
การเขียนรายการอางอิงและบรรณานุกรมบทความวิชาการและบทความวิจัย 
 

รายการอางอิง      มีสวนประกอบท่ีสําคัญ   3  สวน    คือ 

1.  ผูแตง/ผูผลิต/ผูใหขอมูล  
2.  ปท่ีพิมพ/ปท่ีผลิต/ปท่ีเผยแพร ยางเชน 

 3.  เลขหนาท่ีใชในการอางอิง   
                                 
                                  

(ช่ือผูแตง,  ปพิมพ:  เลขหนา) 
 

ตัวอยางเชน  
 

           การใหบริการสื่อสารที่เปนสากลมีความจําเปนตองอยูภายใตความรวมมือของนานาชาติที่เปน
สมาชิก  เพ่ือหาขอตกลงดานตาง ๆ ตลอดจนการออกแบบสวนตาง ๆ เพ่ือใหสามารถใหบริการสื่อสารแก
มวลสมาชิกได   องคกรหลักสององคกรที่ใหบริการสื่อสารดาวเทียมสากล คือ INTELSAT และ 
INTERSPUTNIK ที่มีสมาชิก 118 และ 14 ประเทศตามลําดับ  (รัชนัย  อินทุใส,  2538:  4-5) 

 
 

                    รัชนัย  อินทุใส (2538: 34-5)  อธิบายวาการใหบริการสื่อสารที่เปนสากลมีความจําเปนตองอยู
ภายใตความรวมมือของนานาชาติที่เปนสมาชิก  เพ่ือหาขอตกลงดานตาง ๆ ตลอดจนการออกแบบสวนตาง ๆ 
เพ่ือใหสามารถใหบริการสื่อสารแกมวลสมาชิกได   องคกรหลักสององคกรที่ใหบริการสื่อสารดาวเทียม
สากล คือ INTELSAT และ INTERSPUTNIK ทีม่ีสมาชิก 118 และ 14 ประเทศตามลําดับ   

 
 

รัชนัย อินทุใส3(2538: 23)  สรุปแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารผานดาวเทียมไว ดังน้ี                    
1. …………………………………………………………………… 

                 2.  ……………………………………………………………………..   
                 3.  ……………………………………………………………………… 
                 4.  ……………………………………………………………………… 

 

 
หมายเหตุ : เครื่องหมาย    คือการเวนระยะไมตองใส 
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1.  สวนผูแตง/ผูผลิต/ผูใหขอมูล 
1.1  ผูแตงท่ีเปนคนไทย ใหเขียนเฉพาะช่ือและตามดวยช่ือสกุล หาก เปนชาวตางประเทศ
ใหเขียนเฉพาะนามสกุล 

ผูแตง  1  คน  เชน       ประภาวดี  สืบสนธ์ิ 
                                           Pantry 

ผูแตง  2  คน  เชน       กุลวนดิา  มาสุปรีดิ์ และวัฒนา  บางโพธ์ิ 
                                          Pantry and Griffiths 

ผูแตง  3  คน  เชน       สาคิตณ จันทโนทก, นภาพร ณ เชียงใหม และกวี วงศพรม 
                                           Carph, Dundee, and Smith 

ผูแตงมากกวา  3  คน  เชน  ประกอบ คุปรัตน และคณะ 
                                                  Carph, et al. 
 
1.2  ผูแตงท่ีเปนหนวยงาน  สถาบัน  สมาคม  สโมสร  องคการ  หรือบริษัท  ใหลงช่ือ
หนวยงานน้ันๆเปนผูแตง  โดยใสช่ือหนวยงานใหญกอนตามดวยเคร่ืองหมายจุลภาค(,) 
แลวตามดวนหนวยงานยอย  ถาเปนส่ิงพิมพของหนวยราชการใหใสช่ือหนวยงานท่ีมีฐานะ
อยางนอยท่ีสุดระดับกรมหรือเทียบเทาเปนหลัก  ดังตัวอยาง 

  กรมสรรพากร, กองนโยบายและแผน, ฝายเอกสารเผยแพรและแนวปฏิบัต ิ
         ธนาคารแหงประเทศไทย 
                  Library Association         
   
         1.3  หากไมปรากฏผูแตง  ใหลงช่ือเร่ือง (Title) แทนในสวนช่ือผูแตง  ซ่ึงอาจเปนช่ือหนังสือ 
ช่ือบทความในวารสาร  ช่ือหัวขอขาวหรือช่ือบทความในหนังสือพิมพ  เปนตน  โดยใชตัวพิมพ
หนา (bold)   
ตัวอยางช่ือหนังสือเชน 
          เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา 
          The Impact of New Technology on Libraries and Information Centers 
ตัวอยางช่ือบทความในวารสาร/หนังสือพิมพ 
         “เปดมิติธุรกิจขายขอมูล  ความตองการแหงยุคสมัย.” 
                  “Information Brokers”  
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2.  สวนปท่ีพิมพ/ปท่ีผลิต/ปท่ีเผยแพรขอมูล   เอกสารภาษาไทยใหใสเฉพาะตัวเลขของปพ.ศ.  
เอกสารภาษาอังกฤษใสเฉพาะตัวเลขปค.ศ.    ถาไมมีใหใช ม.ป.ป.สําหรับภาษาไทยและ 
n.d. สําหรับภาษาอังกฤษ  ยกเวนขอมูลจาก เว็บไซตและไมมีปท่ีเผยแพรขอมูลใหใสปท่ีคนขอมูล
แทน 
 
3.  สวนเลขหนาท่ีใชในการอางอิง  ใหใสเลขหนาของเอกสารหนาท่ีใชอางอิง 
 
 
การอางอิงท่ีอางถึงเอกสารอ่ืน   
  หมายถึงการอางอิงเอกสารท่ีผูเขียนบทความไมไดอานเอกสารเร่ืองนั้นจากตัวเลมจริง  
(เรียกวาเอกสารอันดับแรก)  แตอานจากเอกสารอ่ืนท่ีมีการกลาวถึงเนื้อหาหรือแนวคิดของเอกสาร 
อันดับแรกไว(เรียกวาเอกสารอันดับรอง)  ใหระบุช่ือผูแตงของเอกสารท้ังสองรายการ 
โดยระบุนามผูเขียน ปพิมพและเลขหนาของเอกสารอันดบัแรกมากอนตามดวย   คําวา  “อางถึงใน” 
สําหรับเอกสารภาษาไทย    หรือ “cited in”  สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ   แลวระบุนามผูเขียน
ของเอกสารอันดับรอง ปพมิพและเลขหนาของเอกสารอันดับรอง         เชน 
 

  (Yaghmai, 1981: 11-20 cited in Weeks, 1983: 45-50) 
 
หากเอกสารอันดับรองไมไดระบุปพิมพและเลขหนาของเอกสารอันดับแรกไวใหเขียนดังนี้ 
  (พระยาอนุมานราชธน  อางถึงใน  สายจิตต  เหมินทร,  2507: 25-26) 
  (Bradford, cited in Deutsch, 1983: 43) 
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บรรณานุกรม 
  

             บรรณานุกรม เปนรายช่ือหนงัสือ ส่ิงพิมพและส่ือประเภทอื่นๆ ท้ังหมดทุกประเภท
แมแตขอมูลท่ีไดจากอินเทอรเน็ต    ท่ีใชเปนขอมูลประกอบการเขียนบทความหรือเอกสาร      

ก.  ขั้นตอนการเขียนบรรณานุกรม        
                     1. การเขียนบรรณานกุรมนั้นจะมีรูปแบบและหลักเกณฑการเขียนแตกตางกนัไป
ตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ  
                          2. การเขียนบรรณานกุรมตองเขียนอยางถูกตองตามแบบแผนสากลแลวจดัเรียง
ตามลําดับอักษรตัวแรกของแหลงขอมูล  ท้ังนี้มักจะเปนชื่อผูแตง หรืออาจเปนชือ่หนังสือ  ชื่อ
บทความบางกไ็ดหากไมปรากฏชื่อผูแตง  
                อนึ่ง มีขอควรพิจารณาเพ่ิมเติม คือ ในกรณีท่ีมีส่ิงพิมพท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  
ใหแยกบรรณานุกรมออกเปน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ แลวจึงจดัเรียงตามลําดบั
อักษรตัวแรกของรายการแรกของบรรณานุกรมแตละรายการ  
                ในการเขียนหรือพมิพบรรณานุกรมน้ันจะตองเร่ิมตนรายการแรก โดยเขียนหรือพิมพชิด
ขอบกระดาษ    และหากขอความยังไมจบตอน บรรทัดตอไปใหยอหนาเขามา 8 ระยะตัวอักษร โดย
พิมพท่ีตัวอักษรท่ี 9   
                                  การเวนระยะมีหลักเกณฑดังนี ้ 
                                          หลังเคร่ืองหมาย มหัพภาค   (. period)                   เวน  2  ระยะ   
                                          หลังเคร่ืองหมาย อัญประกาศ (“___” quotation)       เวน  2  ระยะ  
                                          หลังเคร่ืองหมาย จุลภาค      (, comma)                  เวน  1  ระยะ  
                                          หลังเคร่ืองหมาย อัฒภาค     (; semi-colon)            เวน  1  ระยะ  
                                          หลังเคร่ืองหมาย มหัพภาคคู  (: colons)                  เวน  1  ระยะ  
 

ข.  แบบแผนของบรรณานุกรม   มีดังนี ้ 
 
                1.  หนังสือ        มีแบบแผนและหลักเกณฑการลงรายการตามลําดับ    ดังนี ้  
 
แบบแผน  ผูแตง. ปพิมพ. ชื่อหนังสือ. จํานวนเลม(ถามี). คร้ังท่ีพิมพ(ถามี). ช่ือชุด 
  หนังสือและลําดับท่ี(ถามี). สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ. 
 

ขอสังเกตบางประการเก่ียวกับหลักเกณฑการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ 
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1.  เคร่ืองหมาย  "  "  ในท่ีนี้แสดงถึงการเวนระยะ   ในการพิมพหรือเขียนไมตองใส
เคร่ืองหมายลงไป 

 2.  หากรายการใดไมมีกไ็มตองลงรายละเอียดในบรรณานุกรม  ใหลงรายการถัดมาไดเลย 
 3.  การลงรายการผูแตง    มีหลักการเขียน  คือ ผูแตงอาจเปนบุคคลหรือสถาบันก็ได 

-  ถาเปนบุคคลประเภทสามัญชน    ใหตัดคํานําหนานามตอไปนี้ท้ิงไป   คือ   
คํานําหนานามแสดงเพศ  (นาย, นาง, นางสาว)      คํานําหนานามแสดงคุณวุฒ ิ(ดร.)     คํานําหนา
นามแสดงอาชีพ (เชน นายแพทย)   คํานําหนานามแสดงยศทางทหาร (เชน พล.อ.)   และคํานําหนา
นามแสดงตําแหนงทางวิชาการ (ผศ.., รศ., ศ.)        

-  ถาผูแตงเปนชาวตางประเทศ  ใหเขียนช่ือสกุลข้ึนกอน ค่ันดวยเคร่ืองหมายจุลภาค   
ตามดวยช่ือตน  (First name)   และช่ือกลาง  (ถามี) 
                        -  ถาผูแตงมีบรรดาศักดิ ์ฐานันดรศักดิ์หรือสมณศักดิ์   กลับเอาบรรดาศักดิ ์ฯลฯ    
ไวหลังช่ือกับ     นามสกุล ค่ันดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,)  

        -  ถาผูแตงเปนสถาบัน      ใหบันทกึช่ือสถาบันนั้นๆ  โดยเรียงลําดบัจากหนวยงาน
ใหญไปหาหนวยงานยอย      ในกรณีเปนหนวยงานของรัฐบาลอยางนอยตองอางถึงระดับกรม หรือ
เทียบเทาระหวางช่ือหนวยงานค่ันดวยเคร่ืองหมายมหัพภาค  (.)  

4.  การลงรายการปพิมพ  ใชหลักเกณฑเดียวกับการลงรายการปพิมพในรายการอางอิง 
5.  การลงรายการชื่อหนังสือ   มีหลักการเขียน   ดังน้ี 

                     -  ช่ือหนังสือใหพิมพดวยตัวหนาและไมขีดเสนใต  
     -  ช่ือหนังสือท่ีเปนภาษาตางประเทศ ใหข้ึนตนอักษรตัวแรกของทุกคําดวยตัวพิมพ
ใหญทุกคํา ยกเวนกลุมคําประเภท บุพบท (Prepositions) สันธาน (Conjunctions) และคํานําหนา
นาม (Articles) ยกเวนนําหนาช่ือเร่ือง หรือนําหนาช่ือเร่ืองรอง (ถามี) และกรณีมีช่ือเรือ่งรอง ให
พิมพตามหลังเคร่ืองหมายมหัพภาคคู (:)  เชน 
    The American Revolution, 1775 – 1783: An Encyclopedia. 
    New Jersey: A Guide to Its Past and Present. 

6.  การลงรายการสถานท่ีพมิพและสํานักพิมพ 
  -  สถานท่ีพิมพ (Place of publication) หมายถึง ช่ือเมือง หรือจังหวัด ถาช่ือเมืองไม
เปนท่ีรูจักแพรหลาย หรืออาจทําใหสับสนกับเมืองอ่ืน ใหระบุช่ือยอของรัฐ หรือประเทศท่ี
สํานักพิมพนัน้ต้ังอยูกํากับไวดวยจากนัน้ตามดวยเคร่ืองหมายมหัพภาคคู (:) โดยไมตองเวนระยะ  
เชน    New York: 

    Princeton, NJ: 
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  -  ใหใสช่ือเฉพาะของสํานักพิมพ โดยตัดคําขยายช่ือเฉพาะ   เชน สํานักพิมพ,  
ห.จ.ก.,  บริษัท, Publishers,  Co.,  Co.Ltd.  หรือ  Inc.       เชน 
    ดวงกมล. 
    ดอกหญา. 
    McGraw-Hill. 
    University of Tokyo Press. 

  -  ถาไมปรากฏชื่อสํานักพิมพ  แตมีโรงพมิพใหลงรายการดวยโรงพิมพ   เชน   
โรงพิมพ ส.ธรรมภักด ี เปนตน 

- ถาไมปรากฏสถานท่ีพิมพ หรือสํานักพิมพ และโรงพิมพใหระบุ  ม.ป.ท. สําหรับ 
ภาษาไทยหรือ n.p. สําหรับภาษาอังกฤษ 
 

ตัวอยาง หนังสือท่ีเขียนโดยผูแตงคนเดยีว  
ศุภกิจ  ไชยวิรัตน.  2542.  ประเพณีผีตาโขน: การละเลนพ้ืนบานของไทย.  10 เลม.  กรุงเทพมหานคร:  
               โรงพิมพนวการพิมพ. 
Herren, R.V.  1994.  The Science of Animal Agriculture.  Albany, NY: Delmar.     
 

ตัวอยาง หนังสือท่ีเขียนโดยผูแตง 2 คน 
ปจจัย  บุนนาค และสมคิด  แกวสนธิ.  2529.  จุล-เศรษฐศาสตร.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
Makay, John J., and Fetzer, Ronald C.  1985.  Business Communication Skills: Principle and Practice.                                         

2nd ed.  Englewood  Cliffs, NJ: Prentice-Hall.                      
  

ตัวอยาง หนังสือท่ีเขียนโดยผูแตง 3 คน  
สาคิตณ  จันทโนทก, นภาพร ณ เชียงใหม และกวี  วงศพรม.  2537.  การวางแผนงบประมาณ.                   

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเอเซีย. 
Cutlip, Scott M., Center, Allen H., and Broom, Glen M.  1995.  Effective Public Relations.  6th ed.      
                Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.                           

ตัวอยาง หนังสือท่ีเขียนโดยผูแตงมากกวา 3 คนขึ้นไป  
ดํารงศักด์ิ  ชัยสนิท และคณะ.  2539.  การวิจัยตลาด.  พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพมหานคร: ขาวฟาง.  
Huseman, Richard C., et al.  1990.  Business Communication.  Chicago: The Dryden Press.  

 
ตัวอยาง หนังสือท่ีผูแตงเปนสถาบัน  

สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย.  2538.  ศัพทบัญญัติการตลาดอังกฤษ -ไทย.  กรุงเทพมหานคร:  
                สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย. 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ.  ภาควิชาบริหารธุรกิจ.  2526.    
กฎหมายลิขสิทธ์ิกับธุรกิจวิดีโอในประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กรมสรรพากร.  กองนโยบายและแผน.  ฝายเอกสารเผยแพรและแนวปฏิบัติ.  2542.  รายงานประจําป 2542.   
กรุงเทพมหานคร: กรมสรรพากร. 

 
ตัวอยาง หนังสือท่ีไมปรากฏผูแตง              ใหลงช่ือเร่ืองไดเลย  

สมเด็จพระปยมหาราชกับนักเขียนฝร่ังเศส.  ม.ป.ป.  กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค. 
Thailand Executives.  1985.  Bangkok: Tawanna Holdings.  
  

ตัวอยาง หนังสือท่ีไมปรากฎชื่อผูแตง  แตมีชื่อบรรณาธิการ (Editor)  หรือผูรวบรวม  
(Compiler) 
สมจิตร  พรมเดช, บรรณาธิการ.  2538.   เศรษฐกิจภาคเหนือประเทศไทยปจจุบันและอนาคต.  พิมพครั้งที่ 7.   

กรุงเทพมหานคร: ศรีสมบัติการพิมพ.                             
Gootnick, David E., ed.  1984.  The Standard Handbook of Business Communication.  New York:  
                The Free Press.  
 

2.  รายงานการประชุม/สัมมนาทางวชิาการ     
 หากใชขอมูลจากรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งเลมใหเขียนบรรณานุกรมใน
ลักษณะเดยีวกบัหนังสือ      ตัวอยางเชน 
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. 

 
หากอางอิงเพียงบางบท ใหลงรายการในลักษณะเดียวกบับทความในหนังสือ   ดังตัวอยาง 
 

นฤมล  กิจไพศาลรัตนา.  2537.  “First Search: บริการขอสนเทศระบบออนไลนที่ทันสมัยที่สุด.”  ใน ยุพดี   
 ตอบุณยศุภชัย และพิมพรําไพ  เปรมสมิทธ (บรรณาธิการ), เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับงานหองสมุด  
                    (Appropriate Technology and Library Work): เอกสารวิชาการจัดพิมพเน่ืองในการประชุมใหญ 
                    สามัญประจําป 2537สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพ 
                    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 14-17 ตุลาคม 2537 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร,  
                   หนา 67-76.  กรุงเทพมหานคร: สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ. 
สมทรวง  จันทรนิต.  2538.  “การสืบคนสารนิเทศออนไลน.”  ใน รายงานการสัมมนาเร่ือง การคนคืนสารนิเทศ        
                    ในยุค โลกาภิวัฒน, หนา 15-40.  กรุงเทพมหานคร: สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ. 



 8 

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. 

 
3.  บทความในวารสาร  มีแบบแผนและหลักเกณฑการลงรายการตามลําดับ       ดังนี ้ 
 

 

 แบบแผน         ผูเขียนบทความ. ปพิมพ. "ช่ือบทความ.” ชื่อวารสาร ปท่ีหรือเลมท่ี, 
   ฉบับท่ี: เลขหนา. 
 
 
ถาไมมีช่ือผูเขียนบทความ ใหลงช่ือบทความเปนรายการแรกแทนช่ือผูเขียนบทความ โดยลําดับดังนี ้
 
  “ช่ือบทความ.” ปพิมพ. ชือ่วารสาร ปท่ีหรือเลมท่ี, ฉบับท่ี: เลขหนา. 
 
การลงรายการชื่อวารสาร 
   (1)  ใชตามท่ีปรากฏในหนาปกในของวารสาร 
   (2) เขียนช่ือเต็ม โดยใชตัวใหญตัวแรกทุกตัว หรือในกรณีท่ีใชช่ือยอตองเปน
ช่ือยอท่ีนักวิชาการในสาขาวชิานั้นยอมรับ เชน Journal ใชตัวยอ J  เปนตน 
   (3)  ช่ือวารสารพิมพตัวหนา แลวไมตองขีดเสน 
   (4)  หลังช่ือวารสารไมมีเคร่ืองหมายใด ๆ 
การลงรายการปท่ีหรือเลมท่ี (Volume) 
   (1)  วารสารท่ีมีท้ังปท่ีหรือเลมท่ี และฉบับท่ี (Number) ใหระบุใหครบถวน 
   (2)  วารสารท่ีไมมีปท่ีหรือเลมท่ี มีแตฉบับท่ีใหระบุคําวา “ฉบับท่ี” หรือ “No.” 
เชน ฉบับท่ี 4   หรือ   No.7     เปนตน 
การลงรายการเลขหนา 
   (1)  ระบุหนาท่ีบทความนั้นตีพิมพวาเร่ิมจากหนาใดถึงหนาใด โดยไมตองมีคาํ
วา “หนา” 
   (2  ถาบทความพิมพตอในหนาอ่ืนของวารสารฉบับเดียวกันใหระบุเลขหนาท่ี
ปรากฏทั้งหมด โดยใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ค่ัน 
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ตัวอยางเชน  
นฤตย  กิจไชยวัฒนะ.  2543.  “การอางอิงแหลงสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส.”  วารสารหองสมุด 27, 2: 14-28. 
“เปดมิติธุรกิจขายขอมูล ความตองการแหงยุคสมัย.”  2534.  คลังสมอง ฉบับที่ 96: 39-66. 
Brown, Bruce, and Brown, Marge.  2000.  “Customize Your Browser.”  PC Magazine 19, 4: 115-120. 
 

 
4.  บทความหรือขาวในหนงัสือพิมพ   มีแบบแผนและหลักเกณฑการลงรายการตามลําดับ   ดังน้ี  

 
 

แบบแผน  ผูเขียนบทความ. วัน เดือน ป. "ช่ือบทความหรือช่ือขาว.” ชื่อหนังสือพิมพ: 
  เลขหนา. 
 
  ขอสังเกตบางประการเก่ียวกับหลักเกณฑการลงรายการบทความหรือขาวใน
หนังสือพิมพ 
  1.  การเขียนบรรณานุกรมบทความหรือขาวในหนังสือพมิพจะคลายกบับทความใน
วารสาร        แตกตางกันตรงท่ีไมมีการระบุปท่ีหรือเลมท่ี และฉบับท่ี แตระบุวันท่ีของหนังสือพิมพ
เพิ่มเติม 
  2.  กรณีไมปรากฏชื่อผูเขียนบทความ ใหลงรายการแรกดวยช่ือบทความหรือช่ือขาว 
โดยลําดับ     รายการตาง ๆ ดังนี้ 
 

  “ช่ือบทความหรือขาว.” วัน เดือน ป. ชือ่หนังสือพิมพ: เลขหนา. 
 

  3.  ช่ือหนังสือพิมพใหพิมพตัวหนา 
  4.  การลงรายการวัน เดือน ป 
   4.1.  ถาเปนหนังสือพิมพภาษาไทยใหลง วัน เดือน ป ตามลําดับ  เชน   
17 เมษายน 2543 
   4.2.  ถาเปนหนังสือพิมพภาษาตางประเทศ ใหลง ป, เดอืน วัน   ตามลําดับ     
เชน  2000, July 21.  เปนตน 
  5.  การลงรายการเลขหนาใหระบุหมายเลขหนา โดยไมตองใสคําวาหนาลงไป 
  ตัวอยางเชน 
“ผาแผนบุกดาวอังคาร ความลับจักรวาล.”  26 มิถุนายน 2543.  มติชน: 7. 
อัครพงศ  ผองสุวรรณ.  22-25 มิถุนายน 2543.  “อินเทอรเน็ต 2000 มิติใหมแหงเทคโนโลยีและบริการ.”   
                   ประชาชาติ ธุรกิจ: 26-27. 
“The Decade of the Spy.”  1994, March 7.  Newsweek: 26-27. 
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5.  วิทยานิพนธ     มีแบบแผนและหลักเกณฑการลงรายการ      ดังน้ี 
 
แบบแผน     ผูเขียนวิทยานิพนธ. ปพิมพ. “ช่ือวิทยานิพนธ.” ระดับวทิยานิพนธ ช่ือสาขาวิชา 
       หรือภาควิชา คณะ ช่ือมหาวิทยาลัย. 
 

 ตัวอยางเชน 
บุญทิวา  สุขสงเคราะห.  2530.  “ศึกษาการใชหนังสืออางอิงของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.”  ปริญญา 
                   นิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
                   วิโรฒ  ประสานมิตร. 
เบ็ญจรัช  เวชวิรัช.  2541.  “การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาการใหสินเช่ือเพ่ือการสงออก และนําเขาของ 
 สถาบันการเงินไทย.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาเศรษฐศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
Ubonrat Klinhowhan.  1999.  “Monetary Transmission Mechanism in Thailand.”  Master’s Thesis, Faculty of  
 Economics, Graduate School, Thammasat University. 
 

6.  บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Journal)  ท่ีหองสมุดบอกรับ 
  มีแบบแผน และหลักเกณฑการลงรายการ      ดังนี ้
 

แบบแผน  ผูเขียนบทความ. ปท่ีเผยแพร. "ช่ือบทความ." ชื่อวารสาร [วารสารออนไลน]. 
   เขาถึงจาก:  หมายเลขเอกสาร. 
 
 ตัวอยางเชน 
Lindsay,  Robert  K.   1991.   “Electronic Journals of  Proposed  Research.”   Digital Library Journal  
 [On-line serial].   Available: Doc. No.60. 

 
7.  บทความจากเวิลดไวลดเว็บ (World Wide Web)  
 มีแบบแผนและหลักเกณฑการลงรายการ ดังน้ี 
 
 

ช่ือผูเขียนบทความ. ปท่ีเผยแพร. ชือ่เร่ือง  [ออนไลน]. เขาถึงจาก: ท่ีอยูของแหลงขอมูล        

 

ขอสังเกตบางประการเก่ียวกับการลงรายการ  

  1.  ปท่ีเผยแพร หมายถึงปท่ีเผยแพรขอมูลของเร่ืองดังกลาว ถาไมมีปท่ีเผยแพรใหใส
วันท่ี เดือน ปท่ีคนหาขอมูลเหลานั้น 
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  2.  [ออนไลน]   ในภาษาอังกฤษ ใชคําวา   [On-line] 
  3.  เขาถึงจาก   ในภาษาอังกฤษ ใชคําวา   Available 
  4.  จบรายการบรรณานุกรมโดยไมตองใสเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 
 ตัวอยางเชน 
โรคไขสมองอักเสบนิปาหไวรัสในประเทศมาเลเซีย [ออนไลน].  17 มิถุนายน 2543.  เขาถึงจาก:  
 http://203.157.41.5/nipa.html 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.  26 กรกฎาคม 2543.  ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย [ออนไลน].   
 เขาถึงจาก: 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 Retreival Project [On-line].  Available: 
 http://www.cs.jhu.edu/~weiss/projects.html 
 

 
   

                                    ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://203.157.415/nipa
http://www.utcc.ac.th..history.html/
http://www.askscott.com/
http://www.cs.jhu.edu/%7Eweiss/projects.html
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บรรณานุกรม 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  คณะอักษรศาสตร.  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร.  2538.  การคนควาและเขียนรายงาน. 
   กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
---------------.  บัณฑิตวิทยาลัย.  ม.ป.ป.  การทําวิทยานิพนธ [แผนดิสก].  กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
มหาวิทยาลัยมหิดล.  บัณฑิตวิทยาลัย.  2541.  ขอกําหนดวิทยานิพนธ.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร:  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร.  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร.  2538. 
   การใชหองสมุดและทักษะการเรียน.  พิมพครั้งที่ 3.  ปตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.  บัณฑิตวิทยาลัย.  2543.  คูมือการพิมพวิทยานิพนธและเอกสารทางวิชาการ.   
                  กรุงเทพมหานคร: กองบริการคําสอนและสิ่งพิมพ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 
ศรีอร  เจนประภาพงศ.  ม.ป.ป.   การเขียนรายงานทางวิชาการ.   กรุงเทพมหานคร:  คณะมนุษยศาสตร   
                  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.  (อัดสําเนา)   
ศรีอร  เจนประภาพงศ, รติรัตน  มหาทรัพย  และนฤมล  รุจิพร.  2540.  เอกสารประกอบคําสอนวิชาทักษะ  
                  การศึกษา (Study Skills).  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 
American Psychological Association.  1994.  Publication Manual of the American Psychological  
                  Association.  4th ed.  Washington, DC: American Psychological Association. 
Fastfax: Using Quotations in Your Essay [On-line].  1999.  Available:      
                  http://www.uoguelph.ca/csrc/writing/quote6.html 
Gibaldi, Joseph.  1995.  MLA Handbook for Writers of Research Papers. 4th ed.  New York: The Modern  

  Language Association of America. 
Perrin,  Robert.  ©2004.  Pocket Guide to APA Style.  Boston:  Houghton Miffin. 
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