
บทท่ี 4 
 

การจัดพิมพภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
 

เร่ืองท่ัวไปเก่ียวกับการพิมพ 
กระดาษท่ีใชพิมพ 

 ใหใชกระดาษปอนดไมมีบรรทัดชนิด 80 แกรม ขนาด A4 โดยพิมพเพียงหนาเดียว ลงบน
กระดาษน้ันแลวถายสําเนา ใชตัวอักษรสีดํา 
 กําหนดใหพิมพโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟต เวิรด (Microsoft Word) ดวยตัวอักษร 
Angsana New แบบเดียวกันท้ังเลม โดยช่ือบทใชขนาด 20 หัวขอใหญใชขนาด 18 หัวขอยอยใชขนาด 
16 อักษรเขม ขอความปกติใชขนาด 16   

การเวนขอบของกระดาษและการขึ้นบรรทัดใหม 
หัวกระดาษและขอบซายมือใหเวนที่วางไวประมาณ 3.81 เซนติเมตร ตอนลางและ

ขอบขวามือเวนไวประมาณ  2.54  เซนติเมตร (ดังตัวอยางหนาภาคผนวก ข หนา 64) ถาพิมพคําสุดทาย
ไมจบในบรรทัดน้ัน ๆ ใหยกคําน้ันท้ังคําไปพิมพในบรรทัดตอไป หามตัดสวนทายของคําไปพิมพใน
บรรทัดใหม เชน เพชรบุรี หามแยกบรรทัดเปน เพชร-บุรี หรือ วิทยานิพนธ หามพิมพแยกเปน วิทยา-
นิพนธ 

การยอหนา 
 ถาจะยอหนาใหเวนระยะไปจากแนวปกติ  2  เซนติเมตร  และภายในยอหนาหน่ึงมียอหนายอย
ใหยอหนาเขามาอีก 0.5 เซนติเมตร 

การขึ้นหนาใหม 
 ถาพิมพมาถึงบรรทัดสุดทายของหนากระดาษ (โดยเวนขอบลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร 
ตามเรื่องการเวนขอบของกระดาษและการขึ้นบรรทัดใหม) และจะตองข้ึนหนาใหม แตมีขอความ
เหลืออีกเพียงบรรทัดเดียวจะจบยอหนาเดิม ใหพิมพตอไปในหนาเดิมจนจบยอหนาน้ัน แลวจึงขึ้นยอหนาใหม
ในหนาถัดไป 
 ถาจะตองขึ้นยอหนาใหม แตมีเน้ือท่ีเหลือใหพิมพไดอีกเพียงบรรทัดเดียวในหนาน้ันให
ยกยอหนาน้ันไปตั้งตนพิมพในหนาถัดไป 

ตัวเลข 
 ตัวเลขท่ีใชในการพิมพวิทยานิพนธ ไมวาจะอยูในเน้ือเรื่องหรือการลําดับหนาบทและ
หัวขอก็ตาม ใหใชตัวเลขอารบิคอยางเดียวโดยตลอด 
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การลําดับหนา 
การลําดับหนาสวนนําเรื่อง 

 การลําดับหนาของสวนนําเร่ืองใหใชตัวเลขในเคร่ืองหมายวงเล็บ เชน (1), (2), (3) …
โดยพิมพไวตรงกลางของกระดาษ หางจากขอบลางของกระดาษ 2.54 เซนติเมตร 

การลําดับหนาสวนเน้ือเรื่อง 
 การพิมพเลขลําดับหนาสวนเน้ือเรื่องใหพิมพตัวเลขโดยไมตองมีวงเล็บหางจากขอบบน
ของกระดาษ 2.54 เซนติเมตร และหางจากขอบขวา 2.54 เซนติเมตร 
 ท้ังน้ีหนาแรกของแตละบทจะไมพิมพตัวเลขลําดับหนา  แตนับจํานวนหนาน้ันดวย 
 

การพิมพบท  หัวขอในบท และยอหนาในบท 
บท 

 เม่ือข้ึนบทใหมใหขึ้นหนาใหมทุกคร้ัง และตองมีเลขลําดับบท (บทท่ี 1,  บทท่ี 2…)  โดยพิมพ 
“บทท่ี…”   ดวยตัวอักษรเขมขนาด 20  ไวตรงกลางหนากระดาษหางจากขอบบน 3.81 เซนติเมตร พิมพชื่อ
บทดวยตัวอักษรเขมขนาด 20 ในบรรทัดตอมา โดยพิมพเวนระยะหางจากบรรทัดบน 1 บรรทัด ช่ือบทท่ี
ยาวเกิน 1 บรรทัด หรือมากกวา  48  ตัวอักษร  ใหแบงเปน 2-3  บรรทัด  ตามความเหมาะสม  โดยพิมพ 
เรียงลงมากในลักษณะสามเหลี่ยมหัวกลับ (          )  ท้ังน้ีโดยเวนจากบรรทัดบน 1  บรรทดั  ตอจากชือ่บท
ใหเวน 1 บรรทัด แลวจึงพิมพเน้ือเรื่องตอไป 

หัวขอใหญ 
 หัวขอใหญในแตละบท  (หรือในบรรณานุกรมหรือในภาคผนวก) ใหพิมพดวยตัวเขม
ขนาด 18 ชิดแนวซายของกระดาษ ถาหัวขอใหญไมไดอยูตอนบนสุดของกระดาษใหเวนระยะจาก
บรรทัดบน 1บรรทัด และเวนจากบรรทัดตอมา 1 บรรทัด ถาจะข้ึนหัวขอใหมแตมีท่ีวางสําหรับพิมพ
เน้ือเรื่องไดไมเกินหน่ึงบรรทัดในหนาน้ัน ใหยกหัวขอน้ันไปข้ึนหนาใหมเลย (ดังตัวอยางในภาคผนวก ข 
หนา 65-66) 

หัวขอยอย 
 ถาในหัวขอใหญมีหัวขอยอย ใหพิมพหัวขอยอยทุกหัวขอดวยตัวอักษรเขมขนาด 16 
โดยพิมพยอหนาเย้ืองเขาไป 2.00 เซนติเมตร 

ถาในหัวขอยอยนั้นยังมีหัวขอยอยตอไปอีก ใหพิมพหัวขอดังกลาวไวที่ยอหนาใหม 
โดยยอหนาเขาไปตามลําดับ (ดังตัวอยางในภาคผนวก ข หนา 67)  
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อัญประภาษ (Quotations) 
 อัญประภาษ คือ ขอความท่ีผูวิจัยคัดลอกมาจากขอเขียนหรือคําพูดของผูอ่ืน เพ่ือใช
ประกอบเน้ือเร่ืองในวิทยานิพนธ 
 อัญประภาษท่ีมีความยาวไมเกิน 3 บรรทัด ใหพิมพตอจากขอความในวิทยานิพนธได
โดยไมตองขึ้นบรรทัดใหม และตองใสเครื่องหมายอัญประกาศคูไวดวย เชน “………….………”  
(ดังตัวอยางในภาคผนวก หนา 70) ถามีขอความอ่ืนท่ีคัดลอกมาซอนอยู ใหใสเครื่องหมายอัญประกาศเด่ียว 
สําหรับขอความท่ีซอนอยู เชน “………. ‘…………….’  …………..” 
 อัญประภาษท่ีมีความยาวเกิน 3 บรรทัด กําหนดใหพิมพขึ้นบรรทัดใหมโดยยอหนาจาก
ยอหนาธรรมดาทุกบรรทัด คือ เริ่มพิมพท่ี 2.5 เซนติเมตร ในกรณีที่มียอหนาภายในอัญประภาษให
ยอหนาเขามาอีก 2 เซนติเมตร อัญประภาษที่พิมพแบบนี้ไมตองมีเครื่องหมายอัญประภาษกํากับ 
(ดังตัวอยางในภาคผนวก ข หนา 70) 
 

การลงเชิงอรรถเพื่อขยายความหรืออธิบายความ 
ในกรณีท่ีตองการขยายความหรืออธิบายความ ใหใชวิธีทําเชิงอรรถโดยลงรายละเอียด

คําอธิบายไวในสวนลางของแตละหนาท่ีตองการขยายความหรืออธิบายความ โดยใชตัวเลขกํากับท่ี
เน้ือหาและท่ีเชิงอรรถ 
 ใหเริ่มเชิงอรรถแรกของแตละบทดวยเลข 1 ตอเน่ืองกันไปจนจบบท เมื่อขึ้นบทใหมให
ขึ้นเลขใหมทุกบท  
 

การอางอิง (Reference) 
การอางอิง คือ การระบุแหลงท่ีมาของขอความในตัวเรื่องท้ังท่ียกมาโดยตรงหรือท่ี

ประมวลความคิดมา  ในท่ีน้ีกําหนดใหอางอิงแบบแทรกในเน้ือหา 
การอางอิงแบบแทรกในเน้ือหา หรืออางอิงแบบนามป คือ การอางถึงชื่อผูแตงและ 

ปพิมพไวในวงเล็บตอจากขอความเลย การอางอิงเปนการชี้แนะใหผูอานไปดูรายละเอียดของ 
การอางอิงท่ีบรรณานุกรมทายเลม วิธีน้ีริเริ่มโดย American Psychological Association (APA) และมี
การนําไปประยุกตใชกันอยางแพรหลาย จุดประสงคหลักของการอางอิงแบบน้ีเพ่ือแจงใหผูอานได
ทราบถึงท่ีมาของแหลงอางอิงแตเพียงยอๆ โดยใหผูอานใชชื่อผูแตงที่ระบุไวนี้เปนเครื่องชี้นําไปยัง
การอางอิงท่ีสมบูรณซ่ึงอยูในบรรณานุกรมทายเลม ดังน้ันรายการอางอิงตาง ๆ ท่ีแทรกอยูในเน้ือหา
ตองมีรายการที่สมบูรณปรากฏอยูในบรรณานุกรมทายเลมเสมอ และมีการลงรายการท่ีสอดคลองกัน 
เพ่ือใหงายตอการตรวจสอบ 
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การพิมพการอางอิงแบบแทรกในเน้ือหา   
ใหพิมพวิธีการอางอิงแบบแทรกในเน้ือหาตามหลังอัญประภาษหรือขอความท่ีผูเขียน

คัดลอกมาจากขอเขียนหรือคําพูดของผูอื่น (ดังตัวอยางในภาคผนวก ข หนา 70-71) 
กรณีอางอิงขอความท่ีไมใชอัญประภาษโดยตรงใหพิมพวิธีการอางอิงแบบแทรกใน

เน้ือหาตามหลังขอความน้ัน โดยไมตองใสเครื่องหมายอัญประกาศ (“….”) กํากับ (ดังตัวอยางใน
ภาคผนวก ข หนา 70)  หรืออาจพิมพอางอิงแทรกกอนขอความอัญประภาษก็ได (ดังตัวอยางใน
ภาคผนวก  ข หนา 70) 

ถาตองการตัดขอความท่ีคัดลอกมาโดยตรงออกบางสวน ใหพิมพเคร่ืองหมายจุดสามครั้ง 
โดยแตละจุดหางกัน 1 ชวงตัวอักษร (. . .) (ดังตัวอยางในภาคผนวก ข หนา 71) แตถาขอความท่ีจะตัด
มีความยาวเกินกวา 1 ยอหนา ใหพิมพเครื่องหมายจุดตลอดบรรทัด 

ใหเวนระยะพิมพหลังเคร่ืองหมายวรรคตอนในการอางองิแบบแทรกในเน้ือหาดังน้ี 
หลังเคร่ืองหมาย จุลภาค (, Comma) เวน 1 ระยะ 
หลังเคร่ืองหมาย อัฒภาค (; Semi-colon) เวน 1 ระยะ 

 

บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง (Bibliography or Reference) 
การพิมพบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง 

 ใหพิมพคําวา บรรณานุกรม หรือเอกสารอางอิงไวตรงกลางบรรทัดบนสุดของหนาแรก
ของบรรณานุกรม โดยพิมพหางจากขอบบน 3.81 เซนติเมตร ตอจากน้ันใหเวน 1 บรรทัด แลวพิมพ 
พิมพบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงดังกลาวขางตน และใหจัดเรียงตามลําดับอักษรของชื่อผูแตง
หรือชื่อเรื่องโดย (ในกรณีท่ีไมปรากฏนามผูแตง) 
 ถามีบรรณานุกรมภาษาตางประเทศดวย ใหพิมพแยกตางหากจากภาษาไทย โดยใหพิมพ
ภาษาไทยกอน และถือหลักเชนเดียวกับบรรณานุกรมภาษาไทย คือ เรียงลําดับอักษรของช่ือผูแตง  
 การพิมพบรรณานุกรมใหเริ่มพิมพแตละรายการโดยพิมพชิดขอบกระดาษดานซาย 
ถารายการใดไมจบใน 1 บรรทัด ใหพิมพบรรทัดตอมาโดยยอหนา 2 เซนติเมตร จนจบรายการนั้น ๆ 
(ดังตัวอยางในภาคผนวก  ข หนา 72)                                                                                                                                   

รูปแบบสําหรบับรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง 
 การลงบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง ใหทําตามรูปแบบซ่ึงกําหนดไวตามประเภทของ
เอกสารดังปรากฏขางลาง 

ใหเวนระยะการพิมพหลังเคร่ืองหมายวรรคตอนในบรรณานุกรมดังน้ี 
หลังเคร่ืองหมาย จุลภาค (, comma) เวน 1 ระยะ 
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หลังเคร่ืองหมาย มหัพภาคคู (: colon)   เวน 1 ระยะ 
หลังเคร่ืองหมาย มหัพภาค (.  full stop) เวน 2 ระยะ 
ในสวนชื่อเอกสารหรือชื่อเรื่อง ใหทําตัวอักษรเขม และใหใชแบบเดียวตลอดท้ังเลม 

สวนของบรรณานุกรม ในบรรทัดท่ี 2 ใหเวนจากชื่อผูแตง 7 ตัวอักษร และเร่ิมพิมพตอจากบรรทัดแรก
ท่ีตัวอักษรที่ 8 

 

1.   บทความวารสาร  
การอางอิง 
รูปแบบ (ผูแตง, ปท่ีพิมพ : เลขหนาท่ีมีขอความท่ีคัดลอกมา) 
ตัวอยาง (วัชราภรณ  สังขทอง, 2547 : 52) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร, เลขปท่ีหรือเลขเลมท่ี : เลขหนา. 
ตัวอยาง วัชราภรณ   สังขทอง. (2547).  หองสมุดกับการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู 
                      สารสนเทศสําหรับการศึกษาทางไกล. วารสารหองสมุด, 48 : 50-62. 
 

1.1  ผูแตงคนเดียว 

การอางอิง (นวนิตย   อินทรามะ, 2541 : 3-7) 
บรรณานุกรม นวนิตย   อินทรามะ. (2541).  การพัฒนาหองสมุดกับการควบคุมคุณภาพ 
                    วารสารสํานักวิทยบริการ, 3 :3-7. 

 

การอางอิง (Bekerian, 1993 : 575) 
บรรณานุกรม Bekerian, D. A. (1993). In search of the typical eyewitness. 
              American Psychologist, 48, 574-576. 

 

1.2 ผูแตง 2 คน 
ใหระบุช่ือและชื่อสกุลท้ังสองคนทุกคร้ังท่ีมีการอาง โดยใชคําวา “และ” สําหรับเอกสาร

ภาษาไทย  หรือ “&” เชื่อมชื่อสกุลสําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ 

การอางอิง (จุมพล  พูลภัทรชีวิน และรัตนา  ตุงคสวัสด์ิ, 2542 : 100) 
บรรณานุกรม จุมพล   พูลภัทรชีวิน และรัตนา  ตุงคสวัสด์ิ. (2542). ววิัฒนาการและทางเลือกของ 

                   นโยบายการครุศึกษาของรัฐบาลไทย. วารสารครุศาสตร, 27, 98-106. 
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การอางอิง (Klimoski & Palmer, 1993 : 33-35) 
บรรณานุกรม Klimoski, R. & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. 

                   Consulting Psychology Journal : Practice and research, 45, 10-36. 
 

1.3 ผูแตงท่ีมีตั้งแต 3 คนข้ึนไป 

ใหระบุชื่อและชื่อสกุลของผูแตงคนแรกสําหรับเอกสารภาษาไทย  และตามดวยคําวา 
“และคณะ”  สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศใหลงชื่อสกุลของผูแตงคนแรกและตามดวยคําวา 
“et al.” 

การอางอิง       (อรจรีย  ณ  ตะก่ัวทุง  และคณะ, 2541 : 90-101) 
บรรณานุกรม อรจรีย ณ ตะก่ัวทุง, สุกรี รอดโพธิ์ทอง และวิชุดา รัตนเพียร. (2541).                      
               แนวการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอรในโรงเรียนมัธยมศึกษา. วารสาร 
                ครุศาสตร, 27, 90-101. 

 

การอางอิง (Borman et al., 1993 : 443-449) 
บรรณานุกรม Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., &White, L. A.  
                 (1993). Role of early supervisory experience in supervisor performance.  
                Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. 
 

2.  บทความหนังสือพิมพ 
 

การอางอิง 
รูปแบบ (ผูแตง, ปท่ีพิมพ : หนา) 
ตัวอยาง (ภาคภูมิ  ปองภัย, 2542 : 12) 
 

บรรณานุกรม 
รูปแบบ ผูแตง. (ป, เดือน วัน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ, หนา. 
ตัวอยาง ภาคภูมิ  ปองภัย. (2542, กรกฎาคม 3). มุมท่ีถูกลืมในพระราชวังบางปะอิน.  
                                     มติชน, หนา 12. 
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2.1  บทความท่ีมีผูแตง 

การอางอิง (ภาคภูมิ   ปองภัย, 2542 : 12) 
บรรณานุกรม ภาคภูมิ   ปองภัย. (2542, กรกฎาคม  3). มุมท่ีถูกลืมในพระราชวังบางปะอิน. มติชน,   
                หนา 12. 
 

การอางอิง (Erlich, 1994  : 4) 
บรรณานุกรม Erlich, R. S. (1994, June 28). China a paradise for counterfeit CDs.                                    
              Bangkok Post, p.4. 

 

2.2   บทความท่ีไมปรากฏช่ือผูแตง 

การอางอิง (ภาษีนํ้ามัน,2542 : 2) 
บรรณานุกรม ภาษีนํ้ามัน คิดตามอัตราปริมาณ. (2542, กันยายน 29). มติชน,หนา 2. 
 

การอางอิง (New drug, 1993: A12) 
บรรณานุกรม New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). 
                                         The Washington Post, p. A12. 

 

หมายเหตุ :   1.   ในกรณีท่ีไมมีผูแตง ใหลงชื่อบทความในตําแหนงผูแตง นอกน้ันเหมือนเดิม 
2 ถาเปนการอางอิงท่ีคัดลอกขอเขียนของผูเขียนผูอื่นมา ตองลงเลขหนาท่ีคัดลอก  

ขอความน้ันดวย  แตถาเปนการสรุปความมา  ใหลงเฉพาะรายการผูเขียน และปเทาน้ัน  
  3.  บทความหนังสือพิมพจะลงคําวา หนา ควบคูกับเลขหนาดวย ในขณะท่ีบทความ   
วารสารไมตองลงคําวา หนา 
 
3.  หนังสือ  
 

การอางอิง 
รูปแบบ (ผูแตง, ปท่ีพิมพ : หนา) 
ตัวอยาง (ไพรัช  ธัชยพงษ  และกฤษณะ  ชางกลอม, 2541 : 58) 
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บรรณานุกรม 
รูปแบบ ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือเรื่อง. สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง ไพรัช   ธัชยพงษ และกฤษณะ  ชางกลอม. (2541). การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

            สารสนเทศแหงชาติเพ่ือการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน   
                คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 

 
3.1  หนังสือท่ัวไป 

การอางอิง (ไพรัช  ธัชยพงษ  และกฤษณะ  ชางกลอม,  2541 : 58) 
บรรณานุกรม ไพรัช ธัชยพงษ  และกฤษณะ  ชางกลอม. (2541).  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน       
                                           สารสนเทศแหงชาติเพ่ือการศกึษา. กรุงเทพมหานคร:  สํานักงาน  
                                           คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 

 

การอางอิง (ประสานสุข  ละมอม และคณะ, 2526 : 98) 
บรรณานุกรม ประสานสุข ละมอม, นันทา วิทวุฒิศักด์ิ, ฉวีวรรณ คูหาภนัินท, สุนิตย เย็นสบาย, 

                        ดวงเดือน ทองวิชิต, ศรชัย เอี่ยมละออ, สุชารัตน คูหามุกต, และเพชรสมร   
                      เพ็ญเพียร.  (2526).  บรรณารกัษศาสตร. กรุงเทพมหานคร: แพรพิทยา. 

 

การอางอิง (Mitchell  & Larson, 1987 : 156) 
บรรณานุกรม Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations: 

An introduction to organizational behavior. 3rd ed. New York :      
McGraw- Hill. 

 

3.2   หนังสือท่ีผูแตงเปนสถาบัน 

การอางอิง (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2535 : 39) 
บรรณานุกรม กรมการศึกษานอกโรงเรียน. (2535).  รวมบทความการศึกษานอกโรงเรยีน เลม 11. 
                กรุงเทพมหานคร:  ผูแตง. 
 
หมายเหตุ :   ในกรณีท่ีชื่อผูแตงและชื่อสํานักพิมพเปนชื่อเดียวกัน ใหลงคําวา ผูแตง สําหรับภาษาไทย 

และคําวา Author สําหรับภาษาอังกฤษในรายการช่ือสํานักพิมพ (ผูแตงอาจเปนบุคคล 
หรือสถาบันก็ได) 
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การอางอิง (Australian Bureau of Statistics, 1991 : 77-79) 
บรรณานุกรม Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age  
             and sex in statistical local areas, New South Wales, June 1990  
             (No.3209.1). Canberra, Australian Capital Territory : Author. 

 

3.3   หนังสือท่ีมีผูรับผิดชอบในการจัดทํา  เชน  บรรณาธิการ  ผูรวบรวม 

การอางอิง (อดุลย  วิริยเวชกุล, (บก.), 2541 : 77) 
บรรณานุกรม อดุลย  วิริยเวชกุล. (บก.). (2541).  คูมือจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา. 
              นครปฐม :  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 

การอางอิง (Gibbs & Huang, (Eds.), 1991 : 189-192) 
บรรณานุกรม Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color : Psychological 

                  interventions with minority youth. San Francisco :  Jossey-Bass. 
 

3.4   หนังสือท่ีไมปรากฏช่ือผูแตง 

การอางอิง (สวดมนตไหวพระ. . ., 2541 : 29) 
บรรณานุกรม สวดมนตไหวพระฉบับชาวบานและผูปฏิบัติธรรม. (2541).  กรุงเทพมหานคร :   
                  สุวีริยาสาสน. 

 
การอางอิง (Merriam-Webster's collegiate dictionary, 1993 : 203) 
บรรณานุกรม Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993).  Springfield, 

                        MA : Merriam-Webster. 
 

หมายเหตุ  :  ในการลงรายการอางอิง ใหระบุชื่อหนังสืออยางส้ัน หรือท้ังหมด ถาระบุอยางส้ันให  
ตามดวยเคร่ืองหมาย . . . 
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3.5   หนังสือสารานุกรม หรือพจนานุกรม 
 

การอางอิง (สุธิวงศ  พงษไพบูลย, (บก.), 2529 : 99) 
บรรณานุกรม สุธิวงศ พงษไพบูลย. (บก.). (2529). สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต พ.ศ. 2529  

                           (เลม 1-10). สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
                         สงขลา. 

การอางอิง (Sadie, (Ed.), 1980) 
บรรณานุกรม Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians 
               (6th ed., Vols. 1-20). London : Macmillan. 

 
4.  หนังสือแปล 
 
การอางอิง 
รูปแบบ (ผูแตง, ปท่ีพิมพ : หนา) 
ตัวอยาง (ฟสค, 2542 : 156) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ  ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อหนังสือท่ีแปลแลว (แปลจาก ช่ือหนังสือเดิม โดย ผูแปล).  

สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง ฟสค, อี.  บี. (2542). การกระจายอํานาจทางการศึกษา การเมืองและฉันทานุมัติ  

(แปลจาก Decentralization of education : Politics and consensus             
โดย ภัทรนันท พัฒิยะ). กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 

 
5.  บทความ ในหนังสือ 
 
การอางอิง 
รูปแบบ (ผูแตง, ปท่ีพิมพ : หนา) 
ตัวอยาง (สมบูรณ พรรณาภพ, 2535 : 407-415) 
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บรรณานุกรม 
รูปแบบ ผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ). ชื่อบทความ. ใน ผูรับผิดชอบหนังสือ, ช่ือหนังสือ

(หนาท่ีมีบทความ).  สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง สมบูรณ พรรณาภพ. (2535). อภิปรัชญากับการศึกษา. ใน คณะกรรมการ 

โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(บก.), สารานุกรมศึกษาศาสตร ฉบับเฉลิมพระเกียรต ิ(หนา 407-415). 
กรุงเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 

การอางอิง (Massaro, 1992 : 51-84) 
บรรณานุกรม Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical model of 

perception. In H. L. Pick., Jr., P. Van den Broek, & D. C. Knill (Eds.), 
Cognition : Conceptual and methodological  issues (p. 51-84). 
Washington, D.C.  : American Psychological Association. 

หมายเหตุ  :  ในการลงรายการผูแปล หรือบรรณาธิการ ไมตองกลับช่ือสกุลเหมือนผูแตง ใหลงเรียง 
ไปตามปกติเพราะไมไดอยูในตําแหนงผูแตง 
 

6.  บทความในสารานุกรม 

การอางอิง 
รูปแบบ (ผูเขียนบทความ, ปท่ีพิมพ : เลมท่ี, หนา) 
ตัวอยาง (นันทสาร สีสลับ, 2542 : เลม 23, 11-30) 
 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ ผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ). ชื่อบทความ. ใน ช่ือสารานุกรม (เลมท่ี, หนา).  

สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง นันทสาร สีสลับ. (2542). ภมูิปญญาไทย. ใน สารานุกรมไทยสําหรับ 
  เยาวชนโดยพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  (เลม 23, หนา 11-30). กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพร้ินติ้ง. 
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การอางอิง (Bergmann, 1993 : Vol. 26, 501-508) 
บรรณานุกรม Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica 
               (Vol. 26, p. 501-508). Chicago : Encyclopedia Britannica. 

 
7.  วิทยานิพนธ  

7.1  วิทยานิพนธจัดพิมพเปนเลมในนามของสถาบันการศึกษา 

การอางอิง 
รูปแบบ (ผูแตง, ปท่ีพิมพ : หนา) 
ตัวอยาง (พรพิมล  เฉลิมพลานุภาพ, 2535 : 65) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ ผูแตง.  (ปท่ีพิมพ).  ช่ือวิทยานิพนธ.  สาขา   คณะ  สถาบันการศึกษา. 
ตัวอยาง พรพิมล เฉลิมพลานุภาพ. (2535). พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารและการใช 

เทคโนโลยีการส่ือสารของบริษัทธุรกิจเอกชนท่ีมียอดขายสูงสุดของ 
ประเทศไทย. วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร 
และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

7.2   บทคัดยอวิทยานิพนธจาก Dissertation Abstracts International (DAI) และจัดทําโดย 
University Microfilm 
 

การอางอิง (Bower, 1993 : 86) 
บรรณานุกรม Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals : 

   Characteristics of referring and no referring supervisors. Dissertation  
   Abstracts  International, 54, 534B. (University Microfilms No.    
   AAD93-15947) 
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7.3  วิทยานิพนธระดับปริญญาโทที่ไมไดจัดพิมพจําหนาย 

การอางอิง (Almeida, 1990 : 112) 
บรรณานุกรม Almeida, D. M. (1990). Fathers' participation in family work: Consequences   
                   for fathers' stress and father-child relations. Unpublished master's  
                                             thesis, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada. 

 

7.4  วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกท่ีไมไดจัดพิมพจําหนาย 

การอางอิง  (Wilfley, 1989 : 48) 
บรรณานุกรม Wilfley, D. E. (1989).  Interpersonal analysis of bulimia : Normal-weight 

and obese. Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, 
Columbia. 

 

8.  เอกสารการประชุม  
เอกสารการประชุมท่ีตีพิมพเปนเลมมีรูปแบบการลงรายการเชนเดียวกับบทความในหนังสือ  

สวนเอกสารนําเสนอผลงานในท่ีประชุมลงไดดังน้ี 

การอางอิง 
รูปแบบ  (ผูแตง, ป, เดือน) 
ตัวอยาง (ลมุล  รัตตากร, 2529, ธันวาคม) 
 
บรรณานุกรม  
รูปแบบ ผูแตง. (ป, เดือน). ช่ือเรื่องของเอกสาร.  ชื่อการประชุม, สถานท่ีจัดประชุม. 
ตัวอยาง ลมุล รัตตากร. (2529, ธันวาคม). ระบบหองสมุด. เอกสารเสนอตอท่ีประชุมของ 
               สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร. 

 
การอางอิง      (Lee, 1982  :  June) 
บรรณานุกรม       Lee, Hwa-Wei. (1982, June).  Exchange librarians.  Paper presented at the annual 
                                           conference of the American Library Association, Philadelphia. 
 

หมายเหต ุ :   ใหใสปและเดือนท่ีประชุม ใสอักษรยอชื่อรัฐหรือประเทศ ถาชือ่เมืองที่จัดประชมุน้ัน           
ไมเปนท่ีรูจักกันดี 
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9.  รายงานการวิจัย    
 

การอางอิง 
รูปแบบ (ผูแตง, ปท่ีพิมพ : หนา) 
ตัวอยาง  (บุญมา   พงษโหมด  และคณะ,  2542  :  65) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ืองานทางวิชาการ. สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง               บุญมา พงษโหมด, ชุตินันท บุญฉํ่า, คนึงนิตย ชื่นคา, และ อมรา พงษปญญา. (2542). 

งานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพแวดลอมวัดโสธรวรารามวรวิหาร.  
ฉะเชิงเทรา : สถาบันราชภฏัราชนครินทร.  

 

การอางอิง (ศุภัช   ศุภชลาศัย, 2539 : 108) 
บรรณานุกรม ศุภัช ศุภชลาศยั. (2539). รายงานฉบับสมบูรณเรื่องลูทางและโอกาสการสงออกและ 

ผลกระทบจากการมีเขตการคาเสรีอาเซียน (สําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอ)  
เสนอตอ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร:  ฝาย
แผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 

 

การอางอิง (Mazzeo, Druesne, Raffeld, Checketts & Muhlstein, 1991 : 72-76) 
บรรณานุกรม       Mazzeo, J., Druesne, B., Raffeld, P. C., Checketts, K. T., & Muhlstein, A. (1991). 

Comparability of computer and paper-and-pencil scores  for two 
CLEP general examinations (College Board Rep. No. 91-5). Princeton, 
NJ : Educational Testing Service. 

 

10.  จุลสาร แผนพับ เอกสารอัดสําเนา  เอกสารประชาสัมพันธ และซีดี 
 

การอางอิง 
รูปแบบ (ผูแตง/หนวยงานที่จัดทํา, ปท่ีพิมพ) 
ตัวอยาง (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2541) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือเรื่อง. [ประเภทของส่ือ]. สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2541). ทองเท่ียวสงขลา. [แผนพับ]. 

สงขลา : ผูแตง. 
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การอางอิง (Research and Training Center on Independent Living, 1993) 
บรรณานุกรม      Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guidelines for 

reporting and writing about people with disabilities (4th ed.)           
[Brochure]. Lawrence, KS : Author. 

 
การอางอิง (Shocked, 1992) 
บรรณานุกรม Shocked, M. (1992). Over the waterfall.  On Arkansas travels. [CD]. New York : 

Polygram Music. 
 
11.   การสัมภาษณ 

การอางอิง  
รูปแบบ (ผูใหสัมภาษณ, ป, เดือน วันท่ีใหสัมภาษณ) 
ตัวอยาง (ดิลก บุญเรืองรอด, 2543, กรกฎาคม 14) 
บรรณานุกรม  
รูปแบบ ผูใหสัมภาษณ. (ป, เดือน วันท่ีใหสัมภาษณ). ตําแหนงผูใหสัมภาษณ. หนวยงาน 

ผูใหสัมภาษณ. สัมภาษณ. 
ตัวอยาง ดิลก บุญเรืองรอด. (2543, กรกฎาคม 14). อธิการบดี. สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. 

สัมภาษณ. 
การอางอิง (Page, 1991 : March 5) 
บรรณานุกรม Page, O. (1991, March 5). President. Austin Peay State University. Interview. 
 
12.   การลงรายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  

การลงรายการอางอิงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ในท่ีน้ีไดยึดรูปแบบของ American 
Psychological Association (2001) เปนหลัก โดยไดปรับบางสวนใหเหมาะสมและสะดวกตอการใชงาน
มากยิ่งขึ้น สําหรับสารนิเทศท่ีนํามายกตัวอยางไว มี 5 กลุม คือ บทความวารสาร บทความหนังสือพิมพ 
เอกสารการประชุม รายงานทางวิชาการและเอกสารออนไลนอ่ืนๆ ซ่ึงจะไดนําเสนอตามลําดับดังน้ี 
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12.1  บทความวารสาร 

การอางอิง  
รูปแบบ (ผูแตง, ปท่ีพิมพ) 
ตัวอยาง (Kenneth, 1995) 
 

บรรณานุกรม      
รูปแบบ  ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร, เลขปท่ี, เลขหนา. คนเม่ือ เดือน  

วัน, ป, จากURL ของเว็บไซตท่ีสืบคน 
ตัวอยาง Kenneth, I. (1995).  A Buddhist response to the nature of human rights.  

Journal of Buddhist Ethics, 2, 111-113. Retrieved June 15,  2001, from 
http://  www.cac.psu.edu/ 

 

12.2   บทความหนังสือพิมพ 

การอางอิง 
รูปแบบ (ผูแตง, ปท่ีพิมพ)  
ตัวอยาง (Filkins, 2001) 
บรรณานุกรม       
รูปแบบ ผูแตง. (ป, เดือน วัน). ชื่อบทความ. ช่ือหนังสือพิมพ. คนเม่ือ เดือน วัน, ป, 

จาก URL ของเว็บไซตท่ีสืบคน 
ตัวอยาง  Bolton, H. C. (2001, November 12). Rebel forces say they have taken a 2 nd  

Afghan city. New York Times. Retrieved November 12, 2001, from  
http://www.nytimes.com/ 

 
12.3   เอกสารการประชุม 

การอางอิง  
รูปแบบ (ผูแตง, ปท่ีพิมพ) 
ตัวอยาง (Bryans, 1999) 
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บรรณานุกรม      
รูปแบบ ผูแตง. (ป, เดือน, วันท่ีประชมุ). ช่ือเรื่องเอกสารการประชุม. ช่ือการประชุม.  

คนเม่ือ เดือน วัน, ป, จาก URL ของเว็บไซตท่ีสืบคน 
ตัวอยาง Bryans, P. (1999, July 9-11). What do professional men and women learn              

from making mistakes at work? Paper presented at the International 
Conference  on lifelong learning: Policy, practice and possibility. 
Abstract retrieved November 20, 2001, from http://brs.Leeds. Acvk/~bei 
www/BEIA/illc 99.htm 

 

12.4   รายงานทางวิชาการ 

การอางอิง 
รูปแบบ (ผูแตง, ปท่ีพิมพ) 
ตัวอยาง (UNESCO, 2000) 
บรรณานุกรม       
รูปแบบ ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือรายงาน. คนเม่ือ เดือน วัน, ป, จาก URL ของเว็บไซต 

ท่ีเขาไปสืบคน 
ตัวอยาง UNESCO. (2000). World education report 2000. Retrieved November 20,  

2001, from http://www.unesco.org/education/information/wer/html ENG/  
presentation.htm 

 

12.5   เอกสารออนไลนอ่ืน ๆ 
 

การอางอิง  
รูปแบบ (ผูแตง, ปท่ีพิมพ) 
ตัวอยาง (American Psychological Association, 2001) 
 

บรรณานุกรม      
รูปแบบ ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือเรื่องของเอกสาร. คนเม่ือ เดือน วัน, ป, จาก URL  

ของเว็บไซตท่ีสืบคน 
ตัวอยาง American Psychological Association. (2001). APA style for electronic resources.  

Retrieved August 1, 2001, from http://www.apastyle.org/ 
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การอางอิง        (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต,ิ 2545) 
บรรณานุกรม  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. (2545). จรรยาบรรณนักวิจัย. คนเม่ือ

พฤษภาคม 3, 2548, จาก http://www.nrct.go.th~research/ethies.html 
หมายเหตุ  :   1.   ถาไมมีผูเขียน ใหลงรายการชื่อเร่ืองของเอกสารน้ัน ๆ ในตําแหนงผูเขียน 

2.   การแยก URL ในกรณีท่ีตองตอในบรรทัดถัดไป ใหแยกกอนเคร่ืองหมาย / หรือหลัง
เครื่องหมาย . หามใชเครื่องหมาย - 
 
13.   เอกสารลักษณะพิเศษ 

13.1   การลงรายการบรรณานุกรมเอกสารในกองจดหมายเหตุแหงชาติ  (ใหใชตามคําแนะนําของ
กองจดหมายเหตุแหงชาติ) 

13.1.1   เอกสาร 

การอางอิง (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 2452-2461) 
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแหงชาติ, กอง. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 6 กระทรวงยุติธรรม 

ร.6 ย. 1/1 เรื่องโรงเรียนกฎหมาย (24 กุมภาพันธ 2452-1 ตุลาคม 2461) 
13.1.2   เอกสารเย็บเลม 

การอางอิง (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จ.ศ. 1229-1230  : 10) 
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแหงชาติ, กอง. เอกสารเย็บเลมกรมราชเลขาธิการ 

รัชกาลท่ี 5 กระทรวงมหาดไทย ร.5 รล.-มท. เลม 1(จ.ศ. 1229-1230) 

13.1.3  ภาพ 

การอางอิง (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, ภ.สบ. 19.2. 1/9) 
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแหงชาติ, กอง. ภาพสวนบุคคลเจากาวิละวงศ ณ เชียงใหม 

ภ.สบ. 19.2. 1/9 ภาพพระที่น่ังอนันตสมาคม 
13.1.4   รูปถายทางอากาศ 

การอางอิง (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 2489) 
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแหงชาติ, กอง. รูปถายทางอากาศ ชุด Williams Hunt ภ. WH.2/1 

รูปบริเวณพระบรมรูปทรงมา (พ.ศ. 2489) 
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13.1.5  แผนท่ี  แบบแปลน แผนผัง 

การอางอิง (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 2438) 
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแหงชาต,ิ กอง. แผนท่ีกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 

   กระทรวงมหาดไทย ผ.ร.5 ม.25 แผนที่แสดงท่ีพักทหาร ฝายสยามจับพวก
ขบถปาหัง (พ.ศ. 2438) 

 

13.2   การลงรายการบรรณานุกรมเอกสารโบราณในกองหอสมุดแหงชาติ (ใหใชตามคําแนะนํา
ของกองหอสมุดแหงชาติ) 

13.2.1   หนังสือใบลาน 
1)   หนังสือใบลาน ท่ีปรากฏช่ือผูแตง ช่ือแบบฉบับและช่ือฉบับ 

การอางอิง (ขุททกสิกขา. บาลีพระขุททกสิกขา, ม.ป.ป.) 
บรรณานุกรม ขุททกสิกขา. บาลีพระขุททกสิกขา โดยพระธรรมศิริ. (ม.ป.ป.) หอสมุดแหงชาติ. 

 (หนังสือใบลาน 1 ผูก. อักษรขอม. ภาษาบาลี. เสนจาร. ฉบับทอง. ม.ป.ส. 
เลขท่ี 3890/ก/1) 

 
2)  หนังสือใบลาน ท่ีไมปรากฏช่ือผูแตง แตมีช่ือแบบฉบับและช่ือฉบับ 

การอางอิง (ปญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก, ม.ป.ป.) 
บรรณานุกรม ปญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก. (ม.ป.ป.). หอสมุดแหงชาติ. (หนังสือ 

ใบลาน 1 ผูก. อักษรขอม. ภาษาบาลี. เสนจาร. ฉบับลองชาด ม.ป.ส. 
เลขท่ี 813/ฉ./1.) 

 

3)  หนังสือสมุดไทย 

การอางอิง (ความทรงจํา เร่ืองกรุงเกาเสียแลว เจาตากมาต้ังเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129, 2310) 
บรรณานุกรม ความทรงจํา เรื่องกรุงเกาเสียแลว เจาตากมาต้ังเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129. (2310).  

    หอสมุดแหงชาติ. (หนังสือสมุดไทยดํา อักษรไทยภาษาไทย. เสนขาว.  
    เลขที่ 28.  หมวดจดหมายเหตุ ธบ.) 
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4)   กระดาษเพลา 

การอางอิง (กฎกระทรวงกลาโหมไดแกพระยานครศรีธรรมราช จ.ศ. 1173, 2354) 
บรรณานุกรม กฎกระทรวงกลาโหมไดแกพระยานครศรีธรรมราช จ.ศ. 1173. (2354). 

หอสมุดแหงชาติ. (กระดาษเพลา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ.            
เลขที่ 15.  หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.2.) 

 

5)  กระดาษฝรั่ง 

การอางอิง (สําเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138, 2319) 
บรรณานุกรม สําเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138. (2319). หอสมุดแหงชาติ. (กระดาษฝรั่ง. 

อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนหมึก. เลขที่ 7/ก หมวดจดหมายเหตุ ธบ.) 
 

13.2.6  สมุดฝรั่ง 

การอางอิง (สําเนาคําปรึกษาเรื่องต้ังพระบรมวงศานุวงศและขาราชการ จ.ศ. 1144, 2325) 
บรรณานุกรม สําเนาคําปรึกษาเร่ืองตั้งพระบรมวงศานุวงศและขาราชการ จ.ศ. 1144. (2325). 

หอสมุดแหงชาติ. (สมุดฝรั่ง. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนหมึก. เลขท่ี 1/ข 
หมวดจดหมายเหตุ กท.ร. 1) 

 
13.2.7   โสตทัศนวัสดุและวัสดุยอสวน 

1)   ภาพยนตร 

การอางอิง (วิโรจน  ริจิรานุวัฒน, 2530) 
บรรณานุกรม วิโรจน ริจิรานุวัฒน (ผูสราง) และวิรัช ริจิรานุวัฒน (ผูอํานวยการสราง). (2530). 

กรุงเทพฯ เมืองอมร [ภาพยนตร]. กรุงเทพฯ : ทัวรทอง. 
 

2)  แผนเสียง 

การอางอิง (Shocken, 1992) 
บรรณานุกรม  Shocken, M. (1992). Over the waterfall. On Arkansas traveler [CD].                     

New York : Polygram Music. 
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3)   แถบบันทึกเสียง 

การอางอิง (ยุพดี   พยัคฆพันธ, 2530) 
บรรณานุกรม ยุพดี  พยัคฆพันธ (ผูบรรยาย). (2530). ยาสมุนไพร [แถบบันทึกเสียง เลขที่ 312]. 

กรุงเทพมหานคร : องคการวิทยาศาสตรการแพทย. 
 

การอางเอกสารอันดับรอง   
 

การอางเอกสารอันดับรองหรือเอกสารทุติยภูมิ ใชเมื่อผูเขียนไมมีโอกาสอานเอกสาร
ชิ้นเดิม หรือเอกสารปฐมภูมิ (original work or primary sources) ของงานช้ินน้ันๆ มีวิธีการอาง ดังน้ี  

ในรายการอางอิงแทรกในเน้ือหา ใหอางงานชิ้นเดิมหรือเอกสารปฐมภูมิ ใชคําวา              
“อางถึงใน” หรือ “กลาวถึงใน” (“cited in” หรือ “quoted in” หรือ “as cited in”)  แลวบอกแหลงเอกสาร
ทุติยภูมิ สวนในรายการเอกสารอางอิง หรือบรรณานุกรม ใหลงรายการเอกสารทุติยภูมิไปตามประเภท
ของเอกสารน้ัน ๆ  เชน หนังสือ บทความ ฯลฯ ตัวอยาง 
การอางอิง (สถาบันส่ิงแวดลอมไทย อางถึงใน สุนีย  มัลลิกะมาลย, 2542  : 88-89) 
บรรณานุกรม     สุนีย  มัลลิกะมาลย. (2542). การบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอม. กรุงเทพมหานคร :  

นิติธรรม. 
 

การอางอิง (สํานักราชเลขาธิการ กลาวถึงใน ก่ิงแกว อวมศรี, 2544 : 12) 
บรรณานุกรม      ก่ิงแกว  อวมศรี. (2544). พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวพระบิดา                 

แหงวิทยาศาสตรไทย. วารสารหองสมุด, 45: 2-13. 
 

การอางอิง (Cremmins' s study as cited in Lancaster, 1998 : 32) 
บรรณานุกรม      Lancaster, F. W. (1998). Indexing and abstracting in theory and practice                   

(2 nd ed.). London : Library Association. 
 

การอางอิง (Lenz quoted in D. E. Norton & S. E. Norton, 1999 : 23-27) 
บรรณานุกรม Norton, D. E., & Norton, S. E. (1999). Through the eyes of a child :                         

An introduction to children' s literature (5 th ed.). Upper Saddle River, 
NJ : Merrill. 

หมายเหตุ :    ผูแตงท่ีมีชื่อสกุล เหมือนกัน ลงรายการอักษรตัวแรกของชื่อตนและชื่อรอง  ตามดวย       
 ช่ือสกุลของผูแตงท้ังสองคน  
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การอางอิง (Hazelden cited in Dowd, 1992 : 50-51) 
บรรณานุกรม      Dowd. (1992). Making room for the recovery boom. Library Journal,                                 
                117, 49-52. 
 

ตาราง  กราฟ  แผนภูมิและภาพประกอบตาง ๆ 
เลขกํากับและช่ือตาราง 

 ตารางทุกตารางตองมีเลขกํากับเพ่ือใหอางถึงไดงาย เลขลําดับตารางท่ีอยูในบทใด ใหลง
เลขลําดับบทไวขางหนาเครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามดวยเลขบอกลําดับของตารางในบทนั้น  เชน  
ในบทที่ 1 ใชตารางท่ี 1.1 ตารางที่ 1.2 เรียงกันไป   สําหรับบทที่ 5 ใชตารางที่ 5.1 ตารางท่ี 5.2  เรียงกันไป
ตามลําดับ (ดังตัวอยางในภาคผนวก ข หนา 68) 

สําหรับวิทยานิพนธท่ีมีจํานวนตารางไมมากนัก   อาจใชวิธีลําดับเลขตารางโดยไมแยก
แตละบทก็ได ในกรณีน้ีจะไมมีเลขลําดับบทอยูดวย มีแตเลขลําดับตาราง กลาวคือ ใชตารางที่ 1 ตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 3 เรียงกันไป  
 ใหพิมพคําวา ตาราง พรอมท้ังเลขกํากับ เชน (ตารางที่ 1)  ไวบนตารางชิดริมขอบซายมือของ
หนากระดาษ  ช่ือตารางใหพิมพตอจากเลขกํากับตารางโดยเวน 2 ระยะพิมพ  กรณีชื่อตารางยาวเกินกวา  
1 บรรทัด  ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดท่ี 2  ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตารางน้ันในบรรทัดท่ี 1 

แหลงอางอิงและเชิงอรรถของตาราง 
ใหลงแหลงอางอิงท่ีใตตารางน้ันมาดวย โดยพิมพไวใตตารางน้ันหางจากตาราง 1 บรรทัด 
ในกรณีท่ีมีเชิงอรรถ   หรือมีหมายเหตุสําหรับตารางน้ัน  ใหพิมพไวใตตารางถัดจาก

แหลงอางอิง โดยเวน 1 บรรทัด เม่ือจบเชิงอรรถใหเวน 2 บรรทัด แลวจึงพิมพขอความตอไป 
ขนาดตาราง 

 ตารางไมควรมีขนาดใหญเกินหนาวิทยานิพนธเวนแตจําเปน ถาตารางใหญเกินกวาครึ่งหนา
และตองพิมพแยกในอีกหนาหน่ึงตางหาก โดยมีเลขกํากับตารางและคําวา  ตอ  ในเคร่ืองหมายวงเล็บกลม  
เชน  ตารางท่ี 1.1  (ตอ) โดยไมตองพิมพชื่อตารางอีก 

การอางถึงตาราง 
 ในเน้ือเรื่องหากมีการอางถึงตารางใด ใหอางถึงเลขกํากับตารางน้ันดวยทุกครั้ง 

กราฟ  แผนภมิูและภาพประกอบอ่ืน ๆ 
 ใหใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับเรื่องตารางที่กลาวมาแลว โดยใชคําวา ภาพที่.......  
แผนภูมิท่ี................   (ดังตัวอยางในภาคผนวก ข หนา 69) 
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ภาคผนวก (Appendix) 
 หนาแรกของภาคผนวกใหขึ้นหนาใหมมีคําวา  ภาคผนวก อยูกลางหนากระดาษ 
(ดังตัวอยางในภาคผนวก ค หนา 74) 
 หนาถัดไปใหพิมพคําวา ภาคผนวก ก ไวตรงกลางของบรรทัดบนสุดหางจากขอบบน 
3.81 เซนติเมตร  บรรทัดตอมาใหพิมพช่ือภาคผนวกโดยเวนจากบรรทัดบน 1 บรรทัด ถาช่ือยาวเกิน
หน่ึงบรรทัดใหพิมพเชนเดียวกับชื่อบท ตอจากช่ือของภาคผนวก ใหเวน 1 บรรทัด แลวจึงพิมพขอความ
ตอไป ถามีหลายภาคผนวก ใหขึ้นหนาใหมทุกภาคผนวก โดยลงหัวเรื่องเรียงลําดับอักษร คือ ภาคผนวก ก  
ภาคผนวก ข  ภาคผนวก ค เร่ือยไป (ดังตัวอยางในภาคผนวก ค หนา 75-76) 
 ถาภาคผนวกมีเชิงอรรถ ใหลําดับหมายเลขของเชิงอรรถโดยแยกแตละผนวก วิธีลง
เชิงอรรถและวิธีพิมพใหทําเชนเดียวกับเชิงอรรถของเน้ือเร่ือง 
 


