รายการอ้างอิง (References)
การวารรูปแบบและการใช้เครื่องหมาย
บรรณานุกรมประเภทหนังสือ
1. หนังสือทั่วไป
ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง / Example
อัญชลี สิงห์น้อย. (2549). คานามประสม: ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างคาไทย. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอโมโตะ, อี. (2547). มหัศจรรย์แห่งน้า: คาตอบเพื่อชีวิตที่ดีกว่า. (ดาดา, ผู้แปล).
กรุงเทพฯ: โลกสวย. (ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น พิมพ์ ค.ศ. 2001)
Roberts, E. V. and Jacobs, H. E. (1989). Fiction. Englewood Cliffs, New Jersey:
Prentice Hall.
Thornley, G.C. and Roberts, G. (1989). An outline of English literature. Hong Kong:
Longman.
2. บทความในหนังสือ
ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง, (หน้า เลขหน้าที่
อ้าง). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง / Example
รุ่งนภา ฉิมพุฒ. (2545). ลิเกในจังหวัดพิษณุโลก. ใน ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และพัชรินทร์ สิรสุนทร
(บรรณาธิการ), ความรู้คู่สังคม รวมผลงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (หน้า 67-94). กรุงเทพฯ: พี. เอ. ลีฟวิ่ง.
วนิดา บารุงไทย. (2545). รู้จัก...‛ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก‛ จากหนังสือรู้จักยังไม่มากพอที่จะรัก
ยังไม่รู้จักมากพอที่จะเกลียด. ใน สารคดี: กลวิธีการเขียนและแนววิจารณ์
(หน้า 133-142). กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก.
Bergstein, J. M. (2000). Tubular function. In E. B. Richard, M. K. Robert and B. J. Hal
(Eds.), Nelson textbook of pediatrics (16th ed., p. 596). Philadelphia: W.B.
Saunders.

3. หนังสือสารานุกรม
ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อสารานุกรม, (เล่มที่ เล่มที่อ้าง, หน้า เลขหน้าที่อ้าง).
สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง / Example
สนม ครุฑเมือง. (2530). หม้อคอควาย. ใน สารานุกรมของใช้พื้นบ้านไทยในอดีต
เขตหัวเมืองฝ่ายเหนือ (หน้า 274-275). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พลับลิชชิ่ง.
McNeil, D. W., Turk, C. L. and Ries, B. J. (1994). Anxiety and fear. In Encyclopedia of
human behavior (Vol.1, pp. 151-163). San Diego: Academic Press.
Tickner, F.J. (1981). Apprenticeship and employee training. In P. W. Goetz (Ed.), The
new encyclopedia Britannica, macropedia (Vol.1, pp.1018 – 1023). Chicago:
Encyclopedia Britannica.
4. เอกสารประกอบการบรรยาย
4.1 เอกสารที่จัดพิมพ์รวมเล่ม และอ้างเฉพาะเรื่อง
ผู้บรรยาย (ผู้บรรยาย). (วันที่ เดือน ปีที่จัด). ชื่อเรื่องที่บรรยาย. ใน ชื่อเอกสารรวมเล่ม (หน้า เลข
หน้าที่อ้าง). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง / Example
วิสุทธิ์ ใบไม้ (ผู้บรรยาย). (5-7 มิถุนายน 2546). การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ.
ใน สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 13: พันธุศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(หน้า 11-15). พิษณุโลก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
4.2 เอกสารที่จัดพิมพ์เฉพาะเรื่อง
ผู้บรรยาย (ผู้บรรยาย) (วันที่ เดือน ปี). ชื่อเรื่องที่บรรยาย. สถานที่: หน่วยงานที่จัดบรรยาย.
ตัวอย่าง / Example
การสัมมนาเรื่อง “อุดมศึกษาไทยในยุคเปิดเสรีทางการค้าโลกด้านการศึกษา”. (23 – 25
มกราคม 2547). พิษณุโลก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.
เกษม วัฒนชัย (ผู้ปาฐกถา). (26 กรกฎาคม 2546). ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

บรรณานุกรมประเภทวารสาร
1. บทความทั่วไป
ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีท(ี่ เลขประจาฉบับ), เลขหน้าแรกที่ตีพิมพ์-เลขหน้า
สุดท้ายที่ตีพิมพ์.
ตัวอย่าง / Example
ปิยะดา วชิระวงศกร และเสวียน เปรมประสิทธิ์. (2548). การสะสมตะกั่วและแคดเมียมใน
พืชผักที่ปลูกในดินที่ได้รับการผสมตะกั่วและแคดเมียม. วารสารเกษตรนเรศวร,
8(1), 61-75.
แสงหล้า พลนอก, เชาวนี ล่องชูผล และสุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. (2548). ความฉลาดทาง
อารมณ์และความสาเร็จด้านการเรียนของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร. วารสารการศึกษาพยาบาล, 16(3), 33-39.
Jarboe, K. S., Littrell, K. and Tugrul, K. (2005). Long-acting injectable risperidone:
An emerging tool in schizophrenia treatment. Psychosocial Nursing and
Mental Health Services, 43(12), 25-33.
Spiegel, F. W. and Stephenson, S. L. (2000). Protostelids of Macquerie Island.
Mycologia, 92(5), 849-852.
2. บทวิจารณ์และบทความปริทัศน์หนังสือ
ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทวิจารณ์. [บทวิจารณ์หรือบทความปริทัศน์หนังสือเรื่อง ชื่อหนังสือที่
นามาวิจารณ์] ชื่อวารสาร. ปีท(ี่ เลขประจาฉบับ), เลขหน้าแรกที่ตีพิมพ์-เลขหน้า
สุดท้ายที่ตีพิมพ์.
ตัวอย่าง / Example
วนิดา บารุงไทย. (2547). พระราชนิพนธ์ ‚ความทรงจาในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ‛
พระราชานุสรณ์อันล้าเลอค่าแห่งประวัติศาสตร์สยาม [บทความเฉลิมพระเกียรติ
พระราชนิพนธ์เรื่อง ความทรงจาในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ].
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(2), 1-9.
Schatz, B. R. (2000). Learning by text or context? [Review of the book The social life of
information]. Science, 290(5495), 1304.

3. บทสัมภาษณ์
ผู้ให้สัมภาษณ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทสัมภาษณ์ [ชื่อสกุลผู้สัมภาษณ์, ผู้สัมภาษณ์]. ชื่อวารสาร, ปีที่
(เลขประจาฉบับ), เลขหน้าแรกที่ตีพิมพ์-เลขหน้าสุดท้ายที่ตีพิมพ์.
ตัวอย่าง / Example
มณฑล สงวนเสริมศรี. (2549). อธิการบดีสนทนา [สิริพร จันทร์บรรจง, ผู้สัมภาษณ์]. ข่าวสาร
ม.นเรศวร, 5(62), 4.
Chumsai, S. and Sirisumphan, K. (1985), Viewpoints: Thailand or Siam [Interviewed by
the editor]. Asiaweek, 11(17), 62.
บรรณานุกรมประเภทหนังสือพิมพ์
1. หนังสือพิมพ์ทั่วไป
ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่พิมพ์).ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, เลขหน้า.
2. กรณีบทความมีชื่อคอลัมน์
ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่พิมพ์). ชื่อคอลัมน์: ชื่อบทความ. ชือ่ หนังสือพิมพ์, เลขหน้า.
ตัวอย่าง / Example
ธวัช วิรัตติพงศ์. (14 มีนาคม 2549). ปฏิวัตินักวิจัยรุ่นใหม่ คืนอิสรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ.
มติชน, 8.
วีระ มานะคงตรีชีพ. (12 มิถุนายน 2549). กระจกหักมุม: ภาวะเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์
การเมืองปัจจุบัน. ไทยโพสต์, 6.
เสนอ 4 แนวทางตั้งวิทยาลัยชุมชน. (23 มีนาคม 2544). มติชน, 10.
อนัญชนา สาระคู. (23 มกราคม 2548). เงินทอง คม ชัด ลึก: ใช้ ‘เงินบริจาค’ หักลดหย่อนภาษี
ได้อย่างไร. คม ชัด ลึก, 15.
ออกพันธบัตรขาย 2 หมื่นล้าน. (7 เมษายน 2544). ไทยรัฐ, 9.
Billions spent in battle for Isan vote. (January 31, 2005). Bangkok Post, 1.
Pongrai, J. (March 14, 2006). Mini tsunami likely in next 50 years: Geologist. The Nation,
3A.

3. กรณีอ้างบทสัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์
ผู้ให้สัมภาษณ์. (วันที่ เดือน ปีที่พิมพ์).ชื่อบทความ. [ชื่อสกุลผู้สัมภาษณ์, ผู้สัมภาษณ์]. ชื่อ
หนังสือพิมพ์, เลขหน้า.
ตัวอย่าง / Example
ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์. (12 กันยายน 2549). จากศิษย์เก่า ทรท...สู่น้องใหม่ ชท.
[ทองนากศิริวิ เหล่าวงศ์โคตร, ผู้สัมภาษณ์]. มติชนรายวัน, 11.
บรรณานุกรมประเภทวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1. วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. วิทยานิพนธ์ หรือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อักษรย่อปริญญา, ชื่อ
มหาวิทยาลัย, ชื่อจังหวัดที่ตั้งมหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง / Example
กาญจน์ เรืองมนตรี. (2547). องค์ประกอบภาวะผู้นาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา: กรณีศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ กศ.ด., มหาวิทยาลัยนเรศวร,
พิษณุโลก.
ปวีณา มณีวัลย์, รัชนู แตงอ่อน, วิจิตรา ทองพาน, พ.ท.สมบัติ บุญกอแก้ว และสุชัย เชี่ยววิทย์การ.
(2548). การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกับการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและ
สังคม: กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศศ.ม.,
มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
Charusalaipong, P. (2004). Potentials of petroleum companies to divert investment
into solar energy in Thailand. Master thesis, M.S., Naresuan University,
Phitsanulok.
Singnoi, U. (2000). Norminal constructions in Thai. Doctoral dissertation, Ph.D.,
University of Oregon, Eugene.
Sun, H. (2000). Effect of informational support on uncertainty in illness among
mastectomy patients. Master thesis, M.Sc., Chiang Mai University, Chiang Mai.

2. หนังสือรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และหนังสือรวมบทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.1 หนังสือรวมบทคัดย่อ
ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ใน ชื่อหนังสือรวมบทคัดย่อ, (หน้า เลขหน้าที่อ้าง). สถานที่พิมพ์:
สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง / Example
กฤษณา วงษ์รักษ์. (2542). วิเคราะห์ความเชื่อที่ปรากฏในนวนิยายเหนือธรรมชาติของ ‚แก้วเก้า‛
ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2536. ใน บทคัดย่อวิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต ปี
การศึกษา 2542 (หน้า 69). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ณัฐกานต์ ตาบุตรวงศ์, พัชรินทร์ อ่อนอารีย์ และรัศมีแข จงธรรม์. (2543). การติดเชื้อของแผล
ผ่าตัด รพ.พุทธชินราช. ใน รวมผลวิจัยทางคลินิก นิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีการศึกษา 2543 (หน้า 146-176). พิษณุโลก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร.
2.2 สิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร
ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร. ปีท(ี่ เลขประจาฉบับ), เลขหน้าแรกที่ตีพิมพ์-เลขหน้า
สุดท้ายที่ตีพิมพ์.
ตัวอย่าง / Example
จุฬาลักษณ์ กุคาอู. (2548). การศึกษาวิเคราะห์คาศัพท์ภาษาถิ่นอีสานที่ปรากฏในวรรณคดีไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 3(1), 16-25.
Bennett, M. P. (1997). The effect of mirthful laughter on stress and natural killer cell
cytotoxicity. Dissertation Abstracts International – B, 58(07), 33-53.

3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์
ผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ อักษรย่อปริญญา, ชื่อมหาวิทยาลัย, ชื่อ
จังหวัดที่ตั้งมหาวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่ของไฟลล์ (URL)
ตัวอย่าง / Example
นงนุช โอบะ. (2545). องค์ประกอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพและความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพกับปัจจัยคัดสรรบางประการของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์
กศ.ด., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2549,
จาก http://index.dc.thailis.uni.net.th:8000/DCMS_NU/detail.nsp
Presting, K. A. (2006). Analysis of conditional expressions. Thesis, M.A.,
The University of North Carolina at Chapel Hill. Retrieved September
13, 2006, from http://proquest.umi.com/pqdweb?index=3&did=107967
3331&SrchMode=1&sid...
บรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
1. จดหมายข่าว
ผู้แต่ง. (เดือน ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความหรือชื่อเรื่อง. ชื่อจดหมายข่าว. ปีท(ี่ เลขประจาฉบับ), เลข
หน้าแรกที่ตีพิมพ์-เลขหน้าสุดท้ายที่ตีพิมพ์.
ตัวอย่าง / Example
ธิติมา สุบิน. (มิถุนายน-สิงหาคม 2548). โครงการสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา. ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 6(1-3), 5.
2. จุลสารและแผ่นพับ
ชื่อแผ่นพับ/จุลสาร. (ปีที่พิมพ์). [แผ่นพับ/จุลสาร]. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.

ตัวอย่าง / Example
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2549 ที่ไม่ต้องปรับพื้นฐานความรู้. (2549). [แผ่นพับ].
พิษณุโลก: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.
กฎหมายในชีวิตประจาวัน. (ม.ป.ป.). [จุลสาร]. พิษณุโลก: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร.
BBA: Faculty of Business. (n.d.). [Brochure]. Chonburi: Asian University of Science
and Technology.
3. จดหมายเหตุ คาสั่ง ประกาศ แผ่นปลิว
ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่พิมพ์). ชื่อคอลัมน์: ชื่อบทความ. ชือ่ หนังสือพิมพ์, เลขหน้าแรกที่ตีพิมพ์เลขหน้าสุดท้ายที่ตีพิมพ์.
ตัวอย่าง / Example
หอสมุดแห่งชาติ. (จ.ศ. 1206) เลขที่ 12. จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3.
มหาวิทยาลัยนเรศวร. (23 กรกฎาคม 2547). ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับนิสิตทุจริตการทาวิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยนเรศวร. (8 กุมภาพันธ์ 2549). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549.
มหาวิทยาลัยนเรศวร. (10 เมษายน 2549). คาสั่งที่ 686/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการสัมมนาทางวิชาการและปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาโท
แผน ข ปีการศึกษา 2548.
4. สารสนเทศในราชกิจจานุเบกษา
ชื่อเรื่อง. (วันที่ เดือน ปีที่พิมพ์). ราชกิจจานุเบกษา ฉบับระบุฉบับ เล่มที่(ตอนที่).หน้า เลขหน้า
แรกที่ตีพิมพ์-เลขหน้าสุดท้ายที่ตีพิมพ์.
ตัวอย่าง / Example
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชารุด พ.ศ. 2548.
(29 ธันวาคม 2548). ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา. 122(126 ก). หน้า 12-14.
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533. (29 กรกฎาคม 2533). ราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษ. 107(131). หน้า 1-33.

บรรณานุกรมวัสดุไม่ตีพิมพ์
1. สื่อประเภทแถบบันทึกเสียง วีดิทัศน์ แผ่นซีดี ภาพยนตร์ โทรทัศน์และวิทยุ งานศิลปะ การแสดง
ผู้รับผิดชอบ. (หน้าที)่ (ปีที่ผลิต). ชื่อเรื่อง [ประเภทสื่อ]. สถานที่ผลิต: แหล่งผลิต.
ตัวอย่างประเภทแถบบันทึกเสียง / Example of Tape recorder
กิตติ กันภัย (ผู้เรียบเรียง). (ม.ป.ป.). พัฒนาบุคลิกภาพผู้นา [แถบบันทึกเสียง]. กรุงเทพฯ:
ไลบรารี่.
พูนพงษ์ งามเกษม (ผู้บันทึก). (2548). เพลงกล่อมเด็ก จังหวัดพิษณุโลก [แถบบันทึกเสียง].
พิษณุโลก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
Lake, F. L. (Author and speaker). (1989). Bias and organizational decision making
[Cassette]. Gainesville: Edwards.
ตัวอย่างประเภทวีดิทัศน์ / Example of VDO
เปิดตานานเบญจภาคี [วีดิทัศน์]. (2538). กรุงเทพฯ: เดตัมกรุ๊ป.
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (ผู้อานวยการผลิต). (2538). คนไท: ความจริง ความเชื่อ หรือเชื้อชาติ,
ตอนที่ 4 ไทหย่า [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ: พาโนราม่า ดอคคิวเมนทารี่.
อานันท์ กาญจนพันธ์ (ผู้เรียบเรียง). (2544). ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา [วีดิทัศน์].
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
Weir, P. B. (Producer); Harrison, B. F. (Director). (1992). Levels of consciousness
[Videotape]. Boston, Massachusetts: Filmways.
ตัวอย่างประเภทแผ่นซีดี / Example of Compact Disc
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ผลิต). (ม.ป.ป.). พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
[วีดิทัศน์ซีดี]. พิษณุโลก: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร.
เมโทรแผ่นเสียง-เทป (ผู้ผลิต). (2549). 60 ปี 60 ล้านความดี ถวายเป็นราชพลี 60 ปี
พ่อหลวงครองราชย์ [ซีด]ี . ม.ป.ท.
Martin, R. (Singer). (1991). Vuelve [CD]. Mexico City: Sony Music Entertainment.
Next Step (Producer). (1999). Total animated gifts [CD]. N.P: n.p.

ตัวอย่างประเภทภาพพยนต์ / Example of Movie
ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล (ผู้อานวยการผลิตและผู้กากับการแสดง). (2549). ตานานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: พร้อมมิตรโปรดักชั่น.
อังเคิล [นามแฝง] (ผู้อานวยการผลิต); ธนิต จิตนุกูล (ผู้กากับการแสดง). (2544). บางระจัน
[ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: ฟิลม์ บางกอก (บีอีซี เทโร เอนเตอร์เทนเมนต์).
Holdt, D. (Producer); Ehlers, E. (Director). (1997). River at high summer:
The St. Lawrence [Film]. Hollywood, California: Hartford Film.
Redford, R. (Director). (1980). Ordinary people [Film]. Hollywood, California: Paramount.
Verbinski, G. (Director). (2003). Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
[Film]. Hollywood, California: Walt Disney.
ตัวอย่างประเภทรายการโทรทัศน์และวิทยุ / Example of TV and Radio Program
ไตรภพ ลิมปพัทธ์ (ผู้อานวยการผลิต). (15 กรกฎาคม 2544). เกมเศรษฐี [รายการโทรทัศน์].
กรุงเทพฯ: บอร์นคอร์ปอเรชั่น.
Keillor, G. (Producer); Smith, L. (Director). (October 2, 1993). A Prairie Home
Companion [Radio Program]. St.Louis, Missouri: KMOX.
ตัวอย่างประเภทศิลปกรรม / Example of Art Work
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปิน). (2539). จิตรกรรมประกอบบทพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [จิตรกรรม]. กรุงเทพฯ: ธนาคารไทยพาณิชย์.
Gogh, V. V. (Artist). (1888). Entrance to the public gardens in Arles [Painting].
New York: Metropolitan Museum of Art.
ตัวอย่างประเภทการแสดง / Example of The Play & Concert
คู่กรรม เดอะ มิวสิคัล [ละครเพลง]. (15-25 สิงหาคม 2549). กรุงเทพฯ: ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย.
รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ (ผู้ขับร้อง). (28 พฤษภาคม 2549). งานรวมตัว...ครอบครัวฟิล์ม
[คอนเสิร์ต]. กรุงเทพฯ: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย.
Taylor, J. (Vocalist). (October 1, 1993). James Taylor Live: 1993 concert tour
[Concert]. Champaign: University of Illinois, Assembly Hall.

2. ฐานข้อมูลสาเร็จรูป (Database CD-ROM)
ผู้แต่ง. (ปีที่ผลิต). ชื่อเรื่อง [ฐานข้อมูลสาเร็จรูป].( ชื่อฐานข้อมูล: หมายเลขกากับเอกสาร)
ตัวอย่าง / Example
สุภาพร ไชยวงค์. (2547). การพัฒนาตัวบ่งชี้การดาเนินงานเกณฑ์การตรวจสอบ และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร [ฐานข้อมูลสาเร็จรูป].
(ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย: TIAC: CD-ROM 1183)(ต้นฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2545)
Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: Characteristics
of referring and nonreferring supervisors [CD-ROM]. (Proquest File:
Dissertation Abstracts Item: 9315947)
McNicol, S. (1980). Elementary school mathematics in Canada: The nature of provincial
elementary mathematics curricula as perceived by ministries of education,
schools and teacher personnel [CD-ROM]. (ERIC: Document Reproduction
Service No. ED 183 415)
บรรณานุกรมสื่อออนไลน์
1. บทความออนไลน์
1.1 รูปแบบและตัวอย่างภาษาไทย
ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่ของไฟล์
(URL).
ตัวอย่าง / Example
จิรวัฒน์ พิระสันต์ และวนิดา บารุงไทย. (8 เมษายน 2543). วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ
เรื่อง พระมหาชนก: ความงดงามแห่งวรรณกรรมสยาม ความงดงามแห่งน้า
พระราชหฤทัย. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2544, จาก http://www.nu.ac.th/article/
chanok.html

1.2 รูปแบบและตัวอย่างภาษาอังกฤษ
Author. (Month Date Originated Year). Name of Tiitle. Retrieved Month Date, Year, from
Name of URL.
ตัวอย่าง / Example
American Psychological Association. (September 15, 1995). APA public policy action
alert: Legislation would affect grant recipients. Retrieved January 25, 1996, from
http://www.apa.org/ppo/istook.html
Bain, F. W. (June 16, 2006). A digit of the moon. Retrieved September 12, 2006,
from http://en.wikipedia.org/wiki/F._W._Bain
2. บทความในสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ
2.1 บทความในสื่อออนไลน์ หมายถึงบทความที่เผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อออนไลน์ประเภท
ใดประเภทหนึ่ง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
2.1.1 รูปแบบและตัวอย่างภาษาไทย
ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. ชื่อสื่อออนไลน์ สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก
แหล่งที่อยู่ของไฟล์(URL).
ตัวอย่าง / Example
พิชัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์. (ตุลาคม 2546). การวิจัยตลาด. วารสารประสิทธิภาพการจัดการ.
สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2549, จาก http://www.smethai.net/effectivemanagement/
index.asp/
ราชบัณฑิตชี้ชัด ‚มุกตลก‛ ใช้ ก ไม่ใช่ ข. (7 พฤศจิกายน 2547). ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ
10 กันยายน 2548, จาก http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?
NewsID=9470000078260
แสมดา [นามแฝง]. (7 เมษายน 2544). ข่าวเกษตร: พฒ. (กรมพัฒนาที่ดิน) จับมือทางหลวง
ใช้หญ้าแฝกป้องกันถนนถูกน้ากัดเซาะทาลาย. เดลินิวส์. สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2544,
จาก http://www.dailynews.co.th/agriculture/ agr_news1.html

2.1.2 รูปแบบและตัวอย่างภาษาอังกฤษ
Author. (Month Date Originated Year). Name of Tiitle. Name of Online media Retrieved
Month Date, Year, from Name of URL.
ตัวอย่าง / Example
Coles, J. (September 14, 2006). Council bans ‘danger’ doormats. The Sun. Retrieved
September 14, 2006, from http://www.thesun.co.uk/article/0,
2-2006420584,00.html
Robinson, P. (January 2005). Aptitude and second language acquisition. Annual review
of applied linguistics. Retrieved September 14, 2006,
from http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?iid=322778
2.2 กรณีอ้างหนังสือออนไลน์ที่ไม่ระบุบทหรือตอนให้ลงรายการ ดังนี้
2.2.1 รูปแบบและตัวอย่างภาษาไทย
ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อสื่อออนไลน์ สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่ของ
ไฟล์(URL).
ตัวอย่าง / Example
ริฎอ อะหมัด สมะดี. (8 มิถุนายน 2546). เมื่อความจริงปรากฏ. สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2550,
จาก http://www.islaminthailand.com/text.php?id=99
2.2.2 รูปแบบและตัวอย่างภาษาอังกฤษ
Author. (Month Date Originated Year). Name of Online media Retrieved Month Date,
Year, from Name of URL.
ตัวอย่าง / Example
Bernstein, A. J. (n.d.). How to deal with emotionally explosive people. Retrieved March
26, 2007, from http://www.netlibrary.com/Details.aspx?ProductId=
86816&Terms =psychology&...

3. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
3.1 รูปแบบและตัวอย่างภาษาไทย
ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทหรือชื่อเรื่อง. ชื่อบทเรียนออนไลน์ สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน
ปี, จาก แหล่งที่อยู่ของไฟล์(URL).
ตัวอย่าง / Example
ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (ม.ป.ป.). ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์. 355308 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน
การสอน. สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2550, จาก http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355308/
frame_menu.htm
3.2 รูปแบบและตัวอย่างภาษาไทย
Author. (Month Date Originated Year). Name of Tiitle. Name of Online Subject or
Program Retrieved Month Date, Year, from Name of URL.
ตัวอย่าง / Example
Mae Fah Luang University. (n.d.). Chapter 7: Storage. 1405102 Introduction to
postharvest technology. Retrieved March 26, 2007,
from http://e-learning.mfu.ac.th/mflu/1405102/Lesson.htm

การจัดเรียงลาดับ
1. ลาดับตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง (หรือชื่อหนังสือ ในกรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง) ตามลาดับพยัญชนะ
ของไทย คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ...ฮ ทั้งนี้ ไม่คานึงถึงเสียง เช่น ทรายทอง ให้ใช้ตัวอักษร ท จัดลาดับ ดังลาดับ
ต่อไปนี้
ก ข ฃ ค ฅ ฑ 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 ล ฦ ว ศ ษ ส
ห ฬ อ ฮ
2. การเรียงสระ ให้ลาดับตามรูปเช่นเดียวกัน โดยเรียงลาดับดังนี้

ทั้งนี้ให้เรียงตามรูปพยัญชนะก่อน แล้วจึงเรียงตามรูปสระ เช่น
สมพร พุฒตาล เบ็ทซ์
เสมอ ถาน้อย
โสภา กัณหา มะสึนาริ
3. โดยปกติ ไม่ลาดับวรรณยุกต์ ยกเว้นกรณีที่เป็นคาที่มีตัวสะกดการันต์เหมือนกัน ให้เรียง
ตามลาดับของวรรณยุกต์ และถ้ามีคาที่มีตัวสะกดการันต์เหมือนกันที่มีไม้ไต่คู้ ให้เรียงคาที่มีไม้ไต่คู่ก่อน
เช่น
เก็งก็อย [นามแฝง]
เก่งกาจ เพียรชม
เก๋งจีน [นามแฝง]

