
การเขียนบรรณานุกรม 
  
 บรรณานุกรม คือ รายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทอื่นๆ ที่ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการเขยีนวทิยานิพนธ ์โดยจะอยูต่่อจากส่วนเน้ือเรือ่ง และก่อนภาคผนวก (ถา้ม)ี 
 ในทีน่ี้จะน าเสนอแบบแผนและหลกัเกณฑก์ารเขยีนบรรณานุกรม 2 แบบ คอื 
 1. การเขยีนบรรณานุกรมตามระบบนาม-ปี 
 2. การเขยีนบรรณานุกรมตามระบบหมายเลข 
 นอกจากนัน้จะไดก้ล่าวถงึ การใชค้ ายอ่ และการเรยีงล าดบับรรณานุกรม 
 
การเขียนบรรณานุกรมตามระบบนาม-ปี 
 การเขยีนบรรณานุกรมตามระบบนาม-ปี มรีูปแบบและหลกัเกณฑ์ในการลงรายการ
แตกต่างกนัตามประเภทของสิง่พิมพ์และสื่อประเภทอื่นๆ อาทิ หนังสือ บทความในหนังสือ 
บทความในวารสาร บทความในหนังสือพิมพ์ บทความในสารานุกรม วิทยานิพนธ์ จุลสาร 
เอกสารอดัส าเนา เอกสารพเิศษ การสมัภาษณ์ โสตทศันวสัดุ ซดีรีอม ฐานขอ้มลูออนไลน์ เป็น
ตน้ ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

1. หนังสือ 
 มแีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการตามล าดบั ดงันี้ 
 
แบบแผน 
 
 ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ 
 1.1 เครือ่งหมาย “ ” ในทีน่ี้แสดงถงึการเวน้ระยะ ในการพมิพไ์มต่อ้งใส่ลงไป 
 1.2 หากรายการใดไมม่กีไ็มต่อ้งลงรายละเอยีดในบรรณานุกรม ใหล้งรายการถดัมาเลย 
 1.3 การลงรายการผูแ้ต่ง มหีลกัการเขยีน ดงันี้ 
  1.3.1  ใหต้ดัค าน าหน้านามต่อไปนี้ทิง้ไป คอื ค าน าหน้านามแสดงเพศ (นาย, 
นาง, นางสาว) ต าแหน่งทางวชิาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 
คุณวุฒกิารศกึษา (ดร.) ค าเรยีกชื่อทางวชิาชพี (นายแพทย ์ทนัตแพทย)์ ยศทางทหาร ต ารวจ 
(พลตร ีพลอากาศเอก) โดยเขยีนเฉพาะชื่อ และนามสกุล ซึง่ถ้าผูแ้ต่งเป็นชาวต่างประเทศใหใ้ช้
ชื่อสกุล (Surname) ขึน้ก่อน คัน่ดว้ยเครือ่งหมายจลุภาค ( , ) ตามดว้ยชื่อตน้ และชื่อกลาง เช่น 
   จ าลอง  ศรเีมอืงใหม ่
   Burton, Paul F. 
   Davidson, Grim, Jr. 

ผูแ้ต่ง.ปีพมิพ.์ช่ือหนังสือ.จ านวนเล่ม(ถา้ม)ี.ครัง้ทีพ่มิพ(์ถา้ม)ี.ชื่อชุด 
หนงัสอืและล าดบัที(่ถา้ม)ี. สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ.์ 



  1.3.2  กรณผีูแ้ต่งเป็นชาวไทย แต่เขยีนเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ในการ
ลงรายการชื่อผูแ้ต่ง อาจเขยีนชื่อแลว้ตามดว้ยนามสกุล หรอืเขยีนนามสกุลก่อนแลว้ตามดว้ยชื่อ 
ทัง้นี้หากใชแ้บบใดแบบหนึ่งใหใ้ชเ้หมอืนกนัตลอดทัง้เล่ม เช่น 
   Likit Dhiravegin.  หรอื 
   Dhiravegin, Likit. 
  1.3.3  ผู้แต่งชาวไทยที่มฐีานันดรศักดิ์ และบรรดาศักดิ์ ให้ลงรายการ
ฐานนัดรศกัดิ ์และบรรดาศกัดิไ์วห้ลงัชื่อ โดยคัน่ดว้ยเครือ่งหมายจลุภาค ( , ) เช่น 
   ภมูพิลอดุลยเดช, พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั. 
   คกึฤทธิ ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 
   ประดษิฐม์นูธรรม, หลวง. 
  1.3.4  ถ้าผูแ้ต่ง 2 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทัง้สองคน โดยใช ้“และ” หรอื “and” คัน่
ระหว่างชื่อผู้แต่งคนแรกกบัคนที่สอง เอกสารภาษาไทยใหเ้ขยีนชื่อผู้แต่งคนที่สองตดิกบัค าว่า 
“และ” ส่วนเอกสารภาษาต่างประเทศ ใหใ้ส่เครือ่งหมายจลุภาค ( , ) คัน่ 
   บุญธรรม  กจิปรดีาบรสิุทธิ ์และสมคดิ  อสิระวฒัน์. 
   Meyer, William J., and Stevenson, R. 
  1.3.5  ถ้าผูแ้ต่ง 3 คน ใหล้งชื่อผู้แต่งทัง้สามคน โดยใช ้“และ” หรอื “and” คัน่
ระหว่างชื่อผูแ้ต่งคนทีส่องกบัคนทีส่าม เอกสารภาษาไทยใหเ้ขยีนชื่อผูแ้ต่งคนทีส่ามตดิกบัค าว่า 
“และ ” และใช้เครื่องหมายจุลภาคคัน่ระหว่างคนแรกกับคนที่สอง ส่วนเอกสารภาษา 
ต่างประเทศใชเ้ครือ่งหมายจลุภาคคัน่ชื่อผูแ้ต่งแต่ละคน เช่น 
   ศริวิรรณ  เสรรีตัน์, ปรญิ  ลกัษติานนท ์และสมชาย  หริญักติต.ิ 
   Brigham, Eugene R., Gapenski, Louis C., and Elle, Michael c. 
  1.3.6  ถ้าผู้แต่งมากกว่า 3 คน ให้ลงรายการด้วยชื่อผู้แต่งคนแรก และตาม
ดว้ยค าว่า “และคนอื่น ๆ หรอื และคณะ” หรอื “and others หรอื et al.” โดยใหใ้ชเ้ครื่องหมาย
จลุภาคคัน่กรณเีป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น 
   อรอุมา  ศกัดิช์ยัสกุล และคนอื่น ๆ. 
   Ferrell, C. C., and others. 
   Wilson, Kate J., et al. 

                                                           

  ฐานนัดรศกัดิ ์ หมายถงึ ล าดบัยศบรรดาศกัดิแ์ห่งราชวงศ ์ เช่น เจา้ฟ้า พระองคเ์จา้ ม.ร.ว. 
ม.ล. เป็นตน้ 
  บรรดาศกัดิ ์ หรอื ราชทนินาม หมายถงึ นามบรรดาศกัดิช์ ัน้สญัญาบตัร ทีพ่ระเจา้แผ่นดนิ
พระราชทาน เช่น เจา้พระยา พระยา พระ หลวง ขนุ เป็นตน้ 



  อนึ่ง ในการลงรายการผู้แต่งชาวต่างประเทศ ตามขอ้ 1.3.4 – 1.3.6 นัน้ มอีกี
วธิหีนึ่งที่ผู้เขยีนใช้กนั คอื กลบัชื่อสกุลเฉพาะผู้แต่งคนแรก ส่วนคนอื่น ๆ เขยีนตามที่ปรากฏ 
แต่ทัง้นี้หากจะเลอืกเขยีนวธิใีดใหใ้ชว้ธินีัน้ตลอดทัง้เล่ม เช่น 
   Meyer, William J., and R. Stevenson. 
   Brigham, Eugene F., Louis C. Capenski, and Michael C. Elle. 
  1.3.7  ถ้าผูแ้ต่งเป็นสถาบนั ใหล้งรายการชื่อสถาบนัจากหน่วยงานใหญ่ไปหา
หน่วยงานย่อย ในกรณีเป็นหน่วยงานรฐับาลอย่างน้อยต้องอ้างถึงระดับกรมหรอืเทียบเท่า
ระหว่างชื่อหน่วยงานใหญ่ และหน่วยงานยอ่ย (ถา้ม)ี คัน่ดว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) เช่น 
   กรงุเทพจ ากดั, ธนาคาร.  ส านกัวจิยั. 
   การจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย, สมาคม. 
   สรรพากร, กรม.  กองนโยบายและแผน.  ฝา่ยเอกสารเผยแพรแ่ละแนว 
    ปฏบิตั.ิ 
   อุตสาหกรรม, กระทรวง. 
   American Library Association, Reference and Adult Service  
    Division.  Standards Committee. 
  1.3.8  ถา้ผูแ้ต่งใชน้ามแฝง ใหล้งรายการดว้ยชื่อนามแฝง เช่น 
   เศรษฐสยาม. 
   Dr. Seuss. 
  1.3.9  ถ้าหนังสือไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีชื่อบรรณาธิการ (Editor) หรือผู้
รวบรวม (Compiler) ให้ลงรายการด้วยชื่อบรรณาธกิารหรอืผู้รวบรวมแทนผู้แต่ง และใส่ค าว่า
บรรณาธกิาร หรอืผู้รวบรวม ส าหรบัเอกสารภาษาไทย และค าว่า ed. หรอื eds. หรอื comp. 
หรอื comps. แลว้แต่กรณสี าหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศโดยมเีครื่องหมายจุลภาคคัน่ระหว่าง
ชื่อ และค าระบุสถานภาพ เช่น 
   วชัราภรณ์  ศรินิาตย,์ บรรณาธกิาร. 
   Knopp, Weaner, ed. 
   Boss, Richard W., and Anderson, R.G., eds. 
   Bearman, T. Carbo, comp. 
  1.3.10  ถา้หนงัสอืไมม่ชีื่อผูแ้ต่ง ใหเ้ขยีนชื่อหนงัสอืในต าแหน่งชื่อผูแ้ต่ง 
   จบรายการผูแ้ต่งดว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) 
 1.4 การลงรายการปีพิมพ ์
  1.4.1  ใหร้ะบุปีพมิพข์องหนงัสอื ส าหรบังานทีไ่ม่ตพีมิพเ์ผยแพร่ เช่น วดีทิศัน์ 
ซดีรีอม เป็นตน้ ปีพมิพน์ี้หมายถงึ ปีทีผ่ลติงานนัน้ 



  1.4.2  งานทีอ่ยู่ระหว่างการจดัพมิพเ์ผยแพร่ ใหใ้ชค้ าว่า (ก าลงัจดัพมิพ)์ หรอื 
(in press) แลว้แต่ภาษาของงานนัน้ ๆ 
  1.4.3  ถ้าไม่ปรากฏปีพมิพ์ให้ระบุ ม.ป.ป. หรอื n.d. แทนในรายการปีพมิพ ์
ซึง่ยอ่มาจากค าเตม็ว่า ไมป่รากฏปีพมิพ ์หรอื no date นัน่เอง 
   การลงรายการปีพมิพ์บางต าราใหใ้ส่ปีพมิพ์ไว้ในวงเลบ็ (  ) ดงันัน้ จะ
ใส่ปีทีพ่มิพไ์วใ้นวงเลบ็หรอืไมใ่ส่กไ็ด ้แต่ใหท้ าเป็นแบบแผนเดยีวกนัตลอดทัง้เล่ม 
   จบรายการปีพมิพด์ว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) 
 1.5 การลงรายการช่ือหนังสือ 
  1.5.1  ชื่อหนังสอือาจพมิพ์ตวัหนาและไม่ขดีเส้นใต้ หรอืพมิพ์ด้วยตวัอกัษร
ปกติแล้วขีดเส้นใต้ หรือใช้วิธีอื่น ตามความนิยมในสาขาวิชานัน้ ๆ ในกรณีที่เป็ นหนังสือ
ทางด้านวทิยาศาสตร ์อาจพมิพ์โดยไม่ใช้ตวัหนาหรอืขดีเส้นใต้ได้ ทัง้นี้ต้องพมิพ์ชื่อ พชื สตัว ์
และสิง่มชีวีติอื่น ๆ ทีเ่ป็นภาษาลาตนิ โดยใชต้วัเอน ตวัหนา หรอืขดีเสน้ใต้ 
  1.5.2  ชื่อหนังสอืที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นอกัษรตวัแรกของทุกค า
ดว้ยตวัพมิพใ์หญ่ทุกค า ยกเวน้กลุ่มค าประเภท บุพบท (Prepositions) ค าเชื่อม (Conjunctions) 
และค าน าหน้านาม (Articles) ยกเวน้น าหน้าชื่อเรื่อง หรอืน าหน้าชื่อเรื่องรอง (ถ้าม)ี และกรณีมี
ชื่อเรือ่งรอง ใหพ้มิพต์ามหลงัเครือ่งหมายมหพัภาคคู่ ( : ) เช่น 
   The American Revolution, 1775 – 1783: An Encyclopedia. 
   New Jersey: A Guide to Its Past and Present. 
   อนึ่ง ในการเขยีนชื่อหนงัสอืภาษาต่างประเทศ มอีกีวธิหีนึ่งทีน่ิยมใชค้อื 
ใหพ้มิพต์วัใหญ่เฉพาะตวัอกัษรตวัแรกของชื่อเรือ่ง ชื่อรอง (ถ้าม)ี และชื่อเฉพาะ ซึง่หากเลอืกใช้
วธิกีารเขยีนชื่อหนงัสอืโดยวธิใีดวธิหีนึ่งแลว้ใหใ้ชว้ธินีัน้ตลอดทัง้เล่ม เช่น 
   The American Revolution, 1775 – 1783: An encyclopedia. 
   New Jersey: A guide to its past and present. 
   จบรายการชื่อหนงัสอืดว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) 
 1.6 การลงรายการจ านวนเล่ม 
  1.6.1 ลงรายการจ านวนเล่ม หรือหมายเลขเล่มของหนังสือในกรณีเป็น
หนงัสอืทีม่หีลายเล่มจบ 
  1.6.2 กรณีใชเ้พยีงเล่มเดยีว ให้ระบุหมายเลขเล่มต่อทา้ยชื่อหนังสอื หรอืชื่อ
บรรณาธกิาร (กรณเีป็นหนงัสอืรวมเรือ่งทีต่อ้งการระบุชื่อผูเ้ขยีนเป็นรายการหลกั) หรอืชื่อผูแ้ปล 
(กรณเีป็นหนงัสอืแปลทีม่ชีื่อผูแ้ต่งเดมิ) คัน่ดว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) 
  1.6.3 กรณีใช้เพียงเล่มเดียว และแต่ละเล่มมชีื่อเรื่องประจ าเล่ม ให้เขียน
บรรณานุกรมเสมอืนเป็นหนงัสอื 1 เล่ม โดยไมต่อ้งใส่หมายเลขเล่มใด ๆ 



  1.6.4 เป็นหนังสอืหลายเล่มจบ และใช้อ่านประกอบตัง้แต่ 2 เล่มเป็นต้นไป 
ในการอา้งองิใหร้ะบุจ านวนเล่มทัง้หมดต่อทา้ยชื่อหนงัสอื 
  1.6.5 กรณีหนังสอืบางเล่มยงัอยู่ในระหว่างการตพีมิพ ์ใหเ้ขยีน to date หรอื 
ถึงปจัจุบนั ต่อท้ายจากจ านวนเล่ม และในส่วนของปีพิมพ์ต้องใช้เครื่องหมายยติภงัค์ “ - ” 
ต่อทา้ยโดยเวน้ระยะหลงัเครือ่งหมายดงักล่าว 2 ระยะ เช่น 
   1995 - ......................2 vols.  to date. 
   2542 - ......................2 เล่ม.  ถงึปจัจบุนั. 
   จบรายการจ านวนเล่มดว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) 
 1.7 การลงรายการครัง้ท่ีพิมพ ์
  ใหล้งรายการทีม่กีารพมิพต์ัง้แต่ครัง้ที ่2 เป็นต้นไป ในการระบุรายละเอยีดของ
ครัง้ทีพ่มิพ ์(Edition) นี้ อาจระบุเป็นตวัเลข ชื่อ (Name) หรอืปีกไ็ด ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัรายละเอยีดที่
ปรากฏบนหน้าปกใน (Title page) เช่น 
   พมิพค์รัง้ที ่2. 
   2nd ed. 
   3rd ed. 
   4th ed. 
   Rev. ed. (ยอ่มาจาก Revision edition) 
   1995 ed. 
   จบรายการครัง้ทีพ่มิพด์ว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) 
 1.8 การลงรายการช่ือชุดหนังสือและล าดบัท่ี 

  กรณีหนังสอืชื่อเรื่องนัน้เป็นเล่มหนึ่งในหนังสอืชุด (A book in a series) และ
อา้งเพยีงเล่มเดยีว ในการเขยีนบรรณานุกรมใหเ้ขยีนชื่อเรื่องของหนังสอืเล่มทีอ่้างถงึในส่วนชื่อ
หนังสือ และระบุชื่อเรื่องของชุด และหมายเลขชุด ต่อท้ายจากรายการชื่อหนังสือ ชื่อ
บรรณาธกิาร (ถา้ม)ี หรอืชื่อผูแ้ปล (ถา้ม)ี หรอืจ านวนเล่ม (ถา้ม)ี หรอืครัง้ทีพ่มิพ ์(ถา้ม)ี เช่น 
   ชุดส่งเสรมิการท่องเทีย่ว, เล่ม 2. 
   Approaches to Teaching World Literature. 47. 
   Twayne’s World Authors Series. 679. 

                                                           

  หนงัสอืชุด (Series) เป็นสิง่พมิพป์ระเภทหนึ่ง มกี าหนดออกเป็นระยะ ๆ ซึง่อาจไม่สม ่าเสมอ
กนั มชีื่อบอกใหท้ราบว่าทุกเล่มอยู่ในชุดเดยีวกนั ชื่อชุดมกัจะแจง้ใหท้ราบสาระหรอืแขนงวชิา สว่นสิง่พมิพแ์ต่
ละเล่มในชุด มชีื่อเรื่องเฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น ชื่อชุดสง่เสรมิการท่องเทีย่ว เล่มทีห่นึ่ง ชื่อ เทีย่วกาญจนบุรี 
เล่มทีส่อง ชมขอนแก่น ทัง้สองเล่มมชีื่อชุดว่า สง่เสรมิการท่องเทีย่ว.... เป็นตน้ (จารวุรรณ  สนิธุโสภณ, 2521: 
109) 



 1.9 การลงรายการสถานท่ีพิมพแ์ละส านักพิมพ ์
  1.9.1 สถานทีพ่มิพ ์(Place of publication) หมายถงึ ชื่อเรื่อง หรอืจงัหวดั ถ้า
ชื่อเมอืงไม่เป็นที่รู้จกัแพร่หลาย หรอือาจท าให้สบัสนกับเมอืงอื่น ให้ระบุชื่อย่อของรฐั หรือ
ประเทศทีส่ านกัพมิพน์ัน้ตัง้อยูก่ ากบัไวด้ว้ย จากนัน้ตามดว้ยเครือ่งหมายมหพัภาคคู่ ( : ) โดยไม่
ตอ้งเวน้ระยะ เช่น    
   New York: 
   Reston, VA: 
   Priceton, MJ: 
  1.9.2 ถ้าในเอกสาร ส านักพมิพ์ (Publisher) ตัง้อยู่ในเมอืงมากกว่า 1 เมอืง 
ใหเ้ลอืกเมอืงแรก 
  1.9.3 ถ้าในเอกสารปรากฏส านักพมิพ์มากกว่า 1 แห่ง ใหร้ะบุชื่อส านักพมิพ์
ทุกแห่ง โดยใชเ้ครือ่งหมายอฒัภาค ( ; ) คัน่ระหว่างส านกัพมิพแ์ต่ละแห่ง เช่น 
   Lodon: Benn; New York: Barnes. เป็นตน้ 
  1.9.4 ให้พมิพ์ชื่อส านักพมิพ์ โดยตัดค าระบุสถานะของส านักพิมพ์ออกไป 
เช่น ห.จ.ก., บรษิทั, Publishers, Co., Co.Ltd. หรอื Inc. ส่วนส านักพมิพ์ที่เป็นของสมาคม 
มหาวทิยาลยั ใหร้ะบุชื่อเตม็ เช่น 
   ส านกัพมิพด์วงกมล. 
   McGraw-Hill. 
   ส านกัพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
   University of Tokyo Press. 
  1.9.5 ถ้าไม่ปรากฏชื่อส านักพมิพ์ แต่มโีรงพมิพ์ให้ลงรายการด้วยโรงพมิพ ์
เช่น โรงพมิพ ์ส. ธรรมภกัด ีเป็นตน้ 
  1.9.6 ถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ หรือส านักพิมพ์ และโรงพิมพ์ให้ระบุ  
ม.ป.ท. หรอื n.p. ซึง่ยอ่มาจากค าเตม็ว่า ไม่ปรากฏสถานทีพ่มิพ ์หรอืส านักพมิพ ์และ no place 
of publication หรอื no publisher แทนในรายการสถานทีพ่มิพ ์หรอืส านกัพมิพแ์ลว้แต่กรณี 
   จบรายการส านกัพมิพด์ว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัอย่างการเขียนบรรณานุกรมหนังสือตามระบบนาม-ปี 
 
ภาษาไทย 
 
กาญจนาคพนัธุ์.  2540.  เดก็คลองบางหลวง.  2 เล่ม.  หนังสอืชุด 100 ปีขุนวจิติรมาตรา.  
 กรงุเทพมหานคร: สารคด.ี 
เขยีน  ธรีะวทิย.์  2541.  นโยบายต่างประเทศของจีน.  ผลงานวจิยัชุดเอเชยี โครงการเมธี
วจิยั อาวุโส สกว. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยัและศูนยจ์นีศกึษา 
 สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
จุติพร  รกัษาสกุล.  2537.  เทคโนโลยีการศึกษา: หลกัการและแนวปฏิบติั.  เชยีงใหม่:  
 ม.ป.ท. 
ชยัณรงค์  แจ่มจ ารสั, บรรณาธิการ.  ประวติัศาสตร์ไทย.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ ์
 ดอกหญา้. 
ทบวงมหาวทิยาลยั, ส านกังานปลดัทบวง.  ส านักกจิการสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน.  ส่วนพฒันา
 สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน.  2539.  รายงานสถิติ/ข้อมูลสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน ปี
 การศึกษา 2537-2539.  กรงุเทพมหานคร: ประกายพรกึ. 
ธาร ี หริญัรสัม ีและคนอื่น ๆ.  2541.  การบญัชีเบื้องต้น.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
 มหาวทิยาลยั. 
พระราชวรมนุี.  2518.  ปรชัญาการศึกษาของไทย.  พระนคร: ส านกัพมิพเ์คลด็ไทย. 
ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ.  2540.  สถิติวิทยาทางการวิจัย.  พิมพ์ครัง้ที่ 3.  
 กรงุเทพมหานคร: สุวรียิสาสน์. 
วจิติรวาทการ, หลวง. 2498-2501.  ศาสนาสากลเปรียบเทียบ ศาสนา ลทัธิ และปรชัญา 
            ต่าง ๆ ทัว่โลก.  5 เล่ม.  พมิพค์รัง้ที ่2.  พระนคร: โรงพมิพ ์ส.ธรรมภกัด.ี 
ศริวิรรณ  เสรรีตัน์, ปรญิ  ลกัษิตานนท์ และสมชาย  หริญักิตติ.  2538.  ศพัท์การบริหาร.  
 กรงุเทพมหานคร: ส านกัพมิพด์วงกมล. 
ศุภกจิ  ไชยวริตัน์.  2542- .  ประเพณีผีตาโขน: การละเล่นพื้นบ้านของไทย.  10 เล่ม. ถงึ
 ปจัจบุนั.  กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพน์วการพมิพ.์ 
สมเดจ็พระปิยมหาราชกบันักเขียนฝรัง่เศส.  ม.ป.ป. กรุงเทพมหานคร: มลูนิธเิอกชนพฒันา
 ภมูภิาค. 
สวนพฤกษศาสตร,์ องคก์าร.  2542.  ต้นไม้ในสวน.  กรงุเทพมหานคร: มลูนิธศิาสตราจารย ์ 
 ดร. สงา่  สรรพศร.ี 



สาวกิา  อุณหนนัท,์ ม.ล.  2542.  การควบคมุทางการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
 มหาวทิยาลยั. 
สุขใจ  น ้าผุด.  2543.  กลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล.  พมิพค์รัง้ที ่3.  กรุงเทพมหานคร: 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
อรอุมา  ศกัดิช์ยัสกุล และคนอื่น ๆ.  ม.ป.ป.  เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการจดัการศึกษา.   
 ม.ป.ท.: โรงพมิพเ์จรญิววิฒัน์. 
 
ภาษาต่างประเทศ 
 
Amporn Punsri.  1986.  An Achievement of the Co-operation among University 
 Libraries  in Thailand.  Bangkok: Ramkamheang University. 
Bank of Thailand.  1997.  Annual Economic Report 1997.  Bangkok: Bank of Thailand. 
Boll, John J., and Borko, M.R., eds.  1998.  Trends in Libraries 2010.  2nd ed.  
 Metuchen, NJ: Scarecrow. 
Brigham, Eugene F., Gapenski, Louis C., and Ehrhardt, Michael C.  1999.  Financial 
 Management: Theory and Practice.  9th ed.  New York: McGraw-Hill. 
Churchill, Gilbert A.  1999.  Marketing Research: Methodological Foundations.   
 7th ed.  Fert Worth: Dryden Press. 
Dictionary of Personal Computing and the Internet.  1998. 2nd ed.  Middlesex: Collin. 
Elliot, W.R.  1992.  Public Relations.  Reston: n.p. 
Ferrell, Herbert T., and others.  n.d.  Marketing Research.  Cambridge: MIT Press. 
Marshall, Eyle P.  1992.  A History of Modern Criticism.  Vol. 4.  New Haven: MLA. 
Sadie, Stanley, ed.  1980.  The New Grove Dictionary of Music and Musicians.   
 20 vols.  London: Macmillan. 
Thailand.  Office of the National Education Commission.  1977.  A Research Report on 
 Higher Education System: A Case Study of Thailand.  Bangkok: Office of the 
 National Education Commission. 
Volko, E. T. 1998-.  The English-Speaking People.  2 vols. to date.  Oxford: 
 Clarendon. 
Wheelen, Thomas L., and Hunger, J. David.  2000.  Strategic Management and 
 Business Policy.  7th ed.  London: Prentice-Hall. 
 



2. หนังสือท่ีพิมพใ์นโอกาสพิเศษ 
 หนังสอืทีพ่มิพใ์นโอกาสพเิศษ เช่น หนังสอือนุสรณ์งานศพ หนังสอืที่ระลกึครบรอบวนั
ส าคัญของบุคคล หรือหน่วยงาน ให้ลงรายการเช่นเดียวกับหนังสือทัว่ไป โดยให้เพิ่มเติม
รายละเอยีดของหนงัสอืดงักล่าวไวใ้นวงเลบ็ (  ) ทา้ยรายการ  
 
ตวัอย่าง 
ขจร  สุขพานิช.  2497.  เม่ือเซอรย์อนเบาริงเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี.  พระนคร: โรง
 พมิพม์หามกุฎราชวทิยาลยั.  (มหามกุฎราชวทิยาลยั พมิพถ์วาย ม.จ. ชชัวลติ   
 เกษมสนัต ์ ในมงคลสมยัมพีระชนม ์5 รอบ 12 มถุินายน 2497). 
พระครกูลัยานุกูล.  2525.  “ประวตัสิมเดจ็พระพุฒาจารย ์(โต).” ใน อนุสรณ์งานพระราชทาน
 เพลิงศพนายจ าเนียร  บุญพละ.  หน้า 1-95.  กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์ส านักราช
 เลขาธกิาร. 
พระธรรมปิฎก.  2543.  การพฒันาท่ียัง่ยืน.  กรุงเทพมหานคร: ทพีเีอน็เพรส.  (พมิพเ์นื่องใน 
 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลงิศพ นางนภา  อรชุนะกะ 2 กุมภาพนัธ ์2543). 
สงคราม  กอสุทธิธรีกุล และสุขสนัติ ์ บุณยากร.  ม.ป.ป.  “ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน: นักปกครอง
 ท้องที่.”  ใน 60 ปี อธิบดีฉลอง.  หน้า 138-153.  กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์ส่วน
 ทอ้งถิน่. 
 

3. หนังสือแปล 
 มแีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการตามล าดบั ดงันี้ 
 
แบบแผน 
 
 
 ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารลงรายการหนังสือแปล 
 3.1 เครื่องหมาย “ ” ในทีน่ี้แสดงถงึการเวน้ระยะ ในการพมิพไ์ม่ต้องใส่เครื่องหมาย
ลงไป 
 3.2 กรณีหนังสือแปลมีชื่อผู้แต่งเติม ให้ลงรายการด้วยชื่อผู้แต่ง และใส่ชื่อผู้แปล
ตามหลงัชื่อเรือ่งของหนงัสอื 
 3.3 กรณีไม่ปรากฏชื่อผูแ้ต่งเตมิ ใหล้งรายการผูแ้ต่งดว้ยชื่อผูแ้ปล แลว้ระบุค าว่าผูแ้ปล 
หรอื tr. หรอื trs. (ย่อมาจากค าเต็มว่า Translator หรอื Translators) ตามหลงัชื่อผูแ้ปลโดยใช้
เครือ่งหมายจลุภาค ( , ) คัน่ 

ผูแ้ต่ง.ปีพมิพ.์ช่ือหนังสือ.แปลโดยชื่อผูแ้ปล.ครัง้ที่
พมิพ.์ 

สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ.์ 



ตวัอย่าง 
เซนจู, ชิซูโอะ.  2539.  ทีคิวซีและทีคิวเอ็ม.  แปลโดย กิติศักดิ ์ พลอยพานิชเจรญิ และ
 ลกัษณะ  มานิตขจรกจิ.  กรงุเทพมหานคร: สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่). 
รฟิลนิ, อลซิ เอ็ม.  2540.  ฟ้ืนความหลงัอเมริกนั: เศรษฐกิจ รฐั และรฐับาลกลาง.  แปล
 โดย สุมาล ี บ ารงุสุข.  กรงุเทพมหานคร: ส านกัพมิพด์วงกมล. 
ศริะ  โอภาสพงษ์, ผูแ้ปล.  2542.  สดุยอดต านานธรุกิจสะท้านฟ้า.  กรงุเทพมหานคร:  
 เอ อาร ์ บซิเินส เพรส. 
Coulson, Jessie, tr.  1964.  Crime and Punishment.  New York: Norton. 
Grimal, Pierre.  1986.  Love in Ancient Rome.  Translated by Arthur Train,  
 Jr.  Norman: University of Oklahoma Press. 
 

4. บทความในหนังสือ 
 เป็นการอ้างองิทีไ่ม่ไดใ้ช้หนังสอืทัง้เล่มประกอบ แต่ใชเ้พยีงบทใดบทหนึ่ง หรอืเรื่องใด
เรื่องหนึ่งของหนังสอื หรอืการอ้างองิจากหนังสอืที่มผีู้เขยีนหลายคน แบ่งกนัเขยีนเป็นเรื่อง ๆ 
โดยมบีรรณาธกิารเป็นผู้รบัผดิชอบ การเขยีนบรรณานุกรมบทความในหนังสอืมแีบบแผนและ
หลกัเกณฑก์ารลงรายการ ดงันี้ 
 
แบบแผน 
 
 ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารลงรายการบทความในหนังสือ 
 4.1 เครื่องหมาย “ ” ในทีน่ี้แสดงถงึการเวน้ระยะ ในการพมิพไ์ม่ต้องใส่เครื่องหมาย
ลงไป 
 4.2 หากรายการใดไมม่ ี(เช่น ชื่อบรรณาธกิาร) กไ็มต่อ้งลงรายละเอยีดในบรรณานุกรม 
 4.3 ผูเ้ขยีนบทความอาจเป็นบุคคลเดยีวกนักบับรรณาธกิาร หรอืไมใ่ช่กไ็ด ้
 4.4 ชื่อบทความ ก็คือชื่อบท ๆ หนึ่ งในหนังสือ ให้เขียนไว้ภายใต้เครื่องหมาย
อญัประกาศ (“.....”) โดยเมื่อเขยีนชื่อบทความจบแล้วต้องใส่เครื่องหมายมหพัภาค ( . ) จบ
รายการชื่อบทความแลว้ใชเ้ครือ่งหมายอญัประกาศปิดทา้ย 
  อนึ่ง ในการลงรายการช่ือบทความ นัน้ มวีธิกีารเขยีนอกีแบบหนึ่งคอืไม่ต้องใส่
เครือ่งหมายอญัประกาศก ากบัชื่อบทความ หากเลอืกใชว้ธิใีดกใ็หใ้ชแ้บบนัน้ตลอดทัง้เล่ม 
 4.5 การลงรายการชื่อบรรณาธกิาร ใหเ้ขยีนชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้าม)ี และตามดว้ยชื่อสกุล
ตามล าดบั โดยระบุค าว่า “(บรรณาธิการ)” หรอื “(ed.)” หรือ “(eds.)” ภายในวงเล็บหลงัชื่อ 
เพื่อใหรู้ว้่าบุคคลนัน้เป็นบรรณาธกิาร 

ผูเ้ขยีนบทความ.ปีพมิพ.์”ชื่อบทความ.”ในชื่อบรรณาธกิาร(ถา้ม)ี. 
ช่ือหนังสือ.เลขหน้า. สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ.์ 



 4.6 เลขหน้า หมายถงึ เลขหน้าที่ปรากฏเนื้อหาของบทนัน้ ๆ โดยให้ใส่ค าว่า “หน้า” 
หรอื “p.” หรอื “pp.” ก ากบัตวัเลขของเลขหน้าดว้ย 
 
ตวัอย่าง 
ชวินทร์  ธัมมนันท์กุล.  2541.  “การรับรู้และการตัดสินใจ. ”  ใน มันทนี  ยมจินดา 
 (บรรณาธกิาร).  มนุษยก์บัธรรมชาติ.  หน้า 12-36.  พมิพค์รัง้ที ่3. 
ชยัวุฒ ิ ชยัพนัธุ.์  2539.  “ทฤษฎเีครอืข่าย.”  ใน การวิจยัขัน้ด าเนินงาน: ทฤษฎีและปฏิบติั
 พร้อมด้วยโปรแกรมภาษาเบสิก.  หน้า 122-155.  กรุงเทพมหานคร: ศูนยบ์รกิาร
 เอกสารวชิาการ คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
อรรถ  แพทยงักุล.  2543.  “ปญัหาและอุปสรรคของการบรหิารกรุงเทพมหานคร.”  ใน พชัร ี  
 สโิรรส และอรทยั  ก๊กผล (บรรณาธกิาร).  การบริหารเมือง: กรงุเทพมหานคร.   
 หน้า 3 - 86.  กรงุเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
Ben-Gera, I., Rockey, G.J., and Smith, O.B.  1984.  “Extrusion Cooking of Gralus For 
 Ethanol Production.”  In Ronald Jowitt (ed.).  Extrusion Cooking Technology.  
 pp. 95-105.  London: Elsevier Applied Science. 
Welten, Wayne. 1995. “Personality: Theory, Research, and Assessment.” In 
 Psychology:  Themes and Variations.  pp. 471-513.  3rd ed.  Pacific Grove.  
 CA: Brooks/Cole. 
 

5. บทความในวารสาร 
 มแีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการตามล าดบั ดงันี้ 
 
แบบแผน 
  
 ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัหลกัการลงรายการบรรณานุกรมบทความใน
วารสาร 
 5.1 เครื่องหมาย “ ” ในทีน่ี้แสดงถงึการเวน้ระยะ ในการพมิพไ์ม่ต้องใส่เครื่องหมาย
ลงไป 
 5.2 การลงรายการชื่อผู้เขยีนบทความ และชื่อบทความ ใช้หลกัการเดียวกบัการลง
รายการบทความในหนงัสอื 
 5.3 ถ้าไม่มีชื่อผู้เขียนบทความ ให้ลงชื่อบทความเป็นรายการแรกแทนชื่อผู้เขียน
บทความ โดยล าดบัดงันี้ 

ผูเ้ขยีนบทความ.ปีพมิพ.์”ชื่อบทความ.” ช่ือวารสาร.ปีทีห่รอืเล่มที,่  
ฉบบัที:่ เลขหน้า. 

“ชื่อบทความ.”ปีพมิพ.์ช่ือวารสาร.ปีทีห่รอืเล่มที,่ฉบบัที:่ เลขหน้า. 



 5.4 การลงรายการชื่อวารสาร 
  5.4.1  ใชต้ามทีป่รากฏในหน้าปกในของวารสาร 
  5.4.2  เขยีนชื่อเต็ม โดยใช้ตวัใหญ่ตวัแรกทุกตวั หรอืในกรณีที่ใช้ชื่อย่อต้อง
เป็นชื่อยอ่ทีน่กัวชิาการในสาขาวชิานัน้ยอมรบั เช่น Journal ใชต้วัยอ่ J เป็นตน้ 
  5.4.3  ชื่อวารสารอาจพิมพ์ตัวหนา แต่ไม่ต้องขดีเส้นใต้ หรอืพมิพ์ตวัพิมพ์
ธรรมดาและขดีเสน้ใตด้ว้ย 
  5.4.4  หลงัชื่อวารสารไมม่เีครือ่งหมายใด ๆ 
 5.5 การลงรายการปีทีห่รอืเล่มที ่(Volume) 
  5.5.1  วารสารทีม่ที ัง้ปีทีห่รอืเล่มที ่และฉบบัที ่(Number) ใหร้ะบุใหค้รบถว้น 
  5.5.2  วารสารทีไ่ม่มปีีที่หรอืเล่มที ่มแีต่ฉบบัที่ใหใ้ช ้“ฉบบัที่” หรอื “No.” เช่น 
ฉบบัที ่4 หรอื No. 7 เป็นตน้ 
  5.5.3  กรณีทีว่ารสารไม่มปีีหรอืเล่มที่และฉบบัที ่แต่มเีดอืนและปีพมิพ์ ให้ใช้
ชื่อเดอืนตามหลงัปีพมิพ ์
 5.6 การลงรายการเลขหน้า 
  5.6.1  ระบุหน้าทีบ่ทความนัน้ตพีมิพว์่าเริม่จากหน้าใดถงึหน้าใด โดยไม่ต้องมี
ค าว่าหน้า 
  5.6.2  ถ้าบทความพิมพ์ต่อในหน้าอื่นของวารสารฉบบัเดียวกันให้ระบุเลข
หน้าทีป่รากฏทัง้หมด โดยใชเ้ครือ่งหมายจลุภาค ( , ) คัน่ 
   จบรายการเลขหน้าดว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) 
 
ตวัอย่าง 
ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ.  2518.  “ขอ้สงัเกตเกี่ยวกบัการศกึษาประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิของไทย.”  
 วารสารมนุษยศาสตร ์ฉบบัที ่2: 35-40. 
นฤตย ์ กจิไชยวฒันะ.  2543.  “การอ้างองิแหล่งสารนิเทศอเิลก็ทรอนิกส์.”  วารสารห้องสมุด 
 27, 2: 14-28. 
“เปิดมติธิุรกจิขายขอ้มลู ความตอ้งการแห่งยคุสมยั.”  2534.  คลงัสมอง ฉบบัที ่96: 39-66. 
 สุทธพินัธ์  จริาธวิฒัน์.  2530.  “ประเด็นส าคญัในผลงานของฟรงัโก  โคคกิลอิานิ : ผู้
 ได้ร ับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 1985. ”  วารสารเศรษฐศาสตร์และ
 บริหารธรุกิจ 2, 4: 175-179. 
Brown, Bruce, and Brown, Marge.  2000.  “Customize Your Browser.”  PC Magazine 
 19, 4:  115-120. 



Garder, H.  1981, December.  “Do Babies Sing a Universal Song.”  Psychology Today: 
 70-76. 
Montgomery, Page, and Townsend, David.  1978.  “Strategic Forcasting and 
 Telecommunications Planning.”  Business Communications Review 17, 8: 17-
 21. 
 

6. บทความหรือข่าวในหนังสือพิมพ ์
 
แบบแผน 
 
 ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การลงรายการบทความหรือข่าวใน
หนังสือพิมพ ์
 6.1 เครื่องหมาย “ ” ในทีน่ี้แสดงถงึการเวน้ระยะ ในการพมิพไ์ม่ต้องใส่เครื่องหมาย
ลงไป 
 6.2 การเขยีนบรรณานุกรมบทความหรอืข่าวในหนังสอืพมิพ์ จะคลา้ยกบับทความใน
วารสาร แตกต่างกนัตรงที่ไม่มกีารระบุปีที่หรอืเล่มที่ และฉบบัที่ แต่ระบุวนัที่ของหนังสอืพมิพ์
เพิม่เตมิ 
 6.3 กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้เขยีนบทความ ใหล้งรายการแรกดว้ยชื่อบทความหรอืชื่อข่าว 
โดยล าดบัรายการต่าง ๆ ดงันี้ 
 
 
 6.4 ชื่อหนงัสอืพมิพใ์หพ้มิพต์วัหนาหรอืพมิพต์วัธรรมดาและขดีเสน้ใต้ 
 6.5 การลงรายการวนั เดอืน ปี 
  6.5.1  ถา้เป็นหนงัสอืพมิพภ์าษาไทยใหล้ง วนั เดอืน ปี ตามล าดบั 
  6.5.2 ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ ให้ลงปี,  เดือน วัน. 
ตามล าดบั เช่น 2000, July 21. เป็นตน้ 
 6.6 การลงรายการเลขหน้า 
  6.6.1 ใหร้ะบุหมายเลขหน้า โดยไมต่อ้งใส่ค าว่าหน้าลงไป 
  6.6.2 กรณีเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน ที่มีการแบ่งเนื้ อหาเป็นส่วน/ตอน 
(Section) โดยแต่ละส่วนจะแยกหน้าออกจากกนัโดยเดด็ขาด ไม่ไดเ้รยีงเลขหน้าตัง้แต่ต้นจนจบ 
ในการแบ่งนัน้จะแบ่งเป็นส่วน A, B, C และ D และในแต่ละส่วนกจ็ะมเีลขหน้าของตนเอง เช่น 
A1, B1, C5 หรอื D3 ในการลงรายการเลขหน้าใหเ้ขยีนตามทีป่รากฏ 

ผูเ้ขยีนบทความ.วนั เดอืน ปี.”ชื่อบทความหรอืชื่อขา่ว.” ช่ือหนังสือพิมพ:์ 
เลขหน้า. 

“ชื่อบทความหรอืชื่อขา่ว.”  วนั เดอืน ปี. ช่ือหนังสือพิมพ:์ เลขหน้า. 



  6.6.3 กรณีบทความเริม่ที่หน้า 1 หรอืหน้าอื่นใดก็ตาม แล้วมเีนื้อหาต่อขา้ม
ไปหน้าอื่น เช่น เริม่ที่หน้า 1 และต่อที่หน้า 16 ให้เขยีนเฉพาะหน้าแรกที่ปรากฏบทความนัน้
ตามดว้ยเครือ่งหมายบวก (+) เช่น 1+ หรอื A1+ เป็นตน้ 
 
ตวัอย่าง 
“ผ่าแผนบุกดาวองัคาร ความลบัจกัรวาล.”  26 มถุินายน 2543.  มติชน: 7. 
อคัรพงศ ์ ผ่องสุวรรณ.  22-25 มถุินายน 2543.  “อนิเทอรเ์น็ต 2000 มติใิหมแ่ห่งเทคโนโลยแีละ
 บรกิาร.”  ประชาชาติธรุกิจ: 26-27. 
“The Decade of the Spy.”  1994, March 7.  Newsweek: 26-27. 
Kadri, Francoise.  2000, June 24.  “Banks Join up to Trade Bounds Online.”  Bangkok 
 Post: B3. 
Natee Vichisorasatra.  2000, July 21.  “Thailand to Lose Clout in Net Decisions.”  
 Nation: A1-A2. 
Macintyre, Donald.  2000, April 3.  “Verdict on Kim.”  Time: 14-18. 
Siriporn Chanjindarmanee.  2000, July 21.  “SET Decision Called Bid to Decentralise.”  
 Nation: B1+. 
 

7. บทความในสารานุกรม 
 การเขียนบรรณานุกรมบทความในสารานุกรมจะคล้ายกับการเขียนบรรณานุกรม
บทความในวารสาร ยกเว้นไม่มกีารลงรายการฉบบัที่ (Number) และในกรณีที่สารานุกรม ชื่อ
เรื่องนัน้มเีล่มเดยีวจบ กไ็ม่ต้องลงรายการเล่มที่ และให้เขยีนเครื่องหมายและเลขหน้า ต่อจาก
รายการชื่อสารานุกรมได้เลย บทความในสารานุกรมมแีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการ 
ดงันี้ 
 

แบบแผน 
 

 ข้อสงัเกต : เครือ่งหมาย “ ” ในทีน่ี้แสดงถงึการเวน้ระยะในการพมิพไ์มต่อ้งใส่ลงไป 
 
ตวัอย่าง 
เจรญิ  อนิทรเกษตร.  2515-2516.  “ฐานนัดร.”  สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 11: 
 6912-6930. 
“องค์การสหประชาชาตแิละองค์การในเครอื.”  2539.  สารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชนโดย
 พระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 21: 293-321. 

ผูเ้ขยีนบทความ.ปีพมิพ.์ ”ชื่อบทความ.” ช่ือสารานุกรมเล่มที:่เลขหน้า. 



Kaplan, L.  1975.  “Library Cooperation in the United States.”  Encyclopedia of Library 
 and Information Science 15: 241-244. 
Zuk, William. 1989.  “Bridge.”  Encyclopedia Americana 4: 522-537. 
 

8. บทวิจารณ์หนังสือในวารสาร 
 บทวจิารณ์หนงัสอืในวารสารมแีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการตามล าดบั ดงันี้ 
 

แบบแผน 
 

 ข้อสงัเกต : เครือ่งหมาย “ ” ในทีน่ี้แสดงถงึการเวน้ระยะ ในการพมิพไ์ม่ตอ้งใส่ลงไป 
 
ตวัอย่าง 
วชัรยีา  โตสงวน และชูศร ี มณีพฤกษ์.  2527.  วจิารณ์เรื่อง แนววิวฒันาการของทฤษฎี
 เศรษฐศาสตร,์ โดย โกวทิ  โปษยานนท.์  วารสารเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร์ 2, 4: 
 198-206. 
Broxis, Peter.  1999.  Review of Health on the Internet, by Denis Anthony.  Journal of 
 Librarianship and Information Science 31, 9: 181-182. 
 

9. วารสารสาระสงัเขป 
 เป็นการอ้างอิงถึงสาระสงัเขปของบทความหรอืงานวิจยัหรอืวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์ใน
วารสารสาระสงัเขป (Abstracts journal) เช่น Dissertation Abstracts International, 
Psychological Abstracts หรอื Chemical Abstracts เป็นตน้ ในกรณเีช่นนี้ใหร้ะบุว่าสาระสงัเขป
นัน้มาจากแหล่งใด โดยในการเขียนบรรณานุกรมให้เริ่มต้นรายการด้วยรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมของงานเขียนที่ต้องการอ้างอิง (Original work) ตามด้วยรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมของวารสารสาระสงัเขป 
 
ตวัอย่าง 
ชื่นจติต์  งามกลิน่.  2540.  “คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของบรรณารกัษ์ในสงัคมสารสนเทศ.”  
 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541.  บทคดัย่อวิทยานิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2541: 
 403-404. 

ผูเ้ขยีนบทวจิารณ์.ปีพมิพ.์วจิารณ์เรื่องช่ือหนังสือท่ีวิจารณ์.โดย 
ชื่อผูแ้ต่งหนงัสอื. ช่ือวารสาร ปีทีห่รอืเล่มที,่ ฉบบัที:่ เลขหน้า. 



Daily, Catherine Marie.  1991.  “Governance Structure and Financial Performance in the 
 Small Corporation.” Doctoral dissertation, Indiana University, 1992.  
 Dissertation  Abstracts International 70: 4509A. 
Tamney, Joseph B., Johnson, Stephen D., and Burton, Ronald.  1992.  “The Abortion 
 Controversy: Conflicting Beliefs and Values in American Society.”  Journal For 
 the Scientific Study of Religion 31: 32-46.  Sociological Abstracts 40: item 
 92Z2448. 
 

10. วิทยานิพนธ ์
 การเขยีนบรรณานุกรมวทิยานิพนธ์มแีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการ แบ่งเป็น 
2 ประเภท คอื 
 ก.  วทิยานิพนธท์ีไ่ม่ตพีมิพเ์ผยแพร่ทัว่ไป (Unpublished dissertation) ใหเ้ขยีนชื่อ
วทิยานิพนธไ์วใ้นเครือ่งหมายอญัประกาศ (“…..”) และดแูบบแผนการลงรายการแบบ ก 
 ข.  วทิยานิพนธ์ที่ตีพมิพ์เผยแพร่ทัว่ไป (Published dissertation) ให้ลงรายการ
เหมือนกับหนังสือ และเพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ตามหลังชื่อวิทยานิพนธ ์
นอกจากนัน้ถ้าเป็นงานที่จดัท าโดยส านักพมิพ ์University Microfilms International (UMI) 
จะตอ้งเพิม่รายละเอยีดเกีย่วกบัหมายเลขสัง่ซือ้ (Order number) ไวท้า้ยสุดของรายการนัน้ ๆ ดู
แบบแผนการลงรายการแบบ ข 
แบบ ก  (วิทยานิพนธท่ี์ไม่ตีพิมพเ์ผยแพร่ทัว่ไป) 
 
 
 
 
แบบ ข  (วิทยานิพนธท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ทัว่ไป) 
 
 
 
 
 ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารลงรายการวิทยานิพนธ ์
 10.1 เครื่องหมาย “ ” ในที่นี้แสดงถึงการเว้นระยะ ในการพมิพ์ไม่ต้องใส่
เครือ่งหมายลงไป 
 10.2 วทิยานิพนธข์องไทยโดยทัว่ไปจดัอยูใ่นประเภท ก 

ผูเ้ขยีนวทิยานิพนธ.์ปีพมิพ.์”ชื่อวทิยานิพนธ.์”ระดบัวทิยานิพนธ์ชื่อ
สาขาวชิา 

หรอืภาควชิาคณะชื่อมหาวทิยาลยั.สถานทีพ่มิพ:์ส านกัพมิพ.์
หมายเลขสัง่ซือ้(ถา้ม)ี. 

ผูเ้ขยีนวทิยานิพนธ.์ปีพมิพ.์ช่ือวิทยานิพนธ.์ระดบัวทิยานิพนธ์ชื่อ
สาขาวชิา 

หรอืภาควชิาคณะชื่อมหาวทิยาลยั.สถานทีพ่มิพ:์ส านกัพมิพ.์
หมายเลขสัง่ซือ้(ถา้ม)ี. 



 10.3 การลงรายการระดบัวทิยานิพนธ ์
  10.3.1 ถ้าเป็นวทิยานิพนธ์ระดบัปรญิญาโท ให้ใชค้ าว่า “วทิยานิพนธ์ปรญิญา
มหาบณัฑติ หรอื Master’s Thesis” หรอืชื่อเรยีกอยา่งอื่นตามทีส่ถาบนัการศกึษาใช้ 
  10.3.2 ถา้เป็นวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก ใหใ้ชค้ าว่า “วทิยานิพนธป์รญิญา
ดุษฎบีณัฑติ หรอื Doctoral dissertation” 
   จบรายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์แต่ละรายการด้วยเครื่องหมาย
มหพัภาค (.) 
 
ตวัอย่าง 
บุญทิว า   สุ ข ส ง เ ค ร า ะห์ .   2 5 30 .   “ศึกษ ากา ร ใ ช้ หนั ง สื อ อ้ า ง อิ ง ข อ งนั ก ศึกษ า
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ”  ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต ภาควิชา
 บรรณารกัษศาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร. 
เบ็ญจรชั  เวชวิรชั.  2541.  “การศึกษาปจัจยัที่มผีลกระทบต่อมูลค่าการให้สนิเชื่อเพื่อการ
ส่งออก  และน าเข้าของสถาบันการเงินไทย. ”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
 เศรษฐศาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
Ubonrat Klinhowhan.  1999.  “Monetary Transmission Mechanism in Thailand.”  Master 
 Thesis.  Faculty of Economics.  Graduate School.  Thammasat University. 
Valentine, Mary-Blair Truesdell.  1993.  An Investigation of Gender-Based Leadership 
 Styles of Male and Female Officers in the United States Army. Doctoral 
 dissertation, George Mason University.  Ann Arbor: UMI, 1993.  9316566. 
 

11. รายงานการประชุมสมัมนาทางวิชาการ 
 การเขยีนบรรณานุกรมรายงานการประชุมสมัมนาทางวชิาการ มวีธิกีารเขยีน 3 แบบ 
ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการจดัท าและการใช้รายงานการประชุมดงักล่าวประกอบการเขียน
วทิยานิพนธ ์คอื 
 11.1 ในการอ้างอิง หรือการอ่านประกอบการเรยีบเรยีงเนื้อหาของวิทยานิพนธ ์
ผู้เขยีนวิทยานิพนธ์ใช้ข้อมูลจากรายงานการประชุมสมัมนาทางวิชาการทัง้เล่ม ในกรณีนี้ให้
เขยีนบรรณานุกรมในลกัษณะเดยีวกบัหนังสอื และเพิม่รายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งทีจ่ะเป็นการระบุ
ให้ทราบว่าเป็นรายงานการประชุมสมัมนาทางวชิาการ (กรณีชื่อเรื่องไม่บ่งบอก แต่ถ้าชื่อเรื่อง
บ่งบอก รายละเอยีดส่วนนี้กไ็มจ่ าเป็นตอ้งม ีดตูวัอยา่งแบบที ่1) 
 11.2 กรณีการอ้างอิงใช้เพยีงบางบท ให้ลงรายการในลกัษณะเดยีวกบับทความใน
หนงัสอื ดตูวัอยา่งแบบที ่2 



 11.3 รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มีการพิมพ์เผยแพร่สม ่าเสมอเป็น
ประจ าทุกปี ใหเ้ขยีนบรรณานุกรมในลกัษณะเดยีวกบับทความในวารสาร ดตูวัอยา่งแบบที ่3 
 
ตวัอย่าง 
แบบที ่1 
Freed, Barbara F., ed.  1991.  Foreign Language Acquisition Research and the 
 Classroom.  Proceeding of Consortium for Language Teaching and Learning 
 Conference, October 1989, University of Pennsylvania.  Lexington: Heath. 
Hall, Kira, Meacham, Michael, and Shapiro, Richard, eds.  1989.  Proceedings of the 
 Fifteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, February 18-
 20, 1989: General Session and Parasession on Theoretical Issues in 
 Language Reconstruction.  Berkeley: Berkeley Linguistic Society. 
แบบที ่2 
นฤมล  กจิไพศาลรตันา.  2537.  “First Search: บรกิารข้อสนเทศระบบออนไลน์ที่ทนัสมยั
 ทีสุ่ด.”  ใน ยุพดี  ต่อบุณย์ศุภชัย และพิมพ์ร าไพ  เปรมสมิทธ์ (บรรณาธิการ).  
 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับงานห้องสมุด (Appropriate Technology and 
 Library Work): เอกสารวิชาการจัดพิมพ์เน่ืองในการประชุมใหญ่สามัญ
 ประจ าปี 2537 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ของ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี 14 -17 ตุลาคม 2537 ณ 
 โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร, หน้า 67 -76.  กรุงเทพมหานคร: 
 สมาคมหอ้งสมดุแห่งประเทศไทยฯ. 
สมทรวง  จนัทร์นิต.  2538.  “การสบืค้นสารนิเทศออนไลน์.”  ใน รายงานการสมัมนาเรื่อง 
 การค้นคืนสารนิเทศในยุคโลกาภิวตัน์, หน้า 15-40.  กรุงเทพมหานคร: สมาคม
 หอ้งสมดุแห่งประเทศไทยฯ. 
Paitoon Sinlarat.  1995.  “Success and Failure of Faculty Development in Thai 
 University.”  In Somwang Pitiyanawat, et al. (eds.), Preparing Teachers for All 
 the World’s Children: An Era of Transmission, Proceedings of International 
 Conference,  Bangkok, 1992, pp. 217-233.  Bangkok: UNICEF. 
แบบที ่3 
Thumin, F.J., Craddick, R.A., and Barclay, A. G. 1973.  “Meaning and Compatibility of a 
 Proposed Corporate Name and Symbol.”  Proceedings of the 81th Annual 
 Convention of the American Psychological Association 8: 835-836. 



 
12. จลุสาร เอกสารอดัส าเนา และเอกสารไม่ได้ตีพิมพอ่ื์น ๆ 

  การเขยีนบรรณานุกรมใช้แบบเดยีวกบัหนังสอื และให้วงเล็บค าว่าอดัส าเนา 
(Mimeographed) ห รื อ พิ ม พ์ ดี ด  (Typewritten) ห รื อ เ อ ก ส า ร ไ ม่ ตี พิ ม พ์  (Unpublished 
Manuscript) แลว้แต่กรณพีมิพไ์วท้า้ยสุดของรายการ 
 
ตวัอย่าง 
โกดัก (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท.  2520.  แบบต่าง ๆ ของไมโครฟิล์มเพ่ือความ
 เหมาะสมกบัเอกสารแต่ละประเภท.  กรุงเทพมหานคร: โกดกัประเทศไทย. (อัด
 ส าเนา). 
แรงงาน, กรม.  2517.  แนะแนวอาชีพบรรณารกัษ์.  กรงุเทพมหานคร: กรมแรงงาน.  
 (อดัส าเนา). 
ศิริชัย  สาครรัตนกุล.  2536.  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าในต่างประเทศ .  
 กรงุเทพมหานคร: ม.ป.ท.  (อดัส าเนา). 
United Nations.  Office of Publication.  1976.  UN in Brief.  London: Office of 
 Publication, United Nations.  (Typewritten). 
 

13. การสมัภาษณ์ 
 การเขยีนบรรณานุกรมการสมัภาษณ์ มวีธิกีารเขยีน 3 แบบ คอื 
 13.1  ผูเ้ขยีนวทิยานิพนธเ์ป็นผูส้มัภาษณ์ดว้ยตนเอง มแีบบแผน ดงันี้ 
 
 
ตวัอย่าง 
ปจัจยั  บุนนาค.  10 กนัยายน 2530.  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.  สมัภาษณ์. 
วภิาวรรณ  มนุญปิจุ.  27 ธนัวาคม 2528.  หวัหน้าบรรณารกัษ์ห้องสมุดคณะวทิยาศาสตร ์
 มหาวทิยาลยัมหดิล.  สมัภาษณ์. 
Jantarangs Jaturong.  1998, June 7.  Chief, Monetary and Exchange Affairs Section, 
 Economic Research Department, Bank of Thailand.  Interview. 
 
 13.2  เป็นการเขยีนบรรณานุกรมการสมัภาษณ์ที่ได้จากสื่อสิง่พมิพ์ ให้ระบุชื่อผู้ให้
สมัภาษณ์ก่อน ตามด้วยวนัเดอืนปีของเอกสารทีต่พีมิพก์ารสมัภาษณ์นัน้ ชื่อผูส้มัภาษณ์ (กรณี
เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง) พร้อมต าแหน่ง (ถ้าม)ี และชื่อเรื่องของการสัมภาษณ์ใส่ไว้ภายใน

ผูใ้หส้มัภาษณ์.วนั เดอืน ปี(ทีส่มัภาษณ์).ต าแหน่ง(ถา้ม)ี.สมัภาษณ์. 



เครื่องหมายอัญประกาศ ถ้าไม่มีชื่อเรื่องให้ใส่ว่าสมัภาษณ์ หรอื Interview และท้ายสุดเป็น
รายละเอยีดทางบรรณานุกรมของเอกสาร หรอืวารสารหรอืหนังสือพมิพ์ทีต่พีมิพ์บทสมัภาษณ์
นัน้ๆ 
 
ตวัอย่าง 
สุภาวด ี บุญสนัติสุข.  2538.  สมัภาษณ์โดย อนุชติ  ศิมะโรดม.  “วธิกีารโฆษณาเพื่อขยาย
 ตลาดดา้นอสงัหารมิทรพัย.์”  วารสารนักบริหาร 17, 8: 10-15. 
Gordimer, Nadine.  1981.  October 10.  Interview.  New York Times.  Late ed.: C25. 
William, K.  1997.  October 1.  Interview with Simon Buck.  “The Internet of Thailand.”  
 Times: 7-9. 
 
 13.3 การเขยีนบรรณานุกรมการสมัภาษณ์ที่ได้จากรายการวิทยุกระจายเสยีงและ
วทิยโุทรทศัน์ 
 
ตวัอย่าง 
Blackmun, Harry.  1994, April 5.  Interview with Ted Koppel and Nina Totenberg.  
 Nightline.  ABC.  WABC, New York. 
Updike, John.  1994, April 2.  Interview with Scott Simon.  Weekend Edition.  National 
 Public Radio.  WBUR, Boston. 
 

14. เอกสารท่ีอ้างถึงในเอกสารอ่ืน 
 การเขยีนบรรณานุกรมเอกสารที่ผู้เขยีนวทิยานิพนธ์ไม่ได้เคยอ่านเอกสารเรื่องนัน้จาก
ตวัเล่ม (เรยีกว่าเอกสารอนัดบัแรก) แต่อ่านจากเอกสารอื่น (เรยีกว่าเอกสารอนัดบัรอง) ทีม่กีาร
กล่าวถงึเนื้อหาหรอืแนวคดิของเอกสารอนัดบัแรกไว้ และผู้เขยีนวทิยานิพนธ์ได้ท าการอ้างอิง
แนวคดิต่างๆ เหล่านัน้ไว้ การเขยีนบรรณานุกรมเอกสารที่อ้างถงึในเอกสารอื่นนี้ มแีบบแผน
และหลกัเกณฑก์ารลงรายการ ดงันี้ 
 
 
 
 ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัการลงรายการเอกสารท่ีอ้างถึงในเอกสารอ่ืน 
 14.1 เครื่องหมาย “ ” ในที่นี้แสดงถึงการเว้นระยะ ในการพมิพ์ไม่ต้องใส่
เครือ่งหมายลงไป 

รายละเอยีดทางบรรณานุกรมของเอกสารอนัดบัแรก.อา้งถงึในรายละเอยีดทาง 
บรรณานุกรมของเอกสารอนัดบัรอง. 



 14.2 รายละเอยีดทางบรรณานุกรมของเอกสารอนัดบัแรก และอนัดบัรอง อาจเป็น
หนงัสอื บทความในหนงัสอื บทความในวารสาร วทิยานิพนธ ์ฯลฯ 
 14.3 กรณเีป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ ค าว่า “อา้งถงึใน” ใชเ้ป็น “Cited in” 
 
ตวัอย่าง 
วริชั  อภริตันกุล.  2527.  “ผลติภณัฑใ์หม่กบัการยอมรบัของผูบ้รโิภค.”  กลยุทธ์การตลาด 3, 
 4: 32-34.  อ้างถึงใน ธานินทร ์ กูมาโล่.  2528.  “ทศันคติและพฤตกิรรมการซื้อของ
 ผู้บริโภคที่มต่ีอผลิตภณัฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานการค้า. ”  วิทยานิพนธ์ปริญญา
 มหาบณัฑติ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
French, L.S.  1985, February.  “Is it Really Friendly?”  PITT: 19.  อ้างถงึใน ศรอีร   
 เจนประภาพงศ์ .   2529.   “ทัศนคติของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
 ทีม่ต่ีอเทคโนโลยสีารนิเทศ.”  วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ ภาควชิา 
 บรรณารกัษศาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
Welhrich, Heinz, and Koontz, Harold. 1993.  Management: A Global Perspective.  
 10th ed.  New York: McGraw-Hill.  Cited in Charles W.L. Hill and Gareth R. 
 Jones.  1998.   Strategic Management: An Integrated Approach. Boston: 
 Houghton Miffin. 
 

15. เอกสารพิเศษ 
 การเขียนบรรณานุกรมเอกสารพิเศษต่าง ๆ เช่น ต้นฉบับตัวเขียน จดหมาย การ
บรรยาย อนุทนิ เป็นตน้ มแีบบแผนการเขยีนดงั 
 
ตวัอย่าง  
ประเวศ  วะส.ี  29 มนีาคม 2538.  จุดประกายการสร้างสรรค์ปัญญา.  โรงแรมอิมพเีรยีล-
 ควนีสป์ารค์. การอภปิราย. 
ปรดี ี พนมยงค.์  20 มกราคม 2530.  จดหมาย. 
พรชยั  พชัรนิทร์รตันะชยั.  28 กุมภาพนัธ์ 2538.  ไขจกัรวาลสู่จิตมนุษย.์  หอประชุมเล็ก
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  การบรรยาย. 
Lennon, John.  1945-1950.  Diary. 
London.  285.  British Library.  Arundel MSS. 
Samson, Timmy.  1986, August 31.  Letter to John Ball. 
 



16. โสตทศันวสัด ุ
 การเขยีนบรรณานุกรมโสตทศันวสัดุต่าง ๆ เช่น สไลด ์เทปบนัทกึเสยีง เทปบนัทกึภาพ 
ฟิล์ม (ภาพยนตร)์ ฟิล์มสตรปิ แผนที่ แผนภูม ิฯลฯ มแีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการ 
ดงันี้ 
 
แบบแผน 
 
 ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัการลงรายการโสตทศันวสัด ุ
 16.1 เครื่องหมาย “ ” ในที่นี้แสดงถึงการเว้นระยะ ในการพมิพ์ไม่ต้องใส่
เครือ่งหมายลงไป 
 16.2 หน้าที่รบัผดิชอบ ถ้ามจีงึระบุ เช่น เป็นผู้ผลติ (Producer) ผู้ก ากบั (Director) 
ผูบ้รรยาย (Speaker) เป็นตน้  
 16.3 ลกัษณะของสื่อโสตทศัน์ ใหใ้ชด้งันี้ 
    ภาษาไทย   ภาษาองักฤษ 
    [สไลด]์    [Slides] 
    [เทปบนัทกึเสยีง]  [Audiocassette] 
    [เทปบนัทกึภาพ]  [Videocassette] 
    [ฟิลม์]    [Film] 
    [ฟิลม์สตรปิ]   [Filmstrip] 
    [แผนที]่    [Map] 
    [แผนภมู]ิ   [Chart] 
    [แผนภาพ]   [Diagram] 
    [รายการวทิย]ุ   [Radio program] 
    [รายการโทรทศัน์]  [Television program] 
ตวัอย่าง 
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย.  ส านกังานนครราชสมีา.  ม.ป.ป.  แผนท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
 [แผนที]่.  นครราชสมีา: ส านกังานนครราชสมีา การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย. 
เจมิศกัดิ ์ ป่ินทอง.  (ผู้ด าเนินรายการ).  20 กุมภาพนัธ์ 2543.  ตามหาแก่นธรรม: นิพพาน 
 [รายการโทรทศัน์].  กรงุเทพมหานคร: สถานีโทรทศัน์สชี่อง 9. 
โจเซฟ, ไฮเดนเบริก์.  2539.  ท่องอียิปต์ [ฟิล์ม].  35 มม., ส,ี 45 นาท.ี  กรุงเทพมหานคร : 
 หน้าต่างโลก. 

ชื่อผูจ้ดัท า.(หน้าทีร่บัผดิชอบ-ถา้ม)ี.ปีทีเ่ผยแพร่.ช่ือเรือ่ง[ลกัษณะของสือ่ 
โสตทศัน์]. สถานทีผ่ลติ: หน่วยงานทีเ่ผยแพร่. 



ถนอมวงศ์  ล ้ายอดมรรคผล.  (ผู้บรรยาย).   2538.  การพฒันานิสัยรกัการอ่าน [เทป
 บนัทกึภาพ].  28 นาท.ี  นนทบุร:ี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 
ปรารมภ์รตัน์  โชตกิเสถยีร.  2537.  ระบบเสียงภาษาองักฤษ [เทปบนัทกึเสยีง].  60 นาท.ี  
 กรงุเทพมหานคร: โครงการต ารา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
พจน์  สารสิน.  13 เมษายน 2520.  ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย [รายการวิทยุ].  
 กรงุเทพมหานคร: สถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย. 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.  2527.  เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต [เทป
 บนัทกึภาพ].  26 นาท.ี  กรงุเทพมหานคร: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. 
สมควร  ชื่นจติต์.  2540.  ภาษาองักฤษส าหรบัเลขานุการ [เทปบนัทึกเสียง].  90 นาที.  
 กรงุเทพมหานคร: โพสทบ์ุ๊คส.์ 
Breyer, Pamela, and Stempleski, Susan.  1992.  Hello-America: A Video English 
 Course Unit 4 [Videocassette].  60 min., col., sd.  Danbury, CT: Groller. 
Crystal, L.  (Executive Producer).  1993, October 11.  The MacNell/Lehrer News Hour 
  [Television program].  New York and Washington, DC: Public Broadcasting 
 Service. 
The First Aid Card [Chart].  1988.  n.p.: Papertech. 
Harrison, J. (Producer), and Schmlechen, R. (Director).  1992.  Changing Our Minds: 
 The Story of Evelyn Hooker [Film].  New York, NY: Changing Our Minds. 
 Mihalyi, Louis J.  1976.  Landscape of Zambia [Slides].  col., 20 fr.  Santa 
 Barbara, CA: Visual Education. 
Orchids [Filmstrip].  1972.  Encyclopedia Britannica Films. 
Sattellite Imagemap of the World [Map].  1999.  London: Derling Kindersley. 
Siegel, Robert and Wertheimer, Linda.  (Narrators).  1994, April 6.  All Things 
 Considered: Shakespearean Putdowns [Radio program]. National Public 
 Radio.  New York: WNYC. 
Sinclair, Barbara.  (Speaker).  1996.  Active Your English: Preintermediate Class 
 [Audiocassette].  60 min.  Cambridge: Cambridge University Press. 
 

17. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) 
 เป็นการเขียนบรรณานุกรมข้อมูลที่อยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ซีดีรอม (CD-
ROM) แผ่นดสิก์ (Diskette) เทปแม่เหลก็ (Magnetic Tape) และฐานขอ้มูลออนไลน์ (Online 
Databases) ซึ่งหมายรวมถึงข้อมูลจากเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) จดหมาย



อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Mail, E-mail) และกลุ่มสนทนาข่าวสารในลกัษณะของจดหมายข่าว 
จดหมายเวยีน (E-mail Discussion Group) เป็นตน้ 
 การเขยีนบรรณานุกรมของสื่อดงักล่าวขา้งตน้ มแีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการ
แตกต่างไปตามวธิกีารอ้างถงึขอ้มูลในสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และประเภทของสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่ง
พอจ าแนกรปูแบบการเขยีนบรรณานุกรมได ้7 แบบ ดงันี้ 
 17.1 การเขยีนบรรณานุกรมข้อมูลที่อยู่ในสื่อประเภทซีดรีอม แผ่นดิสก์ และเทป
แม่เหล็ก โดยข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะเช่นเดียวกับหนังสือ เพียงแต่จัดท าในรูปของสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ใหล้งรายการคลา้ยกบัหนงัสอื แต่ระบุประเภทของสื่อต่อทา้ยจากชื่อเรือ่ง (คือ ชื่อ
เรือ่งของแฟ้มขอ้มลู) ดงัแบบแผนต่อไปน้ี 
 
แบบแผน 
 
 

ตวัอย่าง 
คลารก์, จอห์น.  2541.  การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ด้วยไมโครซอฟต์วิชวัส์เบสิก 6.0 
 ภาคปฏบิตั ิ[ซดีรีอม].  กรงุเทพมหานคร: ซเีอด็ยเูคชัน่. 
พิภพ  ลลิตาภรณ์.  2542.  การจดัหาท าเลท่ีตัง้และการวางผงัโรงงานด้วยโปรแกรม
 คอมพิวเตอร ์[แผ่นดสิก]์.  กรงุเทพมหานคร: สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่). 
สุธีร์  กิจฉวี, หาญ  เพ็ญแสง และธารี  บางแก้ว.  2542.  สอนการประกอบเครื่อง
 คอมพิวเตอร ์ [ซดีรีอม].  กรงุเทพมหานคร: เสรมิวทิยอ์นิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย.ี 
Dye, Charles.  1999.  Oracle Distributed System [Diskette].  Beijng: O’Rellly. 
English Poetry Full-Text Databases [Magnetic tape].  1993.  Cambridge: Chadwyck. 
Starr, Cecie, and Taggart, Louis. 1998.  Interactive Concept in Biology 2.0 [CD-ROM].  
 Belmont, CA: Wadsworth. 
 17.2 กรณีอ้างอิงขอ้มูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวบรวมขอ้มูลจาก
หลายๆ แหล่ง ในการลงรายการใหเ้ขยีนบรรณานุกรมแบบบทความในหนังสอืหรอืบทความใน
วารสาร หรอืหนังสอืพมิพ์ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัประเภทของสิง่พมิพ์ทีอ่้างถงึ โดยระบุประเภทของสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสต่์อทา้ยชื่อเรือ่งของแฟ้มขอ้มลู หรอืชื่อเรือ่งของสื่อนัน้ ๆ 
 

ตวัอย่าง 
“Albatross.”  1992.  The Oxford English Dictionary [CD-ROM].  2nd ed.  Oxford: 
 Oxford  University Press. 

ชื่อผูร้บัผดิชอบหลกั.ปีทีจ่ดัท า.ช่ือเรือ่งของแฟ้มข้อมลู[ประเภทของ 
 สือ่อเิลก็ทรอนิกส]์. ครัง้ทีพ่มิพ/์เวอรช์ัน่(ถา้ม)ี. สถานทีผ่ลติ:  
     ชื่อส านกัพมิพผ์ูผ้ลติ. 



Angler, Natalle.  1993, April 13.  “Chemists Learn Why Vegetables Are Good for You.”  
 New York Times late ed.: C1.  New York Times Ondisc [CD-ROM].  1993, 
 October.  Ann Arbour, MI: UMI. 
“Bronte, Emiley.”  1992.  Discovering Authors [CD-ROM].  Vers. 1.0.  Detroit: Gale. 
“Children’s Television Workshop.”  1994.  Encyclopedia of Associations [Magnetic 
 tape].  Detroit: Gale. 
United States. Department of State. 1993.  “Industrial Outlook for Petroleum and Natural 
 Gas.”  National Trade Data Bank [CD-ROM].  United States: Department of 
 Commerce, United States. 
 17.3 การเขยีนบรรณานุกรมบทคดัย่อในซดีรีอม (Abstract on CD-ROM) และ
บทคดัย่อจากฐานข้อมูลออนไลน์ (On-line abstract) มแีบบแผนการลงรายการเหมอืนกัน 
ต่างกนัตรงการระบุประเภทของสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ขยีนต่อจากชื่อเรือ่ง 
  ส่วนใหญ่บทคดัยอ่จะท าจากบทความในวารสาร และวทิยานิพนธ ์ดงันัน้ ในทีน่ี้
จะน าเสนอแบบแผนการลงรายการบทคัดย่อในวารสาร (แบบแผน ก) และบทคัดย่อจาก
วทิยานิพนธ ์(แบบแผน ข) ดงันี้ 
แบบแผน ก (บทคดัยอ่จากบทความในวารสาร) 
 
 
 
 
แบบแผน ข (บทคดัยอ่จากวทิยานิพนธ)์ 
 
 
 
 
ข้อสงัเกต  
  17.3.1 “บทคดัยอ่จาก” ในภาษาองักฤษใหใ้ชค้ าว่า Abstract from 
  17.3.2 ชื่อแหล่งขอ้มลูหรอืชื่อแฟ้มขอ้มลู และหมายเลขเอกสาร ไดแ้ปลมาจาก
ขอ้ความดงันี้ “Source and retrieval number” 
  17.3.3 เมื่อจบข้อความของบรรทดัสุดท้ายในบทคดัย่อในซดีรีอม ไม่ต้องใส่
เครือ่งหมายมหพัภาพ ( . ) 
 

ชื่อผูเ้ขยีนบทความ.ปีพมิพ.์”ชื่อบทความ.”[ประเภทของสือ่อเิลก็ทรอนิกส]์. 
 

    ช่ือวารสารปีทีห่รอืเล่มที,่ฉบบัที:่เลขหน้า.บทคดัย่อจาก:ชื่อแหล่งขอ้มลู
หรอื 

  ชื่อแฟ้มขอ้มลู และหมายเลขเอกสาร 

ชื่อผูเ้ขยีนวทิยานพินธ.์ปีพมิพ.์ช่ือวิทยานิพนธ์[ประเภทของสือ่
อเิลก็ทรอนิกส]์. 

บทคดัย่อจาก: ชื่อแหล่งขอ้มลู หรอืชื่อแฟ้มขอ้มลู และหมายเลขเอกสาร 



ตวัอย่าง 
Bower, D.L. 1993. Employee Assistance Programs Supervisory Referrals: 
 Characteristics of Referring and Nonreferring Supervisors [CD-ROM].  
 Abstract from: Proquest File: Dissertation Abstracts Item: 9315947 
“Guidelines for Family Television Viewing.”  [CD-ROM].  1990.  Television & Media 10, 
 11: 5-20.  Urbana: ERIC Clearinghouse.  Abstract from: Silver Platter File: ERIC 
 Item: EJ47352 
Meyer, A.S., and Bock, K.  1992.  “The Tip-of-the-Tongue Phenomenon: Blocking or 
 Partial  Activation?”  [CD-ROM].  Memory and Cognition 20, 11: 715-726.  
 Abstract from:  Silver Platter File: PsyLIT Item: 80-16351 
Shearson, L. K.  1992.  “Gay and Lesblan.”  [On-line].  Psychology Today 15, 7: 40-
 45.  Abstract from : DIALOG File: Psyc INFO Item: 65-21789 
Stempel, Carl William.  1993.  Towards a Historical Sociology of Sport in the United 
 States, 1825-1875 [On-line].  Abstract from: OCLC Epic File: Dissertation 
 Abstracts Online Item: 8814357 
 17.4 กรณีเป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (Computer program) หรอืเป็นซอฟต์แวร์
คอมพวิเตอร ์(Computer software) หรอืเป็นภาษาคอมพวิเตอร ์(Computer programming 
language) ใหเ้ขยีนบรรณานุกรมเช่นเดยีวกบัหนังสอื เพยีงแต่ระบุค า 3 ค าขา้งต้นต่อทา้ยจาก
ชื่อเรือ่งดงักล่าว 
ข้อสงัเกต : ชือ่เรือ่งของโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์และ  
  ภาษาคอมพวิเตอรไ์มต่อ้งขดีเสน้ใต้ 
ตวัอย่าง 
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. 
Fernandes, F.D.  1972.  Theoretical Prediction of Interference Loading on Aircraft 
 Stores: Part 1, Subsonic Speeds [Computer program].  Pomona, CA: General 
 Dynamics, Elector Dynamics Division. 
 17.5 กรณีเป็นบทความจากวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Journal) ทีห่อ้งสมุด
บอกรบัมแีบบแผน และหลกัเกณฑก์ารลงรายการ ดงันี้ 
 
แบบแผน 

ผูเ้ขยีนบทความ.ปีทีเ่ผยแพร.่ ”ชื่อบทความ.”[จ านวนยอ่หน้า], 
 ช่ือวารสารออนไลน์[วารสารออนไลน์]. เขา้ถงึจาก:หมายเลข

เอกสาร 



ข้อสงัเกต 
  17.5.1 [วารสารออนไลน์] ในภาษาองักฤษใหใ้ชค้ าว่า [On-line serial] 
  17.5.2 “เข้าถึงจาก” ในภาษาอังกฤษให้ใช้ค าว่า “Available” ซึ่งข้อมูลที่ลง
ต่อมา คอื หมายเลขเอกสาร (Document number) หรอืเลขทะเบยีนของเอกสาร (Accession 
number) 
  17.5.3 เมื่อจบขอ้ความบรรทดัสุดทา้ยของรายการบรรณานุกรมแต่ละรายการ
ไมต่อ้งใส่เครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) 
ตวัอย่าง 
Lindsay, Robert K. 1991. “Electronic Journals of Proposed Research.” [67 paragraphs].  
 Digital Library Journal [On-line serial].  Available: Doc. No. 60 
 17.6 การเขยีนบรรณานุกรมขอ้มลูออนไลน์ที่สบืคน้จากฐานขอ้มูลในเวบ็ไซต์ (Web 
Site) ต่าง ๆ ของบรกิารเวลิดไ์วดเ์วบ็ (World Wide Web) มแีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลง
รายการ ดงันี้ 
 
 
 
ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัการลงรายการ 
  17.6.1 ปีที่เผยแพร่ หมายถึงปีที่เผยแพร่ข้อมูลของเรื่องหนึ่ง ๆ ถ้าไม่มปีีที่
เผยแพรใ่หล้งรายการดว้ยวนั เดอืน ปีทีค่น้หาขอ้มลูเหล่านัน้ 
  17.6.2 [ออนไลน์] ในภาษาองักฤษ ใชค้ าว่า [On-line] 
  17.6.3 เขา้ถงึจาก ในภาษาองักฤษ ใชค้ าว่า Available 
  17.6.4 จบรายการบรรณานุกรมโดยไมต่้องใส่เครือ่งหมายมหพัภาค ( . ) 
ตวัอย่าง 
โรคไข้สมองอกัเสบนิปาหไ์วรสัในประเทศมาเลเซีย [ออนไลน์].  17 มถุินายน 2543.  เขา้ถงึ
 ไดจ้าก: http://203.157.41.5/nipa.html 
หอการคา้ไทย, มหาวทิยาลยั.  26 กรกฎาคม 2543.  ประวติัความเป็นมาของมหาวิทยาลยั
 หอการค้าไทย [ออนไลน์].  เขา้ถงึไดจ้าก http://www.utcc.ac.th//history.html 
Introduction to Web Database [On-line].  1999.  Available: http://www.askscott.com/ 
 sec1.html 
Weiss, Scott.  2000.  Information Retrieval Project [On-line].  Available:  
 http://www.cs.jhu.edu/~weiss/projects.html 
 

ชื่อผูเ้ขยีนบทความ.ปีทีเ่ผยแพร่.ช่ือเรือ่ง[ออนไลน์].เขา้ถงึจาก:  
ทีอ่ยู่ของแหล่งขอ้มลู 



 17.7 การเขียนบรรณานุกรมข้อมูลออนไลน์ที่ได้จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic mail, E-mail) มแีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
ตวัอย่าง 
Day, Martha (MDAY@sage.uvm.edu).  1995, July 30.  Review of Film—Bad Lieutenant.  
 E-mail to Xia Li (Xli@moose.uvm.edu)  
Kunny, Terry (terry.kuny@xist.com).  2000, April 5.  Digital Libraries Research.  E-mail 
 to Debriska Shaky (dashaky@LINUX.COWLAND.Com) 
 17.8 การเขยีนบรรณานุกรมข้อมูลออนไลน์ที่ได้จากบรกิารจดหมายข่าว จดหมาย
เวยีน (E-mail Discussion Group หรอื Discussion List Message) มแีบบแผนและหลกัเกณฑ์
การลงรายการ ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
ข้อสงัเกต :  Author ในทีน่ี้หมายถงึ Login name หรอื User Id ของผูใ้ชใ้หเ้ขยีนดว้ย 
  ตวัอกัษรตวัใหญ่ทุกตวั 
ตวัอย่าง 
Discussions on All Forms of Cinema [On-line].  1995, August 1.  Available E-mail: 
 LISTSERV@American.edu/Get cinema-1 log 9504A [1995, August 1]. 
PRECOME. 1995, April 1. “Top Ten Ruler of Film Criticism.”  Discussion on All Forms 
 of Cinema [On-line]. Available E-mail: CINEMA-L@american.edu [1995, April 1]. 
 
 
 

ชื่อผูส้ง่.(ทีอ่ยู่ของผูส้ง่บนเครอืขา่ย).วนั เดอืน ปี.หวัขอ้เรื่องจดหมาย.สง่ถงึ 
 ชื่อผูร้บัจดหมาย(ทีอ่ยู่ของผูร้บับนเครอืขา่ย) 

Sender(Sender’s E-mail address).Year, Month day.Subject of 
Message. 

E-mail to recipient  (Recipient’s E-mail address) 

Author.Year,Month day. ”Subject of message.”Discussion List[Type of 
medium]. Available E-mail: DISSCUSSION@e-mail address [Access 

date]. 

Author.Year,Month day. ”Subject of message.”Discussion List[Type of 
medium]. Available E-mail: LISTSERV@e-mail address/Get [Access 

date]. 


