หลักการเขียนอ้ างอิงและบรรณานกรม
ุ
การศึกษาค้นคว้าวิจยั การทํารายงาน การทําวิทยานิพนธ์ และการทําผลงานทางวิชาการ
่ อมูลปฐมภูมิ เชน่ รายงานการวิจยั รายงานการประชุม วารสาร สิ ทธิบตั ร
มักจะอาศัยแหลงข้
่ อมูลทุติยภูมิ ทั้ งที่เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุและสารสนเทศ
เอกสารสําคัญ เป็ นต้น และแหลงข้
อิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิงข้อมูลในลักษณะนี้ ผูอ้ า้ งอิงจะต้องมีจริ ยธรรมและเคารพสิ ทธิของผูเ้ ขียน
่ อมูลที่ใช้ให้ถูกต้องตามระบบสากลนิยม และเป็ นระบบเดียวกนั
ดั้ งเดิม โดยการอ้างอิงหรื อระบุแหลงข้
โดยตลอด
สาระทีค่ วรร้ ู
่
การอ้างอิงหรื อการทําบรรณานุกรมชวยให้
ผอู ้ ่าน
สามารถติดตามเอกสารที่ได้อา้ งอิงใน
่ าจึงมีความสําคัญอยางยิ
่ ง่ รายการทุกรายการที่ปรากฏ
ผลงานทางวิชาการนั้ น ๆ ดังนั้ น ความถูกต้องแมนยํ
ั ่มา ข้อมูลในรายการอ้างอิงที่ตอ้ งตรวจสอบ
ในการอ้างอิงหรื อบรรณานุกรม
ต้องถูกต้องตรงกบที
ให้ถูกต้องได้แก่ ชื่อผูแ้ ตง่ ชื่อหนังสื อ ชื่อวารสาร ฉบับที่ ปี ที่ เลขหน้า เป็ นต้น ในหนังสื อ
Publication Manual of the Amercan Psuchological Association ได้นิยามคําวา่ “บรรณานุกรม”
(Bibliography) และ “รายการเอกสารอ้างอิง” (Referenci List) ไว้ดงั นี้
บรรณานกรม
คือ บัญชีรายชื่อหรื อเอกสารที่ใช้ประกอบการคันคว้า
ุ
รายการเอกสารอ้ างอิง คือ รายชื่อหนังสื อหรื อเอกสารที่นาํ มาอ้างอิงในการเขียนผลงาน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ
ดังนั้ น ในการเขียนหนังสื อ
ถ้าผูเ้ ขียนต้องการให้ผอู ้ ่านๆได้ทราบถึงรายชื่อหนังสื อหรื อ
่ ให้ใช้คาํ วา่ “บรรณานุกรม” หากเขียนเป็ นภาษาอังกฤษให้ใช้
เอกสารเพื่อการศึกษาค้นคว้าตอไป
คําวา่ “Bibliography” แตถ้่าต้องการให้ผอู ้ ่านทราบวา่ มีเอกสารเอกสารอะไรบ้างที่ผเู ้ ขียนได้นาํ มา
ประกอบการเขียนและใช้อา้ งอิงให้ใช้คาํ วา่ “เอกสารอ้างอิง” สําหรับรายชื่อเอกสารภาษาไทยและใช้คาํ
วา่”References” หรื อ Reference (ในกรณี ที่มีรายการอ้างอิงเพียงรายการเดียว) ในรายชื่อเอกสาร
ภาษาอังกฤษ
ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์และบทความในวารสาร
สมาคมจิตวิทยาอเมริ กนั
ํ
กาหนดให้
ใช้คาํ วา่ “เอกสารอ้างอิง” ไมนิ่ ยมใช้คาํ วา่ “บรรณานุกรม”

ั
่
รู ปแบบของการลงรายการอ้างอิงที่ใช้กนแพรหลายอยู
ใ่ นปัจจุบนั มีอยู่ 2 ระบบใหญ่ ๆ คือ
ระบบ MLA (Modern Language Association Style) ซึ่งจะใช้อา้ งอิงในสาขามนุษยศาสตร์
่ ่ งวา่ Humanities Style สวนอี
่ กระบบหนึ่งคือ ระบบ APA
(Humanities) จึงมีชื่อเรี ยกอีกอยางหนึ
(American Psychological Association Style) ซึ่งจะใช้อา้ งอิงในสาขาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Social Sciences and Science) หรื ออีกชื่อหนึ่งของระบบนี้ คือ Scientific Style
่ ั งนี้
ระบบของ APA และ MLA มีการลงรายการที่แตกตางกนดั
่ APA ใช้นามสกุลเต็ม แตชื่ ่อยอ่
1. MLA จะใช้นามสกุลเต็ม ชื่อเต็ม สวน
2. ชื่อบทและชื่อหนังสื อใน MLA นั้ น จะใช้อกั ษรใหญ่ แต่ MPA ใช้ตวั อักษรเล็ก
่ APA จะเคาะ
3. ในระบบ MLA หลังจากมหภาค (.) ต้องเคาะแป้ นพิมพ์ 2 ครั้ ง
สวน
เพียงครั้ งเดียว
่
่ เ้ ขียน 2 คน ของระบบ MLA
ตอไปนี
้ เป็ นตัวอยางผู
Hussein, Saddam, and Bill Clintan. The Most Lmportant Parts : Our Mad World.
Phnom Penh : U of Phnom Penh p. 1997
่ ม ถ้าอ้างอิงในระบบ APA จะเขียนได้ดงั นี้
หนังสื อเลมเดิ
Hussein, S. & Clinton, B. (1997). The most important parts : Our mad world.
Phnom Penh : University of Phnom Pinh Press.
การลงรายการ
่ อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ทําได้ใน 2 ลักษณะ คือ
การลงรายการอ้างอิงแหลงข้
1. การอ้ างอิงแทรกในเนือ้ หา (Internal or Parenthetical in-text Citation) เป็ นการอ้างอิง
ข้อมูลเมื่อผูอ้ า้ งคัดลอก ถอดความ หรื อสรุ ปสาระสําคัญของผูอ้ ื่นมาไว้ในงานของตน ลักษณะของการ
่ ้ น ๆ กะทัดรัด โดยมีเครื่ องหมายวงเล็บเป็ นสวนหนึ
่
ลงรายการอ้างอิงแบบนี้ เป็ นการลงอยางสั
่ งของการ
อ้างอิงด้วย นอกเหนือจากรายการ ผูแ้ ตง่ ปี ที่พิมพ์ และเลขหน้า ซึ่งเป็ นรายการหลัก
่ ่มาของข้อมูลที่ผอู้ ้ างอิงใช้
วัตถุประสงค์ของการลงรายการอ้างอิงลักษณะนี้ คือ ต้องการบอกแหลงที
่
และโยงให้ผอู ้ ่านไปดูการอ้างอิงท้ายเลมของงานหรื
อเอกสารนั้ น การลงรายการอ้างอิงลักษณะนี้ เข้ามา
่
แทนที่การอ้างอิงแบบเดิม ซึ่งอยูต่ อนลางของหน้
ากระดาษที่เรี ยกวา่ เชิงอรรถ (footnotes)

่
2. การอ้ างอิงท้ ายเล่ มหรือบรรณานกรม
รณ์ คือ ผูแ้ ตง่ ชื่อ
ุ จะเป็ นการลงรายการอ้างอิงอยางสมบู
่ ้ ตอ้ งสอดคล้องกบข้
ั อมูลที่อา้ งอิงแทรกไว้ใน
งานหรื อสิ่ งพิมพ์ ข้อมูลทางด้านการพิมพ์ ซึ่งข้อมูลเหลานี
่ ้นในบรรณานุกรมจะจัดเรี ยงไว้ตามลําดับอักษรผูแ้ ตง่
เนื้ อหาด้วย
รายการอ้างอิงแตละชิ
่
หรื อตามลําดับอักษรตัวแรกของแตละรายการบรรณานุ
กรมนี้ ในระบบ MLA จะเรี ยกวา่ Works Cited
่ ่ ้ ใช้
ในขณะที่ระบบ APA เรี ยกวา่ References การอ้างอิงทั้ งสองระบบ และสองลักษณะเชนวานี
่ างอิงอิเล็กทรอนิกส์ (electronic
่ างอิงที่เป็ นสิ่ งพิมพ์ (printed sources) และแหลงอ้
อ้างอิงในแหลงอ้
sources)
หลักเกณฑ์ การลงรายการในรายชื่อเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานกรม
ุ
1. ชื่อผู้แต่ ง
่ กคนโดยไมต้่ องคํานึงถึงจํานวนผูแ้ ตงถ้
่ าผูแ้ ตงเป็
่ นคนไทยให้ลงรายการ
1.1 ลงชื่อผูแ้ ตงทุ
่
่
ด้วยชื่อตัวและตามด้วยนามสกุล ถ้าเป็ นชาวตางประเทศให้
ใช้นามสกุลขึ้ นกอน
คัน่ ด้วยเครื่ องหมาย
่
่
จุลภาค (,) แล้วตามด้วยอักษรยอยองชื
่อต้นและชื่อกลาง ตัวอยาง
ดวงใจ กวียะ
ธาริ ณี เปรมศรี รัตน์
Robert Brown
ลงวา่ Brown, R.
Mary Eokzabeth Faimon
ลงวา่ Faimon, M. E.
Rovert von Kraft – Ebing
ลงวา่ Kraft-Ebing, R.von
่ ่มีราชทินนามหรื อบรรดาศักดิ์ เชน่ นาย ขุน หลวง พระ พระยา เจ้าพระยา
1.2 ผูแ้ ตงที
่ สมรส) หรื อ Sir ในภาษาอังกฤษ ให้ลงชื่อราชทินนามคัน่ ด้วย
คุณหญิง คุณ (คุณหญิงที่ไมได้
่
เครื่ องหมาย (,) แล้วจึงลงบรรดาศักดิ์ ที่ได้รับพระราชทานครั้ งหลังสุ ด ตัวอยาง
คงฤทธิ์ ศึกษาการ, ขุน
บุเรศบํารุ งการ, หลวง
พินิจชนคดี, พระ
อนุมานราชธน, พระยา
ธรรมศักดิ์ มนตรี , เจ้าพระยา
บรมมหาศรี สุริยวงศ์, สมเด็จเจ้าพระยา
นิลวรรณ ปิ่ นทอง, คุณ
จินตนา ยศสุ นทร, คุณหญิง

ิ ขจร, ทานผู
่ ห้ ญิง
จงกล กตติ
่ ่มีฐานันดรศักดิ์ เชน่ ม.ล., ม.ร.ว. , ม.จ. , พระองค์เจ้า, เจ้าฟ้ า ฯลฯ ให้ลงชื่อ
1.3 ผูแ้ ตงที
และนามสกุล หรื อพระนาม คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค ( , ) แล้วลงสกุลยศไปตามลําดับ
บุญเหลือ เทพยสุ วรรณ, ม.ล.
เสนีย ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
สุ ภทั รดิศ ดิศกุล, ม.จ.
นริ ศรานุวดั ติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยา
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ
่ ่เป็ นสมณศักดิ์
1.4 ผูแ้ ตงที
1.4.1 สมเด็จพระสังฆราชที่เป็ นเชื้ อพระวงศ์และได้ทรงกรม ให้ลงพระนาม คัน่ ด้วย
่
จุลภาค ตามด้วยคําวาสมเด็
จพระสังฆราชเจ้า หรื อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า และลงท้ายด้วยอิสริ ยยศ
ที่ทรงได้รับการสถาปนาให้ทรงกรม เชน่
วชิรญาณวงศ์, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
1.4.2 สมเด็จพระสังฆราชที่เป็ นสามัญชน ให้ลงตําแหนง่ สมเด็จพระสังฆราช ตาม
ด้วยนามเดิม เชน่
สมเด็จพระสังฆราช (สา)
สมเด็จพระสังฆราช (สุ ก)
1.4.3 พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ ระดับตํ่าลงมา เชน่ เป็ นราชาคณะ พระครู ให้ลงชื่อ
ตามสมณะศักดิ์ น้ นั เชน่
พระเทพโสภณ (สิ งห์ ชาคโร)
พระเทพโสภณ (นิยม ฐานิสสโร)
่ ่เป็ นพระภิกษุไมมี่ สมณศักดิ์ ให้ลงนามฉายา (นามที่พระอุปัชฌาย์ต้ งั ให้)
1.4.4 ผูแ้ ตงที
่
สวนพระภิ
กษุที่ใช้สงั ฆนาม (นามเฉพาะที่นอกเหนือจากนามฉายา) ให้ลงชื่อสังฆนามเป็ นผู ้
่
แตง่ ตัวอยาง
พุทธทาสภิกขุ
ปั ญญานันทภิกขุ
่ ่เป็ นสถาบัน
1.5 ผูแ้ ตงที
่
่
1.5.1 หนวยงานราชการ
ให้ลงชื่อเฉพาะหนวยงานราชการ
คัน่ ด้วยจุลภาคแล้วระบุ
่
สวนราชการ
เชน่
การฝึ กหัดครู , กรม

การฝึ กหัดครู , กรม. กองแผนงาน
ศึกษาธิการ, กระทรวง
นครราชสี มา, จงหวัด
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ, สํานักงาน
อัยการสู งสุ ด,สํานักงาน
1.5.2 สถาบันการศึกษา
ธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัย
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรี ยน
1.5.3 สถาบันอื่น ๆ เชน่ รัฐวิสาหกจิ สมาคม สโมสร มูลนิธิ ธนาคาร โรงพยาบาล
่ ยวกบหนวยราชการ
ั ่
ถือหลักการลงรายการเชนเดี
เชน่
เชื้ อเพลิง,องค์การ
พระมงกุฎเกล้า,โรงพยาบาล
กสิ กรไทยลธนาคาร
เอเชีย,มูลนิธิ
ยกเว้นชื่อเฉพาะ เชน่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหามงกุฏราชวิทยาลัย
สยามสมาคม
่
ธนาคารแหงประเทศไทย
ราชนาวีสโมสร
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
่
่ ่ งคนให้ลงชื่อทุกคน คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาคระหวางชื
่ ่อผู ้
1.6 ถ้ามีผแู ้ ตงมากกวาหนึ
่ ่
แตงแตละคน
และให้ใช้คาํ วา่ “และ” ในบรรณานุกรมภาษาไทย หรื อเครื่ องหมาย ampersand
่
“&” ในภาษาอังกฤษนําหน้าคนสุ ดท้าย ตัวอยาง
่
อัมพร ปั้ นศรี , และนนทนา เผือกผอง
มารศรี ศิยรักษ์, ชุติมา สัจจานันท์, และนวลจันทร์ รัตนากร
Stueary, R. D, & Eastlich, J. T.
Shafer, R. E., Stabb, C. , & Smith, K.
่ ้ าให้ใช้เครื่ องหมายยติภงั ค์ ( - ) จํานวน 4-7 ครั้ ง แล้วใส่
หมายเหตุ :- การลงรายการผูแ้ ตงซํ
เครื่ องหมายมหัพภาค ( . )

1.7 หนังสื อที่มีผจู ้ ดั พิมพ์ ผูร้ วบรวมหรื อบรรณาธิการ ให้เขียนชื่อบรรณาธิการแล้ว
่
่
วงเล็บคําวา่ บก. หรื อ ED. ( s ) . (ยอมาจาก
editor ( s ) ) ในภาษาอังกฤษ ตัวอยาง
่ วรรณ. (บก.)
ไพศาล เหลาสุ
Pattishall, E. o., Jr (Eds.)
1.8 หนังสื อที่ไมมี่ ชื่อ ให้ลงชื่อหนังสื อแทนแล้วตามด้วยปี ที่พิมพ์
หวยใต้ ดนิ . (2525). กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์เสรี .
The U.S. and the USSR. (1382). New York; New York University Press.
2. ปี ทีพ่ มิ พ์
2.1 ให้ลงรายการปี ที่พิมพ์ดว้ ยลิขสิ ทธิ์ ถ้าหนังสื อนั้ นไมมี่ ปีลิขสิ ทธิ์ ให้ลงรายการด้วยปี ที่
หนังสื อนั้ นได้จดั พิมพ์ และให้ลงเฉพาะตัวเลข ไมต้่ องระบุคาํ วา่ พ.ศ. หรื อ ค.ศ.
2.2 ปี ที่พิมพ์อยูใ่ นเครื่ องหมายวงเล็บเล็ก ()
่
2.3 ถ้าหนังสื ออยูร่ ะหวางการจั
ดพิมพ์ ให้ใช้คาํ วา่ “อย่ ูระหว่ างการจัดพิมพ์ ” ใน
เครื่ องหมายวงเล็บเล็ก ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษให้ใช้คาํ วา่ “in press” ไมต้่ องระบุปีที่พิมพ์จวบจนกระทัง่
่ ยบร้อยแล้ว
หนังสื อนั้ นได้พิมพ์ออกมาเป็ นรู ปเลมเรี
่ ่ องหมาย
2.4 หลังเครื่ องหมายวงเล็บปิ ด ใสเครื
่
มหัพภาค (.) ตัวอยาง
(2524).
่
(อยูร่ ะหวางการพิ
มพ์).
(1987).
(in press).
3. ชื่อเรื่อง (Title)
3.1 การลงรายการชื่อเรื่ องหรื อชื่อหนังสื อ ให้ลงชื่อเรื่ องตามที่ปรากฏในหน้าปกใน ชื่อ
่
ํ ั ลงรายการเฉพาะชื่อเรื่ องภาษาไทย ถ้าเป็ นหนังสื อ
เรื่ องภาษาไทยที่มีภาษาตางประเทศกากบให้
ภาษาอังกฤษ การเขียนชื่อเรื่ องให้ขนึ้ ต้ นด้ วยอักษรตัวใหญ่ เฉพาะคําแรก อักษรตัวแรกของชื่อเรื่องย่ อย
่ ่ องหมายมหัพภาคหลังชื่อเรื่ องแล้วขีดเส้นใต้ชื่อเรื่ อง (ใน
(ถ้ ามี) และชื่อเฉพาะ หรือ วิสามายนาม ใสเครื
็ )
การเรี ยงพิมพ์อาจจะใช้อกั ษรตัวเอนหรื อตัวดําเข้มแทนการขีดเส้นใต้กได้
่
ตัวอยาง
คู่มอการเขี
ื
ยนรายงานทางวิชาการ
WRITING A RESEARCH PAPER.

่ ชื่อเรื่ องที่มีภาษาตางประเทศกากบ
่
ํ ั
ตัวอยาง
จิตวิทยาพัฒนาการ (Development psychology)
ลงรายการชื่อเรื่ องวา่
จิตวิทยาพัฒนาการ.
่ ชื่อเรื่ องที่มีชื่อเรื่ องยอย
่
ตัวอยาง
บรรณารักษศาสตร์ เบือ้ งต้ น: กล่าวถึงวิธีใช้ หนังสื อและห้ องสมดุ.
WRITING ENGLISH: A COMPOSITION FOR FOREIGN STUDENTS.
หมายเหตุ:- การลงรายการชื่อเรื่ องของหนังสื อ วารสาร หนังสื อพิมพ์ จุลสาร และเอกสารอื่นๆ ใช้
็
ตัวอักษรธรรมดาแล้วขีดเส้นใต้ หรื อตัวหนา หรื อเอนกได้
่ ้ น (เชน่ พิมพ์ครั้ งที่ หรื อ เลมที
่ ่) ใน
3.2 ลงรายการเพิม่ เติมสําหรับหนังสื อเลมนั
่ มหัพภาคคัน่ ระหวางชื
่ ่อเรื่ องและข้อมูลที่มีอยูใ่ นวงเล็บ ให้ใช้
เครื่ องหมายวงเล็บหลังชื่อเรื่ อง อยาใช้
มหัพภาคหลังเครื่ องหมายวงเล็บปิ ด
ห้ องสมดและการศึ
กษาค้ นคว้ า (พิมพ์ครั้ งที่ 2).
ุ
้ ม่ เติม).
หลักการตลาด (พิมพ์ครั้ งที่ 3 แกไขเพิ
สี่ แผ่ นดิน (2 เลม่).
The Messenger’s Motives (2nd ed.).
Government and Mass Communications (Vol. 2).
The Road to Serfdom (pp. 105-166).
่ เลขโรมัน ยกเว้ นแตเพี
่ ยง
3.3 ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษที่มี 2 ตอน ให้ใช้ตวั เลขอารบิก อยาใช้
่
่
ตัวเลขโรมันเป็ นสวนหนึ
่ งของชื่อเรื่ อง ตัวอยาง
Brown, P. , Brill , B. , & Faimon, M. E. 1 .Art in Thailand 2. Ban Chiang
Collection. Art Esucation 39 ( 4 ) , 425-500.
4. ข้ อมลเกี
ู ย่ วกับการพิมพ์
ั
่ อ สถานที่พิมพ์ และสํานักพิมพ์
ข้อมูลเกี่ยวกบการพิ
มพ์ประกอบด้วย 2 สวนคื
4.1 สถานที่พิมพ์ ให้ลงชื่อเมืองที่สาํ นักพิมพ์หรื อโรงพิมพ์น้ นั ตั้ งอยู่ หลังชื่อเมือง
่ ่ องหมายทวิภาค ( : ) การลงชื่อเมืองตางประเทศ
่
่ นที่รู้จกั กนดี
ั หรื อไม่
ใสเครื
ถ้าเมืองนั้ นไมเป็
ั
มีชื่อเสี ยงสําหรับการพิมพ์ หรื อชื่อเมืองนั้ นมีชื่อซํ้ า ๆ กนหลายเมื
อง ให้ระบุชื่อรัฐหรื อประเทศ
ํ ั ดว้ ยถ้าเป็ นชื่อเมืองในประเทศสหรัฐอเมริ กา ให้ใช้อกั ษรยอตามที
่
กากบไว้
่กรมไปรษณี ยโทรเลข
์
ํ
สหรัฐอเมริ กากาหนด
(ดูตารางที่ 1)
ตัวอย่ าง

กรุ งเทพฯ:
เชียงใหม่:
London:
New York:
Tokyo:
Essex, England:
Luzon, Philippines:
Reading, MA:
่
(MA ยอมาจาก
Massachusetts)
Springfield, Ma:
Springfield, MO:
่
(MO ยอมาจาก
Massachusetts)
Miami, FL:
่
(FL ยอมาจาก
Florida)
Miami, OH:
่
(OH ยอมาจาก
Ohio)
่ ๆ ที่มีชื่อเสี ยงด้านการพิมพ์ ที่ไมต้่ องใสชื่ ่อรัฐหรื อประเทศมีดงั ตอไปนี
่
สําหรับเมืองตาง
้
เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา
Baltimore
Boston
Chicago
Los Angeles
New York
Philadelphia
San Francisco
เมืองนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
Amsterdam
Jersalem
London
Milan
Moscow

Paris
Rome
Tokyo
Stockholm
Vienna
่ าหรับชื่อรัฐและดินแดนที่อยูอ่ าณัติของสหรัฐอเมริ กา
ตารางที่ 1 อักษรยอสํ
รัฐและเขตแดน
Alabama
Alaska
American Samoa
Arizona
Arkansas
California
Canal Zone
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Guam
Hawaii
Idaho
Lllinois
Indiana
Lowa
Kansas
Kentucky
Louisiana

อักษรย่ อ
AL
AK
AS
AZ
AR
CA
CZ
CO
CT
DE
DC
FL
GA
GU
HI
ID
IL
IN
IA
KS
KY
LA

รัฐและเขตแดน
Maine
Maryland
Massachucetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Puerto Rico
Rhode Island

อักษรย่ อ
ME
MD
MA
MI
MN
MS
MO
MT
NE
NV
NH
NJ
NM
NY
NC
ND
OH
OK
OR
PA
PR
RI

South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah

SC
SD
TN
TX
UT

Virgin Island
Viginia
Washington
West Virginia
Wisconsin

VI
WA
WA
WV
WI

่ าหรับชื่อรัฐและดินแดนที่อยูอ่ าณัติของสหรัฐอเมริ กา (ตอ่)
ตารางที่ 1 อักษรยอสํ
รัฐและเขตแดน
Vermont

อักษรย่ อ
VT

รัฐและเขตแดน
Wyoming

อักษรย่ อ
WY

4.2 สํานักพิมพ์และโรงพิมพ์
4.2.1 ลงชื่อสํานักพิมพ์ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน ถ้ามีท้ งั สํานักพิมพ์และโรง
พิมพ์ให้ใสชื่ ่อสํานักพิมพ์ ถ้าไมมี่ สาํ นักพิมพ์ให้ลงรายการด้วยโรงพิมพ์แทน
4.2.2 ลงรายการชื่อสํานักพิมพ์หรื อโรงพิมพ์ส้ นั ๆ ในรู ปแบบที่ทุกคนเข้าใจตัด
่
คําที่เป็ นสวนหนึ
่ งของสํานักพิมพ์ออก เชน่ สํานักพิมพ์ ห้างหุนสวน
้ ่ ...จํากดั บริ ษทั ในภาษาอังกฤษให้
่ ้ ออก เชน่ Phblishers, Printing House, Printing Office, Press, Company
ตัดคําเหลานี
หรื อ Co. , Incorporation, Incorporated, หรื อ Inc. , Coproration, Corporation, Corporated หรื อ
Corp . , Limited หรื อ Ltd. และคําวา่ The
ตัวอย่ าง
่ รวมสาส์น จํากดั
ห้างหุน้ สวน
ลงวา่ รวมสาส์น
่ ทยา
่ ทยา
สํานักพิมพ์แพรพิ
ลงวา่ แพรพิ
บริ ษทั สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จํากดั
ลงวา่ ไทยวัฒนาพานิช
The Scarecrow Press, Inc.
ลงวา่ Scarecrow
The H. W. Wilson Co.
ลงวา่ H. W. Wilson
Jonathan David Publishers
ลงวา่ Jonathan David
4.2.3 ถ้าชื่อเมืองที่สาํ นักพิมพ์น้ นั ตั้ งอยูม่ ีสองแหง่ ให้ใช้ชื่อแรกที่สาํ นักพิมพ์น้ นั
่ สํานักพิมพ์ดวงกมล
ตั้ งอยู่ แตถ้่ าจําใช้เฉพาะเจาะจงให้ใช้ชื่อเมืองที่สาํ นักพิมพ์น้ นั ตั้ งอยู่ ตัวอยาง
่ ท่ ี่กรุ งเทพฯ สํานักพิมพ์สาขาอยูท่ ี่เชียงใหม่ ในหนังสื อให้ขอ้ มูลเกยวกบสํ
ี่ ั านักพิมพ์
มีสาํ นักงานใหญอยู
วา่

สํานักพิมพ์ดวงกมล
กรุ งเทพฯ เชียงใหม่
ให้ลงรายการวา่
กรุ งเทพฯ: ดวงกมล.
่ มพ์ที่เชียงใหม่ ถึงแม้จะระบุเมืองที่พิมพ์
แตถ้่ าหนังสื อนั้ นได้ช้ ีเฉพาะเจาะจงวาพิ
ทั้ งสองเมืองวา่ กรุ งเทพฯ เชียงใหม่ ให้ลงรายการวา่
เชียงใหม่: ดวงกมล.
่ ่ องหมายมหัพภาคหลังสํานักพิมพ์ หรื อโรงพิมพ์ ตัวอยาง
่
4.2.4 ใสเครื
กรุ งเทพฯ:แพรวิ่ ทยา.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ศรี หงศ์.
New York: Random House.
Garden City , NY : T . T . Printing Office .
-----------------------------------------------

การอ้ างอิงจากบทความและหนังสื อ
่ ในงานการเขียนผลงานทางวิชาการ เพราะผูเ้ ขียน
การอ้างอิงเป็ นเรื่ องที่จาํ เป็ นและหลีกเลี่ยงไมได้
่
่ ่อถือให้แกผู่ อ้ ่านวาเป็
่ นผลงานที่ได้ผาน
่
ต้องมีการศึกษาค้นคว้าจากแหลงความรู
้ต่างๆ เพื่อสร้างความนาเชื
่ หลักฐาน เมื่อนําข้อความของผูอ้ ื่นมาไว้ในเนื้ อหา ไมวาจะคั
่ ่ ดลอกข้อความหรื อ
การศึกษาค้นคว้าอยางมี
่ าของผลงาน ด้วยการระบุวาเป็
ี แกเจ้
่ นงานของใครเขียนแทรกไว้ในเนื้ อหา
สรุ ปข้อคิดเห็น ต้องให้เกยรติ
หรื อลงเชิงอรรถไว้ และต้องลงไว้เป็ นหลักฐานในบรรณานุกรมให้ถกู ต้องตามหลักการอ้างอิงและการลง
รายการในบรรณานุกรมตามลักษณะผลงานทางวิชาการนั้ นๆ ด้วย
ข้ อควรรู้
างอิง
1. การพิมพ์ บรรณานกรมและเอกสารอ้
ุ
1.1 เริ่ มพิมพ์บรรณานุกรมหรื อเอกสารอ้างอิงในหน้าใหม่ พิมพ์คาํ วา่ “บรรณานุกรม”
หรื อ “เอกสารอ้างอิง” กลางหน้ากระดาษ ถ้าพิมพ์รายงานเป็ นภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั อักษรตัวใหญขึ่ ้ นต้น
แล้วตามด้วยอักษรตัวเล็ก เชน่ “Bibliography” หรื อ “References” โดยพิมพ์ให้ห่างจากขอบบนประมาณ
2 นิ้ว และไมต้่ องขีดเส้นใต้
1.2 เรี ยงรายชื่อหนังสื อหรื อวัสดุที่จะพิมพ์ในรายชื่อเอกสารอ้างอิง ตามลําดับตัวอักษร
่ เรี ยงตามชื่อเรื่ อง
ชื่อผูแ้ ตง่ ตั้ งแต่ ก-ฮ หรื อ A-Z ถ้าไมมี่ ชื่อผูแ้ ตงให้
่
1.3 ถ้าเอกสารประกอบการเขียนนั้ น มีท้ งั หนังสื อหรื อเอกสารตางประเทศ
ให้เรี ยง
่
บรรณานุกรมหนังสื อภาษาไทยไว้ก่อน แล้วตามด้วยหนังสื อตางประเท
ศ
่
1.4 การพิมพ์รายชื่อเอกสารอ้างอิงหรื อบรรณานุกรม แตละรายการให้
ข้ ึนบรรทัดใหม่
ทุกครั้ ง
ั
่
1.5 พิมพ์บรรณานุกรม ติดกบขอบกระดาที
่เว้นไว้ดา้ นซ้ายมือ ถ้ารายการเดียวไมพอใน
่ ่ าเข้าไป 4-7 ชวงอั
่ กษรให้พิมพ์ตวั ที่ 5-8 ถ้าไมจบใน
่
หนึ่งบรรทัด ให้ข้ ึนบรรทัดใหมยอหน้
2 บรรทัดให้ต่อ
ั
บรรทัดที่ 3 และ 4 ตามลําดับ โดยพิมพ์ให้ตรงกบบรรทั
ดที่ 2 จนจบรายการ
1.6 การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่ องหมายวรรคตอนทุกอันเว้น 1 ระยะเสมอ

2. คําย่ อ
คําย่ อ
Ch.

Chapter

มาตรา

Col.

Chapter
Color

บทที่
สี

ed.
enl. ed.

Column
Compiler
Editor
Edited by
Edition
Enlarged edition

rev. ed.

Revised edition

2nd ed.
3rd ed.
5th ed.
et al.
illus

Second edition
Third edition
Fifth edition
et alii
Illustrator
illustrated by
no place of publication
no place of publisher
no date of publication
number
Page
section
Translator
Translator by
Volume

คอลัมน์
ผูร้ วบรวม
บรรณาธิการ
บรรณาธิกรโดย
ครั้ งที่พิมพ์
้
ฉบับพิมพ์ใหม่ มีการแกไข
เพิ่มเติม
ฉบับพิมพ์ใหม่ มีการปรับปรุ ง
้
แกไข
พิมพ์ครั้ งที่ 2
พิมพ์ครั้ งที่ 3
พิมพ์ครั้ งที่ 5
และคนอื่นๆ
ผูว้ าดภาพประกอบ
วาดภาพประกอบโดย
่
ไมปรากฏสถานที
่พิมพ์
่
ไมปรากฏสํ
านักพิมพ์
่
ไมปรากฏปี
ที่พิมพ์
ฉบับที่
หน้า
ตอนที่
ผูแ้ ปล
แปลโดย
่ ่
เลมที

Col.
Comp.
Ed.

n.p.
n.d.
no.
p.
sec.
tr.
Vol.

คําเต็ม

ความหมาย

หมายเหตุ
ั
ใช้กบพระราชบั
ญญัติ,
กฎหมาย, ฯลฯChap.
พหูพจน์ใช้ Chaps.
ั สดุที่ถ่ายทําเป็ นภาพสี
ใช้กบวั
พหูพจน์ใช้ Cols.
พหูพจน์ใช้ Cols.
พหูพจน์ใช้ Comp.
พหูพจน์ใช้ eds.

ภาษาไทยใช้ ม.ป.ท.
ภาษาไทยใช้ ม.ป.ท.
ภาษาไทยใช้ ม.ป.ป.
พหูพจน์ใช้ pp.
พหูพจน์ใช้ secs.
พหูพจน์ใช้ trs.
พหูพจน์ใช้ Vols.

3. เครื่องหมายวรรคตอน
. Period (มหัพภาค)
, comma (จุลภาค)
: colon (ทวิภาค)
; semi-colon (อัฒภาค)
หลังเครื่องหมายทกชนิ
ุ ดเว้ น 1 ระยะ

รปแบบการลงรายการจากบทความและหนั
งสื อ
ู
1. บทความ
1.1 บทความวารสานวิชาการ
1.1.1 ผ้ ูแต่ งคนเดียว
การอ้ างอิง
(นวนิตย์ อินทรามะ, 2541)
ั
บรรณานกรม
นวนิตย์ อินทรามะ. (2541). การพัฒนาห้องสมุดกบการควบคุ
มคุณภาพ
ุ
วารสารสํ านักวิทยบริการ, 3 (3), 3-7.
การอ้ างอิง
(Bekerian, 1993)
บรรณานกรม
Bekerian, D.A. (1993). In search of the typical eyewitness.
ุ
American Psychologist, 48, 574-576
การอ้ างอิง
(พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538, 2538)
บรรณานกรม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538. (2538). ราชกิจจานเบกษา
ุ
ุ
ฉบับกฤษฎีกา, 112 (ตอนที่ 4 ก), 1-21.
่
่ ่ วเลขฉบับที่ ในเครื่ องหมาย ( ) ตอจากเลขของปี
่
หมายเหตุ: ตัวอยางบรรณานุ
กรมภาษาอังกฤษไมใสตั
ที่
่ ่องกนทุ
ั กฉบับใน 1 ปี
เนื่องจากวารสารรายการนั้ นนับหน้าตอเนื
1.1.2 ผ้ ูแต่ ง 2 คน
การอ้ างอิง
(จุมพล พูลภัทรชีวิน และรัตนา ตุงคสวัสดิ์, 2542)
บรรณานกรม
จุมพล พูลภัทรชีวิน และรัตนา ตุงคสวัสดิ์. (2542). วิวฒั นาการและทางเลือกของ
ุ
นโยบายการครุ ศึกษาของรัฐบาลไทย. วารสารครศาสตร์
, 27 (2), 98-106.
ุ

การอ้ างอิง
(Klimoski & Palmer, 1993)
บรรณานกรม
Klimoski, R. , Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process
ุ
In organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45 (2),
10-36.ล
1.1.3 ผ้ ูแต่ ง 3-5 คน
ั่ ่ง, สุ กรี รอดโพธิ์, และวิชุดา รัตนเพียร, 2541, 90การอ้ างอิง
(อรจรี ย ์ ณ ตะกวทุ
101)
ั่ ่ง, สุ กรี รอดโพธิ์, และวิชุดา รัตนเพียร. (2541).
บรรณานกรม
อรจรี ย ์ ณ ตะกวทุ
ุ
แนวการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา.
วารสารครศาสตร์
, 27 (1), 90-101.
ุ
ี พงษ์ไพบูรย์, สิ ทธิศกั ดิ์ จุลศิริพงษ์, ปรี ชา คล้ายพักตร์, ยงยศ เล็กกลาง, และ
(สมเกยรติ
สมพงษ์ สิ งหะพล, 2542, 10-16)
ี พงษ์ไพบูรย์, สิ ทธิศกั ดิ์ จุลศิริพงษ์, ปรี ชา คล้ายพักตร์, ยงยศ เล็กกลาง, และ
บรรณานกรม
สมเกยรติ
ุ
สมพงษ์ สิ งหะพล. (2542). กระจายอํานาจการจัดการศึกษาสู่ องค์กรปกครองท้องถิ่น.
สี มาจารย์ , 13 (26), 10-16.

การอ้ างอิง

การอ้ างอิง
(Borman, Hanson, Oppler, Pulakos, & White, 1993, 443-449)
บรรณานกรม
Borman, W.C., Hanson, M.A., Oppler, S.H., Pulakos, E.D., & White, L.A. (1993).
ุ
Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of Applied
Psychology, 78, 443-449.
1.1.4 ผ้ ูแต่ ง 6 คน หรือมากกว่ า
การอ้ างอิง
(จุมพล วนิชกุล, และคนอื่นๆ, 2542, 51-75)
บรรณานกรม
จุมพล วนิชกุล, ฉันทนา ชาญพาณิ ช, นันทา วิทวุฒิศกั ดิ์, พรทิพย์ วัฒนสุ วกุล, ภิญญาพร
ุ
นิตยะประภา และอัญญานี คล้ายสุ บรรณ์. (2542, พฤษภาคม-สิ งหาคม). การอ้างอิง.
วารสารสํานักวิทยบริ การ, 4 (2)ล 51-75.

การอ้ างอิง
(Kneip et al. ) 1993)
บรรณานกรม
Kneip, R.c., Delamater, A.M., Ismond, T., Milford, C., Salvia, L., & Schwartz, D.
ุ
(1993). Self-and spouse ratings of anger and hostility as predictors of coronary heart
disease. Health Psychology, 12, 301-307.
1.2 บทความในนิตยสาร
การอ้ างอิง
(ล้อม เพ็งแกว้, 2542, 103-105)
ิ ่ไหน. ศิลปวัฒนธรรม, 20
บรรณานกรม
ล้อม เพ็งแกว้. (2542, มิถุนายน). สุ นทรภู่เกดที
ุ
(8), 103-105.
การอ้ างอิง
(Posner, 1993, 673-674)
บรรณานกรม
Posner, M.I. (1993, October 29). Seeing the mind. Science, 262, 673-374.
ุ
1.3 บทความในจดหมายข่ าว ไม่ ปรากฏชื่อผู้แต่ ง
ํ
การอ้ างอิง
(ราชภัฎกาหนดยุ
ทธศาสตร์เชิงรุ ก, 2542, 1)
ํ
่ ขอเวลา 3 ปี เห็นผล.
บรรณานกรม
ราชภัฎกาหนดยุ
ทธศาสตร์เชิงรุ กสู่ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
ุ
(2542, สิ งหาคม 27). จดหมายข่ าวสํ านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 1.
การอ้ างอิง
(ใบประกอบวิชาชีพ, 2542, 1)
ั
บรรณานกรม
ใบประกอบวิชาชีพ. (2542, กนยายน
7). ข่ าวสารการฝึ กหัดครู , 1.
ุ
การอ้ างอิง
(The new health-care lexicon, 1993, 1-2)
บรรณานกรม
The new health-care lexicon. (1993, August/September). Copy Editor, 4, 1-2.
ุ
1.4 บทความในหนังสื อพิมพ์
การอ้ างอิง
(ภาคภูมิ ป้ องภัย, 2542, หน้า 12)
บรรณานกรม
ภาคภูมิ ป้ องภัย. (2542, กรกฎาคม 3). มุมที่ถูกลืมในพระราชวังบางปะอิน. มติชน, หน้า
ุ
12.

การอ้ างอิง
(Erlich, 1994, p.4)
บรรณานกรม
Erlich, Richard S. (1994, June 28). Chinna a paradise for counterfeit CDs. Bangkok
ุ
post, p.4.
1.5 บทความในหนังสื อพิมพ์ ไม่ ปรากฏชื่อผ้ ูแต่ ง
การอ้ างอิง
(ภาษีน้ าํ มัน, 2542, หน้า 2)
ั
บรรณานกรม
ภาษีน้ าํ มันคิดตามปริ มาณ. (2542, กนยายน
29). มติชน, หน้า2.
ุ
การอ้ างอิง
(New drug, 1993, p.A12)
บรรณานกรม
New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The
ุ
Washington Post, p. A12.
1.6 บทความแปล
การอ้ างอิง
(เบริ ดแ์ ซล & เฮนสเลย์, 2539, 33-49)
บรรณานกรม
เบริ ดแ์ ซล, ดี.จี. และเฮนสเลย์, โอ.ดี. แบบจําลองการวางแผนกลยุทธ์แนวใหม่ (แปลจาก
ุ
A new strategic planning model for academic libraries โดย ดวงพร พงศ์พาณิ ชย์, พช
รมน ปราบพาล, ประภาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และศุภร ชินะเกตุ. (2539, ธันวาคม).
บรรณศาสตร์ , (2), 33-49.

2. หนังสื อ
2.1 หนังสื อทัว่ ไป
่ ่ , 2541)
การอ้ างอิง
(ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ชางกลอม
่ ่ . (2541). การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
บรรณานกรม
ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ชางกลอม
ุ
สารสนเทศแห่ งชาติเพือ่ การศึกษา. กรุ งเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
่
แหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี .

่ , และคนอื่นๆ, 2526)
การอ้ างอิง
(ประสานสุ ข ละมอม
่ , นันทา วิทวุฒิศกั ดิ์, ฉวีวรรณ คูหาภินนั ท์, สุ นิตย์ เย็นสบาย, ดวง
บรรณานกรม
ประสานสุ ข ละมอม
ุ
เดือน ทองวิชิต, ศรชัย เอี่ยงละออ, สุ ชารัตน์ คูหามุกต์, และเพชรสมร เพ็ญเพียร. (2526).
่ ทยา.
บรรณารักษศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : แพรพิ
การอ้ างอิง
(Mitchell & Larson, 1987).
บรรณานกรม
Mitchell, T.R., & Larson, J.R., Jr. (1987). People in organizations : Anintroduction to
ุ
organization behavior (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
2.2 หนังสื อทีผ่ ้ ูแต่ งเป็ นหน่ วยงานราชการ
การอ้ างอิง
(กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2535)
บรรณานกรม
การศึกษานอกโรงเรี ยน, กรม. (2535). รวมบทความการศึกษานอกโรงเรียน เล่ม 11.
ุ
กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ตง่.
่
ในกรณี ที่ชื่อผูแ้ ตงและชื
่อสํานักพิมพ์เป็ นชื่อเดียวกนั ให้ลงรายการผูแ้ ตง่ (Author) ในรายการชื่อ
่
็
สํานักพิมพ์ ผูแ้ ตงอาจเป็
นบุคคล หรื อ สถาบันกได้
การอ้ างอิง
(Australian Bureau of Statistic, 1991)
บรรณานกรม
Australian Bureau of Statistic. (1991). Estimated resident population by age and sex in
ุ
statistical local areas, New South Wales, June 1990 (No. 3209.1). Canberra, Australian
Capital Territory: Author.
2.3 หนังสื อทีม่ ีผู้รับผิดชอบในการจัดทํา เช่ น บรรณาธิการ ผ้ ูรวบรวม
การอ้ างอิง
(อดุลย์ วิริยเวชกุล, (บก.), 2541)
บรรณานกรม
อดุลย์ วิริยกุล. (บก.). (2541). คู่มือการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา.
ุ
นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
การอ้ างอิง
(Gibbs & Huang, (Eds.), 1991)
บรรณานกรม
Gibbs, J.T., & Huang, L.N., (Eds.). (1991). Children of color: Psychological
ุ
interventions with minority youth. San Francisco: Jossy-Bass.

2.4 หนังสื อทีไ่ ม่ ปรากฏชื่อผ้ ูแต่ ง
การอ้ างอิง
(สวดมนต์ ไหว้พระ..., 2541)
บรรณานกรม
สวดมนต์ ไหว้ พระฉบับชาวบ้ านและผ้ ูปฏิบัติธรรม. (2541). กรุ งเทพฯ: สุ วีริยาสาส์น
ุ
การอ้ างอิง
(Merriam-Webster’s collegiate dictionary, 1993)
บรรณานกรม
Merriam-Webster’s collegiate dictionary. (1993). (10th ed). Springfield, MA: Merriamุ
webster.
่ ้ น หรื อทั้ งหมด
ในการลงรายการอ้างอิง ให้ระบุชื่อหนังสื ออยางสั
2.5 หนังสื อทีม่ ีความหมายยาวหลายเล่มจบ ช่ วงการพิมพ์มากกว่ า 1 ปี
การอ้ างอิง
(Koch, (Ed.), 1959-1963)
บรรณานุกรม Koch, S. (Ed.) (1959-1963). Psychology: A Study of science (Vols. 1-6). New York:
McGraw-Hill.
2.6 หนังสื อสารานกรม
ุ หรือ พจนานกรม
ุ
การอ้ างอิง
(สุ ธิวงศ์ พงษ์ไพบูรย์, (บก.), 2529)
บรรณานกรม
สุ ธิวงศ์ พงษ์ไพบูรย์, (บก.). (2529). สารานกรมวั
ฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529 เลม่ 1-10.
ุ
ุ
สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒสงขลา.
การอ้ างอิง
(Sadie, (Ed.), 1980)
บรรณานกรม
Sadie, S. (Ed.). (1980). The New Grove dictionary of music and musicians (6th ed.,
ุ
Vols. 1-20). London: Macmillan.
2.7 หนังสื อแปล
การอ้ างอิง
(ฟิ สค์, 2542)
บรรณานกรม
ฟิ สค์, เอ็ดเวิร์ด บี. (2542). การกระจายอํานาจทางการศึกษา การเมืองและฉันทานุมตั ิ
ุ
(แปลจาก Decentralization of education: Politocs and consensus โดย ภัทรนันท์ พัฒิ
่
ยะ). กรุ งเทพฯ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมรตรี .

การอ้ างอิง
(Laplace, 19591)
บรรณานกรม
Laplace, P.S. (1951). A philosophical eassay on probabilities (F.W. Truscott & F. L.
ุ
Emory, Trans.). New York: Dover. (Original work published 1814).
แผ่ นพับ เอกสารประชาสั มพันธ์
2.8 จลสาร
ุ
่ ่ยวแหงประเทศไทย
่
การอ้ างอิง
(การทองเที
, 2541)
่ ่ยวแหงประเทศไทย
่
่ ่ยวสงขลา. [แผนพั
่ บ]. สงขลา:
บรรณานกรม
การทองเที
. (2541). ทองเที
ุ
ผูแ้ ตง่
การอ้ างอิง
(Research and Training Center on Independent Living, 1993)
บรรณานกรม
Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guidelines for reporting
ุ
and writing about people with disabilities (4th ed.) [Brochure]. Lawrence, KS: Author.
2.9 บทความ หรือ เนือ้ หาแยกแต่ ละบท แต่ ละผ้ ูเขียนในเล่ม
การอ้ างอิง
(สมบูรณ์ พรรณาภพ, 2535, หน้า 407-415)
ั
บรรณานกรม
สมบูรณ์ พรรณากร. (2535). อภิปรัชญากบการศึ
กษา. ในคณะกรรมการโครงการ
ุ
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (บก.), สารานกรม
ุ
ศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ (หน้า 407-415๗. กรุ งเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
การอ้ างอิง
(Massaro, 1992, pp. 51-84)
บรรณานกรม
Massaro, D.(1992). Broading the domain of the fuzzy logical model of perception. In
ุ
H.L. Pick, Jr., P. Van den Broek, & D.C. Knill (Eds.), Cognition: Conceptual and
methodological issues (pp. 51-84). Washington, D.C: American Psychological
Association.
2.10 เนือ้ หาในหนังสื อชดุ
ี นท์, 2540, หน้า 1-24)
การอ้ างอิง
(เทียนฉาย กระนั
ี นท์. (2540). การวางแผนและการจัดทําโครงการของรัฐ.ใน สมหวัง พิริ
บรรณานกรม
เทียนฉาย กระนั
ุ
ยานุวฒั น์ (บก.), รวมบทความทางการประเมินโครงการ : ชดรวบรวมบทความ
เล่มที่ 4.
ุ
(หน้า 1-24). กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2.11 บทความในหนังสื อทีไ่ ม่ ได้ เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ ให้แปลชื่อบทความเป็ น
ภาษาอังกฤษ
การอ้ างอิง
(Davydov, 1972)
บรรณานกรม
Davydov, V.V. (1972). De introductie van het begrip grootheid in de eerste klas van de
ุ
basisschool: Een experimenteel onderzoek [the introduction of the concept of quantity
in the first grade of the primary school: An experimental study]. In C.F. Van Parreren
& J.A.M. Carpay (Eds.). Sovietpsychologen aanhetwoord (pp. 227-289). Groningen,
The Netherlands: Wolters-Noordhoff

บทที่ 7
การอ้ างอิงจากแหล่ งอืน่ ๆ
่ ๆ จึงต้องมีการ
ในการจัดทําผลงานทางวิชาการ จําเป็ นต้องไปศึกษาค้นคว้าจากเอกสารตาง
อ้างอิง จัดทําเชิงอรรถ และบรรณานุกรมไว้ การเขียนอ้างอิง การเขียนเชิงอรรถ และการเขียน
่ รูปแบบเฉพาะตามลักษณะผลงานทางวิชาการประเภทนั้ น ๆ ผูเ้ ขียนจึงต้องศึกษา
บรรณานุกรม ยอมมี
ั
รู ปแบบให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถใช้รูปแบบได้ถูกต้องตามรู ปแบบนั้ นๆ เป็ นระบบเดียวกนโดยตลอด

รปแบบการล
งรายการจากแหล่ งอืน่ ๆ
ู
1. รายงานทางวิชาการ รายงานการวิจัย (Technica. And Research Repots)
1.1 รายงานทางวิชาการ
การอ้ างอิง
(บุญมา พงษ์โหมด, ชุตินนั ท์ บุญฉํ่า, คนึงนิตย์ ชื่นค้า และอมรา
พงษ์ปัญญา. (2542)
บรรณานกรม
บุญมา พงษ์โหมด, ชุตินนั ท์ บุญฉํ่า , คนึงนิตย์ ชื่นค้า และอมรา
ุ
พงษ์ปัญญา. (2542). งานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อม
วัดโสธรวรารามวรวิหาร. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์.
การอ้ างอิง
บรรณานกรม
ุ

(ศุภชั ศุภชลาศัย, 2539)
ศุภชั ศุภชั ลาศัย. (2539) . รายงานฉบับสมบรณ์
ู เรื่องล่ ูทางและโอกาสการ
ส่ งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้ าเสรีอาเซียน (สํ าหรับ
อตสาหกรรมสิ
่ งทอ) เสนอต่ อสภาอตสาหกรรมแห่
งประเทศไทย.
ุ
ุ
ิ
่
กรุ งเทพฯ: ฝ่ ายแผนงานเศรษฐกจรายสาขา
สถาบันวิจยั เพอการ
พัฒนาประเทศไทย.

การอ้ างอิง
บรรณานกรม
ุ

(Maxxeo, Druesne, Raffeld, Checketts & Muhlstein, 1991 )
Mazzeo, J., Druesne, B., Raffeld, P . C . , Checketts, K . T . , & Muhlstein
A. (1991) . Comparability of computer and paper- and-pencil
Scores for two CLFP genal examinations ( xollege Board Rep.

No. 91-5). Princeton, NJ: Educational Testing Service.
1.2 รายงานประเภทสิ่ งพิมพ์รัฐบาล
การอ้ างอิง
(คณะกรรมการติดตามผลการมีงานทําของบัณฑิต, 2542)
บรรณานกรม
ติดตามผลการมีงานทําของบัณฑิต,คณะกรรมการ. (2542). รายงานการ
ุ
ติดตามผลผ้ ูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุ นทา
ปี การศึกษา 2540-2541. กรุ งเทพฯ: สํานักวิจยั และฝ่ ายทะเบียนวัดผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ นนั ทา.
การอ้ างอิง
บรรณานกรม
ุ

(National Institute of Mental Health, 1990)
National Institute of Mental Health. (1990) Clinical training in
Serious mental illness ( DHHS Publication No. ADM 90-1679).
Washington, D.C:U.S. Government Printing Office.

1.3 รายงานประเภทสิ่ งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
การอ้ างอิง
(มหาวิทยาลัยศิลปากร บัณฑิตวิทยาลัย, 2539)
บรรณานกรม
ศิลปากร, มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทาลัย (2539). รายงานประจําปี 2538.
ุ
กรุ งเทพฯ : ผูแ้ ตง่.
การอ้ างอิง
บรรณานกรม
ุ

(Broadhurst & Maller , 1991)
Broadhurst, R. G ., & Maller , R. A. (1991) . Sex offending and
Recidivism (Tech. Rep. No. 3). Nedlands, Western Auatralia:
University of Western Australia, Crime Research Centre.

1.4 รายงานประเภทสิ่ งพิมพ์ ของหน่ วยงานเอกชน
่ ่องหอการค้าไทย,
การอ้ างอิง
(คณะกรรมการการประมงและอุตสาหกรรมตอเนื
2540)
่ ่องหอการค้าไทย,คณะกรรมการ.
บรรณานกรม
การประมงและอุตสาหกรรมตอเนื
ุ
(2540). รายงานการสั มมนาโต๊ ะกลม ปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาประมงไทย. กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ตง่.
การอ้ างอิง
(Employee Benefit Research Institute, 1992)
บรรณานกรม
Employee Benefit Research Institute. ( 1992, February) . Sources of
ุ

Health insurance and characteristics of the uninsured (Issur
Brief No. 123 ). Washington, D . C : Author.
2. รายงานการประชมุ
(Proceeding ovf meetings and Symposia)
2.1 รายงานการประชมที
ุ พ่ มิ พ์เป็ นเล่ม
การอ้ างอิง
(นิทศั น์ ภัทรโยธิน, 2540 หน้า 30)
่
บรรณานกรม
นิทศั น์ ภัทรโยธิน. (2540). ตลาดซื้ อขายสิ นค้าเกษรลวงหน้
า. ใน การ
ุ
ประชมนั
ุ กบัญชีทวั่ ประเทศ ครั้งที่ 15 วิสัยทัศน์ นักบัญชีไทย
วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2540 (หน้า 19-35) . กรุ งเทพฯ : สมาคม
่
นักบัญชีและผูส้ อบรับอนุญาตแหงประเทศไทย
.
การอ้ างอิง
บรรณานกรม
ุ

(Deci & Ryan, 1991 , pp. 237-238)
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self :
Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.) , Nebraska
Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation
(pp.237-288). Lincoin: University of Nebraska.

2.2 รายงานการประชมที
ุ ม่ กี ารตีพมิ พ์อย่างสมํ่าเสมอ
การอ้ างอิง
(Cynx & Nottebohm, 1992)
บรรณานกรม
Cynx, J., Williams, H . , & Nottebohm, F . (1992). Hemisphneric
ุ
Differences in avian soung discrimination. Proceedings of the
National Academy of /sciences, USA, 89, 1372-1375.
2.3 รายงานการประชมที
ุ ไ่ ม่ ได้ ตพี มิ พ์เป็ นรปเล่
ู ม
การอ้ างอิง
(Lanktree & Briere, 1991)
บรรณานกรม
Lanktree, C. , & Briere, J. (1991 , January). Early data on the Trauma
ุ
Symptom Checklist for Children (TSC-C). Paper Presented at the
Meeting of the American aprefessional Society on the Abuse of
Children, San Diego, CA.
2.4 เอกสารนําเสนอผลงานในทีป่ ระชมุ (Poster session)
การอ้ างอิง
(ลมุล รัตตากร, 2529, ธันวาคม)

บรรณานกรม
ุ

่ ่
ลมุล รัตตากร. (2529,ธันวาคม) . ระบบห้องสมุด. เอกสารเสนอตอที
่
ประชุมของสมาคมห้องสมุดแหงประเทศไทย
, กรุ งเทพฯ.

การอ้ างอิง
บรรณานกรม
ุ

(Lee, 1982, June)
Lee, Hwa-Wei. ( 1982, June). Exchange librarians. Paper presented at
The Annual Conference of the American Library Association,
Philadelphia.

หมายเหตุ
่ อนที่ประชุม ใสอั่ กษรยอชื
่ ่อรัฐหรื อประเทศ ถ้าชื่อเมืองที่จดั ประชุมนั้ นไมเป็
่ น
ให้ใสเดื
ั
ที่รู้จกั กนดี
3. วิทยานิพนธ์
3.1 บทคัดย่ อวิทยานิพนธ์ จาก Dissertation Abstracts International (DAI)
และจัดทําโดย University Microfilm
การอ้ างอิง
(Bower, 1993)
บรรณานกรม
Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory
ุ
Referrals: Characteristics of referring and nonerferring
Supervisors. Dissertation Abstracts International, 54 (01), 534B.
(University Microfilms No. AAD 93-15947)
3.2 บทคัดย่ อวิทยานิพนธ์ จาก Dissertation Abstracts International (DAI)
และจัดพิมพ์ โดยมหาวิทยาลัย
การอ้ างอิง
(Ross, 1990)
บรรณานกรม
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity:
ุ
When a witness misidentifies a familiar but innocent person from
A lineup ( Doctoral dissertation, Cornell University, 1990).
Dissertation Abstract International, 49.Z5055

การอ้ างอิง

3.3 วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกทีไม่ ได้ จัดพิมพ์จําหน่ าย
(Wilfley, 1989)

บรรณานกรม
Wilfley, D. E. (1989) . Interpersonal analysis of bulimia: Normalุ
Weight and abese. Unpublished doctoral dissertation, University
Of Missouri, Columbia.
3.4 วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโททีไ่ ม่ ได้ จดั พิมพ์จําหน่ าย
การอ้ างอิง
(Almeida, 1990)
บรรณานกรม
Almeida, D. M. (1990) . Fathers’ participation in family work:
ุ
Consequences for fathers’ stress and father-child relations.
Unpublished master’s thesis, University of Victoria, Victoria,
British Columbia, Canada.
การอ้ างอิง
(พรพิมล เฉลิมพลานุภาพ,2535)
บรรณานกรม
พรพิมล เฉลิมพลานุภาพ. (2535). พฤติกรรมการแสวงหาข่ าวสารและ
ุ
การใช้ เทคโนโลยีการสื่ อสารของบริษัทธรกิ
ุ จเอกชนทีม่ ียอดขาย
สงสดของประเทศไทย
. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต คณะ
ู ุ
วารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
่ งพิมพ์ทไี่ ม่ ได้ พมิ พ์เผยแพร่
หรือจัดพิมพ์
4. การลงรายการบรรณนานกรมสิ
ุ
ในจํานวนจํากัด
4.1 ต้ นฉบับสิ่ งพิมพ์ ทไี่ ม่ ได้ จัดพิมพ์ เผยแพร่ ทวั่ ๆ ไป
การอ้ างอิง
(Stinson, Milbrath, Reidbord & Bucci, 1992)
บรรณานกรม
Stinson, C., Milbrath, C. , Reidbord, S . , & Bucci, W . (1992). Thematic
ุ
Segmentation of psychotherapy transcripts for convergent
analysis. Unpublished manuscript.
4.2 ต้ นฉบับสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยทีไ่ ม่ ได้ จัดพิมพ์เผยแพร่
การอ้ างอิง
(Depret & Fiske, 1993)
บรรณานกรม
Depret, E. F. , & Fiske, S. T. (1993). Perceiving the powerful:
ุ
Intriguing individuals versus threatening groups. Unpublished
Manuscript, University of Massachusetts at Amhert.

4.3 ต้ นฉบับข้ อมลของการทดลองสึ
กษา ยังไม่ มชี ื่อเรื่อง
ู
การอ้ างอิง
(Bordi & LeBoux, 1993)
บรรณานกรม
Bordi, F . , & LeDoux, J. E. (1993). [Auditory response latencies in rat
ุ
Auditory cortex]. Unpublished raw data.
4.4 สิ่ งพิมพ์ ทจี่ ัดจํานวนพิมพ์จํากัด
การอ้ างอิง
(Klombers, 1993)
บรรณานกรม
Klombers, N. (Ed.). (1993, Spring). ADAA Reporter. (Available
ุ
From the Anxiety Disorders Association of Amerrca, 6000
Executive Boulevare, Suite 513, Rockville, MD 20852)
4.5 การอ้ างอิงเอกสารชั้นรอง (Secondary source) จากวารสาร ให้ระบุรายการ
่ างอิงจากเอกสารชั้ นต้นของผูใ้ ด
ของเอกสารชั้ นรองในรายการบรรณานุกรม ในการอ้างอิงให้ระบุวาอ้
่
4.5.1 ถ้าให้ความสําคัญของเอกสารเดิมมากกวา่ ให้ข้ ึนต้นด้วยผูแ้ ตงและชื
่อ
่ งใน” (quoted in” หรื อ “cited by” หรื อ “as
เรื่ องของเอกสารเดิม ใช้คาํ วา่ “อ้างถึงใน” หรื อ “กลาวถึ
่
Cited in”) นําหน้าชื่อผูแ้ ตงของเอกสารรอง
การอ้ างอิง
(สุ ทธิลกั ษณ์ อําพันวงศ์, 2510)
บรรณานกรม
สุ ทธิลกั ษณ์ อําพันวงศ์. (2510) หลักเกณฑ์ การทําบัตรรายการหนังสื อ
ุ
ภาษาไทยฉบับสมบรณ์
ู และตัวอย่ างบัตร. พระนคร: ไทยวัฒนา
พานิช, อ้างถึงใน กมลา รุ่ งอุทยั . (2531). หลักเกณฑ์ การลงรายการ
แบบแองโกลอเมริกนั ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (AACR2). ม.ป.ท.
ั ณภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.
(แนวคิดในการประกนคุ
อ้างถึงใน วรางคณา อินทรพินทุวฒั น์, 2541)
ั
บรรณานกรม
วรางคณา อินทรพินทุวฒั น์ (2541, กนยายน
– ธันวาคม) . บทบาทของ
ุ
ั
ั ณภาพการสึ กษา
บุคลากรสารนิเทศกบความสํ
าเร็ จในการประกนคุ
ระดับอุดมศึกษา. วารสารสํ านักวิทยบริการ, 3 (3), 12 - 17 .

การอ้ างอิง

การอ้ างอิง

(Seidenberh and McClelland’s study as cited in Coltheart, Curtis,
Atkins, & Haller, 1993)

บรรณานกรม
Coltheart, M. . Curtis, B. , Curtis B. , Atkins, P . , & Haller, M. (1993). Models
ุ
Of reading aloud ; Dual-route and parallel-distributed-Processing
Approaches. Pychological Review, 100, 589-608.

่
่อเรื่ อง
4.5.2 ถ้าให้ความสําคัญของเอกสารรองมากกวา่ ให้ข้ ึนต้นด้วยผูแ้ ตงและชื
่
่
ของเอกสารรอง ใช้คาํ วา่ “อ้างจาก” หรื อ “กลาวจาก
” (“quoting” หรื อ “citing”) นําหน้าชื่อผูแ้ ตงของ
เอกสารเดิม
การอ้ างอิง
(กมลา รุ่ งอุทยั , 2531)
บรรณานกรม
กมลา รุ่ งอุทยั . (2531) . หลักเกณฑ์ การลงรายการแบบแองโกลอเมริกนั
ุ
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (AACR2) : ม.ป.ท.อ้างจาก สุ ทธิลกั ษณ์ อําพันวงศ์.
(2510). หลักเกณฑ์ การทําบัตรรายการหนังสื อภาษาไทย
ฉบับสมบรณ์
ู และตัวอย่ างบัตร. พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช.
จารณ์ หนังสื อ และอืน่ ๆ
5. การลงรายการบรรณานกรมการวิ
ุ
5.1 การวิจารณ์ หนังสื อ
การอ้ างอิง
(Baumeister, 1993)
บรรณานกรม
Baumeister, R. F . (1993). Exposing the self-knowledge myth
ุ
[Review of the book The self-lnower: A hero under control]
Contemporary Psychology, 38 , 466-457 .
5.2 การวิจารณ์ ภาพยนตร์
การอ้ างอิง
(Webb, 1984)
บรรณานกรม
Webb, W . B . (1984) . Sleep, perchance to recall a dream [Review
ุ
Of the film Theater lf the night: The Science of sleep and
Dreams. Contemporary Psychology, 29, 260 .
6. โสตทัศนวัสดและ
ุ วัสดยุ่ อส่ วน
ภาพยนตร์
การอ้ างอิง
(วิโรจน์ ริ จิรานุวฒั น์, 2530)
บรรณานกรม
วิโรจน์ ริ จิรานุวฒั น์ (ผูส้ ร้าง) , และวิรัช ริ จิรานุวฒั น์ (ผูอ้ าํ นวยการ
ุ
สร้าง) . (2530) . กรงเทพฯ
เมืองอมร [ภาพยนตร์]. กรุ งเทพฯ:
ุ

ทัวร์ทอง.
แผ่ นเสี ยง
การอ้ างอิง
(Shocken, 1992)
บรรณานกรม
Shocken, M. (1992). Over the waterfall. On Arkansas traveler
ุ
[CD]. New York : Polygram Music.

แถบบันทึกเสี ยง
การอ้ างอิง
(ยุพดี พยัคฆพันธ์, 2530)
บรรณานกรม
ยุพดี พยัคพันธ์ (ผูบ้ รรยาย). (2530) . ยาสมนไพร
(แถบบันทึก
ุ
ุ
เสี ยง เลขที่ 312) . กรุ งเทพฯ : องค์การวิทยาศาสตร์การแพทย์.
7. การลงรายการบรรณานกรมเอกสารในกองจดหมายเหตแห่
ุ
ุ งชาติ (ให้ ใช้ ตาม
คําแนะนําของกองจดหมายแห่ งชาติ)
7.1 เอกสาร
่ , 2452-2461)
การอ้ างอิง
(กองจดหมายเหตุแหงชาติ
่ , กอง. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่
บรรณานกรม
จดหมายเหตุแหงชาติ
ุ
6 กระทรวงยุติธรรม ร. 6 ย. 1/1 เรื่ องโรงเรี ยนกฏหมาย (24
กุมภาพันธ์ 2452-1 ตุลาคม 2461)
7.2 เอกสารเย็บเล่ ม
่ , จ.ศ. 1229-1230, หน้า 10)
การอ้ างอิง
(กองจดหมายเหตุแหงชาติ
่ ,กอง. เอกสารเย็บเลม่กรมราชเลขาธิการ
บรรณานกรม
จดหมายเหตุแหงชาติ
ุ
รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ร. 5 รล.- มท. เล่ม 1
(จ.ศ. 1229-1230)
7.3 ภาพ
่ , ภ.สบ. 19.2 1/9)
การอ้ างอิง
(กองจดหมายเหตุแหงชาติ
่ , กอง. ภาพสวนบุ
่ คคลเจ้าการริ ละวงศ์ ณ
บรรณานกรม
จดหมายเหตุแหงชาติ
ุ
เชียงใหม่ ภ.สบ. 19.2 1/9 ภาพพระที่นงั่ อนันตสมาคม

7.4 รปถ่
ู ายทางอากาศ
่ , 2489)
การอ้ างอิง
(กองจดหมายเหตุแหงชาติ
่ ,กอง. รู ปถายทางอากาศ
่
บรรณานกรม
จดหมายเหตุแหงชาติ
ชุด Williams
ุ
Hunt ภ. WH. 2/1 รู ปบริ เวณพระบรมรู ปทรงม้า (พ.ศ. 2489)
7.5 แผนที่ แบบแปลน แผนผัง
่ , 2438)
การอ้ างอิง
(กองจดหมายเหตุแหงชาติ
่ , กอง. แผนที่กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5
บรรณานกรม
จดหมายเหตุแหงชาติ
ุ
กระทรวงมหาดไทย ผ.ร.5 ม.25 แผนที่แสดงที่พกั ทหาร
ฝ่ ายสยามจับพวกขบถปาหัง (พ.ศ. 2438)

8. การลงรายการบรรณานกรมเอกสารโบราณในกองหอสมดแห่
ุ
ุ งชาติ (ให้ ใช้ ตาม
คําแนะนําของกองหอสมดแห่
ุ งชาติ)
8.1 หนังสื อใบลาน
8.1.1 หนังสื อใบลาน ทีป่ รากฏชื่อผ้ ูแต่ ง ชื่อแบบฉบับและชื่อฉบับ
การอ้ างอิง
(ขททกสิ
กขา. บาลีพระขททกสิ
กขา, ม.ป.ป. )
ุ
ุ
บรรณานกรม
ขททกสิ
กขา. บาลีพระขททกสิ
กขา โดยพระธรรมศิริ . (ม.ป.ป.) หอสมุด
ุ
ุ
ุ
แห่ งชาติ. (หนังสื อใบลาน 1 ผูก. อักษรขอม. ภาษาบาลี . เส้นจาร.
ฉบับทอง. ม.ป.ส. เลขที่ 3890/ก/1)
8.1.2 หนังสื อใบลาน ทีไ่ ม่ ปรากฏชื่อผู้แต่ ง แต่ มชี ื่อแบบฉบับและชื่อฉบับ
การอ้ างอิง
(ปัญญาสชาดก. สมททโฆสชาดก
, ม.ป.ป.)
ุ
่ . (หนังสื อ
บรรณานกรม
ปัญญาสชาดก. สมททโฆสชาดก
. (ม.ป.ป. ) . หอสมุดแหงชาติ
ุ
ุ
่
ใบลาน 1 ผูก. อักษรขอม. ภาษาบาลี. เส้นจาร. ฉบับลองชาด
ม.ป.ส.
เลขที่ 813/ฉ./1.)
8.2 หนังสื อสมดไทย
ุ
การอ้ างอิง
(ความทรงจํา เรื่องกรงเก่
ุ าเสี ยแล้ว เจ้ าตากมาตั้งเมืองธนบรีุ
จ.ศ. 1129. (2310)
บรรณานกรม
ความทรงจํา เรื่องกรงเก่
ุ
ุ าเสี ยแล้ว เจ้ าตากธนบรีุ ต้ังเมืองธนบรีุ
่ . (หนังสื อสมุดไทยดํา อักษรไทย
จ.ศ. 1129. (2310). หอสมุดแหงชาติ
ภาษาไทย. เส้นขาว. เลขที่ 28. หมวดจดหมายเหตุ ธบ. )

8.3 กระดาษเพลา
การอ้ างอิง
(กฎกระทรวงกลาโหมได้ แก่พระยานครศรีธรรมราช จ.ศ. 1173, 2354)
บรรณานกรม
กฎกระทรวงกลาโหมได้ แก่ พระยานครศรีธรรมราช จ.ศ. 1173. (2354).
ุ
่ . (กระดาษเพลา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดินสอ.
หอสมุดแหงชาติ
เลขที่ 15. หมวดจดหมายเหตุ กท.ร. 2.)
8.4 กระดาษฝรั่ง
การอ้ างอิง
(สํ าเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138. 2319)
่ .
บรรณานกรม
สํ าเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138. ( 2319 ). หอสมุดแหงชาติ
ุ
(กระดาษฝรั่ง. อักษาไทย. ภาษาไทย. เสันหมึก. เลขที่ 7/ก หมวด
จดหมายเหตุ ธบ. )

8.5 สมดฝรั
ุ ่ง
การอ้ างอิง
(สํ าเนาคําปรึกษาเรื่องแต่ งตั้งพระบรมวงศานวงศ์
ุ และข้ าราชการ
จ.ศ. 1144, 2325)
บรรณานกรม
สํ าเนาคําปรึกษาเรื่องแต่ งตั้งพระบรมวงศานวงศ์
ุ
ุ และข้ าราชการ
่ . (สมุดฝรั่ง. อักษรไทย. ภาษาไทย.
จ.ศ. 1144. (2325). หอสมุดแหงชาติ
เส้นหมึก. เลขที่ 1/ข หมวดจดหมายเหติ กท.ร. 1)
เทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media)
9. การลงรายการบรรณานกรมสารนิ
ุ
9.1 การลงรายการบรรณานกรมสารนิ
เทศอิเล็กทรอนิกส์
ุ
9.1.1 หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (Online / CD Network)
การอ้ างอิง
(Academic American encyclopedia, 1995)
บรรณานกรม
Academic American encyclopedia [Online]. (1995).
ุ
Grolier (producer). Available: Dow Hones News Retrieval
Service/ENCYC [1995,May 27].
การอ้ างอิง
(The agrochemicals handbook, 1994)
บรรณานกรม
The agrochemicals handbook [Online]. (1994,January). Royal
ุ

Chemica. Society (producer). Available: CompuServe Knowledge
Index/CHEM3 [1995,May 16].
การอ้ างอิง
(อรรถศิษฐ์ วงศ์มณี โรจน์, 2542)
บรรณานกรม
อรรถศิษฐ์ วงศ์มณี โรจน์. (2542). ประวัติความเป็ นมาของวิชาการ
ุ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ใน ความอดมสมบรณ์
ุ
ู ของดิน . [On-line].
Available: ttp://158.108.200.11//soil/009hom~1/009421/chap1.htm
#era1[2542,ตุลาคม 25].
การอ้ างอิง
(วิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์, 2542)
บรรณานกรม
วิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์ ใน สารานกรมไทยสํ
าหรับเยาวชนเล่ม 11.
ุ
ุ
(2542). [On-line]. Available: http://kanchanapidek.or.th/kp6/
book 11/chapter1/t11-1-12.htm#sect4 [2542.ตุลาคม 25]

งสื อพิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์
9.2 การลงรายการบรรณานกรมวารสารและหนั
ุ
9.2.1 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online /CD Network)
การอ้ างอิง
(Kenneth, 1998)
บรรณานกรม
Kenneth, I. (1998). A buddhist response to the nature of human
ุ
right. Journal of Buddhist Ethics [online serial], 2, (9 pars.).
Available: Http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont,html. [ 1998,
June 15 ].
การอ้ างอิง
(Cornsilk, 1994)
บรรณานกรม
Cornsilk, D. (1994). My family history, The Cherokee observer
ุ
[Online], 2(7), 2. Available: Expanded Academic Index
E-mail Even-Zohar, I . , & harshav , B . (1988). Poetics today.
Poetics Today: International Journal for Theory and Analysis
Of Literature and Communication [ Online], 2(1). Available eMall: HUMANIST @BROWNVM

การอ้ างอิง
(ซูม, 25 ตุลาคม 2542)
บรรณานกรม
ซูม. (2542, ตุลาคม 25) . บุญของคนไทย ใน ไทยรัฐ [On-line].
ุ
Available: http://www.thairath.co.th [2542, ตุลาคม 25].
9.3 การลงรายการแผ่ นซีดรี อมทีใ่ ห้ บริการในระบบออนไลน์
การอ้ างอิง
(Social Science Index, 1995)
บรรณานกรม
Social Science Index [Bibliographic database], [CD-ROM]. (1983-).
ุ
H. W. Wilson (Prosucer). Available: UMI/Social Science Index
[1995, July 10].
การอ้ างอิง
(Sternberg, 1994)
บรรณานกรม
Sternberg, M. L. A. (1994). The American sign Ianguage dictionary
ุ
On CD-ROM (Windows version), [CD-ROM] . Available:
HarperCollins [1995, May 25].

9.4 การลงรายการไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)
การอ้ างอิง
(Corliss, 1992)
บรรณานกรม
Corliss, B. (1992,September 16) . News from Seattle [e-mail to X. Li],
ุ
[Online]. Available e-mail: XLI@UVMVM.UVM.EDU
การอ้างอิง
(Chumpot Wanichagul, 1998)
บรรณานุกรม Chumpot Wanichagul. (chumpot@rikc.sc.th). (1998, January 17).
Websis. E-mail to Stanley Aung (Ang@theinfocentre.xom).
9.5 การลงรายการ FTP/Gopher/HTTP/TeInet/USENET/WWW
การอ้ างอิง
(TWU women’s collection, 1992)
บรรณานกรม
TWU women’s collection [Online]. (1992, December 22). Available
ุ
FTP: una.hh.lib.umich.esu/newstuff/diversify/abouttwu
[1995,May 15].

9.5.1 FTP
การอ้ างอิง
(◌ฺ Barlow, 1992)
บรรณานกรม
Barlow, P . (1992). The Joshua tree quakes. CORE [Online], 1(8).
ุ
Available FTP: ftp.fee.org Directory: pub/journals File:
Core1.08
9.5.2 Gopher
การอ้ างอิง
(Weintraub, 1994)
บรรณานกรม
Weintraub, I. (1994). Fighting environmental racism: A selected
ุ
Annotated bibliography. Electronec Green Jounal [Online], 1(1).
Available Gopher: marvel.loc.gov Girectory: Global Electronic
Library (by subjext)/Natural Science/Enveronmental
Sciences/Environemental Science Journals/Electronec Green
Journal/ File: Article: By Irwin Weintraub FIGHTING
ENVIRONMENTAL RACISM

9.5.3 Telnet
การอ้ างอิง
(Hennequin, 1992)
บรรณานกรม
Hennequin, W. (1992). /Sonnet to the Bixhanese. DargonZine
ุ
[Online], 5 (1). Available Telnet: gopher 2.tc.umn.edu Directory:
libraries/newpapers,Magazines,and Newsletters/Literary
Journals/DargonZine/Vol. 5 File: N. 01 03-20-92
9.5.4 USENET
การอ้ างอิง
(Jankowski, 1995)
บรรณานกรม
Jankowski, T . (1995m June5). Eastern Europe is being warned to
ุ
return property to Holocaust victims [Oneline]. Available
USENET: soc.culture.ukrainia [ 1995, June8].

9.5.5 WWW
การอ้ างอิง
(Carranza, 1994)
บรรณานกรม
Carranza, L. E. (1994). Le Corbusier and the problems of
ุ
Representation. Journal. Of Architectural Education [Oneline], 48(2).
Available HTTP: http//www-mitpress. Mit. Edu/irnls-catalog/archEd-abstracts/File:jae48-2. html
10. การลงรายการบรรณานกรมการสั
มภาษณ์
ุ
10.1 การสั มภาษณ์
การอ้ างอิง
(ดิลก บุญเรื องรอด, 2543, กรกฎาคม 14)
บรรณานกรม
ดิลก บุญเรื่ องรอด. (2543, กรกฎาคม 14). อธิการบดี, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ุ
สวนสุ นนั ทา. สัมภาษณ์.
การอ้ างอิง
(Page, 1991, March 5)
บรรณานกรม
Page, O (1991,March 5). President. Austin Peay State University
ุ
Interview.
10.2 บทสั มภาษณ์ ตพี มิ พ์
การอ้ างอิง
(Hanks, 1974, October 7)
บรรณานกรม
Hanks, N. (1974, October 7). Chairperson, National Endorment of
ุ
The Arts. Interview. U. S. News and /world Report, 58-60

การอ้ างอิง
(พิจิตต รัตตกุล, 2543 กรกฎาคม)
่
บรรณานกรม
พิจิตต รัตตกุล. (2543, กรกฎาคม). ผูว้ าราชการกรุ
งเทพมหานคร .
ุ
สัมภาษณ์. ไฮคลาส, 194, 23-30
การอ้ างอิง
(สมศักดิ์ ปริ ศนานันทกุล, 2543, มกราคม)
่
บรรณานกรม
สมศักดิ์ ปริ ศนานันทกุล. (2543, มกราคม). รัฐมนตรี วาการกระทรวง
ุ
ศึกษาธิการ. สัมภาษณ์. วารสารวิชาการ, 3(1), 7-12 .

11. จดหมาย
11.1 จดหมายส่ วนตัว
การอ้ างอิง
(ชวน หลีกภัย, 2543, มกราคม 16)
บรรณานกรม
ชวน หลีกภัย (2543, มกราคม 16). จดหมายถึงครู .
ุ
การอ้ างอิง
(Weathers, 1991 , March 5)
บรรณานกรม
Weathers, W . ( 1991 , March 5) . Letter to the author.
ุ
11.2 จดหมายตีพมิ พ์
การอ้ างอิง
(พระยาอนุมานราชธน, 2481 , กรกฎาคม 24)
บรรณนานกรม
อนุมานราชธน, พระยา. (2481 , กรกฎาคม 24) . จดหมายถึงสมใจ.
ุ
จดหมายจากพ่ อถึงลกู . โดย พระยาอนุมานราชธน. (2532).
กรุ งเทพมหานคร : มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป.
การอ้ างอิง
(Eisenhower , D . 1968, April 20)
บรรณานกรม
Eisenhower , D . (1968,April 20). Letter to Richard Nixon. Memoirs of
ุ
Richard Nixon. By Richard Nixon. (1978). New York: Grosset.

………………………………………

