การเขียนรายการอางอิงและบรรณานุกรมบทความวิชาการและบทความวิจัย
รายการอางอิง มีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ
1. ผูแตง/ผูผลิต/ผูใหขอมูล
2. ปที่พิมพ/ปที่ผลิต/ปที่เผยแพร ยางเชน
3. เลขหนาที่ใชในการอางอิง

(ชื่อผูแตง,9 ปพิมพ:9 เลขหนา)
ตัวอยางเชน
การใหบริการสื่อสารที่เปนสากลมีความจําเปนตองอยูภายใตความรวมมือของนานาชาติที่เปน
สมาชิก เพื่อหาขอตกลงดานตาง ๆ ตลอดจนการออกแบบสวนตาง ๆ เพื่อใหสามารถใหบริการสื่อสารแก
มวลสมาชิกได องคกรหลักสององคกรที่ใหบริการสื่อสารดาวเทียมสากล คือ INTELSAT และ
INTERSPUTNIK ที่มีสมาชิก 118 และ 14 ประเทศตามลําดับ (รัชนัย อินทุใส,3 2538:3 4-5)

รัชนัย อินทุใส (2538: 334-5) อธิบายวาการใหบริการสื่อสารที่เปนสากลมีความจําเปนตองอยู
ภายใตความรวมมือของนานาชาติที่เปนสมาชิก เพื่อหาขอตกลงดานตาง ๆ ตลอดจนการออกแบบสวนตาง ๆ
เพื่อใหสามารถใหบริการสื่อสารแกมวลสมาชิกได องคกรหลักสององคกรที่ใหบริการสื่อสารดาวเทียม
สากล คือ INTELSAT และ INTERSPUTNIK ทีม่ ีสมาชิก 118 และ 14 ประเทศตามลําดับ
รัชนัย อินทุใส3(2538: 323) สรุปแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารผานดาวเทียมไว ดังนี้
1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………
หมายเหตุ : เครื่องหมาย 3 คือการเวนระยะไมตองใส
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1. สวนผูแตง/ผูผลิต/ผูใหขอมูล
1.1 ผูแตงที่เปนคนไทย ใหเขียนเฉพาะชื่อและตามดวยชือ่ สกุล หาก เปนชาวตางประเทศ
ใหเขียนเฉพาะนามสกุล
ผูแตง 1 คน เชน ประภาวดี สืบสนธิ์
Pantry
ผูแตง 2 คน เชน กุลวนิดา มาสุปรีดิ์3และวัฒนา บางโพธิ์
Pantry and Griffiths
ผูแตง 3 คน เชน สาคิตณ จันทโนทก, 3นภาพร ณ เชียงใหม3และกวี วงศพรม
Carph, 3Dundee, 3and3Smith
ผูแตงมากกวา 3 คน เชน ประกอบ คุปรัตน3และคณะ
Carph, 3et al.
1.2 ผูแตงที่เปนหนวยงาน สถาบัน สมาคม สโมสร องคการ หรือบริษัท ใหลงชื่อ
หนวยงานนั้นๆเปนผูแตง โดยใสชื่อหนวยงานใหญกอนตามดวยเครือ่ งหมายจุลภาค(,)
แลวตามดวนหนวยงานยอย ถาเปนสิ่งพิมพของหนวยราชการใหใสชื่อหนวยงานที่มฐี านะ
อยางนอยที่สุดระดับกรมหรือเทียบเทาเปนหลัก ดังตัวอยาง
กรมสรรพากร, 3กองนโยบายและแผน, 3ฝายเอกสารเผยแพรและแนวปฏิบัติ
ธนาคารแหงประเทศไทย
Library Association
1.3 หากไมปรากฏผูแตง ใหลงชื่อเรื่อง (Title) แทนในสวนชื่อผูแตง ซึ่งอาจเปนชื่อหนังสือ
ชื่อบทความในวารสาร ชื่อหัวขอขาวหรือชื่อบทความในหนังสือพิมพ เปนตน โดยใชตัวพิมพ
หนา (bold)
ตัวอยางชื่อหนังสือเชน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา
The Impact of New Technology on Libraries and Information Centers
ตัวอยางชื่อบทความในวารสาร/หนังสือพิมพ
“เปดมิติธุรกิจขายขอมูล ความตองการแหงยุคสมัย.”
“Information Brokers”
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2. สวนปที่พิมพ/ปที่ผลิต/ปที่เผยแพรขอมูล เอกสารภาษาไทยใหใสเฉพาะตัวเลขของปพ.ศ.
เอกสารภาษาอังกฤษใสเฉพาะตัวเลขปค.ศ. ถาไมมีใหใช ม.ป.ป.สําหรับภาษาไทยและ
n.d. สําหรับภาษาอังกฤษ ยกเวนขอมูลจาก เว็บไซตและไมมีปที่เผยแพรขอมูลใหใสปที่คนขอมูล
แทน
3. สวนเลขหนาที่ใชในการอางอิง ใหใสเลขหนาของเอกสารหนาที่ใชอางอิง

การอางอิงที่อางถึงเอกสารอื่น
หมายถึงการอางอิงเอกสารที่ผูเขียนบทความไมไดอานเอกสารเรื่องนั้นจากตัวเลมจริง
(เรียกวาเอกสารอันดับแรก) แตอานจากเอกสารอื่นที่มีการกลาวถึงเนื้อหาหรือแนวคิดของเอกสาร
อันดับแรกไว(เรียกวาเอกสารอันดับรอง) ใหระบุชื่อผูแตงของเอกสารทั้งสองรายการ
โดยระบุนามผูเ ขียน ปพิมพและเลขหนาของเอกสารอันดับแรกมากอนตามดวย คําวา “อางถึงใน”
สําหรับเอกสารภาษาไทย หรือ “cited in” สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ แลวระบุนามผูเขียน
ของเอกสารอันดับรอง ปพมิ พและเลขหนาของเอกสารอันดับรอง เชน
(Yaghmai, 31981: 311-20 cited in Weeks, 31983: 345-50)

หากเอกสารอันดับรองไมไดระบุปพิมพและเลขหนาของเอกสารอันดับแรกไวใหเขียนดังนี้
(พระยาอนุมานราชธน อางถึงใน สายจิตต เหมินทร, 3 2507: 325-26)
(Bradford, 3cited in Deutsch, 31983: 343)
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บรรณานุกรม
บรรณานุกรม เปนรายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพและสื่อประเภทอื่นๆ ทั้งหมดทุกประเภท
แมแตขอมูลทีไ่ ดจากอินเทอรเน็ต ที่ใชเปนขอมูลประกอบการเขียนบทความหรือเอกสาร
ก. ขั้นตอนการเขียนบรรณานุกรม
1. การเขียนบรรณานุกรมนั้นจะมีรปู แบบและหลักเกณฑการเขียนแตกตางกันไป
ตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
2. การเขียนบรรณานุกรมตองเขียนอยางถูกตองตามแบบแผนสากลแลวจัดเรียง
ตามลําดับอักษรตัวแรกของแหลงขอมูล ทั้งนี้มักจะเปนชื่อผูแตง หรืออาจเปนชือ่ หนังสือ ชื่อ
บทความบางก็ไดหากไมปรากฏชื่อผูแตง
อนึ่ง มีขอควรพิจารณาเพิ่มเติม คือ ในกรณีที่มสี ิ่งพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ใหแยกบรรณานุกรมออกเปน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ แลวจึงจัดเรียงตามลําดับ
อักษรตัวแรกของรายการแรกของบรรณานุกรมแตละรายการ
ในการเขียนหรือพิมพบรรณานุกรมนั้นจะตองเริ่มตนรายการแรก โดยเขียนหรือพิมพชิด
ขอบกระดาษ และหากขอความยังไมจบตอน บรรทัดตอไปใหยอหนาเขามา 8 ระยะตัวอักษร โดย
พิมพที่ตัวอักษรที่ 9
การเวนระยะมีหลักเกณฑดังนี้
หลังเครื่องหมาย มหัพภาค (. period)
เวน 2 ระยะ
หลังเครื่องหมาย อัญประกาศ (“___” quotation) เวน 2 ระยะ
หลังเครื่องหมาย จุลภาค (, comma)
เวน 1 ระยะ
หลังเครื่องหมาย อัฒภาค (; semi-colon)
เวน 1 ระยะ
หลังเครื่องหมาย มหัพภาคคู (: colons)
เวน 1 ระยะ
ข. แบบแผนของบรรณานุกรม มีดังนี้
1. หนังสือ
แบบแผน

มีแบบแผนและหลักเกณฑการลงรายการตามลําดับ ดังนี้

ผูแตง.99ปพิมพ.99ชื่อหนังสือ.99จํานวนเลม(ถามี).99ครั้งที่พิมพ(ถามี).99ชื่อชุด
99999999หนังสือและลําดับที่(ถามี).99สถานที่พิมพ:9สํานักพิมพหรือโรงพิมพ.

ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ
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1. เครื่องหมาย "9 " ในที่นี้แสดงถึงการเวนระยะ ในการพิมพหรือเขียนไมตองใส
เครื่องหมายลงไป
2. หากรายการใดไมมีกไ็ มตอ งลงรายละเอียดในบรรณานุกรม ใหลงรายการถัดมาไดเลย
3. การลงรายการผูแตง มีหลักการเขียน คือ ผูแตงอาจเปนบุคคลหรือสถาบันก็ได
- ถาเปนบุคคลประเภทสามัญชน ใหตัดคํานําหนานามตอไปนี้ทิ้งไป คือ
คํานําหนานามแสดงเพศ (นาย, นาง, นางสาว) คํานําหนานามแสดงคุณวุฒิ (ดร.) คํานําหนา
นามแสดงอาชีพ (เชน นายแพทย) คํานําหนานามแสดงยศทางทหาร (เชน พล.อ.) และคํานําหนา
นามแสดงตําแหนงทางวิชาการ (ผศ.., รศ., ศ.)
- ถาผูแตงเปนชาวตางประเทศ ใหเขียนชื่อสกุลขึ้นกอน คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค
ตามดวยชื่อตน (First name) และชื่อกลาง (ถามี)
- ถาผูแตงมีบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์หรือสมณศักดิ์ กลับเอาบรรดาศักดิ์ ฯลฯ
ไวหลังชื่อกับ นามสกุล คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)
- ถาผูแตงเปนสถาบัน ใหบันทึกชือ่ สถาบันนั้นๆ โดยเรียงลําดับจากหนวยงาน
ใหญไปหาหนวยงานยอย ในกรณีเปนหนวยงานของรัฐบาลอยางนอยตองอางถึงระดับกรม หรือ
เทียบเทาระหวางชื่อหนวยงานคั่นดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
4. การลงรายการปพิมพ ใชหลักเกณฑเดียวกับการลงรายการปพิมพในรายการอางอิง
5. การลงรายการชื่อหนังสือ มีหลักการเขียน ดังนี้
- ชื่อหนังสือใหพิมพดว ยตัวหนาและไมขดี เสนใต
- ชื่อหนังสือที่เปนภาษาตางประเทศ ใหขึ้นตนอักษรตัวแรกของทุกคําดวยตัวพิมพ
ใหญทุกคํา ยกเวนกลุมคําประเภท บุพบท (Prepositions) สันธาน (Conjunctions) และคํานําหนา
นาม (Articles) ยกเวนนําหนาชื่อเรื่อง หรือนําหนาชื่อเรื่องรอง (ถามี) และกรณีมีชื่อเรือ่ งรอง ให
พิมพตามหลังเครื่องหมายมหัพภาคคู (:) เชน
The American Revolution, 1775 – 1783: An Encyclopedia.
New Jersey: A Guide to Its Past and Present.

6. การลงรายการสถานที่พมิ พและสํานักพิมพ
- สถานที่พิมพ (Place of publication) หมายถึง ชื่อเมือง หรือจังหวัด ถาชื่อเมืองไม
เปนที่รูจักแพรหลาย หรืออาจทําใหสับสนกับเมืองอืน่ ใหระบุชอื่ ยอของรัฐ หรือประเทศที่
สํานักพิมพนนั้ ตั้งอยูกํากับไวดว ยจากนัน้ ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาคคู (:) โดยไมตองเวนระยะ
เชน
New York:
Princeton, NJ:
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- ใหใสชื่อเฉพาะของสํานักพิมพ โดยตัดคําขยายชื่อเฉพาะ เชน สํานักพิมพ,
ห.จ.ก., บริษัท, Publishers, Co., Co.Ltd. หรือ Inc. เชน
ดวงกมล.
ดอกหญา.
McGraw-Hill.
University of Tokyo Press.

- ถาไมปรากฏชื่อสํานักพิมพ แตมีโรงพิมพใหลงรายการดวยโรงพิมพ เชน
โรงพิมพ ส.ธรรมภักดี เปนตน
- ถาไมปรากฏสถานที่พิมพ หรือสํานักพิมพ และโรงพิมพใหระบุ ม.ป.ท. สําหรับ
ภาษาไทยหรือ n.p. สําหรับภาษาอังกฤษ
ตัวอยาง หนังสือที่เขียนโดยผูแตงคนเดียว
ศุภกิจ ไชยวิรัตน. 2542. ประเพณีผีตาโขน: การละเลนพื้นบานของไทย. 10 เลม. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพนวการพิมพ.
Herren, R.V. 1994. The Science of Animal Agriculture. Albany, NY: Delmar.

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

ตัวอยาง หนังสือที่ผูแตงเปนสถาบัน
สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย. 2538. ศัพทบัญญัติการตลาดอังกฤษ -ไทย. กรุงเทพมหานคร:
สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย.
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ. 2526.
กฎหมายลิขสิทธิ์กับธุรกิจวิดีโอในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
กรมสรรพากร. กองนโยบายและแผน. ฝายเอกสารเผยแพรและแนวปฏิบัติ. 2542. รายงานประจําป 2542.
กรุงเทพมหานคร: กรมสรรพากร.

ตัวอยาง หนังสือที่ไมปรากฏผูแตง

ใหลงชื่อเรื่องไดเลย

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

ตัวอยาง หนังสือที่ไมปรากฎชื่อผูแตง 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/สัมมนาทางวิชาการ
หากใชขอมูลจากรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งเลมใหเขียนบรรณานุกรมใน
ลักษณะเดียวกับหนังสือ 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 ใหลงรายการในลักษณะเดียวกับบทความในหนังสือ ดังตัวอยาง
นฤมล กิจไพศาลรัตนา. 2537. “First Search: บริการขอสนเทศระบบออนไลนที่ทันสมัยที่สุด.” ใน ยุพดี
ตอบุณยศุภชัย และพิมพรําไพ เปรมสมิทธ (บรรณาธิการ), เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานหองสมุด
(Appropriate Technology and Library Work): เอกสารวิชาการจัดพิมพเนื่องในการประชุมใหญ
สามัญประจําป 2537สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 14-17 ตุลาคม 2537 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร,
หนา 67-76. กรุงเทพมหานคร: สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ.
สมทรวง จันทรนิต. 2538. “การสืบคนสารนิเทศออนไลน.” ใน รายงานการสัมมนาเรื่อง การคนคืนสารนิเทศ
ในยุค โลกาภิวัฒน, หนา 15-40. กรุงเทพมหานคร: สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ.
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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
แบบแผน

ดังนี้

ผูเขียนบทความ.99ปพิมพ.99"ชื่อบทความ.”99ชื่อวารสาร9ปที่หรือเลมที่,
99999999ฉบับที่:9เลขหนา.

ถาไมมีชื่อผูเขียนบทความ ใหลงชื่อบทความเปนรายการแรกแทนชื่อผูเขียนบทความ โดยลําดับดังนี้
“ชื่อบทความ.”99ปพิมพ.99ชือ่ วารสาร9ปที่หรือเลมที่,9ฉบับที่:9เลขหนา.
การลงรายการชื่อวารสาร
(1) ใชตามที่ปรากฏในหนาปกในของวารสาร
(2) เขียนชื่อเต็ม โดยใชตัวใหญตัวแรกทุกตัว หรือในกรณีที่ใชชื่อยอตองเปน
ชื่อยอที่นักวิชาการในสาขาวิชานั้นยอมรับ เชน Journal ใชตัวยอ J เปนตน
(3) ชื่อวารสารพิมพตัวหนา แลวไมตองขีดเสน
(4) หลังชื่อวารสารไมมีเครื่องหมายใด ๆ
การลงรายการปที่หรือเลมที่ (Volume)
(1) วารสารที่มีทั้งปที่หรือเลมที่ และฉบับที่ (Number) ใหระบุใหครบถวน
(2) วารสารที่ไมมีปที่หรือเลมที่ มีแตฉบับที่ใหระบุคําวา “ฉบับที่” หรือ “No.”
เชน ฉบับที่ 4 หรือ No.7 เปนตน
การลงรายการเลขหนา
(1) ระบุหนาที่บทความนั้นตีพิมพวาเริ่มจากหนาใดถึงหนาใด โดยไมตองมีคาํ
วา “หนา”
(2 ถาบทความพิมพตอในหนาอื่นของวารสารฉบับเดียวกันใหระบุเลขหนาที่
ปรากฏทั้งหมด โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น

9
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. บทความหรือขาวในหนังสือพิมพ มีแบบแผนและหลักเกณฑการลงรายการตามลําดับ ดังนี้

ผูเขียนบทความ.99วัน เดือน ป.99"ชื่อบทความหรือชื่อขาว.”99ชื่อหนังสือพิมพ:
99999999เลขหนา.

แบบแผน

ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑการลงรายการบทความหรือขาวใน
หนังสือพิมพ
วารสาร
เพิ่มเติม

1. การเขียนบรรณานุกรมบทความหรือขาวในหนังสือพิมพจะคลายกับบทความใน
แตกตางกันตรงที่ไมมีการระบุปที่หรือเลมที่ และฉบับที่ แตระบุวันที่ของหนังสือพิมพ

2. กรณีไมปรากฏชื่อผูเขียนบทความ ใหลงรายการแรกดวยชื่อบทความหรือชื่อขาว
โดยลําดับ รายการตาง ๆ ดังนี้
“ชื่อบทความหรือขาว.”99วัน เดือน ป.99ชือ่ หนังสือพิมพ:9เลขหนา.
3. ชื่อหนังสือพิมพใหพิมพตัวหนา
4. การลงรายการวัน เดือน ป
4.1. ถาเปนหนังสือพิมพภาษาไทยใหลง วัน เดือน ป ตามลําดับ เชน
17 เมษายน 2543
4.2. ถาเปนหนังสือพิมพภาษาตางประเทศ ใหลง ป,9เดือน วัน ตามลําดับ
เชน 2000,9July 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 ดังนี้
แบบแผน ผูเขียนวิทยานิพนธ.99ปพิมพ.99“ชื่อวิทยานิพนธ.”99ระดับวิทยานิพนธ9ชื่อสาขาวิชา
99999999หรือภาควิชา9คณะ9ชื่อมหาวิทยาลัย.
ตัวอยางเชน
บุญทิวา สุขสงเคราะห. 2530. “ศึกษาการใชหนังสืออางอิงของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.” ปริญญา
นิพนธการศึกษามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร.
เบ็ญจรัช เวชวิรัช. 2541. “การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาการใหสินเชื่อเพื่อการสงออก 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) ที่หองสมุดบอกรับ
มีแบบแผน และหลักเกณฑการลงรายการ ดังนี้
แบบแผน

ผูเขียนบทความ.99ปที่เผยแพร.99"ชื่อบทความ."99ชื่อวารสาร9[วารสารออนไลน].
99999999เขาถึงจาก:9 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 ดังนี้

ชื่อผูเขียนบทความ.99ปที่เผยแพร.99ชือ่ เรื่อง9 [ออนไลน].99เขาถึงจาก:9ที่อยูของแหลงขอมูล
ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการลงรายการ
1. ปที่เผยแพร หมายถึงปที่เผยแพรขอมูลของเรื่องดังกลาว ถาไมมีปที่เผยแพรใหใส
วันที่ เดือน ปที่คนหาขอมูลเหลานั้น
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2. [ออนไลน] ในภาษาอังกฤษ ใชคําวา [On-line]
3. เขาถึงจาก ในภาษาอังกฤษ ใชคําวา Available
4. จบรายการบรรณานุกรมโดยไมตองใสเครื่องหมายมหัพภาค (.)
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

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

12

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
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