า/;/วัน (ถ้ามี)/เดือน/ปี.
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รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม : วารสาร

ตวัอย่าง

วิทยาคม ยาพิศาล. "การพฒันาคุณภาพระบบงานศูนยว์ิทยาศาสตร์

การแพทยเ์ชียงใหม่ตามแนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและ

ระบบคุณภาพ" กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย.์ 46(3) : 142 - 153 : 

กรกฎาคม - กนัยายน 2547.
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รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม : หนงัสือพมิพ์
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ช่ือผู้เขียนบทความ. / / "ช่ือคอลัมน์ / : / ช่ือเร่ืองในคอลัมน"์ /ช่ือ

/ / / / / / / /หนังสือพิมพ.์ / / วัน / เดือน/ปี. / / หน้า / เลขหน้า.

ตัวอย่าง

นิติภูมิ เนาวรัตน์. "เปิดฟ้าส่องโลก : ตัวอย่างการอยู่ร่วมกัน : อีย"ู 

ไทยรัฐ. 5 มิถุนาน 2546. หน้า 2. 



รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม : สือ่อิเลก็ทรอนกิส์

ผู้แต่ง.//ชือ่เรือ่ง.//[ประเภทของสื่อ].//รายละเอยีดทางการพิมพ์ (ถ้ามี).//

///////เข้าถงึได้จาก/:/แหล่งสารสนเทศ.//(วันที่ค้นข้อมูล/:/วัน/เดือน/ปี).

ฐานขอ้มูลออนไลน์
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รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม : สือ่อิเลก็ทรอนกิส์

ตัวอย่าง

พิมลพรรณ พิทยานุกูล. วิธีสืบค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http : //www.lib.buu.
ac.th. (วันที่ค้นข้อมูล : 16 กันยายน 2556).

เรวัติ ยศสุข. "ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย." ฉลาดซื้อ. [ออนไลน์]. 6(6) ; กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2546.
เข้าถึงได้จาก : http://kalathai.com/think/view_hot?article_id=16. (วันที่ค้นข้อมูล : 20 
มิถุนายน 2547)
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วิธีเรียงบรรณานุกรม

การเรียงบรรณนานุกรมใช้  หลกัเดียวกบัการเรียงค า

ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยค าที่มี

ตวัสะกดจดัเรียงไว้ก่อนค า  ทีม่ีรูปสระตามล าดับตั้งแต่    

กก-กฮ

ค าที่ขึ้ นต้นด้วยพยญัชนะเดียวกนั เรียงตามรูปสระ 

ดังนี้    ะ อั อะั า อ า อิ อ ีอ ึอื อุ อู เ เ-ะ เ-า เอิ เอี เอีะ

เอะื แ แ-ะ โ โ-ะ ใ ไ
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หากรายงานเป็นภาษาไทยให้เรียงรายการเอกสารอ้างอิง

ภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศ แต่ถ้ารายงานเป็น

ภาษาอังกฤษ ให้จัดเรียงเอกสารภาษาอังกฤษไว้เป็น

อนัดับแรก

รายการสิ่งพิมพ์ของผู้แต่งเดียวกัน ในครั้งต่อไปไม่ต้อง

เขียนชื่อผู้ แต่งซ ้าอีก แต่ให้ใช้สัญประกาศ (________) 

ยาว 8 ตัวอกัษร แทน
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การพมิพบ์รรณานุกรม

โดยทัว่ไปจะแบ่งตามเอกสารตามล าดบั  

(1) หนงัสือ  รวมบทความในหนงัสือ  

(2) บทความ  รวมบทความในวารสาร  หนงัสือพิมพ ์

(3) เอกสารอื่นๆ

การพิมพ์บรรณนุกรม จะเริ่มจากบรรทัดแรกของ

เอกสารแต่ละรายการโดยพิมพ์ชิดขอบกระดาษ

ด้านซ้าย บรรทัดต่อไป ให้ย่อหน้า 8 ช่วงตัวอักษร   

พิมพ ์โดยเริม่ข้ึนตน้อกัษรที่อกัษรตวัที่ 9
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การเวน้เครื่องหมายวรรคตอน มีดังนี้

เวน้หนึง่ช่วงตวัอกัษร หลังเครื่องหมาย

 จุลภาค (Comma (,))

 ทวิภาค (Colon (:)) 

 อัฒภาค (Semicolon (;)) 

 และอัญประกาศ (Quotation mark ("…"))

เวน้สองช่วงอกัษร หลังเครื่องหมาย 

 มหัพภาค (Full stop (.)) 

 ปรัศนี (Question mark (?)) 

 และอัศเจรีย์ (Exclamation mark (!)) 
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การพมิพบ์รรณานุกรม



จบแลว้...จา้ 

ขอใหไ้ด ้4 กนัทุกคน

นะจ๊ะ
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