
คู่มือการตีพิมพร์ายงานวิจยั  รายวิชา 230408 
การค้นคว้าทางนิติศึกษากบัปัญหาสงัคม 

คณะนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2554 
 
1.  ส่วนประกอบของรายงานวิจยั      
  

รายงานทางวชิาการในรายวชิาการคน้คว้าทางนิตศิกึษากบัปญัหาสงัคม ประกอบดว้ย
ส่วนประกอบ 3 ส่วนคอื ส่วนน า ส่วนเน้ือความ   ส่วนอา้งองิ  

 
1.1 ส่วนน า                                                            

ส่วนน าประกอบไปดว้ย 
1.1.1 ปกนอก 
1.1.2 ปกใน 
1.1.3 กิตติกรรมประกาศ (จะมหีรอืไมก่ไ็ด)้ 
1.1.4 สารบญั 
1.1.5 สารบญัภาพ (จะมใีนกรณมีกีารน าเสนอรปูภาพในงานวจิยั) 
1.1.6 สารบญัตาราง (จะมใีนกรณมีกีารน าเสนอตารางในงานวจิยั) 
1.1.7 ค าอธิบายสญัลกัษณ์และค าย่อ (จะมใีนกรณีที่มกีารใช้สญัลกัษณ์และ

อกัษรยอ่เยอะมาก) 
 

1.2  ส่วนเน้ือความ                                                          
การแบ่งบทในเนื้อหาของรายงานวจิยัใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะผูท้ าวจิยั โดย

ความเหน็ชอบของอาจารยท์ี่ปรกึษา  บางครัง้อาจจะมสีี่บท บางครัง้อาจจะมหีา้บท ตามความ
เหมาะสม อยา่งไรกต็ามในบทน าจะตอ้งประกอบไปดว้ยเนื้อหาในส่วนต่างๆ ดงันี้ 

 
1.1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 
1.1.2 วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
1.1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
1.1.4 ขอบเขตของการวจิยั 
1.1.5 สมมตุฐิานการวจิยั 
1.1.6 ระเบยีบวธิวีจิยั 
1.1.7 นิยามศัพท์ (จะมีในกรณีที่มีการใช้ค าศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะใน

งานวจิยั) 
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1.1.8 ปญัหาและขอ้จ ากดัในงานวจิยั (จะมใีนกรณีทีม่กีารการท าวจิยัภายใต้ขอ้
ขอ้จ ากดับางประการ และจ าเป็นต้องชี้แจงให้ผู้อ่านงานวจิยัทราบ เพื่อให้ผู้อ่านเขา้ใจ
บรบิทของงานวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง) 

และรายละเอยีดของส่วนน าในงานวจิยันี้ ไมค่วรเกนิกว่า 3 หน้ากระดาษ 
 

1.3 ส่วนอ้างอิง 
ส่วนประกอบทา้ยเรื่องหรอืส่วนอ้างองิ  ไดแ้ก่ บรรณานุกรม /เอกสารอ้างองิ และ

ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
 

หลกัเกณฑก์ารพิมพส่์วนประกอบของ งานวิจยั 
 

1.  กระดาษท่ีใช้พิมพ ์ กระดาษทีใ่ชพ้มิพใ์หใ้ชก้ระดาษปอนดไ์ม่มบีรรทดัชนิด  80  
แกรม  ขนาด  A4  โดยใหพ้มิพเ์พยีงหน้าเดยีว  ใชต้วัอกัษรสดี า   

2.  รปูแบบและขนาดตวัอกัษร  ตวัอกัษรทีใ่ช ้Browallia  New  ขนาดตวัอกัษร  
16  พอยด ์ ยกเว้น  ชื่อเรือ่งภาษาไทย  รปูแบบตวัอกัษรทีใ่ช ้Browallia  New  ขนาดตวัอกัษร  20  
พอยด ์ส าหรบัตวัอกัษรในเชงิอรรถใหใ้ช ้ใช ้Browallia  New  ขนาดตวัอกัษร  14 พอยด ์   

3. การตัง้ค่าหน้ากระดาษ  ส่วนบนหัวกระดาษและขอบซ้ายมือเว้นที่ว่างไว ้ 
ประมาณขนาด  3.0  ซม.  ส่วนล่างขอบกระดาษและขอบขวามอืเว้นที่ว่างไว้ประมาณ  2.5  ซม.  
และการพมิพค์ าในบทความไมค่วรตดัค า 

4.  จ านวนหน้าของการเขียนงานวิจยั  ในส่วนเนื้อหาตัง้แต่บทน าจนถงึบทสรุป
และข้อเสนอแนะ ควรมคีวามยาวไม่เกิน  33  หน้า และไม่ต ่ากว่า 27 หน้า ยกเว้นมเีหตุจ าเป็น 
เพื่อใหต้อบค าถามการวจิยัไดส้มบูรณ์แบบ และไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา   อาจจะ
เพิม่จ านวนหน้าได ้

5.  การขึ้นหน้าใหม่   
5.1  ถ้าพมิพ์มาถงึบรรทดัสุดทา้ยของหน้ากระดาษ  (โดยเว้นขอบล่างประมาณ  

2  ซม.)  และจะต้องขึน้หน้าใหม่  แต่มขีอ้ความเหลอือกีเพยีงบรรทดัเดยีวก็จะจบย่อหน้าเดมิ  ให้
พมิพต่์อไปหน้าเดมิจนจบยอ่หน้านัน้  แลว้จงึขึน้ยอ่หน้าใหมใ่นหน้าถดัไป   

5.2  ถา้ตอ้งการขึน้ย่อหน้าใหม่  แต่มเีนื้อทีเ่หลอืใหพ้มิพไ์ดอ้กีเพยีงบรรทดัเดยีว
ในหน้านัน้ใหย้กยอ่หน้านัน้ไปตัง้พมิพใ์นหน้าถดัไป 

6.  ตัวเลข  ตัวเลขที่ใช้ในการพมิพ์บทความ  ให้ใช้ตวัเลขอารบิคอย่างเดียวโดย
ตลอด 

7.  ล าดบัหน้า  การพมิพ์เลขล าดบัหน้าบทความ  ใหพ้มิพ์ตวัเลขโดยใส่เลขหน้า
ก ากบัทุกหน้าตรงขอบล่างขวาของกระดาษ A4  และห่างจากขอบขาว  1  นิ้ว โดยให้ใส่ตวัเลข
เฉพาะในส่วนของเนื้อหา (บทน า บทอื่นๆ บทที ่2 – บทที ่5 บรรณานุกรม) 
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ภาคผนวกไมต่อ้งใส่เลขหน้า แต่ใหน้บัจ านวนหน้ารวมเวลาส่งงานดว้ย 
สารบญั  สารบญัภาพ สารบญัตาราง ให้ใส่พยญัชนะไทยตามล าดบั ก -ฮ ก ากบัทุก

หน้าตรงขอบล่างขวาของกระดาษ A4  และห่างจากขอบขาว  1  นิ้ว โดยเริม่ที ่ก ในหน้าสารบญัไป
จนสิน้สุดสารบญัตาราง 

8.  ตาราง  กรา๊ฟ  แผนภมิูและภาพประกอบต่างๆ  ตารางทุกตารางต้องมเีลข
ก ากบัเพื่อให้อ้างถึงได้ง่าย  โดยล าดบัเลขตารางต่อกนัไป  กล่าวคอื  ใช้ตารางที่  1  ตารางที่  2  
ตารางที่  3  เรยีงกนัไป  โดยจดัพมิพต์รงกลางห่างจากขอบซ้ายและขอบขวากระดาษเท่ากนั  ใน
บรรทดัต่อมาใหพ้มิพช์ื่อตาราง  หากมกีารอ้างองิตารางใด  กใ็ห้อ้างถงึเลขก ากบัตารางนัน้ดว้ยทุก
ครัง้  ส่วนกร๊าฟ  แผนภูมแิละภาพประกอบต่างๆ  ใหใ้ชแ้นวปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัเรื่องตารางทีก่ล่าว
มาแลว้  ถา้เป็นภาพถ่ายควรใชภ้าพขาวด า 

9. สารบญั สารบญัเรื่อง สารบญัภาพ ใหด้ าเนินการพมิพ์ตาม Template ทีจ่ดัให ้
โดยหลงัหวัขอ้ต่างๆ ทุกหวัขอ้ใหใ้ส่เครื่องหมายจุด.................... ต่อเนื่องไปจนกระทัง่หมดช่องว่าง
ในตาราง   

การใส่หมายเลขหน้าในสารบญัใหใ้ชพ้ยญัชนะแทนตวัเลขอารบคิ โดยเริม่จาก ก ใน
หน้าสารบญัหน้าแรกไปจนสิ้นสุด สารบญัภาพ และสารบญัตาราง (หากม)ี ทัง้นี้ให้พมิพพ์ยญัชนะ
ก ากบัทุกหน้าตรงขอบล่างขวาของกระดาษ A4 และห่างจากขอบขาว 1 นิ้ว 

10. การแบ่งบทและหวัข้อในบท1 
      10.1  บท (Chapters) เมือ่เริม่บทใหม่จะตอ้งขึน้หน้าใหมเ่สมอ และมเีลขประจ าบท

เป็นเลขเลขอารบกิ ใหพ้มิพค์ าว่า “บทท่ี” ไวต้รงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วน “ช่ือ
บท” ใหพ้มิพไ์วต้รงกลางหน้ากระดาษเช่นกนั ชื่อบททีย่าวเกนิ 1 บรรทดั ใหแ้บ่งเป็น 2-3 
บรรทดั ตามความเหมาะสม โดยพมิพเ์รยีงลงมาเป็นลกัษณะสามเหลีย่มกลบัหวั และไมต่อ้งขดี
เสน้ใต ้อาจใชต้วัเขม้และขนาดของตวัอกัษรโตกว่าปกตเิลก็น้อยกไ็ด้ 

      10.2  หวัข้อส าคญั หวัขอ้ส าคญัในแต่ละบท หมายถงึหวัขอ้ซึง่มใิช่เป็น ชื่อเรือ่ง
ประจ าบท ควรพมิพด์ว้ยอกัษรตวัเขม้ หรอืขดีเสน้ใต้  ชดิแนวพมิพด์า้นซา้ยมอื ทัง้นี้อาจใช้
ขนาดของตวัอกัษรต่างกนัไดต้ามล าดบัของหวัขอ้  และควรเวน้ระยะก่อนและหลงับรรทดัหวัขอ้
ใหญ่ มากกว่าการเวน้บรรทดัปกต ิ

 10.3  หวัข้อย่อย  พมิพห์วัขอ้ยอ่ยโดยยอ่หน้าพอสมควร  การพมิพห์วัขอ้ยอ่ย  
ใหใ้ชต้วัเลขอยา่งเดยีว ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

                                      
        1 บณัฑติวทิยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั. คูม่ือการพิมพวิ์ทยานิพนธ ์ พ.ศ.2544.   กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2544.   
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ตวัเลขก ำกบัอยำ่งเดียว 

              สหรฐัอเมรกิา 
                       1. สงครามกลางเมอืง 1861-1865 
                           
……………………………………………………………………………………….………………
….……………………………………………………………………………… 
                            1.1สาเหตุ 

…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

    1.1.1ทาส  
…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………….. 

1.1.1.1.1  การประนีประนอม  
………………………………………………
………………… 

……………………………………………………………………………………………………………
………………. 

                                                        1.1.1.1.1การประนีประนอมมสิซรู ี ……………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
                                                        1.1.1.1.2การประนีประนอมแห่งปี 1850……… 

…………………………………………………………………………………………
  

10.4 การขึ้นหวัข้อใหม่ ถ้ามทีี่ว่างส าหรบัพมิพข์อ้ความต่อไปได้ไม่เกนิหนึ่งบรรทดั
แลว้ ใหข้ึน้หวัขอ้ใหมใ่นหน้าถดัไป 
  
 
การอ้างอิงและบรรณานุกรมส าหรบังานวิจยั 
การอ้างอิง2 

การอ้างองิ  คอื  การระบุแหล่งที่มาของขอ้ความในตวัเรื่องทัง้ที่ยกมาโดยตรงหรอื
ประมวลความคดิมา  การอา้งองิ  ม ี 2  รปูแบบ  คอื 

1. การอา้งองิแบบเชงิอรรถ  
2. การอา้งองิแบบแทรกในเน้ือหา 
อย่างไรก็ตาม ในงานวจิยัของคณะนิติศาสตร์ ให้ใช้การอ้างอิงในระบบเชงิอรรถ

เท่านัน้ 
1. การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ  

                                      
2 บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ คูม่ือการพิมพวิ์ทยานิพนธ ์ พ.ศ.2543.  พมิพค์รัง้ที ่ 

6.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2543.   
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การอ้างองิแบบเชงิอรรถ คอื  การอ้างอิงที่ระบุที่มาของขอ้ความในตวัเรื่อง  และ
นอกจากนี้ยงัใชเ้ชงิอรรถโยง  เป็นการโยงใหผู้อ่้านดูรายละเอยีดเพิม่เตมิทีห่น้าอื่นของบทความ  
โดยการเขยีนหรอืพมิพไ์วส้่วนล่างของกระดาษซึง่ตอ้งการโยงขอ้ความนัน้ ๆ   

 
 หลกัการเขียนเชิงอรรถ 

1.  รปูแบบตวัอกัษรทีใ่ช ้Browallia  New  ขนาดตวัอกัษร  14  พอยด ์   
2.  การพมิพ์เชงิอรรถ  ใหพ้มิพเ์ชงิอรรถไวส้่วนล่างของแต่ละหน้าที่อ้างองิถงึ และ

ให้แยกจากเนื้อเรื่องโดยขดีเส้นคัน่ขวางจากขอบซ้ายของกระดาษยาวประมาณ  20  ตวัพมิพ ์ 
โดยใหบ้รรทดัสุดทา้ยของขอ้ความในเชงิอรรถอยูห่่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง  2  ซม.   

3.  การพมิพ์เชงิอรรถให้พมิพ์บรรทดัย่อหน้าเขา้มา  8  ระยะตวัอกัษร  เริม่พมิพ์
ตวัอกัษรที ่ 9  รายการใดยาวเกนิ  1  บรรทดั  บรรทดัต่อมาใหพ้มิพช์ดิขอบแนวดา้นซา้ยมอืทุก
บรรทดัจนจบรายการนัน้     

4.  การเรยีงล าดบัเลขของเชงิอรรถ  ให้เริม่เชิงอรรถแรกของบทน าด้วยเลข  1  
ต่อเนื่องกนัไป  โดยใหย้กระดบัสูงเหนือตวัอกัษรตวัแรกของขอ้ความในส่วนเชงิอรรถ  กรณีใน
หน้านัน้ ๆ  มเีชงิอรรถขยายความหรอืเชงิอรรถโยงมากกว่า 1 รายการ (แต่ต้องไม่เกนิ 5   
รายการ)  เชงิอรรถในหน้าใด ตอ้งจบในหน้านัน้ ไมใ่หพ้มิพใ์นหน้าถดัไป 

5.  การเขยีนเชงิอรรถ  เมื่ออ้างถงึเอกสารซ ้าหากไม่มีเอกสารอ่ืนมาคัน่  ใหใ้ชค้ า
ว่า  เรื่องเดยีวกนั  ส าหรบัภาษาองักฤษใช้ค าว่า  Ibid  ถ้าอ้างองิเอกสารเรื่องเดยีวกนั  แต่ต่าง
หน้ากนั  ใหล้งเลขหน้าก ากบัดว้ย  เช่น  เรือ่งเดยีวกนั  น.13  หรอื  lbid  p.13  

การอ้างถึงเอกสารเดียวกันซ ้าอีก  ถ้าอ้างถึงเอกสารเดียวกันซ ้ากันอีกโดย มี
เอกสารอ่ืนมาคัน่  ใหล้งรายการอย่างย่อ  คอื  ชื่อผูแ้ต่ง  และชื่อเรื่อง  ส่วนรายการทีเ่กี่ยวกบั
สถานทีพ่มิพ ์ ส านกัพมิพ ์ ปีทีพ่มิพ ์ ใหต้ดัออก  

6.  การเขียนเชิงอรรถ, บทความประเภทต่างๆ  และบทวิจารณ์หนังสือ  ให้ดู
รปูแบบและตวัอยา่งดงันี้ 

  
6.1  หนังสือ 
 รปูแบบ 

ผูแ้ต่ง, ช่ือเรื่อง, ชื่อชุด(ถ้าม)ี, ครัง้ที่พมิพ์(ถ้าพมิพ์มากกว่าหนึ่งครัง้), (สถานทีพ่มิพ์: 
ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ,์ ปีพมิพ)์, หน้าทีอ่า้งถงึ. 

 
 ตวัอย่าง 

จติติ  ติงศภทัิย์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล,  
พมิพค์รัง้ที ่ 5, (กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2526), น.63-66. 
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6.2 บทความจากวารสารและหนังสือพิมพ ์
รปูแบบ 

ชื่อตวัของผู้เขยีนชื่อสกุลของผู้เขยีน,  “ชื่อบทความ,” ช่ือวารสารเล่มที่หรอืปีที ่
(เดอืน ปี): หน้า. 
   
  ตวัอย่าง 

หยดุ  แสงอุทยั, “การไดท้รพัยส์ทิธใินสงัหารมิทรพัย์,” วารสารนิติศาสตร ์ เล่ม 10  ปี
ที ่15 (ตุลาคม 2548):  21,23.  
 บทความจากหนังสอืพมิพ์ก็ลงรายการคล้ายกนั เพยีงแต่ไม่ลงเล่มที่หรอืปีที่ และ
เพิม่วนัทีใ่นส่วนทีเ่ป็นเดอืนปี  
 

6.3 วิทยานิพนธ ์
รปูแบบ 

ชื่อผูเ้ขยีนวทิยานิพนธ,์ “ชื่อวทิยานิพนธ,์” (ระดบัของวทิยานิพนธ ์คณะ มหาวทิยาลยั, 
ปีพมิพ)์, หน้า. 

  
ตวัอย่าง 

สุรศกัดิ ์ ลขิสทิธิว์ฒันกุล, “ความรบัผดิทางอาญาของนิตบิุคคล: การศกึษาทางกฎหมาย
เปรยีบเทยีบโดยเฉพาะที่เกี่ยวกบัประเทศไทย,” (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2527), น.130-133. 

 
6.4 เอกสารท่ีไม่ได้ตีพิมพ ์

ลงรายการเหมือนหนังสือ และระบุลักษณะของเอกสารนัน้ๆ เช่น อัดส าเนา หรือ 
Mimeographed ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษไวใ้นวงเลบ็ทา้ยสุดของรายการ 

 
  ตวัอย่าง 

ส านักงานจงัหวดัล าปาง, บรรยายสรปุจงัหวดัล าปาง ปี 2546, (กลุ่มงานขอ้มูล
สารสนเทศและดารสื่อสาร, 2546), (อดัส าเนา) 

 
6.5 การอ้างค าพิพากษาฎีกา  ใหใ้ส่เลขที ่ พรอ้มทัง้ยกตวัย่อของผูท้ีจ่ดัท า เช่น 

ค าพพิากษาฎกีาที ่ 5616/2539 (เนต.ิ) น.1296  ค าพพิากษาฎกีาที ่4323/2538 (ส่งเสรมิ.) น.12 
 
6.6 บทความจากหนังสือรวบรวมบทความ 
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รปูแบบ 

ชื่อตวัของผู้เขยีนชื่อสกุลของผู้เขยีน, “ช่ือบทความ,” .     .ในชื่อเรื่อง,  รวบรวมโดยผู้

รวบรวม, ชื่อชุด,  (ถ้าม)ี ครัง้ทีพ่มิพ,์  (กรณีทีพ่มิพม์ากกว่า 1 ครัง้) จ านวนเล่ม (กรณีมหีลาย
เล่มจบ) (สถานทีพ่มิพ,์ ปีพมิพ)์, เล่มที:่ กรณมีหีลายเล่มจบ): หน้าหรอืจ านวนหน้าทีอ่า้งถงึ. 

  
ตวัอย่าง 

สุรศกัดิ ์ ลขิสทิธิว์ฒันกุล, “ขอ้สงัเกตบางประการเกี่ยวกบัการคุ้มครองสทิธขิองจ าเลย
ตามกฎหมายรฐัธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย, ” ใน หนังสือรวม
บทความทางวชิาการเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่  ศาสตราจารย์ไพโรจน์  ชยันาม, จดัพมิพ์โดยคณะ
นิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ (กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพว์ญิญชูน, 2538): 454-455. 
 

6.7 บทความในสารานุกรม 
รปูแบบ 

ชื่อตวัของผู้เขยีนชื่อสกุลของผู้เขยีน, “ชื่อบทความ,” .     .ช่ือสารานุกรมหน้าแรกของ

บทความ, เล่มทีข่องสารานุกรม, หน้าในบทความโดยเฉพาะทีต่อ้งการอา้ง (ถา้ม)ี  (ปีพมิพ)์. 
 
 ตวัอย่าง   
วกิรม  เมาลานนท์, “ทอดตลาด”, สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑติยสาถน  เล่มที่  13  

น.8453-8460(2516-17). 
 

6.8 บทวิจารณ์หนังสือ 
รปูแบบ 

ชื่อตวัของผูเ้ขยีนบทวจิารณ์ชื่อสกุลของผูเ้ขยีนบทวจิารณ์, วจิารณ์เรื่อง ช่ือหนังสือท่ี
วิจารณ์, โดยผูแ้ต่งหนังสอืทีว่จิารณ์, เล่มทีข่องวารสาร ช่ือวารสาร หน้าแรกของบทวจิารณ์,   
หน้าในบทวจิารณ์โดยเฉพาะทีต่อ้งการอา้ง (ถา้ม)ี (เดอืน ปีพมิพ)์. 

 
ตวัอย่าง 

 ช านาญ  นาคประสบ, วิจารณ์เรื่อง ลายสือสยาม,  โดย สุลักษณ์  ศิวรักษ์, ใน
สงัคมศาสตรป์รทิศัน์ 5 (มถุินายน – สงิหาคม 2510): น.139-141. 

6.9 สมัภาษณ์   
รปูแบบ 

สมัภาษณ์ ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ์, ต าแหน่ง (ถา้ม)ี, สถานที,่ วนั เดอืน ปี. 
   ตวัอย่าง 
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 สมัภาษณ์  ศุภชยั  พศิษิฐวานิช,  อธบิดกีรมศุลกากร, สมัภาษณ์, ท าเนียบรฐับาล, 5 
มถุินายน 2538. 
 
 Interview  with Richard KatZ, Director, N.B.C Television, New York, 13 August 
1971. 

 
6.10แหล่งสารสนเทศบนอินเทอรเ์น็ต3 

 ชื่อผูเ้ขยีนหรอื  web  master  (ถ้าม)ี.          ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่อ]. แหล่งทีม่าชื่อ  

website [วนัเดอืนปีทีค่น้หาขอ้มลู]. 
 

ตวัอย่าง 
  

วทิยากร เชยีงกูล. คิดถกูท าถกู : ปฏิรปูการส่ือสารและส่ือสารมวลชน. [ออนไลน์]. 
แหล่งทีม่า :http://www.rsu.ac.th/thai/Opinion-think-default.html  [๑ ก.ค.๒๕๕๓]. 

 
บรรณานุกรม 
 บรรณานุกรม หมายถงึ  รายการทรพัยากรสารนิเทศทัง้หมดทีผู่เ้ขยีนไดใ้ชป้ระกอบใน
การเรยีบเรยีง บรรณานุกรม จะปรากฏอยู่ท้ายสุดของบทความ โดยน ามาจดัเรยีงตามล าดบั
ตวัอกัษร  และสระ โดยใหเ้รยีงล าดบัภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ  และเขยีนอย่างถูกต้องตาม
หลกัเกณฑ ์

หลกัเกณฑข์องการเขียนบรรณานุกรม 
                1.  หนังสือ         
  ผูแ้ต่ง. ช่ือหนังสือ. จ านวนเล่ม(ถา้ม)ี. ครัง้ทีพ่มิพ(์ถา้ม)ี. ชื่อชุด 
  หนังสือและล าดบัที่(ถ้าม)ี. สถานที่พิมพ์: ส านักพมิพ์หรอืโรงพมิพ์,                       
   ปีพมิพ.์ 

ตวัอยา่ง หนงัสอืทีเ่ขยีนโดยผูแ้ต่งคนเดียว  
ศุภกจิ  ไชยวริตัน์.  ประเพณีผีตาโขน: การละเล่นพื้นบ้านของไทย.  พมิพค์รัง้ที่ 2.  10 

เล่ม.  ถงึปจัจบุนั.  กรงุเทพฯ: โรงพมิพน์วการพมิพ,์ 2542.   
Herren, R.V.  1994.  The Science of Animal Agriculture.  Albany, NY: Delmar.     
 

                                      

        
3

 บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. คู่มือการท าวิทยานิพนธแ์ละสาร
นิพนธ ์ พ.ศ.2553. พมิพค์รัง้ที ่ 5. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2553.   

http://www.rsu.ac.th/thai/Opinion-think-default.html
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ตวัอยา่ง หนงัสอืทีเ่ขยีนโดยผูแ้ต่ง 2 คน 
ปจัจยั  บุนนาค และสมคดิ  แกว้สนธ.ิจลุ-เศรษฐศาสตร.์  กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

, 2529.   
Makay, John J., and Fetzer, Ronald C. Business Communication Skills: Principle 

and Practice.  2nd ed.  Englewood  Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1985.                        
  ตวัอยา่ง หนงัสอืทีเ่ขยีนโดยผูแ้ต่ง 3 คน  
สาคติณ์  จนัทโนทก, นภาพร ณ เชยีงใหม่ และกว ี  วงศ์พรม.  การวางแผนงบประมาณ.  

กรงุเทพฯ: โรงพมิพเ์อเชยี, 2537.   
Cutlip, Scott M., Center, Allen H., and Broom, Glen M.  Effective Public Relations.  6th 

ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1995.  
ตวัอยา่ง หนงัสอืทีเ่ขยีนโดยผูแ้ต่งมากกว่า 3 คนข้ึนไป  

ด ารงศกัดิ ์ ชยัสนิท และคณะ.  2539.  การวิจยัตลาด.  พมิพค์รัง้ที ่3.  กรงุเทพฯ: ขา้วฟ่าง.  
Huseman, Richard C., et al.  1990.  Business Communication.  Chicago: The Dryden 

Press.  
ตวัอยา่ง หนงัสอืทีผ่ ูแ้ต่งเป็นสถาบนั  

สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย.  ศพัท์บญัญติัการตลาดองักฤษ -ไทย.  กรุงเทพฯ: 
ศูนยห์นงัสอืจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2538.   

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ.  ภาควชิาบรหิารธุรกจิ.  
กฎหมายลิขสิทธ์ิกับธุรกิจวิดีโอในประเทศไทย .  กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2526.   

กรมสรรพากร.  กองนโยบายและแผน.  ฝ่ายเอกสารเผยแพร่และแนวปฏบิตั.ิ  รายงาน
ประจ าปี 2542.  กรงุเทพฯ: กรมสรรพากร, 2542.   

 
ตวัอยา่ง หนงัสอืทีเ่ขยีนโดยผูแ้ต่งท่ีมีฐานันดรศกัด์ิ บรรดาศกัด์ิ   และสมณศกัด์ิ  

ประดษิฐม์นูธรรม, หลวง. เค้าโครงเศรษฐกิจ.  กรงุเทพฯ: สงัคมการพมิพ,์ 2517.   
วจิติรวาทการ, หลวง.  ศาสนาสากลเปรียบเทียบ  ศาสนา  ลทัธิ  และปรชัญาต่าง ๆ ทัว่

โลก.  5 เล่ม.   พมิพค์รัง้ที ่2.  พระนคร: โรงพมิพ ์ส. ธรรมภกัด,ี 2498-2501.   
 
ตวัอยา่ง หนงัสอืทีไ่ม่ปรากฏผูแ้ต่ง   ใหล้งชื่อเรือ่งไดเ้ลย  

ประมวลรษัฎากร ฉบบัสมบรูณ์ 2530.  กรงุเทพฯ: ธรรมนิตกิารบญัชแีละภาษอีากร, 2530.   
สมเดจ็พระปิยมหาราชกบันักเขียนฝรัง่เศส.  กรงุเทพฯ: มลูนิธเิอกชนพฒันาภมูภิาค, ม.ป.ป.   
Thailand Executives.  Bangkok: Tawanna Holdings, 1985.   
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ตวัอย่าง หนังสอืที่ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง  แต่มีช่ือบรรณาธิการ (Editor)  หรอืผู้
รวบรวม  (Compiler) 
สมจติร  พรมเดช, บรรณาธกิาร.  เศรษฐกิจภาคเหนือประเทศไทยปัจจบุนัและอนาคต.  

พมิพค์รัง้ที ่7.  กรงุเทพฯ: ศรสีมบตักิารพมิพ,์ 2538.    
Gootnick, David E., ed.  The Standard Handbook of Business Communication.  New 

York: The Free Press, 1984.   
 

ตวัอย่าง  หนังสอืหลายเล่มจบ  หนังสอืของผูแ้ต่งคนเดยีวหรอืหลายคน  ชื่อเรื่อง
เดยีวกนั แต่มหีลายเล่มจบกรณีทีอ่้างมากกว่า 2 เล่ม  ในการเขยีนบรรณานุกรมใหร้ะบุจ านวน
เล่มทัง้หมดไวห้ลงัชื่อหนังสอื แต่ถ้าหากอ้างเพยีงเล่มใดเล่มหนึ่ง ในการเขยีนบรรณานุกรมให้
ระบุเฉพาะเล่มทีอ่า้งต่อจากชื่อหนงัสอื ดงัตวัอยา่ง  
เตมิศกัดิ ์  กฤษณามระ และคนอื่น ๆ.  หลกัการบญัชีขัน้ต้น.  2 เล่ม.   พมิพค์รัง้ที่ 2.  

กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2526.   
เตมิศกัดิ ์  กฤษณามระ และคนอื่น ๆ. หลกัการบญัชีขัน้ต้น.  เล่ม 1.  พมิพค์รัง้ที่ 2.  

กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2526.   
Fletcher, Ronald.  Handbook of Marketing.  2 vols.  2nd ed.  New York: McGraw-Hill, 

1981.   
Fletcher, Ronald.  Handbook of Marketing.  Vol 1.  2nd ed.  New York: McGraw-Hill, 

1981.   
 
 2.  หนังสือแปล     ม ี  2  กรณ ี คอื 
 2.1  หนังสอืแปลที่มชีื่อผูแ้ต่งเดมิปรากฏ  มแีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการ
ตามล าดบั  ดงันี้ 
 
 ผูแ้ต่ง. ช่ือหนังสือ. แปลโดยชื่อผูแ้ปล. ครัง้ทีพ่มิพ.์  
 สถานทีพ่มิพ:์ส านกัพมิพ ์หรอืโรงพมิพ,์ ปีพมิพ.์ 
 
 ตวัอย่าง 
รสี, อลั.  กลยทุธก์ารสร้างภาพพจน์.  แปลโดย กอ้งเกยีรต ิ โอภาสวงการ.  กรุงเทพฯ: ซ ีเอด็ 

ย ู เค ชัน่, 2527.   
สตเีวนสนั, วลิเลีย่ม.  นายอินทรผ์ู้ปิดทองหลงัพระ.  ทรงแปลโดย พระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดชฯ.  กรงุเทพฯ: อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์ลบัลชิชิง่, 2536.   
Grimal, Pierre.  Love in Ancient Rome.  Translated by Arthur Train, Jr.  Norman: 

University of  Oklahoma Press, 1986.   
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2.2. หนงัสอืแปลทีไ่มป่รากฏชื่อผูแ้ต่งเดมิ  แต่มชีื่อผูแ้ปล ใหล้งรายการผูแ้ต่งดว้ยชื่อ 
ผูแ้ปลแลว้ระบุค าว่า ผูแ้ปล หรอื tr. หรอื trs. (ยอ่มาจากค าเตม็ว่า Translator หรอื Translators) 
ตามหลงัชื่อผูแ้ปล โดยใชเ้ครือ่งหมายจลุภาค (,) คัน่ 
 ตวัอย่าง 
ยพุเรศ  วนิยัธร, ผูแ้ปล.  ภาษากายธุรกจิและชวีติประจ าวนั.  พมิพค์รัง้ที ่2.  กรงุเทพฯ:    
             รวมทรรศน์, 2530.   
ศริะ  โอภาสพงษ์, ผูแ้ปล. สดุยอดต านานธรุกิจสะท้านฟ้า.  กรงุเทพฯ: เอ อาร ์บซิเินส เพรส, 

2542.   
Coulson, Jessie, tr.  Crime and Punishment.  New York: Norton, 1964.   
 
 3.  หนังสือท่ีพิมพใ์นโอกาสพิเศษ       เช่น หนังสอือนุสรณ์งานศพ งานวนัสถาปนา
หรอือื่น ๆ  ทีถ่อืเป็นเอกสารอ้างองิทีส่ าคญั ใหล้งรายการเหมอืนหนังสอืธรรมดา  โดยเพิม่เตมิ
รายละเอยีดของหนงัสอืดงักล่าวไวใ้นวงเลบ็ทา้ยรายการ       
 ผู้แต่ง. ช่ือเรื่อง.ชื่อชุดและล าดบัที่.ครัง้ที่พมิพ์,  จ านวนเล่ม.สถานที่พมิพ์:  
 ส านกัพมิพ,์ ปีพมิพ.์เล่มที:่ หน้าหรอืจ านวนหน้าทีอ่้างองิ.โอกาสพเิศษที่
       จดัพมิพ)์ 
 

ตวัอย่าง 
ขจร  สุขพานิช.  เม่ือเซอรย์อนเบาริงเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี.  พระนคร: โรง

พมิพ์มหามกุฏราชวทิยาลยั,  2497.  (มหามกุฏราชวทิยาลยั พมิพ์ถวาย 
ม.จ.ชชัวลติ  เกษมสนัต ์ ในมงคลสมยัมพีระชนม ์5 รอบ 12 มถุินายน 2497). 

 
4.  บทความหรือบทหน่ึงในหนังสือ    
เป็นการอา้งองิทีไ่มไ่ดใ้ชห้นงัสอืทัง้เล่มประกอบ  แต่ใชเ้พยีงบทใดบทหนึ่ง   

หรอืเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหนังสอื  หรอืการอ้างองิจากหนังสอืที่มผีูเ้ขยีนหลายคนแบ่งกนั
เขยีนเป็นเรือ่งๆ โดยมบีรรณาธกิารเป็นผูร้บัผดิชอบ  ดงันี้  
 ผู้เขียนบทความ . ”ชื่อบทความ." ในช่ือหนังสือ,เลขหน้า.ชื่อบรรณาธิการ
 si(ถา้ม)ี. ครัง้ทีพ่มิพ.์สถานทีพ่มิพ:์ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ,์ ปีพมิพ.์ 

  
  ตวัอย่าง 
ชวนิทร ์  ธมัมนันทกุ์ล.  “การรบัรูแ้ละการตดัสนิใจ.”  ใน มนุษยก์บัธรรมชาติ, หน้า 12-36.  

มนัทนี  ยมจนิดา (บรรณาธกิาร).  พมิพค์รัง้ที่ 3.  กรุงเทพฯ: ฝ่ายวชิาการ  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541.   
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5. บทความในวารสาร   
 
        ผูเ้ขยีนบทความ. ”ชื่อบทความ.” ช่ือวารสาร.ปีที่(เดอืนปี): หน้า. 
   ฉบบัที:่ เลขหน้า. 
 
  ตวัอย่าง 
ฉววีรรณ  กาญจนาหะลกุิล  และเสนีย ์ มะดาคะกุล.  “การเพิม่ประชากรก่อให้เกดิปญัหาทาง

เศรษฐกจิและสงัคมในภาคใต้.”  สงัคมศาสตรป์รทิศัน์. 12 (พฤศจกิายน  2517): น.
49-66. 

 
6. บทความหรือข่าวในหนังสือพิมพ ์    

 ผูเ้ขยีนบทความ. "ชื่อบทความหรอืชื่อขา่ว.” ช่ือหนังสือพิมพ์(วนั เดอืน ปี) : 
 เลขหน้า. 
 
 ตวัอย่าง 
พฒัน์พงษ์.  “อุปสรรคในการรวมเวยีดนาม.”  สยามรฐั.  (10  พฤษภาคม  2519): 11. 
 

7. บทความในสารานุกรม     
 การเขยีนบรรณานุกรมบทความในสารานุกรมจะคล้ายกับการเขยีนบรรณานุกรม
บทความในวารสาร    ยกเวน้ไม่มกีารลงรายการฉบบัที่ (Number)   และในกรณีทีส่ารานุกรม
ชื่อเรือ่งนัน้มเีล่มเดยีวจบ กไ็มต่อ้งลงรายการเล่มทีแ่ละใหเ้ขยีนเครื่องหมายและเลขหน้า ต่อจาก
รายการชื่อสารานุกรมไดเ้ลย  บทความในสารานุกรม มแีบบแผนและหลกัเกณฑก์ารลงรายการ            
ดงันี้ 
 
 ผูเ้ขยีนบทความ. “ชื่อบทความ.” ช่ือสารานุกรมเล่มที่(ปีทีพ่มิพ)์: เลขหน้า. 
 
 ตวัอย่าง 
เจรญิ  อนิทรเกษตร.  “ฐานันดร.”  สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 11 (2515-2516)  

: 6912-6930. 
“องคก์ารสหประชาชาตแิละองคก์ารในเครอื.”  สารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชนโดยพระราช

ประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั. 21 (2539): 293-321. 
Kaplan, L.  “Library Cooperation in the United States.”  Encyclopedia of Library and 

Information Science 15(1975): 241-244. 
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8. บทวิจารณ์หนังสือในวารสาร    

 
 ผูเ้ขยีนบทวจิารณ์. วจิารณ์เรือ่งช่ือหนังสือท่ีวิจารณ์, โดย                                                   
 ชื่อผูแ้ต่งหนงัสอื. ช่ือวารสารปีทีห่รอืเล่มที่(เดอืนปี): เลขหน้า. 

 
 ตวัอย่าง 
วชัรยีา  โตสงวน และชูศร ี  มณีพฤกษ์.วจิารณ์เรื่อง แนววิวฒันาการของทฤษฎี

เศรษฐศาสตร,์ โดย โกวทิ  โปษยานนท.์  วารสารเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร์ 2, 
4 (2527): 198-206. 

Broxis, Peter.  Review of  Health on the Internet, by Denis Anthony.  Journal of 
Librarianship and Information Science 31, 9 (1999): 181-182. 

     
9. วิทยานิพนธ ์     

 
 ผูเ้ขยีนวทิยานิพนธ.์ “ชื่อวทิยานิพนธ.์” ระดบัวทิยานิพนธ์ชื่อสาขาวชิา 
   หรอืภาควชิาคณะชื่อมหาวทิยาลยั,ปีพมิพ.์ 
   
 
 
 ตวัอย่าง 
บุญทวิา  สุขสงเคราะห์.  “ศกึษาการใช้หนังสอือ้างองิของนักศกึษาหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.”  

ปรญิญานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑติ  ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์  บณัฑติวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร, 2530.   

เบญ็จรชั  เวชวริชั.  “การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่าการใหส้นิเชื่อเพื่อการส่งออก และ
น าเขา้ของสถาบนัการเงนิไทย.”  วทิยานิพนธ์ปรญิญามหาบณัฑติ  ภาควชิา
เศรษฐศาสตร ์ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2541.   

Ubonrat Klinhowhan.  “Monetary Transmission Mechanism in Thailand.”  Master’s 
Thesis, Faculty of Economics, Graduate School, Thammasat University, 1999.   

  
10. จลุสาร  และเอกสารท่ีไม่ได้ตีพิมพ ์  การเขยีนบรรณานุกรมใชแ้บบเดยีวกบั

หนังสือ และใหว้งเลบ็ค าว่าอดัส าเนา (Mimeographed) หรอืพมิพด์ดี (Typewritten) หรอื
เอกสารไมต่พีมิพ ์(Unpublished Manuscript) แลว้แต่กรณพีมิพไ์วท้า้ยสุดของรายการ    
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 ตวัอย่าง 
บรษิทัโกดกั (ประเทศไทย) จ ากดั.  แบบต่าง ๆ ของไมโครฟิลม์เพ่ือความเหมาะสมกบั
เอกสารแต่ละประเภท.  กรงุเทพฯ: โกดกัประเทศไทย,  2520.  (อดัส าเนา). 
กรมแรงงาน.  แนะแนวอาชีพบรรณารกัษ์.  กรงุเทพฯ: กรมแรงงาน, 2517.  (อดัส าเนา). 
ศริชิยั  สาครรตันกุล.ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าในต่างประเทศ.  กรุงเทพฯ:          

ม.ป.ท.,   2536.  (อดัส าเนา). 
 

11. การสมัภาษณ์    
มวีธิกีารเขยีน 2 แบบ คอื 

 1.  ผูเ้ขยีนรายงานเป็นผูส้มัภาษณ์ดว้ย 
 
  ผูใ้หส้มัภาษณ์.ต าแหน่ง(ถา้ม)ี.สมัภาษณ์, วนั เดอืน ปี(ทีส่มัภาษณ์) 
 
 ตวัอย่าง 
ปจัจยั  บุนนาค.  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.  สมัภาษณ์, 10 กนัยายน 2530.   
แมน้มาส  ชวลติ, คุณหญงิ.  นายกสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย.  สมัภาษณ์, 11 มนีาคม  

2537.   
วภิาวรรณ  มนุญปิจุ.  หวัหน้าบรรณารกัษ์หอ้งสมุดคณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหดิล.  

สมัภาษณ์, 27 ธนัวาคม 2528.   
Jantarangs Jaturong.  Chief, Monetary and Exchange Affairs Section, Economic 

Research Department, Bank of Thailand.  Interview, 1998, June 7.   
 2.  เป็นการเขยีนบรรณานุกรมการสมัภาษณ์ที่ได้จากสื่อสิง่พมิพ์ ให้ระบุชื่อผู้ให้
สมัภาษณ์ก่อน  ตามดว้ยวนัเดอืนปีของเอกสารทีต่พีมิพก์ารสมัภาษณ์นัน้ ชื่อผูส้มัภาษณ์ (กรณี
เป็นบุคคลที่มชีื่อเสยีง) พรอ้มต าแหน่ง (ถ้าม)ี และชื่อเรื่องของการสมัภาษณ์ใส่ไว้ภายใน
เครื่องหมายอญัประกาศ ถ้าไม่มชีื่อเรื่องใหใ้ส่ว่าสมัภาษณ์ หรอื Interview และทา้ยสุดเป็น
รายละเอยีดทางบรรณานุกรมของเอกสาร หรอืวารสารหรอืหนังสอืพมิพท์ีต่พีมิพ์บทสมัภาษณ์
นัน้ๆ  ดงัตวัอยา่ง 
สุภาวด ี บุญสนัตสิุข.  สมัภาษณ์โดย อนุชติ  ศมิะโรดม.  “วธิกีารโฆษณาเพื่อขยาย ตล าดด้ า น

อสงัหารมิทรพัย.์”  วารสารนักบริหาร, 17, 8 (2538): 10-15. 
  

12. เอกสารท่ีอ้างถึงในเอกสารอ่ืน      
 การเขยีนบรรณานุกรมเอกสารที่ผู้เขยีนไม่ได้เคยอ่านเอกสารเรื่องนัน้จากตัวเล่ม   
(เรยีกว่าเอกสารอนัดบัแรก)  แต่อ่านจากเอกสารอื่น (เรยีกว่าเอกสารอนัดบัรอง)  ที่มกีาร
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กล่าวถงึเนื้อหาหรอืแนวคดิของเอกสารอนัดบัแรกไว้ และผูเ้ขยีนไดท้ าการอ้างองิแนวคดิต่าง ๆ 
เหล่านัน้ไว ้การเขยีนบรรณานุกรมเอกสารทีอ่า้งถงึในเอกสารอื่นนี้ ดงันี้ 
 
   รายละเอยีดทางบรรณานุกรมของเอกสารอนัดบัแรก. อา้งถงึในรายละเอยีดทาง 
   บรรณานุกรมของเอกสารอนัดบัรอง. 
 
 ตวัอย่าง 
เรอืงศร ี กฤษมาตร.  ทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาการวยัรุ่น.  พมิพค์รัง้ที่ 2.  กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์

นวการพมิพ์,  2540.  อ้างถงึใน สมศร ี องิคนุช.  จิตวิทยาวยัรุ่น.  กรุงเทพฯ: ดวง
กมล,  2542.   

วริชั  อภริตันกุล.  “ผลติภณัฑใ์หม่กบัการยอมรบัของผูบ้รโิภค.”  กลยุทธ์การตลาด 3, 4 
(2527): 32-34.  อ้างถงึในธานินทร ์  กูมาโล่ห.์  “ทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ของ
ผูบ้รโิภคที่มต่ีอผลติภณัฑท์ีม่เีครื่องหมายมาตรฐานการคา้.”  วทิยานิพนธ์ปรญิญา
มหาบณัฑติ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ  บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2528.   

 
13. เอกสารพิเศษ          
ตวัอย่าง 

ประเวศ  วะส.ี  จดุประกายการสร้างสรรคปั์ญญา.  โรงแรมอมิพเิรยีลควนีสป์ารค์,  29 
มนีาคม 2538.  การอภปิราย. 

ปรดี ี พนมยงค.์  20 มกราคม 2530.  จดหมาย. 
พรชยั  พชัรนิทรร์ตันะชยั.  ไขจกัรวาลสู่จิตมนุษย.์  หอประชุมเลก็  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

,  28 กุมภาพนัธ ์2538.  การบรรยาย. 
Lennon, John.  Diary, 1945-1950.   
Samson, Timmy.  1986, August 31.  Letter to John Ball. 
 

14. โสตทศันวสัด ุ  
 

  ชื่อผูจ้ดัท า. (หน้าทีร่บัผดิชอบ-ถา้ม)ี. ช่ือเร่ือง [ลกัษณะของโสตทศันวสัดุ].  
   สถานทีผ่ลติ: หน่วยงานทีเ่ผยแพร่,ปีทีเ่ผยแพร.่ 
 
 ตวัอย่าง 
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย.  ส านกังานนครราชสมีา.  แผนท่ีจงัหวดันครราชสีมา [แผนที]่.  

นครราชสมีา:   ส านกังานนครราชสมีา การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.   
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เจมิศกัดิ ์ ป่ินทอง.  (ผูด้ าเนินรายการ).  ตามหาแก่นธรรม: นิพพาน  [รายการโทรทัศน์ ]. 
 กรงุเทพฯ: สถานีโทรทศัน์สชี่อง 9, 20 กุมภาพนัธ ์2543.   
โจเซฟ, ไฮเดนเบริก์ท่องอียิปต ์[ฟิลม์].  35 มม., ส,ี 45 นาท.ี  กรงุเทพฯ: หน้าต่างโลก, 2539.   
ถนอมวงศ ์ ล ้ายอดมรรคผล.  (ผูบ้รรยาย). การพฒันานิสยัรกัการอ่าน [เทปบนัทกึภาพ].  28 

นาท.ี นนทบุร:ี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, 2538.   
ปรารมภร์ตัน์  โชตกิเสถยีร. ระบบเสียงภาษาองักฤษ [เทปบนัทกึเสยีง].  60 นาท.ี  กรุงเทพฯ:  

โครงการต ารา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2537.   
พจน์  สารสนิ.  ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย [รายการวทิยุ].  กรุงเทพฯ: สถานี

วทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย, 13 เมษายน 2520.   
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย .เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต [เทป

บนัทกึภาพ].  26 นาท.ี กรงุเทพฯ: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2527.   
สมควร  ชื่นจติต์.ภาษาองักฤษส าหรบัเลขานุการ [เทปบนัทกึเสยีง].  90 นาท.ี  กรุงเทพฯ: 

โพสทบ์ุ๊คส,์ 2540.   
Breyer, Pamela, and Stempleski, Susan.  Hello-America: A Video English Course 

Unit 4 [Videocassette].  60 min., col., sd.  Danbury, CT: Grolier, 1992.   
Crystal, L.  (Executive Producer).  The MacNeil/Lehrer News Hour [Television 

program]. New York and Washington, DC: Public Broadcasting Service,1993, 
October 11.   

The First Aid Card [Chart].  n.p.: Papertech, 1988.   
Harrison, J.  (Producer), and Schmiechen, R.  (Director).  Changing Our Minds: The 

Story of Evelyn Hooker [Film].  New York, NY: Changing Our Minds, 1992.   
Mihalyi, Louis J.  Lanscape of Zambia [Slides].  col., 20 fr.  Santa Barbara, CA: Visual 

Education, 1975.   
Sattellite Imagemap of the World [Map].  London: Derling Kindersley, 1999.   
Siegel, Robert, and Wertheimer, Linda.  (Narrators).  All Things Considered: 

Shakespearean Putdowns [Radio program].  National Public Radio.  New 
York: WNYC, 1994, April 6.   

Sinclair, Barbara.  (Speaker).  Activate Your English: Preintermediate Class  
[Audiocassette].  60 min.  Cambridge: Cambridge University Press, 1996.   

 
15. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

 1.  การเขยีนบรรณานุกรมขอ้มูลที่อยู่ในสื่อประเภทซดีรีอม แผ่นดสิก์ และเทป
แม่เหล็ก โดยข้อมูลดงักล่าวมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัหนังสอื เพยีงแต่จดัท าในรูปของสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ใหล้งรายการคลา้ยกบัหนงัสอื แต่ระบุประเภทของสื่อต่อทา้ยจากชื่อเรือ่ง  
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(คอื ชื่อเรือ่งของแฟ้มขอ้มลู)      ดงัแบบแผนต่อไปนี้ 
ชื่อผูร้บัผดิชอบหลกั. ช่ือเร่ืองของแฟ้มข้อมลู [ประเภทของ 
                                สื่ออเิลก็ทรอนิกส]์. ครัง้ทีพ่มิพ/์เวอรช์ัน่(ถา้ม)ี. สถานทีผ่ลติ: 
        ชื่อส านกัพมิพผ์ูผ้ลติ,ปีทีจ่ดัท า. 

  
 ตวัอย่าง 
คลาร์ก, จอห์น.  การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ด้วยไมโครซอฟต์วิชวัล์เบสิก 6.0 
 ภาคปฏิบติั [ซดีรีอม]. กรงุเทพฯ: ซเีอด็ยเูคชัน่, 2541.   
พภิพ  ลลติาภรณ์.  การจดัหาท าเลท่ีตัง้และการวางผงัโรงงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

[แผ่นดสิก]์. กรงุเทพฯ: สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่). 
Dye, Charles.  1999.  Oracle Distributed System [Diskette].  Beijng: O'Reilly, 2542.   
English Poetry Full-Text Databases [Magnetic tape].  1993.  Cambridge: Chadwyck. 
 
 2.  กรณอีา้งองิขอ้มลูเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งในสื่ออเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่รวบรวมขอ้มลูจากหลายๆ 
แหล่งในการลงรายการให้เขยีนบรรณานุกรมแบบบทความในหนังสอืหรอืบทความในวารสาร  
หรอืหนังสอืพมิพ์  ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัประเภทของสิง่พมิพ์ที่อ้างถึง โดยระบุประเภทของสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสต่์อทา้ยชื่อเรือ่งของแฟ้มขอ้มลู หรอื ชื่อเรือ่งของสื่อนัน้ ๆ ดงัตวัอยา่ง 
"Albatross."  The Oxford English Dictionary [CD-ROM].  2nd ed.  Oxford: Oxford 

University Press, 1992.   
"Bronte, Emiley."  Dicovering Authors [CD-ROM].  Vers. 1.0.  Detroit: Gale, 1992.   
United states.  Department of State.  "Industrial Outlook for Petroleum and Natural 

Gas.", 1993.   
National Trade  Data Bank [CD-ROM].  United States: Department of Commerce, 

United States. 
 

16. แหล่งสารสนเทศบนอินเทอรเ์น็ต 
1. Web  page   

 ชื่อผูเ้ขยีนหรอื  web  master  (ถ้าม)ี. เดอืนปีของเอกสารหรอืการ update  ขอ้มลู). 
 ชื่อเรือ่ง.วนัเดอืนปีทีค่น้หาขอ้มลู.ชื่อ  website 
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ตวัอย่าง 
Burke, Laura P. (May, 1977). A  Hypertext  history  of  the  Renaissance  History.  

Retrieved  23.  September, 1999  from  the  World  Wide  Web: 
http://www.caf.new.edu/home/lbs/renhist.html. 

 
2. บทความจาก  online 

Jacobson, J.W., Mulick, J.A., & Schwartz, A.A. (1995).  A  history  of  facilitated  
communication: Science,  pseudoscience, and antiscience: Science working  
group on facilitated communication. American  Psychologist, 50, 750-765. 
Retrieved  January 25, 1996 from the  World  Wide  Web: 
http://apa.org/journals/jacobson.html.   

 
การเรียงล าดบับรรณานุกรม 
 ในการพมิพ์บรรณานุกรม  ให้แยกตามประเภทของสิง่พมิพ์  เช่น  หนังสอื  บทความ  
และแยกเป็นภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  เรยีงตามล าดบัอกัษรผูแ้ต่ง  กรณีทีไ่ม่มชีื่อผูแ้ต่งใหเ้รยีง
ตามอกัษรชื่อเรื่อง  โดยเรยีงปนกนัทัง้ชื่อผูแ้ต่และชื่อเรื่อง  หากผู้แต่งคนเดยีวกนัเขยีนหนังสอื
หลายเรือ่ง  ใหใ้ช ้ ______________  แทนการพมิพช์ื่อซ ้า  ตวัอยา่ง 
 
เมธ ี ครองแกว้.  การกระจายรายได้ของครอบครวัไทย.  กรงุเทพฯ : วญิญชูน, 2548 
___________.  ผลกระทบของระบบการคลงั.  กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2549 


