การเขียนบรรณานุกรม / เอกสารอางอิง
การเขียนอางอิงแทรกในเนื้อหา
การเขียนอางอิงแทรกในเนื้อหาหนาขอความ
ตัวอยางเชน
- สมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย และคณะ (2542) กลาววาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชงานในองคการธุรกิจเปน
การใชวิธีการองคความรูและอุปกรณ สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล…
- Belinda et al. (2007) ไดแบงประเภทความเปนผูประกอบการออกเปน 3 ระดับ ไดแก…
- Gartner (1990) กลาววานักวิชาการแบงแนวทางศึกษาเกี่ยวกับความเปนผูประกอบการ ออกเปน 2 กลุม
ไดแก…
การเขียนอางอิงแทรกในเนื้อหาหลังขอความ
ตัวอยางเชน
- ความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) เริ่มเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นในสังคมไทยปจจุบัน (เกษมสันต
พิพัฒนศิริศักดิ์, 2549)
- การใชคอมพิวเตอรที่เริ่มมีมาตั้งแต ค.ศ. 1943 ทําใหเปนที่มาของพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สุวิทย ธีระนุสรณ และศรีศักดิ์ อิทธิผล, 2550)
- Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003).
สรุปลักษณะการเขียนอางอิงแทรกในเนื้อหา
ลักษณะ
การอางอิงแทรกใน การอ า งอิ ง แทรกใน การอางอิงแทรกในเนื้อหา
เนื้อหาครั้งแรก
เนื้อหาในลําดับตอมา ครั้ ง แรก (กรณี เ ขี ย นใน
วงเล็บ)
ผูแตง 1 คน Walker (2007)
Walker (2007)
(Walker, 2007)
ผูแตง 2 คน Walker and Allen Walker and Allen (Walker & Allen, 2004)
(2004)
(2004)
ผูแตง 3 คน Bradley, Ramirez, Bradley et al. (1999) (Bradley, Ramirez, &
and Soo (1999)
Soo, 1999)
ผูแตง 4 คน Bradley, Ramirez, Bradley et al. (2006) (Bradley, Ramirez, Soo,
Soo, and Walsh
& Walsh, 2006)
(2006)

การอางอิงแทรกในเนื้อหาใน
ลําดับตอมา (กรณีเขียนใน
วงเล็บ)
(Walker, 2007)
(Walker & Allen, 2004)
(Bradley et al., 1999)
(Bradley et al., 2006)
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ลักษณะ

การอางอิงแทรกใน การอ า งอิ ง แทรกใน การอางอิงแทรกในเนื้อหา
เนื้อหาครั้งแรก
เนื้อหาในลําดับตอมา ครั้ ง แรก (กรณี เ ขี ย นใน
วงเล็บ)
ผูแตง 5 คน Walker, Allen, Walker et al. (2008) (Walker, Allen, Bradley,
Bradley, Ramirez,
Ramirez, & Soo, 2008)
and Soo (2008)
ผู แ ต ง ตั้ ง แต Wasserstein et al. Wasserstein et al. (Wasserstein et al., 2005)
6 คนขึ้นไป (2005)
(2005)

การอางอิงแทรกในเนื้อหาใน
ลําดับตอมา (กรณีเขียนใน
วงเล็บ)
(Walker et al., 2008)

(Wasserstein et al., 2005)

การเขียนรายการอางอิงทายเลม หรือ บรรณานุกรม
หลักเกณฑการลงรายการผูแตง
1) ผูแตง 1-7 คน ลงชื่อผูแตงตามที่ปรากฏตั้งแต 1-7 คน คั่นทุกชื่อดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) โดยใช “&”
นําหนาชื่อผูแตงคนสุดทายกรณีเปนงานเขียนตางประเทศ สวนในกรณีงานเขียนภาษาไทยใช “และ”
1.1) ผูแตง 1 คน ตัวอยาง เชน
- Girard, J. B.
- Deming, D.
- ประเวศ วะสี.
- แววรัตน โชตินิพัทธ.
1.2) ผูแตง 2 คน ตัวอยาง เชน
- William, R., & Sales, B. D.
- Guimard, P., & Florin, A.
- กาณจนา แกวเทพ, และสมสุข หินวิมาน.
- จินตนา ลาภเจริญ, และประไพ จันดี.
1.3) ผูแตง 3-7 คน ตัวอยาง เชน
- Keller, T. E., Cusick, G. R., & Courtney, M. E.
- Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Swope, K.
- Smith, T., Rana, R. S., Missiaen, P., Rose, K. D., Sahni, A., Singh, H., & Singh, L.
- ปราณี คําจันทร, ขนิษฐา นาคะ, และแสงอรุณ อิสระมาลัย.
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- กระสินธุ หังสพฤกษ, เทพรัตน อึ้งเศรษฐพันธ, ประจวบ ฉายบุ, นิวุฒิ หวังชัย, และสุภัทรา อุไร
วรรณ.
2) ผูแตงตั้งแต 8 คนขึ้นไป ลงชื่อผูแตงตามที่ปรากฏเฉพาะ 6 คนแรก ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค และ
มหัพภาค 3 จุด (…) โดยหนาและหลังจุดเวนวรรค 1 ระยะ จากนัน้ ตามดวยชื่อผูแตงคนสุดทาย ตัวอยาง เชน
- Wolshick, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, T. Y., Coatsworth, D., Lengua, L., … Griffin,
W. A.
- Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., …
Botros, N.
- นพรัตน เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห, พงศธร บรรณโสภิษฐ, ชยุตม สุขทิพย, ปรีชา วิทยพันธ,
จีรศักดิ์ แสงศิริ, … ดาริน รุงกลิ่น.
หนังสือ
ผูแตงชาวไทย
ชื่อ นามสกุล. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยางเชน
กองชัย อภิวัฒนรังสรรค. (2523). บรรษัทขามชาติ: โฉมหนาใหมจักรพรรดินิยม (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
จุมพต สายสุนทร. (2552). กฏหมายระหวางประเทศ (พิมพครั้งที่ 8 แกไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: วิญูชน.
ชวนพิศ วงศสามัญ, และกลาเผชิญ โชคบํารุง. (2546). การตรวจทางหองปฏิบัติการและการพยาบาล
(พิมพครั้งที่ 4). ขอนแกน: ขอนแกนการพิมพ.
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ผูแตงชาวตางประเทศ
ชื่อสกุล, อักษรนําชื่อตน. อักษรนําชื่อกลางผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ). สถานที่พิมพ:
สํานักพิมพ.
ตัวอยางเชน
Greenberg, J., & Baron, R. A. (2003). Behavior in organization (8th ed.). Upper Saddle River, NJ:
Pearson Education.
Lewe, W. (2009). Orthopedic massage: Theory and technique (2nd ed.). Edinburgh: Mosby Elsevier.
Martin, R. J., Fanaroff, A. A., & Walsh, M. C. (2006). Fanaroff and Martin’s neonatal – perinatal
medicine: Diseases of the fetus and infant (Vol. 1) (8th ed.). Philadelphia: Mosby Elsevier.
Stock, G., & Campbell, J. (Eds.). (2000). Engineering the human genome: An exploration of the science
and ethics of altering the genes we pass to our children. New York: Oxford University Press.
บทความหรือบทในหนังสือ
ชื่อผูเขียน. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความหรือบท. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (เลข
หนา). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยางเชน
ปยทัศน ทัศนาวิวัฒน. (2550). ประวัติโรคไหลตาย. ใน สุมาลี นิมมานนิตย และปรีดา มาลาสิน
(บรรณาธิการ), โรคไหลตาย: Sudden unexplained death syndrome (น. 12-25). กรุงเทพฯ:
คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
Calico, P. A., Debisette, A. T., & Turbettaub, M. (2005). Nursing workforce: Challenges and
opportunities. In M. M. Gullatte (Ed.), Nursing management: Principles and practice (4th ed., pp.
167-185). Pittsburgh, PA: Oncology Nursing Society.
Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In M. Eid & R. J. Larsen
(Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17-43). New York, NY: Guilford Press.
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บทความในวารสาร
ชื่อผูเขียน. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่(ฉบับที่), เลขหนา.
ตัวอยางเชน
กฤษณา นอมสกุล, ลักขณา กานดี, สิริพร สืบสาน, ปวีณ เกื้อกุล, มาลี อุดมผล, และสวัสดิ์ รักดี. (2550). การ
ดูแลผูปวยโรคเบาหวาน. วารสารกรมอนามัย, 25, 56-60.
ปยะวิทย ทิพรส. (2553). การจัดการปองกันและลดสารใหกลิ่นโคลน Geosmin ในผลิตภัณฑแปรรูปสัตวน้ํา.
วารสารสุทธิปริทัศน, 24(72), 103-119.
Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2008). Positive organizational behavior: Engaged employees in
flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior, 29(2), 147-154.
Johnson, M. E., Dose, A. M., Pipe, T. B., Petersen, W. O., Huschka, M., Gallenberg, M. M., … Fresh,
M. H. (2009). Center prayer for women receiving chemotherapy for recurrent ovarian cancer:
pilot study. Oncology Nursing Forum, 36, 424-428.
วิทยานิพนธ
ชื่อผูเขียน. (ปที่พิมพ). ชื่อเรือ่ ง (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต หรือ Master’s thesis). ชื่อสถาบันการศึกษา, สถานที่พิมพ.
ตัวอยางเชน
จรัส ลัดดาพันธ. (2549). การปฏิบัติของผูบริหารการพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและ
การวางแผนกําลังคนทางการพยาบาล (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
เชียงใหม.
ถนอม จันทกุล. (2554). พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลจากประสบการณของผูปวยผูใหญที่เขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, สงขลา.
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dissertation). Ohio State University, Columbus, OH.
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รายงานการวิจัย
ชื่อผูเขียน. (ปที่พิมพ). ชื่อเรือ่ ง (รายงานการวิจัย). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยางเชน
เฉลิมสิน สิงหสนอง. (2553). การพัฒนาชุดการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานในรายวิชาคณิตศาสตรธุรกิจ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (รายงานการวิจยั ). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
พินิจ ทิพยมณี. (2553). การวิเคราะหปญหาทางกฎหมายที่เกีย่ วกับการตายขอประเทศไทย (รายงานการวิจยั ).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
Chitnomrath, T. (2011). A study of factors regarding firm characteristics that affect financing decisions of
public companies listed on the stock exchange of Thailand (Research report). Bangkok: Dhurakij
Pundit University.
การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ผูนําเสนอหรือผูแตง. (ป, เดือน). ชื่อเรื่องที่นําเสนอ. ใน หรือ In ชื่อของประธานจัดงาน (ประธาน หรือ
Chair), ชื่อการประชุม. ชื่อหนวยงานที่จดั ประชุม, สถานที่จัด.
ตัวอยางเชน
Majid, S. (2005, July 11-13). Library and information education in Singapore. In D.P. Rachamanata
(Chair), Workshop on issues and challenges in developing professional LIS Education and
Training in Indonesia within the ASEAN region. Organized by National Library of Indonesia,
Indonesia.
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เอกสารอิเล็กทรอนิกส
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ตัวอยางเชน
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บทความในนิตยสาร / หนังสือพิมพ
ชื่อ นามสกุล. (วัน เดือน ป). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ, หนา.
กรณีภาษาอังกฤษ ใชวา ป, เดือน วัน (year, month day) และ p. หรือ pp.
ตัวอยางเชน
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