ตัวอยางการเขียนอางอิง บรรณานุกรม
1. ตํารา
ชื่อผูเขียน (ปที่พิมพ).ชื่อเรื่อง.สถานที่พิมพ.หนวยงาน.พิมพครั้งที่.(จํานวนหนา)
ตัวอยาง
ชูจิตต เหลาเจริญสุข, สมฤดี ปาละวัล, อุชุพร บถพิบูลย, พุมพนิต คงแสง และจันจลี ถนอมลิขิตวงศ.(2560).
การจัดการเรียนรู.ยะลา : เอสพริ้นท. พิมพครั้งที่ 1.(191หนา).
2. รายงานการวิจัย
ชื่อผูแตง.(ปที่พิมพ).ชื่อรายงานการวิจัย(ครั้งที่พิมพ).สถานที่พิมพ:สํานักพิมพหรือโรงพิมพหรือ
หนวยงาน.
ตัวอยาง
สมศักดิ์ ดานเดชา. (2550). รายงานการวิจัย เรื่อง ปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต.ยะลา : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
3. รายงานการประชุมทางวิชาการ
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ใน ชื่อรายงานการประชุม วัน เดือน ป (หนา....).
สถานที่พิมพ : หนวยงานที่จัด
ตัวอยาง
วิสูตร อยูคง. (2537). การฟนตัวของปาชุมชนคงใหญ. ใน เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการฟนปาโดย
ชวยตนไมใหสืบพันธุตามธรรมชาติ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2537(หนา 10-11). กรุงเทพฯ : ศูนย
ฝกอบรมวนศาสตรชุมชน.
Paitoon Sinlarat. (1995). Success and failure of Faculty Development in Thai University.
In Preparing Teachers for all the world’s Children : An Era of Transformation.
Proceedings of International Conference 17 th December 1995. (pp.217-233).
Bangkok : UNICEF.

4. บทความวารสารวิชาการ
ชื่อผูเขียนบทความ. (พ.ศ. หรือ ค.ศ.,เดือน). ชื่อบทความ . ชื่อวารสาร. ปที่ (ฉบับที่) : เลขหนาของ
บทความที่อาง.
4.1 ผูแตงคนเดียว
ตัวอยาง
ปาริฉัตร บัตรประโคน. (2545,เมษายน). เหลียวหลังแลหนาการปฎิรูปการศึกษา. วารสาร
การศึกษาไทย.3(21) : 22-25.
Berman, L.M. (1987,March). More than chaise. Education Leadership. 5 (9) :
42-48.
หมายเหตุ บรรณานุกรมภาษาอังกฤษไมใสตัวเลขฉบับที่ใน ( ) ใสเฉพาะปที่ เนื่องจากวารสาร ชื่อนั้นๆ จะนับ
หนาตอเนื่องกันทุกฉบับใน 1 ป ถาไมตอเนื่องในแตละฉบับใหลงรายการเชนเดียวกับภาษาไทย
4.2 ผูแตง 2 คน
ตัวอยาง
จุมพล พูลภัทรชีวิน และรัตนา ตุงคสวัสดิ์. (2542). วิวัฒนาการและทางเลือกของนโยบายการ
ครุศึกษาของรัฐบาลไทย. วารสารครุศาสตร. 27 (2) : 98-106.
Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organization.
Consulting Psychology Journal : Practice and Research. 45 (2) : 10-36.
4.3 ผูแตง 3 คนหรือมากกวา
ตัวอยาง
อรจรีย ณ ตะกั่วทุง, สุกรี รอดโพธิ์ทอง, และวิชุดา รัตนเพียร. (2541). แนวการพัฒนาการสอน
วิชาคอมพิมเตอรในโรงเรียนมัธยมศึกษา. วารสารครุศาสตร. 27 (1) : 90-101.
สมเกียรติ พงษไพบูลย, สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ, ปรีชา คลายพักตร,ยงยศ เล็กกลาง, และสมพงษ
สิงหะพล. (2542) กระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูองคกรปกครองทองถิ่น. วารสาร
สีมาจารย.13 (26) : 10-16.
Borman, W.C.,Hanson, M.A., Oppler,S. H., Pulakos, E. D.,& White, L.A. (1993). Role of
early supervisory experience in supervisory performance. Journal of Applied
Psychology. 78 (3) : 443-449.

5. บทความในนิตยสาร
ชื่อผูเขียนบทความ.(พ.ศ. หรือ ค.ศ., เดือน วันที่).ชื่อบทความ.ชื่อนิตยสาร.ปที่ (ฉบับที่):เลขหนา
ตัวอยาง
ลอม เพ็งแกว. (2542,มิถุนายน 12). สุนทรภูเกิดที่ไหน.ศิลปวัฒนธรรม. 20 (8) : 103-105.
Posner, M. I. (1993,October 29). Seeing the mind. Science. 262 (5) : 673-674.
6. บทความในจดหมายขาว
ชื่อผูเขียนบทความ.(พ.ศ.หรือ ค.ศ.,เดือน วันที่).ชื่อบทความ.ชื่อหนังสือพิมพ.เลขหนาของบทความ
ตัวอยาง
ราชภั ฏ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร เ ชิ ง รุ ก สู พ.ร.บ. การศึ ก ษาแห ง ชาติ ข อเวลา 3 ป เ ห็ น ผล. (2542,สิ ง หาคม 27).
จดหมายขาวสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 1.
7. บทความในหนังสือพิมพ
ชื่อผูเขียนบทความ. (พ.ศ. หรือ ค.ศ.,เดือน วันที่). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ. เลขหนาของบทความ
ที่ใชอางอิง
7.1 บทความในหนังสือพิมพที่ปรากฎชื่อผูแตง
ตัวอยาง
ธํารง บัวศรี. (2545, พฤษภาคม 14). วิกฤติปฏิรูปการศึกษา : ลาชา บิดเบือนและลมเหลวจริงหรือ.
มติชน : 7.
7.2 บทความในหนังสือพิมพที่ไมปรากฏชื่อผูแตง
ถาไมมีชื่อผูเขียนบทความ ใหใสชื่อบทความไวขางหนา ตามดวย พ.ศ. หรือ ค.ศ., เดือนและวันที่ใน
วงเล็บ ชื่อหนังสือพิมพ และเลขหนาของบทความที่ใชอางอิง
ตัวอยาง
ภาษีน้ํามัน คิดตามอัตราตามปริมาณ. (2542,กันยายน 29). มติชน. : 2.

