บทที่ 4

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพอื่นๆ
โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการที่ไดขอมูลมาเพื่อประกอบการเขียนวิทยานิพนธในเรื่องนั้นๆ
บรรณานุกรมกําหนดใหอยูตอจากสวนเนื้อความและกอนภาคผนวก เปนรายชื่อของ
เอกสารและแหลงความรูตางๆ ที่ใชอางในวิทยานิพนธ เชน ในบทนํา บทวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ บทวิธีดําเนินการวิจัย และบทการอภิปรายผลการวิจัย ทั้งนี้เอกสารและแหลงความรูตางๆ
อาจนํ า มาจากหนั งสื อ วารสาร การสั ม ภาษณ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้ ง นี้ ก ารอ า งอิ ง มี
วัตถุประสงคเพื่อที่จะสนับสนุนหรือคัดคานขอความตอนใดตอนหนึ่งที่ผูวิจัยเขียนลงในเนื้อหาสวน
นั้นของวิทยานิพนธ ดังนั้นเมื่อเรียบเรียงวิทยานิพนธเสร็จ เอกสารและแหลงตางๆ ที่ใชอางอิง ให
นํ า มาเรี ย งตามลํ า ดั บ ตั ว อั ก ษร โดยถื อ ตามการจั ด ลํ า ดั บ ตั ว อั ก ษรของพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถานฉบับปจจุบัน หรือ พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ที่เปนที่ยอมรับทั่วไป
บรรณานุกรม มีประโยชนในการใหขอมูลที่จําเปนตอผูสนใจไดติดตามเอกสารและ
แหลงตางๆ ที่ ไดอางอิงไวในวิทยานิพนธนั้นไดถูกตองและแมนยํา ดังนั้นรายการทุกรายการที่
ปรากฏในบรรณานุกรม ตองตรงกับการอางที่ปรากฏในเลม ขอมูลในบรรณานุกรมตองถูกตองและ
สมบูรณ ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนที่ตองตรวจสอบบรรณานุกรม นักศึกษาจะตองรับผิดชอบในการ
หาข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ เอกสารและแหล ง ที่ ใ ช อ า งอิ ง เสมอ ข อ มู ล ในบรรณานุ ก รมที่ ต อ ง
ตรวจสอบ ไดแก การสะกดชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ปที่พิมพ หมายเลข เลมที่ และเลขหนา
เปนตน
การพิมพบรรณานุกรม
1. พิมพคําวา “บรรณานุกรม” ไวตรงกลางหนากระดาษหางจากขอบบน 2 นิว้ หรือ 5 เซนติเมตร
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2. บรรณานุกรมรายการแรก เวนระยะหางจากคําวา “บรรณานุกรม” สามบรรทัดพิมพเดี่ยว
3. การพิมพบรรทัดแรกของบรรณานุกรมแตละรายการใหพิมพชิดขอบกระดาษดานซาย
บรรทัดตอมาใหยอหนาแปดระยะอักษรพิมพ โดยเริ่มพิมพตัวอักษรที่เกา
4. การเวนระยะระหวางบรรทัดในบรรณานุกรมแตละรายการ และการขึ้นรายการ
ใหมใหเวนระยะเทากัน
5. พิมพบรรณานุกรมภาษาไทยแยกจากภาษาอังกฤษ โดยพิมพบรรณานุกรมภาษาไทย
กอนตอดวยภาษาอังกฤษ
การจัดลําดับบรรณานุกรม
1. จัดเรียงบรรณานุกรม ตามลําดับอักษรชื่อผูแตงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
หากชื่อตัวซ้ํากันจึงเรียงลําดับตามอักษรชื่อสกุล
สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอื่น ที่นิยมเรียกชื่อสกุลเปนหลัก การ
เรียงลําดับชื่อผูแตงในบรรณานุกรมจึงเรียงตามชื่อสกุลตามดวยชื่อตัวอักษรยอตัวแรกของชื่อตัว
โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น
2. เอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลําดับดวยอักษรชื่อหนังสือ หรือชื่อบทความ ขึ้นอยู
กับประเภทของเอกสารนั้น ๆ
3. ขอความที่เปนสวนแรกของบรรณานุกรม ที่เปนชื่อยอ สัญลักษณ หรือตัวเลขใหถือ
ตามเสียงอานเปนคําเต็ม เชน
34 ปแหงระบอบประชาธิปไตย อานวา สามสิบสี่ปแหงระบอบประชาธิปไตย
1 is one. อานวา One is one. (ใหใชอักษร O ในการเรียงลําดับ)
4. การเรี ย งลํ า ดั บ บรรณานุ ก รมจากเอกสารหลายเรื่ อ งของผู แ ต ง คนเดี ย วกั น ให
เรียงลําดับตามปที่พิมพ โดยขึ้นตนดวยปที่พิมพกอนสุดตามลําดับจนถึงปที่พิมพหลังสุด
ทั้งนี้ ตั้งแตเอกสารลําดับที่สองเปนตนไป (ของผูแตงคนเดียวกัน) ใหใชเสนตรงยาว
แปด ระยะอักษรพิมพในตําแหนงชื่อผูแตง ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.) ดังตัวอยาง
ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา. (2526). สภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร. ใน รายงานกิจการของสภา
กรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2526, จัดทําโดย สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหามหานคร, หนา 35 - 37. กรุงเทพมหานคร: ยูไนเต็ดโปรดักชั่น.
(2527). สภาพทั่วไปของกรุงเทพนคร. ใน กรุงเทพมหานคร 2527, จัดทําโดยสํานัก
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นโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร, หนา 30 - 31. กรุงเทพมหานคร: เอ็ม.ไอ.ซี. ครีเอชั่น.
(2530).พระบรมราชจั ก รี ว งศ กั บ กรุ ง เทพมหานคร. กรุ ง เทพมหานคร: โรงพิ ม พ
อักษรไทย.
5. การอางจากเอกสารหลายเรื่องของผูแตงคนเดียวกันพิมพในปเดียวกัน ใหใสอักษร ก
ข ค หรือ a,b,c หลังปพิมพ โดยระบุใหตรงกับสวนที่อางอิงในเนื้อหา ตัวอยางเชน
กระทรวงมหาดไทย. กรมการปกครอง. (2535) ก. กฎหมายและระเบี ย บการเลื อ กตั้ ง
ผูแทนราษฎร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสวนทองถิ่น.
(2535) ข. รายงานการวิ จั ย เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร 13 กั น ยายน 2535.
กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.
ซึ่งมีการอางอิงในเนื้อหา ดังตัวอยาง ตอไปนี้
(กระทรวงมหาดไทย 2535 ก: 17 - 18)
(กระทรวงมหาดไทย 2535 ข: 25)
การเขียนสวนประกอบบรรณานุกรม
ในการเขี ย นบรรณานุ ก รมมี แ บบแผนและหลั ก เกณฑ แ ตกต า งกั น ตามประเภทของ
เอกสาร เชน หนังสือ บทความในหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ สารานุกรม วิทยานิพนธ จุลสาร
เอกสารอัดสําเนา การสัมภาษณ รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม แบงตามประเภทของเอกสารไดดังนี้
1. หนังสือ ในการเขียนบรรณานุกรมที่เปนหนังสือนั้น มีสองรูปแบบ ซึ่งสามารถเลือก
ใชแบบใดแบบหนึ่งแลวใชแบบนั้นตลอดทั้งเลม
รูปแบบ
ชื่อผูแตง.\ (ปที่พิมพ).\ ชื่อหนังสือ.\ เลมที่หรือจํานวนเลม.\ ครั้งที่พิมพ.\ ชื่อชุดหนังสือและ
ลําดับที่.\ สถานที่พิมพ:\ สํานักพิมพ
รายละเอียดในสวนตางๆ มีดงั นี้
1.1 ชื่อผูแตง
1.1.1 ถาเปนชาวไทยใหพิมพชื่อกอนแลวตามดวยนามสกุล ถึงแมเขียนเอกสาร
เปนภาษาอังกฤษก็ตาม ถาเปนชาวตางชาติใหลงชื่อสกุล ตามดวยอักษรยอของชื่อตนและชื่อกลาง
โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางชื่อสกุลและชื่อตน และใชเครื่องหมายมหัพภาค (.) ทาย
ตัวอักษรยอของชื่อตนและชื่อกลาง เชน
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สุพัตรา สุภาพ.
Jariya Nualniran.
Bearden, H.J.
Shargel, L.
1.1.2 ผู แต งที่มีฐานั นดรศักดิ์ บรรดาศัก ดิ์ สมณศั กดิ์ ใหพิ มพ ชื่อแล วตามดว ย
เครื่องหมายจุลภาค (,) ตอดวยฐานันดรศักดิ์ เชน
วิจิตรวาทการ, หลวง.
ศุภวัฒย เกษมศรี, พันเอก ม.ร.ว.
ราชวรมุนี, พระ.
1.1.3 ผูแตง 3 คน หรือมากกวา 3 คน แตไมเกิน 6 คน ลงชื่อผูแตงทุกคน โดยใช
เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นแตละชื่อและใชคําวา “และ” หรือ “and” หรือ “&” กอนชื่อผูแตง คน
สุดทายเชน
สุกัญญา ปริสญ
ั ญกุล, ศักดิ์ อนุสมรณ และมานพ ประภาษานนท.
Silverton, L., Eastcott, H.G. and Katz, J.
1.1.4 ผูแตงมากกวา 6 คนขึ้นไปใหใชคําวา “และคณะ” หรือ “et al.” หรือ “and
others” โดยเขียนตอจากชื่อผูแตงคนแรก ถาเอกสารสองเรื่องที่อาง เมื่อเขียนชื่อผูแตงคนแรกแลว
ตามดวยคําวา “และคณะ” หรือ “et al.” ทําใหรายการที่อางปรากฏคลายกัน ในกรณีนี้ เมื่ออางถึง
เอกสารเหลานั้นใหพยายามระบุชื่อผูแตงคนตอมาเรื่อยๆ จนถึงผูแตงคนที่ไมซ้ํากัน เชน
ปรีชา ชํานาญเวช และคณะ
ปรีชา ชํานาญเวช, พิชติ ภูติจนั ทร, สมมาตร พรหมภักดี และคณะ
ปรีชา ชํานาญเวช, พิชิต ภูตจิ ันทร, ปรีดา แยมเจริญวงศ และคณะ
Stevenson, H.W. et al.
Stevenson, H.W., Paulsen, D.F., Wheater, P. et al.
Stevenson, H.W., Paulsen, D.F., Kumar, V. et al.
1.1.5 ผูแตงเปนสถาบัน ใหลงชื่อเต็มของสถาบัน ชื่อสถาบันที่มีคํานําหนาไดแก
กรม กระทรวง ใหกลับคําเหลานั้นไวขางหลังโดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น เชน
วิชาการ, กรม
อนามัย, กรม
ศึกษาธิการ, กระทรวง
1.1.6 ถาไมมีผูแตง ใหเขียนชือ่ เรื่องในตําแหนงของผูแตง เชน
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College Bound Seniors. (1979). Princeton, NJ: College Board Publication.
1.1.7 ถาเปนหนังสือที่มีชื่อบรรณาธิการ ใหเขียนชื่อบรรณาธิการแทนผูแตง และ
ใสคําวา “(บรรณาธิการ)” หรือ “(Ed.)” หรือ “(Eds.)” แลวแตกรณี เชน
สมจิต หนุเจริญกุล. (บรรณาธิการ)
Forbes, S.M. (Ed.).
Letheridge, S. & Canon, C.R. (Eds.)
1.1.8 จบขอความดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
1.2 ปที่พิมพ
1.2.1 ระบุปที่พิมพงานนัน้ แลวใสวงเล็บ
1.2.2 สําหรับงานที่ไมตีพิมพ ปที่พิมพ หมายถึง ปที่ผลิตงานนั้น
1.2.3 งานที่อยูร ะหวางการจัดพิมพเผยแพรใหใชคําวา “ กําลังจัดพิมพ ” หรือ “in
press”
1.2.4 ถาไมปรากฏปที่พิมพใหระบุ คําวา “ม.ป.ป.” หรือ “n.d.” แลวแตกรณี
(ม.ป.ป. หมายถึง ไมปรากฏปที่พิมพ และ n.d. หมายถึง no date)
1.2.5 จบขอความดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
1.3 ชื่อหนังสือ
1.3.1 ใชอักษรตัวใหญ เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง พิมพตัวหนา
1.3.2 สําหรับชื่อเรื่องที่มีตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ใหใชเลขอารบิค ยกเวนแตวาเลขโรมัน
เปนสวนหนึ่งของชื่อหนังสือ
1.3.3 จบขอความดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
1.4 เลมที่หรือจํานวนเลม
1.4.1 ใหใสจํานวนเลมของหนังสือนั้นไว เชน จํานวน 4 เลม
1.4.2 ถาเปนภาษาอังกฤษใหใสคําวา “Vols.” ไวภายในวงเล็บเชน (Vols. 1 – 4)
1.4.3 จบขอความดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
1.5 ครั้งที่พิมพ
1.5.1 ใหใสครั้งที่พิมพของหนังสือเลมที่ใชอางอิง เชน พิมพครั้งที่ 4
1.5.2 ถาเปนภาษาอังกฤษใสคําวา “ed.” เชน “1sted.” “2nded.” “3rded.” “4thed.”
1.5.3 จบขอความดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
1.6 ชื่อชุดหนังสือและลําดับที่
1.6.1 ถาหนังสือที่ใชอางอิงอยูในชื่อชุดหนังสือใหใสชื่อชุดหนังสือหรือลําดับที่
ดวย
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1.6.2 จบขอความดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
1.7 สถานที่พิมพ
1.7.1 ใหระบุชื่อจังหวัด ถาเปนตางประเทศใหระบุชื่อเมือง ในกรณีที่มีชื่อเมืองไม
เปนที่รูจักแพรหลายใหระบุชื่อรัฐหรือประเทศที่สํานักพิมพนั้นตั้งอยูกํากับไวดวย ถาสํานักพิมพ
ตั้งอยูมากกวาหนึ่งเมือง ใหใชเมืองแรก
1.7.2 ถาในเอกสารไมปรากฏสถานที่พิมพใชคําวา “ม.ป.ท.” หรือ “n.p.” แลวแต
กรณี (ม.ป.ป. หมายถึง ไมปรากฏปที่พิมพ และ n.p. หมายถึง no place)
1.7.3 จบขอความดวยเครื่องหมายมหัพภาคคู (:)
1.8 สํานักพิมพ
1.8.1 ชื่อสํานักพิมพเขียนใหสั้นแตรูเรื่อง สํานักพิมพที่เปนสมาคม มหาวิทยาลัย ให
ระบุชื่อเต็ม สวนคําตอทาย เชน Publishers, Co., หรือ Inc., ใหตัดออก
1.8.2 จบขอความดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
ตัวอยาง
เรวดี ธรรมอุปกรณ. (2530). การใชยาบําบัดอาการ. พิมพครั้งที่3. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
วิชาการ, กรม. (2518). จุดประสงคในการสอน. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
บุษบา จินดาวิจักษณ. (บรรณาธิการ). (2534). การใชยาในโรคของระบบทางเดินหายใจ. กรุงเทพฯ:
โอเดียนสโตร.
สมบูรณ ไพรินทร.(2515).บันทึกเหตุการณทางการเมือง. (จํานวน 2 เลม). ม.ป.ท.
Junqueira, L.C. (1992). Basic histology. 2nd ed. New York: Appleton & Lange.
Swiet, M.D. & Tannock, I.F. (Eds.). (1993). Behavior seience for the boreds. (Vols.1– 2). 3rded.
New Jersey: Prentice - Hall.
2. หนังสือพิมพโอกาสพิเศษ หนังสือพิมพในโอกาสพิเศษ ไดแก หนังสืองานศพ งานวัน
สถาปนา กฐินหรืออื่นๆ ที่ถือเปนเอกสารอางอิงที่สําคัญ ใหลงรายการอางอิงเหมือนหนังสือธรรมดา
โดยเพิ่มเติมรายละเอียดของหนังสือดังกลาวไวในวงเล็บ ( ) ทายรายการ
รูปแบบ
ชื่อผูแตง.\\ (ปที่พิมพ).\\ ชื่อบทความ.\\ ชื่อหนังสือ.\\ สถานที่พิมพ:\ สํานักพิมพ, \ หนา .
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
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ตัวอยาง
ครูไทย. (2520). เมื่อคอมมิวนิสตครองเมือง. อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาวิภาวดีรังสิต. กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 96 - 148.
(คณะรัฐมนตรีจัดพิมพถวายพระเกียรติและสดุดีวีรกรรม).
ขจร สุขพานิช. (2497). เมื่อเซอรยอนเบาริงเขามาเจริญทางพระราชไมตรี. พระนคร: โรงพิมพมหา
มกุฎราชวิทยาลัย, (มหามกุฎราชวิทยาลัย พิมพถวาย ม.ล. ชัชวลิต เกษมสันต ในมงคล
สมัยมีพระชนม 5 รอบ 12 มิถุนายน 2497).
3. หนังสือแปล หนังสือแปลมีแบบแผน และหลักเกณฑในการบันทึกรายการอางอิงแตละ
แบบดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูแตง.\\ (ปที่พิมพ).\\ ชื่อเรื่อง.\\ แปลโดยผูแปล.\\ สถานที่พิมพ:\ สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
ช็อทแลนด, ชารล ไล. (2516). การประสบความมั่นคงทางสังคมในสหรัฐอเมริกา. แปลโดย สุพัตรา
สุภาพ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สภาวิจัยแหงชาติ.
Naumov, N.P. (1972). The ecology of animal. translated by Frederick K., Plous, Jr. Champaign:
University of Illinois Press.
4. บทความในหนั ง สื อ บทความในหนั ง สื อ ในที่ นี้ อ าจหมายถึ ง ข อ เขี ย นบทหนึ่ ง ใน
หนังสือเลมเดียวกันที่มีผูเขียนหลายคน มีแบบและหลักเกณฑในการบันทึกรายการอางอิง ดังนี้
รูปแบบ
ผูเขียนบทความ.\\ (ปที่พิมพ).\\ ชื่อบทความ.\\ ใน\ ชื่อบรรณาธิการ (ถามี), \ ชื่อหนังสือ.\
ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ:\ สํานักพิมพ.\ หนาแรก-หนาสุดทาย.
การลงรายการต า งๆ ส ว นใหญ ใ ช ห ลั ก เกณฑ เ ดี ย วกั บ หนั ง สื อ ส ว นการระบุ ชื่ อ
บรรณาธิการกับเลขหนานั้น ใหทําดังนี้
4.1 การระบุชอื่ บรรณาธิการใหเขียนชื่อตน ชื่อกลาง (ถามี) โดยใชชื่อยอแลวตามดวย
ชื่อสกุล
4.2 ถามีบรรณาธิการตั้งแตสองคนใหใชจุลภาค (,) คั่นแตละชื่อและใชคําวา “และ”
หรือ “and” กอนชื่อสุดทาย
4.3 ระบุคําวา (บรรณาธิการ) หรือ (Ed.) หรือ (Eds.) ภายในวงเล็บไวหลังชื่อเพื่อใหรู
วาบุคคลนั้นเปนบรรณาธิการ
4.4 ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
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4.5 สวนเลขหนา หมายถึงเลขหนาที่ปรากฏในเลม ใหระบุคําวาหนา หรือ p., pp. และ
ตามดวยเลขหนา เชน หนา 467-468. หรือ pp. 467-468. หลังเลขหนาใชมหัพภาค (.)
ตัวอยาง
ชัยพร วิชชาวุธ. (2518). การสอนในระดับอุดมศึกษา. ใน การสอนและการวัดผลการศึกษา. พระนคร:
ฝายวิชาการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 1 - 30.
Brown, R., & Dyer, A.F. (1972). Cell division in higher plants. In F.C.Steward (Ed.), Plant
physiology: An advanced treatise, New York: Academic Press. pp.49 - 90.
5. บทความในวารสาร บทความในวารสารมีแบบในการเขียนรายการอางอิง ดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ.\\(ปที่พิมพ).\\ ชื่อบทความ.\\ ชื่อวารสาร,\ ปที่ (ฉบับที่),\ เลขหนา.
การลงรายการชื่อผูเขียนบทความและชื่อบทความใชหลักเดียวกับชื่อผูแตงหนังสือ
5.1 ปที่พิมพ
5.1.1 ระบุเฉพาะปที่พิมพภายในวงเล็บตามหลังชื่อผูเขียนบทความ
5.1.2 หลังปพิมพใสเครื่องหมายมหัพภาค (.)
ในกรณีที่เอกสารนั้นไมมีปที่หรือเลมที่ (Volume) และฉบับที่ (Number) แตมี
เดือนปที่พิมพ ใหใชชื่อเดือนตามหลังปที่พมิ พ
5.2 ชื่อวารสาร
5.2.1 ใชตามที่ปรากฏในหนาปกในของวารสาร
5.2.2 เขียนชื่อเต็มโดยใชตวั ใหญตัวแรกทุกตัว หรือในกรณีใชชื่อยอตองเปนชื่อ
ยอที่นักวิชาการในศาสตรสาขานั้นยอมรับ เชน Journal ใชตัวยอ J
1) ชื่อวารสารใชตัวหนา
2) หลังชือ่ วารสารใสเครื่องหมายจุลภาค ( , )
5.3 ปที่หรือเลมที่และฉบับที่ (Volume and number or issue)
5.3.1 วารสารที่มีทั้งปที่หรือเลมที่ (Volume) และฉบับที่ (Number or issue) ให
ระบุใหครบถวน
5.3.2 วารสารที่ไมมีปที่หรือเลมที่ มีแตฉบับที่ ใหใชฉบับที่ หรือ No. เชน ฉบับที่
2 หรือ No. 2 โดยพิมพไวใน ( )
5.3.3 หลังฉบับที่ใหใสเครื่องหมายจุลภาค (,)
5.4 เลขหนา
5.4.1 ระบุเลขหนาที่บทความนั้นตีพิมพวาเริ่มจากหนาใดถึงหนาใด โดยไมมีคาํ วา
“หนา”
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5.4.2 ถาบทความพิมพตอในหนาอื่นของวารสารฉบับเดียวกัน ระบุเลขหนาที่
ปรากฏทั้งหมด โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น
5.4.3 หลังเลขหนาใหใสเครือ่ งหมายมหัพภาค (.)
ตัวอยาง
จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ และ ทวี สวนมาลี. (2519). ความสามารถในดานการเงินของเทศบาล:
กรณีของเทศบาลนครกรุงเทพกอนเปลี่ยนแปลงเปนกรุงเทพมหานคร.วารสารพัฒนบริหารศาสตร, 16 (เมษายน), 231 - 254.
ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ, สมคิด แกวสนธิ และทองอินทร วงศโสธร. (2519). การสอนแบบตางๆ
ในระดับอุดมศึกษา. วารสารครุศาสตร, 6 (พฤษภาคม – มิถุนายน), 34 - 49.
Adler, I.(1987). A model of contact pressure in phyllotaxis. J. Theor.Biol, 45(2), 1 - 79.
Alexander, C. (1965). A city is not a tree. Architectural Forum, 122(4), 58 – 62.
Area and population of Thailand by sex, region for selected Changwats. (1979). Quarterly
Bulletin of Statistics (Thailand), 27(2), 7.
Gardner, H. (1981, December). Do babies sing a universal song. Psychology Today, 70 - 76.
Wilson, K., and others. (1980). Rights and responsibilities in interlibrary cooperative ventures.
Southeastern Librarian, 30(1), 22 - 28.
6. บทความในหนังสือพิมพและนิตยสาร รายการอางอิงของบทความในหนังสือพิมพและ
นิตยสารคลายกับบทความในวารสาร จะตางกันตรงที่ไมตองมีการระบุปที่หรือเลมที่ แตใหระบุวนั ที่
ของหนังสือพิมพและนิตยสารฉบับนั้น
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ.\\ วัน เดือน ป.\\ ชื่อบทความ.\\ ชื่อหนังสือพิมพหรือนิตยสาร,\ เลข
หนา.
ตัวอยาง
ปราโมทย ทัศนาสุวรรณ. (3 สิงหาคม 2533). บทบาทของ ท.ท.ท. ในการเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม. นิตยสารธุรกิจทองเที่ยว, 57 - 67.
คึกฤทธิ์ ปราโมทย, ม.ร.ว. (12 มกราคม 2519). ขาวไกลนา. สยามรัฐ, 3.
Behind that Noble Prize. (1976, December 12). Nation Review, 6.
Prince, Dinah. (1987, June 1). Marriage in the ’ 80 s. New York , 30 - 38.
Savareia, E. (1976, October 2). What’s rigth with sight and sound journalism. Saturday Review, 18-21.
7. รายงานการประชุมทางวิชาการ รายงานการประชุมทางวิชาการที่พิมพเผยแพรใน
ลักษณะบทความ หรือบทหนึ่งในหนังสือรวมบทความ ใหลงรายละเอียดในลักษณะเดียวกันกับ
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รายการอางอิงของบทความในหนังสือ
8. เอกสารในการประชุมวิชาการ เปนเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ มีรูปแบบการ
เขียนอางอิงดังนี้
(ชื่อการประชุม)
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน. \\ (ปพิมพ, เดือน).\\ ชื่อบทความ.\\ เอกสารประกอบการประชุม,.........................
สถานที่จัดประชุม, จังหวัดหรือเมืองหรือรัฐ.

ตัวอยาง
วีระ สมบูรณ. (2550, กันยายน). ทางสองแพรงของมนุษยศาสตร. เอกสารประกอบการสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในสังคมบริโภคสุดโตง: จะขับเคลื่อนแผนพัฒนาฉบับที่
10 อยางไรดี, ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ณ เซ็นทรัลเวิลด, กรุงเทพ.
9. รายงานการวิจัย การลงรายการอางอิงประเภทรายงานการวิจยั มีรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูวิจัย.\\ (ปที่พิมพ).\\ ชือ่ รายงานการวิจัย.\\ ชื่อหนวยงานที่ใหทุนทําการวิจยั .\\เลขที่
ของรายงาน (ถามี). \\ สถานที่พิมพ : \ สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
บุบผา การีเวท. (2529). รายงานการวิจัยเรื่อง สาเหตุการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง: ศึกษาเฉพาะกรณีการบอกเลิกบอกเพิ่ม.
สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.
Bedford, Janet D. (1985). The utilization of the microcomputer in the administration of a
media Center in Higher Education Institutions. Ilinois State University. NGM
8608946. Survey: University Microfilms International.
10. วิทยานิพนธ รายการอางอิงวิทยานิพนธมีรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ.\\ (ปพิมพ).\\ ชื่อวิทยานิพนธ.\\ ระดับวิทยานิพนธ.\\ ชื่อสาขาวิชา
หรือภาควิชา\ คณะ\ ชื่อมหาวิทยาลัย.
10.1 ผูเขียนวิทยานิพนธ
- ใชหลักเดียวกับผูแตง
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10.2 ปพิมพ
- ใชตามที่ปรากฏในหนาปกในของวิทยานิพนธ
- ใสวงเล็บปพมิ พ
- หลังปพิมพใสเครื่องหมายมหัพภาค (.)
10.3 ชื่อวิทยานิพนธ
- ใชหลักเดียวกับชื่อบทความในวารสาร
- ใชตัวหนา
- ตามหลังชื่อวิทยานิพนธดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
10.4 ระดับปริญญา
- ใชคําวา วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต (Master’s Thesis) สําหรับวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท และใชคําวา วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation) สําหรับ
วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก
- ตามดวยสาขาวิชาหรือภาควิชา คณะ และชื่อมหาวิทยาลัย
- หลังขอความนี้ใสเครื่องหมายมหัพภาค (.)
ตัวอยาง
สุมาลี พริ้มพลาย. (2549). ผลของการจัดทานอนรวมกับการบริหารการหายใจแบบเปาปากตออาการ
หายใจลําบากในผูป วยหัวใจวายเลือดคั่ง. วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.
สาขาการพยาบาลผูใหญ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน.
Buppha Devahuti. (1975). Use of computer in serials control in Thai libraries. Master’s Thesis.
Department of Library Science, Graduate School, Chulalongkorn University.
11. จุลสาร เอกสารอัดสําเนาและเอกสารที่ไมไดตีพิมพอื่นๆ การเขียนรายการอางอิงใช
แบบเดียวกับหนังสือ และใหวงเล็บคําวา (อัดสําเนา) หรือ (Mimeographed) พิมพดดี หรือ
(Typewritten) เอกสารไมตีพมิ พ หรือ (Unpublished Manuscript) แลวแตกรณีและแลวแตภาษาของสิ่ง
ที่อางอิงโดยใหพิมพไวทายสุดรายการอางอิง
ตัวอยาง
แรงงาน, กรม. (2517). แนะแนวอาชีพบรรณารักษ. กรุงเทพมหานคร: กรมแรงงาน. (อัดสําเนา).
วรรณี เมืองเจริญ. (2520). การใหขอติชมทางการศึกษา สําหรับผูสอนในระดับอุดมศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: หนวยพัฒนาคณาจารย ฝายวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (อัดสําเนา).
ศิลปากร, กรม. (2517). ระเบียบเขาคนควาเอกสารของหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร. (อัดสําเนา).
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Economic and Social Commision for Asia and the Pacific. (1976). ESCAP trade promotion center:
What it is, What it does. 1976 - 1977. Bangkok: ESCAP: 1976. (Mimeographed)
12. สิ่งพิมพรัฐบาลและเอกสารอื่น ๆ ของทางราชการ
ตัวอยาง
ทบวงมหาวิทยาลัย. (2526). หนังสือที่ ทม 0202 / ว. 2 เรื่อง การแตงตัง้ ขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย. 5 มีนาคม.
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข.(2528). คําวินิจฉัยที่ 20 / 2528 เรื่องนายวิษณุ หงสพงศกับพวกรอง
ทุกขใหเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข. 6 เมษายน.
ศิลปากร, กรม. (รศ. 109). เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.59 / 3 ราชการในเมืองลาวพวน. 31 สิงหาคม.
สภารางรัฐธรรมนูญ. 2521. รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ 34/2521. 6 กรกฎาคม.
13. การอางอิงเอกสารที่ปรากฏในเอกสารอื่น การอางเอกสารซึ่งมีผูกลาวไวในหนังสืออีก
เลมหนึ่งโดยทีไ่ มเคยอานหนังสือเลมนั้นมากอนมีรูปแบบการเขียนรายการอางอิงดังนี้
ขึ้นตนดวยชื่อผูแตงและชื่อเรื่องเอกสารอันดับรอง (เปนเอกสารเลมที่ 2) ใชคําวา “อางจาก”
(quoting หรือ citing) นําหนาชื่อผูแตงและชื่อเรื่องของเอกสารอันดับแรก
ตัวอยาง
พิมลพรรณ เรพเพอร. (2536). บริการตอบคําถามและบริการสารสนเทศเพื่อชวยการคนควา. กรุงเทพ
มหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง อางจาก K.Prythereh. Handbook of library training
Practice. 7th ed. Vermont: Gower, 1986.
Costetto Bonnie. (1981). Marianne more: Imaginary possessions. Cambridge: Harvard University
Press. Quoting Louis Zukofsky. Sincerity and objectification. Poetry 37 (February
1931): 269.
14. เอกสารพิเศษ การเขียนรายการอางอิงเอกสารพิเศษตางๆ เชน จดหมาย อนุทินตนฉบับ
ตัวเขียน เปนตน มีแบบการเขียนดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยาง
สายสนิทวงศ, พระองคเจา. ลายพระหัตถถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั , (1 พฤษภาคม
ร.ศ. 125). หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 กษ.9 47/22.
Kent, A. Letter to Suzy Queiroz, (1985. July 25).
Lady Willoby. Diary, (1828 – 1830). “เรื่องงบประมาณการจายเงินแผนดิน ร.ศ. 111 - 112”.
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. น. 1.3.London. British Library. Arundel MSS. 285.
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15. การสัมภาษณ การสัมภาษณ มีการเขียนรายการอางอิง ดังนี้
15.1 บทสัมภาษณที่มิไดพิมพเผยแพร
รูปแบบ
ชื่อผูที่ใหสัมภาษณ.\\ ชื่อตําแหนงบริหาร (ถามี).\ (ปที่ใหสัมภาษณ),\\ สัมภาษณ
โดยชื่อสกุล, วันที่ \ เดือน.
ตัวอยาง
แมนมาส ชวลิต, คุณหญิง.ผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติ.(2519).สัมภาษณ, 7 ธันวาคม.
Ross, R. Associate Director.(1980). Cornell University Libraries. Interview, 5 May.
Spock, Benjamin. (1974). Interview by Milton J. E. Senn, 20 November.
15.2 บทสัมภาษณที่พิมพเผยแพร
บทสัมภาษณที่พิมพเผยแพรใหใชแบบแผนตามประเภทของเอกสารที่พิมพเผยแพร
พิมพเผยแพรในหนังสือพิมพ
ตัวอยาง
รังสรรค แสงสุข. (2536). สัมภาษณผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคําแหง. สัมภาษณโดย กองบรรณาธิการ. ขาวรามคําแหง, 13 ธันวาคม, หนา 3. พิมพ
เผยแพรในวารสาร (ซึ่งมีเฉพาะเลขฉบับที่)
ตัวอยาง
Fowles, John. (1985 – 1986). A conversation with John Fowles. Interview by Robert Foulke.
Salmaguani, 68 - 69 (fall - winter): 367 - 368.
16. การบันทึกจากปาฐกถา การบรรยายและเอกสารประกอบการบรรยาย การประชุม
สัมมนา
รูปแบบ
ชื่อผูบรรยาย. \\ (ปที่บรรยาย).\\ หัวขอการบรรยาย.\\ ชื่อการประชุมและสถาบันที่ดําเนิน
การ (ถามี).\\ สถานที่,\\ วัน \ เดือน.
ตัวอยาง
ชวลิต หมื่นนุช. (2538). แนวทางและปญหาดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของ รัฐ
และเอกชน. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ทิศทางการดําเนินงานของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. โรงแรมอินเตอรเพลส กรุงเทพมหานคร, 25 กรกฎาคม.
สงัด เปลงวานิช. (2505). เรือ่ ง กิจการสาธารณสุขที่สมเด็จพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงริเริ่มหรือ
ปรับปรุงใหกาวหนา. บรรยาย ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ใน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ,
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29 กรกฎาคม.
Lerner, Max. (1964). Can we claim the future?. Address at California State University, Fresno, 14
July.
17. สิ่งพิมพที่เปนวัสดุยอสวน ใหเขียนตามรูปแบบของสิ่งพิมพนั้นๆ โดยระบุทายรายการ
อางอิงในภาษาไทยวา ไมโครฟช หรือ ไมโครฟลม ในภาษาอังกฤษใชคําวา Microfiche หรือ Microfilm
ตัวอยาง
นิทานโบราณวาดวยราชสีหกับชาง. (2417). ดรุโณวาท 1 (กรกฎาคม): 48 - 52. ไมโครฟลม.
Williamson, Charles C. (1986). Training for library service. New York: Carnegic Foundation.
Microfiche.
18. แผนที่
รูปแบบ
ชื่อเรื่อง.\\ (ปที่ผลิต).\\ สถานที่ผลิต:\ บริษัทหรือองคกรที่จัดทํา.\ แผนที่
ตัวอยาง
ดอยปาซาง. (2527). กรุงเทพมหานคร: กรมแผนที่ทหาร. แผนที่.
แผนที่กรุงเทพมหานคร. (2523). กรุงเทพมหานคร: ธนาคารกรุงไทย. แผนที่.
19. สื่อไมตีพิมพ การเขียนรายการอางอิงสื่อไมตีพิมพ เชน โสตทัศนวัสดุประเภทสไลด
เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป ภาพยนตร รายการวิทยุ รายการโทรทัศน เทปบันทึกภาพ แฟมขอมูลและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร มีแบบการเขียนดังนี้
19.1 โสตทัศนวัสดุ
การเขียนรายการอางอิงสื่อประเภทโสตทัศนวัสดุตางๆ ใหระบุชื่อผูจัดทําและวงเล็บ
หนาที่ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ใหระบุลักษณะของโสตทัศนวัสดุ เชน สไลด ฟลม เทปบันทึกภาพ
เทปบันทึกเสียงฟลมสตริป ไวในวงเล็บ ( ) ทายชื่อเรื่อง ตามดวยชื่อสถานที่ผลิต หนวยงานที่เผยแพร
(ถามี) และปที่เผยแพร
รูปแบบ
ชื่อผู จัด ทํา.\\ (หนาที่ รับผิด ชอบ-ถ ามี) .\\ (ปที่เผยแพร) .\\ ชื่อเรื่ อง\ [ลัก ษณะของ
โสตทัศนวัสดุ]. \\ สถานที่ผลิต:\ หนวยงานที่เผยแพร.
ตัวอยาง
Maas, J.B. (Producer), & Gluck. D.H. (Director).(1979). Deeper into hypnosis [Film]. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Clark, K.B.(Speaker). (1976).Problems of freedom and behavior modification [Cassette
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Recording No. 76121]. Washington, DC: American Psychological Association.
The Origins of Man. (1965). [Film]. Paramount Films.
Holland, H.C. (1973, June 11). Dynamics: Some new perspectives [Phonotape]. Lecture given at
University of Southern California, LA.
พจน สารสิน. (13 เมษายน 2520). ความอยูร อดของเศรษฐกิจไทย [บทวิทยุออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ].
19.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส แฟมขอมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร (Electronic document)
แฟมขอมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร มีแบบการเขียนรายการอางอิงดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูรับผิดชอบหลัก.\\ ปที่จัดทํา.\\ ชื่อแฟมขอมูล (หรือชื่อโปรแกรม).\\ สถานที่ผลิต:
\ ชื่อผูผลิตหรือผูเผยแพร.
19.2.1 ผูรับผิดชอบหลัก
ให ร ะบุ ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการสร า งแฟ ม ข อ มู ล หรื อ โปรแกรม
คอมพิวเตอรในตําแหนงผูแตง
วิธีการเขียนชื่อใชหลักเดียวกับการเขียนชื่อผูแตง
19.2.2 ปที่จัดทํา
หมายถึงปที่เผยแพรแฟมขอมูลหรือปที่สรางโปรแกรมคอมพิวเตอร
ในกรณีของโปรแกรมคอมพิวเตอร อาจเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ทีจ่ ําเปน
สําหรับการสืบคน โปรแกรมนั้น เชน หมายเลขรายงาน หรือหมายเลขของโปรแกรม ตอจากชื่อ
ผูผลิตหรือผูเผยแพร
19.2.3 ชื่อแฟมขอมูลหรือชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร
ระบุชื่อแฟมขอมูลหรือชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะ
เดียวกับชื่อเรื่องหนังสือ
ใหระบุขอความ (แฟมขอมูล [Machine Readable Data File]) ตอทายชื่อ
แฟมขอมูล หรือ(โปรแกรม) คอมพิวเตอร (Computer Program) ตอทายชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร
โดยไมมีเครื่องหมายคั่น
ถาแมขอมูลไมมีชื่อเรื่อง ใหเขียนคําอธิบายเนื้อหาของแฟมขอมูลไวใน
วงเล็บ ( ) รวมถึงปที่รวบรวมขอมูล
จบขอความดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
19.2.4 สถานที่ผลิต และหรือชื่อผูผลิตหรือเผยแพร
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ระบุสถานที่และชื่อผูผลิต (บุคคลหรือองคการ) ที่บันทึกขอมูลหรือจัดทํา
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ในกรณีของแฟมขอมูลอาจระบุชื่อบุคคลหรือองคการผูจัดทําและเผยแพร
ซึ่งสามารถติดตอขอสําเนาขอมูลไดโดยวงเล็บหนาที่ของบุคคลหรือองคการ ผูผลิต (Producer) หรือ
ผูเผยแพร (Distributor) แลวแตกรณี
19.3 บทคัดยอในสายตรง (On-line Abstract)
ตัวอยาง
Meyer, A.S. & Bock, K.(1992). The tip-of-the tongue phenomenon: blocking or partial activation?
[On-line]. Memory & Cognition, 20, 715-726. Abstract from: Dialog File: PsycINFO
Item: 80-16351
19.4 บทความวารสารในสายตรง (On-line Journal Article)
19.4.1 บทความที่ลงพิมพในรูปแบบที่แตกตางจากวารสารตนฉบับ
ตัวอยาง
Weist, M.D. (2001). Toward a public mental health promotion and intervention system for youth.
Journal of School Health, 71(3), 101-104. Retrieved August 25, 2001, from
ProQuest database.
19.4.2 บทความที่ลงพิมพในรูปแบบเดียวกับวารสารตนฉบับ
ตัวอยาง
Greenberg, M.T., Domitrovich, C., & Bumbarger, B. (2000, March 30). Prevention of mental
disorders in school-aged children : current state of the field. Prevention and
Treatment, 4, Article 1. Retrieved August 24, 2001, from
http://journals.apa.org/prevention/ volume4/pre0040001 a.htm.
ตัวอยาง
Central Vein Occlusion Study Group. (1993, October 2). Central vein occlusion study of photocoagulation: manual of operations [675 paragraphs]. Online Journal of Current
Clinical Trials (On-line serial). Available: Doc. No. 92
19.5 บทคัดยอในซีดีรอม (Abstract on CD-ROM)
ตัวอยาง
Meyer, A. S. & Bock, K.(1992). The tip-of-the-tongue phenomenon: blocking or partial activation?
[CD-ROM]. Memory & Cognition, 20, 715-726. Abstract from: Silver Platter File:
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PsycLIT Item: 80-16351
Bower, D. L. (1993). Employee Assistant Programs Supervisory Referrals: Characteristics of
Referring and Nonreferring Supervisors [CD-ROM]. Abstract from: ProQuest File:
Dissertation Abstracts Item: 9315947
Miller, W.; Miller, A. and Kline, G.(1975). The CPS 1974 American national election study
(Machine Readable Data File), Ann Arbor: University of Michigan, Center for
Political Studies (Producer).
Ann Arbor: Inter-University Consortium for Political and Social Research (Distributor).
Fernandes, F. D. (1972). Theoretical prediction of interference loading on aircraft stores: Part
1.Subsonic Speeds (Computer program). Pamona, CA: General Dynamics,
Electro Dynamics Division. (National Aeronautics and Space Administration Report No. NASA
CR-112065-1; Acquisition No. LAR-11249).
Bender Report (Computer software). (1993). Melbourne. FL: Psychometric software.
Breckler, S.J. and Pratkanis, A.R. (1985). Experiment command interpreter for the IBM
personal computer (Computer programming language). Baltimore: Authors.
Miller, M.E. (1993). The interactive tester (Version 4.0) (Computer software). Westminster, CA:
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ขอสังเกต เมื่อจบขอความของบรรทัดสุดทายแตละตัวอยางในขอ 19.3 - 19.5 ไมตองใส
เครื่องหมายมหัพภาค (.) เพราะหากผูอื่นจะสืบคนขอมูลดังกลาวตามรายการอางอิงจะไมสามารถคน
ขอมูลไดถามีจุดปดทาย
20. บทความในเว็บไซด (Website)
การอางบทความเว็บไซด แทรกไวในเนื้อหาสามารถทําได แตไมจําเปนตองใสไวใน
รายการเอกสารอางอิง.

