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รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

 หน้าข้อความ หลังข้อความ  

ผู้แต่ง/Author 
1 คน 

/ชือ่/นามสกลุผูแ้ตง่,/(ปีพิมพ์) 
 
Surname (Date, pp. ) 
จอมพงศ์  มงคลวนิช (2555, หน้า 
116) 
Tracy (2014, pp. 54-55) 

/(ชือ่/นามสกลุผูแ้ตง่,/ปีพิมพ์,/
หน้า/..-.. ระบเุลขหน้าทีอ่า้งอิง) 
/(Surname,/Date,/pp. ) 
 (จอมพงศ์  มงคลวนิช, 2555, หน้า 
116) 
(Tracy, 2014, pp. 54-55) 

ชือ่ผูแ้ตง่./(ปีพิมพ์)./ช่ือเร่ือง/(ครั้งทีพ่ิมพ์ พิมพ์ครั้งที ่2 เป็นตน้ไป). /สถานทีพ่ิมพ์:/ 
////////ส านักพิมพ์. 
***/ Space Bar 1 คร้ัง 
จอมพงศ์  มงคลวนิช. (2555). การบริหารองค์การและบคุลากรทางการศึกษา.  

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
Tracy, B. (2014). Leadership. New York: American Management  Association. 

 2 คน ชลลดา  มงคลวนิช และรตันา  
ภรณ์  ชาตวิงศ์  (2557, หน้า 43) 

(ชลลดา  มงคลวนิช และรตันาภรณ์  
ชาตวิงศ์, 2557, หน้า 43) 
 

ชลลดา  มงคลวนิช และรตันาภรณ์  ชาตวิงศ์. (2557). ภาพลกัษณ์ขนมไทยใน 
สายตาของเยาวชนไทย. กระแสวัฒนธรรม CULTURAL APPROACH, 15(27), 
39-50.  

ผู้แต่ง 
3-6 คน 

การอ้างอิงครั้งแรก 
สุวารี เจริญมุขยนันท์, ถาวร สกลุ
พาณิชย์, พัชนี ธรรมวันนา, อนุชติ 
สว่างแจ้ง และณัฐธิดา สุขเรืองรอง 
(2556, หน้า 27-29) 
Buonora, Chiavarini, Salmasi,  
Giaimo, & Minelli (2013) 

การอ้างอิงครั้งแรก 
(สุวารี เจริญมุขยนันท์, ถาวร สกลุ
พาณิชย์, พัชนี ธรรมวันนา, อนุชติ 
สว่างแจ้ง และณัฐธิดา สุขเรืองรอง, 
2556, หน้า. 27-29) 
(Buonora, Chiavarini, Salmasi,  
Giaimo, & Minelli, 2013) 

 
สุวารี เจริญมุขยนันท์, ถาวร สกลุพาณิชย์, พัชนี ธรรมวันนา, อนุชติ สว่างแจ้ง  

และณัฐธิดา  สุขเรืองรอง. (2556). การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับ
ชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา: กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด 
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556. นนทบุรี: ส านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกนั
สุขภาพไทย. 

Buonora, N., Chiavarini, M., Salmasi, L., Giaimo, M. D., & Minelli, L. (2013).  
Impact of immigration on burden of Tuberculosis in Umbria: A low- 
incidence Italian region with high immigrants rates.   Journal of Preventive 
Medicine and Hygiene, 54(1), 29-34. 

การอ้างอิงครั้งต่อมา 
สุวารี เจริญมุขยนันท์ และคนอื่น ๆ, 
2556) 
Buonora et al. (2013) 

การอ้างอิงครั้งต่อมา 
(สุวารี เจริญมุขยนันท์  และคนอื่น ๆ, 
2556) 

(Buonora et al., 2013) 

รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
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ผู้แต่งมากกว่า 
6 คน  

ปรีดา  อุ่นเรือน และคนอ่ืน ๆ 
(2553) 
 
Crawley et al. (2015) 

(ปรีดา  อุ่นเรือน และคนอ่ืน ๆ,  
2553) 
 
(Crawley et al., 2015) 

ปรีดา  อุ่นเรือน, สมชาย  ตระกลูกจิ, ไพบลูย์ ใจดี, วฒันา  เกยีรตริตัน์, สุวรรณ เป่ียม
ไสว, วไิลพร  คล่องการเรียน, … บงัอร  กนกงาม. (2553). การจัดการระบบ
สารสนเทศสาหรับ CEO (พิมพ์ครั้งที ่3). กรุงเทพฯ: ซอีีโอเพรส. 

Crawley, R. B.,  Dockery, L. M., Branson, T. S., Carmichael, L. E., Carson, J. C., 
Findlay, A. F.,... Smith, D. M. (2015). Manor houses of the early 1900s. 
London, England: Taylor & Francis 

ผู้แต่งเป็น
กลุ่ม บคุคล
หรือนติิ 
บคุคล 

ส านักงานกองทนุสนันสนุนการ
วจิัย (สกว., 2557, หน้า 70-71) 
World Health Organization 
(WHO, 2013, pp. 37-38) 

( (ส านักงานกองทนุสนันสนุนการ 
   วจิัย [สกว.], 2557, หน้า 70-71) 
(  (World Health Organization  

[WHO], 2013, pp. 37-38)   

ส านักงานกองทนุสนันสนุนการวจิัย. (2557). นักวจิัย สกว. คดิสูตรอลัลอยผลิต 
ชิน้ส่วนขอ้ตอ่เคร่ืองประดบัเงิน. Update, 29(352), 70-71. 

World Health Organization. (2013). World health statistics 2013. Geneva,  
Switzerland: Author. 

การอ้างอิงคร้ังต่อมา 
สกว. (2557, หน้า 70-71) 
WHO (2013, pp. 118-119) 

การอ้างอิงคร้ังต่อมา 
(สกว., 2557, หน้า 70-71) 
(WHO, 2013, pp. 118-119)    

***ผูแ้ตง่เป็นกลุ่ม บคุคลหรือนิต ิบคุคล ไดแ้ก ่หน่วยงาน ราชการ หรือ กลุ่มบคุคล 
การ   อา้งอิงครั้งแรก ใชช้ือ่เตม็ส่วน การอา้งอิงครั้งตอ่ไปใชช้ือ่ อกัษรย่อ 

ผู้แต่งมี
ฐานนัดรศักดิ,์  
บรรดาศักดิ์,  
 
สมณศักดิ์ 
 

เทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี, สมเด็จพระ (2557) 
ลกัษณาจันทร เลาหพนัธ์ุ, 
คณุหญงิ (2554) 
พระพรหมคณุาภรณ์ (ประยุทธ์  
ปยุตฺโต) (2556)   

(เทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี, สมเด็จพระ, 2557) 
 (ลกัษณาจันทร เลาหพนัธ์ุ, 
 คณุหญงิ, 2554) 
(พระพรหมคณุาภรณ์ (ประยุทธ์  
ปยุตฺโต), 2556)  

เทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี, สมเด็จพระ. (2557). อันมีทิพเนตรส่องไป. 
กรุงเทพฯ: ไซเบอร์พร้ินทก์รุ๊ป. 

ลกัษณาจันทร เลาหพนัธ์ุ, คณุหญงิ. (2554). มหาวทิยาลยัไทยกบัการกา้วเขา้สู่ 
ประชาคมอาเซยีน. ข่าวสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 37(3), 6-12. 

พระพรหมคณุาภรณ์ (ประยุทธ์  ปยุตฺโต). (2556). ปรัชญาการศึกษาของไทยภาค 
พุทธธรรม: แกนน าการศึกษา. กรุงเทพฯ: ผลิธมัม์. 
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ผู้รวบรวม/
บรรณาธิการ 
 
 

ใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบั ผูแ้ตง่ 1 คน พงศธร คชเสรี, ธนันดา ตระการวนิช และเกรียงศกัด์ิ วารีแสงทพิย์. (บ.ก.). (2557).   
Nephrology board review 2014. กรุงเทพฯ: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย. 

Murthy, S. N. (Ed.). (2011). Dermatokinetics of therapeutic agents. Boca Raton,  
 NM: CRC Press. 

ผู้แต่งใช้ 
นามแฝง 

ใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบั ผูแ้ตง่ 1 คน ส. พลายน้อย. (2559). ขุนนางสยาม ประวัติศาสตร์ "ข้าราชการ" ทหารและพล เรือน 
(พิมพ์ครั้งที ่3). กรุงเทพฯ: มตชิน. 

หนงัสือไม่
ปรากฏช่ือผู้
แต่ง 

อุตสาหกรรมอัญมณี (2553) (อุตสาหกรรมอัญมณี, 2553) อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดบัไทยกบัผลกระทบจากวิกฤตหนีส้าธารณะใน 
สหภาพยุโรป. (2553). กรุงเทพฯ: สถาบนัวจิัยและพฒันาอญัมณีและ  
เคร่ืองประดบัแห่งชาต.ิ 

(***หากชือ่เร่ืองยาวมากไม่ตอ้งใส่ท ัง้หมดให้ใส่เตม็ในบรรณานุกรม
ทา้ยเล่ม) 

ช่ือผู้แต่งและ
ปีที่พิมพ์
เหมือนกนั แต่
ต่างช่ือเร่ือง 

สญัญา สญัญาววิฒัน์ (2551 ก) 
 
สญัญา สญัญาววิฒัน์ (2551 ข) 

(สญัญา สญัญาววิฒัน์, 2551 ก) 
 
(สญัญา สญัญาววิฒัน์, 2551 ข) 

สญัญา สญัญาววิฒัน์. (2551 ก). ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม. กรุงเทพฯ:  
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สญัญา สญัญาววิฒัน์. (2551 ข). สังคมวิทยาองค์การ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. กรณีภาษาตา่งประเทศใช ้ a, b ตามหลงั ค.ศ. 

หนงัสือแปล 
 
 

ใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบั ผูแ้ตง่ 1 คน 
คอตเลอร์, ฟิลิป และเลวติต,์ ธีโอดอร์. (2557). การบริหารการตลาด [Harvard  

business review on reinventing your marketing] (ณฐัยา  สินตระการผล, ผู ้   
แปล). กรุงเทพฯ: เอ็กซเ์ปอร์เน็ท. 

การอ้างอิง

เอกสารทุติย

ภมู ิ 

(อ้างถึงใน) 

 Bazzano (2011 อา้งถึงใน วโิรจน์  

สารรตันะ, 2556, หน้า 47) 

Bennett (2000 as cited in Stone, 

2013) 

(Bazzano, 2011 อา้งถึงใน วโิรจน์  

สารรตันะ, 2556, หน้า 47) 

(Bennett, 2000 as cited in Stone, 

2013) 

วโิรจน์  สารรตันะ. (2556). กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา: กรณีทัศนะต่อ

การศึกษาศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: ทพิย์วสุิทธ์ิ. 

Stone, R. J. (2013). Managing human resources (4th ed.). Milton, Australia: Wiley. 
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บทความใน 

หนงัสือ หรือ 

บทในหนงัสือ

และรายงาน

การประชุม 

 

 

 

 

 

ใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบั ผูแ้ตง่ 1 คน 
ชือ่ผูแ้ตง่บทความหรือบท./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความหรือบท./ใน ชือ่บรรณาธิการ  

(บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.),/ช่ือหนังสือ/(เลขหน้า)./สถานทีพ่ิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

ประยูร ศรีประสาธน์. (2555). แผนพฒันาการศึกษาไทย. ใน มหาวทิยาลยัสุโขทยั-   

ธรรมาธิราช. บณัฑิตศึกษา. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์, ประมวลสาระนโยบาย

และการวางแผนการศึกษา หน่วยที ่6-9  (เล่ม 2, พิมพ์ครั้งที ่8, หน้า 285- 392). 

นนทบรีุ: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 จันทร์เอ้ือ เชาวน์ฤทธ์ิ. (2557). องคป์ระกอบการส่ือสารการด าเนินธุรกจิอย่าง

รบัผดิชอบตอ่สงัคมของธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค. ใน วลัลภ รฐัฉตัรา

นนท ์(บ.ก.)., รายงานการประชุมวิชาการบณัฑิตศึกษาระดบัชาติ คร้ังที ่5 

(หน้า 3-16 – 3-24). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

รายงานการ

วิจัย   
ใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบั ผูแ้ตง่ 1 คน 

ผูแ้ตง่./(ปีพิมพ์)./ชือ่เร่ือง/(รายงานการวจิัย)./สถานทีพ่ิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ชนิตา รกัษ์พลเมือง. (2551). การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา

ของสหรัฐอเมริกา (รายงานการวจิัย). กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา.       

วิทยานพินธ์ 
 

ใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบั ผูแ้ตง่ 1 คน 
สุเมธ แสงน่ิมนวล. (2556). ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์ปกครองส่วน 

ท้องถ่ินในประเทศไทย. (วทิยานิพนธ์ปรชัญาดุษฎบีณัฑิต). กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัสยาม. 

  Bowler, N. (2010). Prisoners' mental state: A psychosocial perspective   
(Unpublished doctoral dissertation). Swansea University, Swansea.    
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ราชกจิจา
นุเบกษา   

  
 
 
สิทธิบตัร 

 พระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่า
บริหารในการป้องกนั และ
ปราบปรามการทจุริต (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. 2559 (2559) 
 
วฒุิรตัน์  คงรตันประเสริฐ (2552) 

(พระราชบญัญตั ิ มาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกนั และ
ปราบปรามการทจุริต (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. 2559, 2559) 

 
(วฒุิรตัน์  คงรตันประเสริฐ, 2552) 

พระราชบญัญตั ิมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนั และปราบปรามการทจุริต 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. 2559. (2559, 29 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที ่133 
ตอนที ่38 ก, หน้า 39-48. 

ชือ่ผูป้ระดิษฐห์รือผูส้รา้งสรรค์. (ปีทีอ่นุมตัสิิทธิบตัร). ชือ่สิทธิบตัรและหมายเลข.    
สถานทีพ่ิมพ์: ส านักพิมพ์. 

วฒุิรตัน์ คงรตันประเสริฐ. (2552). เคร่ืองและวิธีการตรวจหาความอ่อนแก่ของ 
ทุเรียนแบบไม่ท  าลายโดยใช้การส่ันสะเทือน. สิทธิบตัรไทย เลขที ่26476. 

บทความ
วารสาร  
 

ใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบั ผูแ้ตง่ 1 คน ชือ่ผูแ้ตง่./(ปีพิมพ์)./ชือ่บทความ./ช่ือวารสาร,/ปีที่/(ฉบบัที)่,/เลขหน้า. 
จอมพงศ์  มงคลวนิช. (2557). การพฒันาแนวทางการรบัรองมาตรฐานความรูแ้ละ     

ประสบการณ์วชิาชพีครู. วารสารครุศาสตร์, 42(2), 31-52. 

บทความที่ไม่
มช่ืีอผู้แต่ง  

 “ ช ือ่บทความ”  (ปีพิมพ์,  เลขหน้า)  
   “นวตักรรมดิจิทลัยุค Thailand 
4.0, ”  (2560, หน้า 71) 

(“ชือ่บทความ,” ปีพิมพ์, เลขหน้า)  
(“นวตักรรมดิจิทลัยุค Thailand 4.0, 
” 2560, หน้า 71) 

ชือ่บทความ./(ปีพิมพ์)./ชือ่วารสาร,/ปีที่/(ฉบบัที)่,/เลขหน้า. 
นวตักรรมดิจิทลัยุค Thailand 4.0 โฉมใหม่ของบริการเหนือระดบั. (2560). วารสาร   
        ยุติธรรม, 17(1), 70-71. 

หนงัสือพมิพ์ 
ใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบั ผูแ้ตง่ 1 คน 

ชือ่ผูแ้ตง่./(ปีพิมพ์, วนั เดือน)./ชือ่บทความ./ช่ือหนังสือพิมพ์,/หน้า. 
สมหมาย จันทร์เรือง. (2559, 21 ธนัวาคม). กฎมนเทยีรบาล. มติชน. หน้า 15. 

แผ่นพับ/ จุล
สาร/ สูจิบตัร ใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบั ผูแ้ตง่ 1 คน 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควชิาศลัยศาสตร์. (2552). มารู้  
จักมะเร็งล  าไส้ใหญ่และล  าไส้ตรง ...กันเถอะ [แผน่พบั]. สงขลา: ผูแ้ตง่. 

โสตทัศนวัสดุ
หรือส่ือวิทยุ
โทรทัศน์ 

ใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบั ผูแ้ตง่ 1 คน 
ชือ่ผูแ้ตง่./(ปีพิมพ์)./ชือ่เร่ือง/[ประเภทส่ือ]./สถานทีพ่ิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ประสาน  อิงคนันท.์ (ผูจ้ัดรายการ). (2551, 3, 10 ธนัวาคม). ต้นทุนชีวิตก  าไร 

สังคม [แผน่ดินไท]. กรุงเทพฯ: ทวีไีทย ทวีสีาธารณะ (ชอ่ง 11). 
ชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ. (ผูก้  ากบั). (2550). ต  านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

[ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: พรีเมี่ยมเรคคอร์ด. 
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เอกสารอิเล็กทรอนกิส์ 

   ข้อมลูจาก
เว็บไซต์ 

ชือ่ผูเ้ขียน (ปี ทีจ่ัดท  า) 
กระทรวงพาณิชย์  (2559) 
 
World Health Organization 
(2014) 

(ชือ่ผูเ้ขียน, ปี ทีจ่ัดท  า) 
 (กระทรวงพาณิชย์, 2559) 
  
(World Health Organization, 2014) 

ผูแ้ตง่./(ปี พิมพ์)./ช่ือบทความ./เขา้ถึงไดจ้าก http://www.xxxxxxxxxx 
กระทรวงพาณิชย์. (2559). สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย. เขา้ถึงไดจ้าก 

www2.ops3.moc.go.th 
World Health Organization. (2014). Pneumonia. Retrieved from http://www. 

who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/ 
 

วิกพิีเดีย   วกิพิีเดีย  (ม.ป.ป.)   
 
  Wikipedia  (n.d.)  

(วกิพิีเดีย, ม.ป.ป.) 
 
(Wikipedia, n.d.) 

วกิพิีเดีย. (ม.ป.ป). สยาม. วนัทีสื่บคน้ 13 มิถุนายน 2560, จาก https://th.wikipedia.                         
org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1 

Wikipedia. (n.d.). Quality assurance. Retrieved June 13, 2017, from https://en.  
wikipedia.org/wiki/Quality_ assurance 

                                    

สารสนเทศประเภท Press Release รายงานประจ าปี ไฟล์ประเภท PowerPoint, Blog post, Online Video, Audio Podcast, Facebook post,  

Twitterr post เป็นต้น 
Blog post 

ใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบั ผูแ้ตง่ 1 คน 
ชือ่ผูเ้ขียน./(ปี,/วนัที/่เดือน)./ชือ่เร่ือง/[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์].       

Retrieved from URL หรือเวบ็ไซตข์องขอ้มูล 
ชาญณรงค ์ราชบวัน้อย. (2552, 15 มีนาคม). ศพัทบ์ญัญตักิารศึกษา [เวบ็บล็อก].   

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sornor.org/ 
 

 

 

http://www.sornor.org/
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การติดต่อส่ือสารส่วนบคุคล 

การ

ติดต่อส่ือสาร

ส่วนบคุคล 

ณฐัพงษ์  จารุวรรณพงศ์ (การ

ส่ือสารส่วนบคุคล, 9 สิงหาคม 

2559) 

ณฐัพงษ์  จารุวรรณพงศ์ (การ

สมัภาษณ์, 9 สิงหาคม 2559) 

G. A. Smith (Interview, October 

5, 2012) 

 G. A. Smith (personal 

communication, October 5, 2012) 

(ณฐัพงษ์  จารุวรรณพงศ์, การ

ส่ือสารส่วนบคุคล, 9 สิงหาคม 

2559) 

(ณฐัพงษ์  จารุวรรณพงศ์, การ

สมัภาษณ์, 9 สิงหาคม 2559) 

(G. A. Smith, Interview, October 5, 

2012) 

(G. A. Smith, personal 

communication, October 5, 2012) 

การตดิตอ่ส่ือสารส่วนบุคคล ให้ท  าการอา้งอิงในเน้ือหาโดยไม่ตอ้งลงรายการใน

บรรณานุกรม 

 

 

 

 



8 
 

รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา การอ้างอิงท้ายเล่ม (Reference citation) - บรรณานุกรม (Bibliography) 

ภาพ  

 
ภาพที่ 2.1 ห่วงโซค่ณุคา่ของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสกไ์ดร์ฟ 
ที่มา: รยานันท ์ สิทธาทพิย์ (2553) 

รยานันท ์ สิทธาทพิย์. (2553). การคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัและเครือข่ายการ 
ผลิตศึกษากรณีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ชิน้ส่วนและส่วนประกอบ.  
(วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์   
มหาวทิยาลยั. 

ตาราง 

 

 ที่มา: กมล สงบญุนาค และชยัยุทธ  ชโินกลุ (2560) 

กมล  สงบญุนาค และชยัยุทธ  ชโินกลุ. (2560). การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 
ในพื้นทีอ่ าเภอเชยีงของ จังหวดัเชยีงราย . สยามวิชาการ, 18(1), 35-53. 
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วิธีเรียงบรรณานุกรม  

การเรียงบรรณานุกรมให้หลักการเดียวกับการเรียงค าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือ Dictionary ทีเ่ป็นทีย่อมรับกันทัว่ไป  

โดยค าทีมี่ ตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนค าทีมี่รูป สระตามล าดับตั้งแต่ กก - กฮ ดังนี้  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 ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ  ส่วนค าทีข่ึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน เรียงล าดับตามรูปสระ ดังนี้  อะ อัว อัวะ อา อ า อิ อี อื อุ อู เอะ เอ เอาะ 

เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ ๆ 
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คณะท างานฝ่ายวชิาการ การสัมมนา PULINET วชิาการ คร้ังท่ี 3. (ม.ป.ป.). รูปแบบการเขยีนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition. เขา้ถึงไดจ้าก   

 http://stin.ac.th/th/file.pdf 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. (2556). คู่มือการพิมพ์วทิยานิพนธ์ (พิมพ์คร้ังท่ี 8, ฉบบัแกไ้ขและเพิ่มเติม). เขา้ถึงไดจ้าก https://library.tu.ac.th/sites/default/files/inline- 

files/TULIBS-Thesis-manual-2013.pdf 
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