การเขียนบรรณานุกรมในรายงานวิชาการ
รองศาสตราจารย์ประคอง เจริญจิตรกรรม
บรรณานุก รมเป็ น ส่วนประกอบบังคับ ตอนท้ ายของรายงานเพื อแสดงหลัก ฐาน
เกี ยวกับ ข้ อมูล ตลอดจนการศึก ษาค้ น คว้ า ซึงเป็ น ที มาของผลสรุป รายงานแต่ละฉบับ ทีผู้อ่าน
รายงานใช้ เป็ นส่วนหนึงในการพิจารณาความน่าเชือถือของรายงานฉบับนัน ดังนันผู้เขียนรายงาน
จึงจําเป็ นต้ องเขียนด้ วยความละเอียดและความรอบคอบ

ความสําคัญของบรรณานุ กรม
บรรณานุกรม (bibliography) เป็ นรายละเอียดของเอกสารและข้ อมูลทีใช้ ประกอบ
การค้ น คว้ าและการทํ า รายงาน และการอ้ างอิง แบบแทรกในเนื อหาที ปรากฏอยู่ใ นรายงาน
ทุกรายการต้ องมีรายละเอียดปรากฏในบรรณานุกรมด้ วย
บรรณานุกรมเป็ นข้ อมูลสําคัญและมีประโยชน์ แสดงให้ เห็นความถูกต้ องและความ
น่าเชือถือของผลการศึกษาของรายงาน ทังยังเป็ นการให้ เกียรติแก่เจ้ าของผลงานทีนํามาอ้ างอิง
อีกทังผู้อา่ นรายงานยังสามารถใช้ บรรณานุกรมในการค้ นคว้ าเพิมเติมได้ อีก
การเขียนบรรณานุกรมของเอกสารและข้ อมูลแต่ละประเภทจะมีรูปแบบเฉพาะใน
การเขียนซึงจําเป็ นต้ องเขียนให้ ถกู ต้ องและสมบูรณ์

ประเภทของเอกสารหรือข้ อมูลในบรรณานุกรม
ประเภทของเอกสารหรือข้ อมูลในบรรณานุกรมมีดงั นี
1. หนังสือ
2. บทความในวารสาร
3. บทความในหนังสือพิมพ์
4. บทความในสารานุกรม
5. วิทยานิพนธ์
6. เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ
7. สือโสตทัศนวัสดุ
8. สืออิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์ ในการพิมพ์ บรรณานุกรม
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หลักเกณฑ์ในการพิมพ์บรรณานุกรมมีดงั นี
. การพิ ม พ์ รายงานภาษาไทย ให้ พิ ม พ์ คํ า ว่ า บรรณานุ ก รม ถ้ าเป็ น
ภาษาอังกฤษให้ ใช้ คําว่า Bibliography โดยใช้ ตวั พิมพ์ เช่น Cordia New หรื อ Angsana New
ขนาด พอยต์ ตัวหนา ไว้ ตรงกลางบรรทัดบนสุดหน้ าแรกของบรรณานุกรม ห่างจากขอบบน
นิ วครึง หรื อ . เซนติเมตร ต่อจากนันให้ เ ว้ น บรรทัด แล้ วจึงพิ มพ์ รายการข้ อมูลทีนํ ามา
อ้ างอิง
. การพิมพ์ บรรณานุกรมแต่ ละรายการ ให้ พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้ านซ้ าย โดย
ไม่ต้องตังการพิ มพ์กันขวา ถ้ ารายการใดไม่จบใน บรรทัด ให้ พิมพ์บรรทัดต่อๆ มา โดยย่อหน้ า
. นิว หรือ เซนติเมตร จนจบรายการนันๆ แล้ วจึงขึนรายการใหม่
. การเรียงลําดับบรรณานุกรมให้ แยกบรรณานุกรมเป็ นหมวดหมู่ตามประเภท
ดังต่อไปนี
. หนังสือและบทความในหนังสือ
. บทความในวารสาร หนังสือพิมพ์ สารานุกรม
. เอกสารอืนๆ คือ เอกสารทีไม่จดั อยู่ในข้ อ . และ .
แต่ละหมวดหมูใ่ ห้ เรียงลําดับบรรณานุกรมตามตัวอักษรตัวแรกของชือผู้แต่งหรื อชือ
เรือง (ในกรณีทีไม่ปรากฏชือผู้แต่ง)
กรณีที รายการบรรณานุก รมมีจํ านวนไม่มากจะใช้ วิธีเรี ยงลําดับ ตามตัวอัก ษรชื อ
ผู้แต่งหรือชือเรืองโดยไม่จําเป็ นต้ องแยกประเภทของบรรณานุกรมก็ได้
. การลํา ดับ ภาษา ถ้ ามีบรรณานุกรมหลายภาษา ในรายงานที เป็ นภาษาไทย
ให้ เรียงบรรณานุกรมภาษาไทยพร้ อมแยกประเภทก่อน แล้ วจึงพิมพ์ บรรณานุกรมภาษาอืนพร้ อม
แยกประเภท ตามทีกล่าวไว้ ในข้ อ . ของหลักเกณฑ์นี แต่ถ้ารายงานนันเป็ นภาษาต่างประเทศ
ก็ให้ พิมพ์บรรณานุกรมทีเป็ นภาษาต่างประเทศก่อนบรรณานุกรมภาษาไทย

หลักเกณฑ์ การเขียนบรรณานุกรม
การเขี ย นบรรณานุก รมมี ห ลัก เกณฑ์ เ กี ยวกับ การลงชื อผู้แต่ง ปี พิ ม พ์ ชื อเรื อง
เลขหน้ า เมืองทีพิมพ์ และสํานักพิมพ์ดงั นี
. หลักเกณฑ์ ในการเขียนบรรณานุกรมผู้แต่ ง
หลักเกณฑ์ในการเขียนบรรณานุกรมผู้แต่งมีดงั นี
1.1 ผู้แต่ งเป็ นคนไทย
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. . ผู้แต่ งเป็ นคนไทยทัวไป ให้ ใส่ทงชื
ั อ และนามสกุล โดยไม่ต้องมีเครืองหมายใดคัน
ไม่วา่ ผลงานนันจะพิมพ์เป็ นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ เช่น
ชมัยภร แสงกระจ่าง.
เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์.
. . ผู้แต่ งทีมีฐานันดรศักดิ บรรดาศักดิ ให้ ใส่ชือ คันด้ วยเครืองหมายจุลภาค (,) เว้ น
ระยะ ตัวอักษร แล้ วตามด้ วยฐานันดรศักดิ หรือบรรดาศักดิเช่น
คึกฤทธิ ปราโมช, ม.ร.ว.
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา.
. . ผู้แต่ งทีมียศทหาร ตํารวจ มีตําแหน่ งวิชาการ หรื อมีคําเรี ยกทางวิชาชีพ เช่น
พลเอก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ไม่ต้องใส่ยศ ตําแหน่งวิชาการ หรือคําเรียกทางวิชาชีพ เช่น
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
เขียนเป็ น
เปรม ติณสูลานนท์.
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เขียนเป็ น
สุรพล นิติไกรพจน์.
ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ
เขียนเป็ น
ยงยุทธ มัยลาภ.
1.2 ผู้แต่ งเป็ นคนต่ างประเทศ บรรณานุกรมทีผู้แต่งเป็ นคนต่างประเทศนัน ให้ ใส่ชือสกุล
อักษรย่อชือต้ น เว้ นวรรค ระยะ และอักษรย่อชือกลาง (ถ้ ามี) โดยใส่เครืองหมายจุลภาค (,) และ
เว้ นวรรค ระยะ ระหว่างชือสกุลและอักษรย่อชือต้ น ไม่ว่าผลงานนันจะพิมพ์เป็ นภาษาไทยหรื อ
ภาษาต่างประเทศ เช่น
สเปนเซอร์ จอห์นสัน เขียนรายการอ้ างอิงเป็น จอห์นสัน, เอส.
. ผู้แต่ งเป็ นพระภิกษุ และพระภิกษุทีมีสมณศักดิ
. . พระภิกษุทัวไป ให้ ใส่คําว่า พระ พระมหา นําหน้ าชือตัวตามด้ วยฉายานาม (ชื อ
ภาษาบาลี) ถ้ าไม่ทราบฉายานาม แต่ทราบนามสกุลให้ ใส่นามสกุล กรณีไม่ทราบทังฉายานามและ
นามสกุล ให้ ใส่ข้อมูลตามทีปรากฏอยู่ในผลงาน เช่น
พระเทียน จิตฺตสุโภ.
พระมหาเกรียงไกร แก้ วไชยะ.
พุทธทาสภิกขุ.
. . พระภิกษุ ทีมี สมณศั กดิ ให้ ใส่สมณศัก ดิ ตามด้ วยชือตัวในเครื องหมายวงเล็บ
ถ้ าไม่ทราบชือตัวให้ ใส่เฉพาะชือสมณศักดิ เช่น
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์).
พระธรรมโกษาจารย์ (เซ่ง).
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การลงบรรณานุ ก รมที ผู้แต่ ง เป็ นพระภิ ก ษุ แ ละพระภิ ก ษุ ที มี ส มณศั ก ดิ นั น
มีหลักเกณฑ์เดียวกับทีใช้ ในการเขียนอ้ างอิงแบบแทรกในเนือหา
. ผู้แต่ งใช้ นามแฝง ให้ ใส่นามแฝงตามทีปรากฏอยู่ในผลงาน เช่น
ดังตฤณ.
ว. วินิจฉัยกุล.
. ผู้แต่ งทีเป็ นนิติบุคคล
. . กรณีมีทังชือหน่ วยงานใหญ่ และหน่ วยงานย่ อย ให้ ใส่เฉพาะชือหน่วยงานย่อย
เช่น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.
ในกรณีทีหน่วยงานย่อยหลายหน่วยงานใช้ ชือซํากัน ให้ ใส่ชือหน่วยงานใหญ่ทีอยู่
เหนือขึนไปกํากับไว้ เพือให้ ทราบว่าเป็ นหน่วยงานถูกต้ องตรงตามทีผู้ทํารายงานต้ องการอ้ างอิง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์.
มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะศิลปศาสตร์.
. . กรณีเป็ นหน่ วยงานของรัฐบาล การอ้ างอิงให้ เริมอ้ างจากหน่วยงานระดับกรมขึน
ไปยกเว้ นสถาบันการศึกษา
กรมศิลปากร.
หอสมุดแห่งชาติ.
สํานักนายกรัฐมนตรี.
1.5.3 กรณี เ ป็ นคณะกรรมการทีหน่ วยงานจัด ตั งขึน และถือเป็ นส่ วนหนึงของ
หน่ วยงาน เมือเขียนอ้ างอิงต้ องใส่ชือหน่วยงานหลักก่อน
กรมประชาสงเคราะห์, คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานพัฒนาชาวเขา.
. . กรณีเป็ นคณะกรรมการหรือหน่ วยงานทีมีสํานักงานเป็ นอิสระ ให้ เขียนอ้ างอิง
ด้ วยชือคณะกรรมการหรือหน่วยงานนัน
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออก.
สมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทย.
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด.
. เอกสารทีไม่ ปรากฏชือผู้แต่ ง
. . กรณี เ อกสารไม่ ป รากฏชือผู้แต่ ง แต่ มี บ รรณาธิก าร หรื อผู้รวบรวม หรื อ
ผู้เรียบเรียง ให้ ใส่ชือบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม หรือผู้เรียบเรียง ในตําแหน่งผู้แต่งแล้ วระบุ คําว่า
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บรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม หรื อผู้เรี ยบเรี ยงไว้ ในเครื องหมายวงเล็บหลังชือ เช่น ชลธิรา กลัดอยู่
เป็ นบรรณาธิการหนังสือเรือง ครู เทพ เมือเขียนอ้ างอิงจะเขียนดังนี
ชลธิรา กลัดอยู่ (บรรณาธิการ).
. . กรณีเอกสารไม่ ปรากฏชือผู้แต่ ง และไม่ มีบรรณาธิการ หรื อผู้รวบรวม ให้ ใช้
ชื อเรื อง แทนในตําแหน่งชือผู้แต่ง โดยพิมพ์ชือเรื องด้ วยอักษรตัวเอน
เสภาเรื องขุนช้างขุนแผน. ( )
แม่นําโขง-สาละวิ น: ผูค้ นผืนนําและสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์. ( )
. งานทีมีผ้ แู ต่ งมากกว่ าหนึงคน
. . งานทีมีผ้ ู แต่ ง - คน สําหรับงานทีเป็ น ภาษาไทยให้ ระบุชือและนามสกุลของ
ผู้แต่งทุก คน โดยใช้ เ ครื องหมายจุล ภาค (,) คัน ผู้แต่งแต่ละคน ยกเว้ น คนสุดท้ ายให้ นํ าด้ ว ย
เครืองหมายจุลภาค (,) เว้ นวรรค ระยะ ใช้ คําว่า และ ตามด้ วยเว้ นวรรค ระยะ หน้ าชือผู้แต่ง
คนสุด ท้ า ย(ต่างจากการเขีย นอ้ างอิ งแทรกในเนื อหา ควรศึก ษาเปรี ย บเที ย บ) ถ้ างานที เป็ น
ภาษาต่างประเทศ ให้ ใช้ เครืองหมาย & แทนคําว่า และ
ฉัตรา บุนนาค, สุวรรณี อุดมผล, และ วรรณี พุทธเจริญทอง.
สุขใจ นําผุด, และ อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม.
1.7.2 งานทีมีผ้ แู ต่ งมากกว่ า คน ให้ ลงชือผู้แต่ง คนแรก โดยใช้ เครืองหมายจุลภาค (,)
คัน ผู้แต่งแต่ละคน หลังผู้แต่งคนทีหก ให้ ใส่เครื องหมายจุลภาค (,) เว้ นวรรค ระยะ ตามด้ วยคําว่า
และคณะ หรือ และคนอืนๆ สําหรับงานทีเป็ นภาษาไทย ใช้ คําใดให้ ใช้ คํานันตลอดทังเล่ม ถ้ างานที
เป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ ใช้ คําว่า et al. แทนคําว่า และคณะ หรือ และคนอืนๆ
ระพีพรรณ คําหอม, อัญมณี บูรณกานนท์, พิมพ์ใจ นานรัมย์, ทิพาภรณ์ โพธิ ถวิล,
วีระชัย ฉันทชาติ, สโรทร ม่วงเกลียง, และคณะ.
. การจบข้ อ มู ล ผู้แ ต่ ง ให้ ใ ช้ เครื องหมายมหัพภาค (.) ยกเว้ น ข้ อมูลผู้แต่ง ลงท้ า ยด้ ว ย
เครืองหมายมหัพภาคอยู่แล้ ว ก็ไม่ต้องใส่เครืองหมายมหัพภาคอีก
. หลักเกณฑ์ ในการลงปี พิมพ์
หลักเกณฑ์ในการลงปี พิมพ์มีดงั นี
. กรณีมีปีพิมพ์ ให้ ใส่ปีพิมพ์ในเครืองหมายวงเล็บ (ปี พิมพ์) หลังชือผู้แต่ง กรณีไม่ปรากฏปี
พิมพ์ แต่มีปีลิขสิทธิ ให้ ใช้ ปีลิขสิทธิ แทนปี พิมพ์ โดยไม่ต้องใส่ตวั อักษร c ซึงหมายถึง copyright
กํากับ เช่น c2007 เขียนเป็ น ( )
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. กรณีไม่ ปรากฏปี พิมพ์ และไม่ มีปีลิขสิทธิ ให้ ใส่ (ม.ป.ป.) ซึงหมายถึงไม่ปรากฏปี ทีพิมพ์
สํ า หรั บ งานเขี ย นที เป็ นภาษาไทยหรื อ (n.d.) ซึ งหมายถึ ง no date สํ า หรั บ งานที เป็ น
ภาษาต่างประเทศ
. กรณีงานทีอยู่ระหว่ างจัดพิมพ์ ให้ ใส่ (กําลังจัดพิมพ์) สําหรับงานทีเป็ นภาษาไทย หรื อ
(in press) สําหรับงานทีเป็ นภาษาต่างประเทศ
. การจบข้ อมูลปี พิมพ์ ให้ ใช้ เครืองหมายมหัพภาค (.)
. หลักเกณฑ์ ในการลงชือเรือง
ชือเรืองในทีนีไม่รวมชือบทความ หลักเกณฑ์ในการลงชือเรืองมีดงั นี
. การพิมพ์ ชือเรือง ให้ พิมพ์ชือเรืองตามทีปรากฏในหน้ าปกในของหนังสือด้ วยอักษรตัวเอน
. งานทีมีทังชือเรืองหลักและชือเรื องรอง ให้ คนชื
ั อเรื องทังสองด้ วยเครื องหมายทวิภาค
(:) ตามด้ วยเว้ นวรรค ระยะหน้ าชือเรืองรอง
วรรณกรรมอีสาน: สังข์ศิลป์ ชัย
. หนังสือชุดหลายเล่ มจบ แต่ ละเล่ มมีชือเฉพาะ ให้ ลงทังชือชุดและชือเฉพาะของเล่มที
นํามาอ้ างอิงโดยคันชือชุดกับชือเฉพาะของเล่มทีนํามาอ้ างอิงด้ วยเครืองหมายทวิภาค (:) ตามด้ วย
เว้ นวรรค ระยะหน้ าชือเฉพาะ
แฮร์ รี พอตเตอร์ : แฮร์ รี พอตเตอร์ กบั นักโทษแห่งอัซคาบัน.
. ชือเรืองทีเป็ นภาษาอังกฤษ ตัวอักษรตัวแรกของคําแรกของชือเรื องหลักและชือเรื องรอง
ต้ องใช้ ตวั พิมพ์ใหญ่ กรณีทีเป็ นคําเฉพาะต้ องใช้ ตวั อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับอักษรตัวแรกของคํานัน
ด้ วย
. การใส่ ข้อมูลเกียวกับงานเขียน เช่น เล่มทีของหนังสือ ครังทีพิมพ์ ลําดับทีของรายงาน
เลขหน้ า ให้ ใส่ไว้ ในวงเล็บต่อจากชือเรือง โดยไม่ต้องมีเครืองหมายใดคัน และไม่ใช้ อกั ษรตัวเอนกับ
ข้ อมูลส่วนนี
สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน (ล. , น. )
พฤติ กรรมองค์กร (พิมพ์ครังที , น. )
. การใส่ ข้อมู ล รู ป แบบงานทีไม่ ใช่ หนั งสื อ วารสาร หรื อหนั งสื อพิมพ์ ให้ ระบุไว้ ใ น
เครืองหมายวงเล็บเหลียมต่อจากข้ อมูลในข้ อ .
ภาษาไทย
[จุลสาร]
[แผนที]

ภาษาอังกฤษ
[pamphlet]
[map]
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ภาษาไทย
[แผ่นพับ]
[ภาพยนตร์ ]
[ไมโครฟิ ล์ม]
[รายการโทรทัศน์]
[รายการวิทยุ]
[วัสดุบนั ทึกเสียง]
[วีดิทศั น์]
[สไลด์]
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์]
[แฟ้มข้ อมูล]
ฯลฯ

ภาษาอังกฤษ
[brochure]
[motion picture]
[microfilm]
[television broadcast]
[radio broadcast]
[sound recording]
[video recording]
[slide]
[computer software]
[data file]
etc.

หมายเหตุ
วัสดุบัน ทึก เสี ย ง (sound recording) หมายถึง วัสดุป ระเภทแผ่น เสีย ง(disc)
เทปบันทึกเสียง เทปม้ วน (open reel-to-reel) เทปกล่อง (cartridge) เทปตลับ (cassette) และ
เสียงบันทึกลงในฟิ ล์ม (sound recording on film)
วีดิทศั น์ (video recording) หรือทีรู้จกั กันแพร่หลายว่าเทปโทรทัศน์ แถบบันทึกภาพ
ภาพทัศน์ ฯลฯ แบ่งได้ เป็ น ประเภท คือ แถบวีดิทัศน์ (video tape หรื อ video cassette) และ
แผ่นวีดิทศั น์ (video disc)
3.7 การจบข้ อมูลชือเรือง ให้ ใช้ เครืองหมายมหัพภาค (.)
. หลักเกณฑ์ ในการลงชือเมืองทีพิมพ์ และสํานักพิมพ์
หลักเกณฑ์ในการลงชือเมืองทีพิมพ์และสํานักพิมพ์ในบรรณานุกรมมีรายละเอียด
ดังนี
. ให้ ใส่ชือเมืองทีพิมพ์ ตามด้ วยเครืองหมายทวิภาค (:) เว้ นวรรค ระยะ แล้ วตามด้ วยชือ
สํานักพิมพ์ อย่างสันๆ โดยตัดส่วนทีไม่จําเป็ น เช่น คําว่า สํานักพิมพ์ บริ ษัท ห้ างหุ้นส่วน จํากัด
ทิงไป แต่ถ้ าเป็ น คําว่า โรงพิ มพ์ ให้ คงไว้ หรื อสํานัก พิ มพ์ ของสถาบันการศึก ษา ก็ใ ห้ คงคําว่า
สํานักพิมพ์ไว้
. ให้ ลงชือรัฐด้ วยหากชือเมืองซํากัน
. ให้ ใช้ ชือเมืองเมืองแรกลงในรายการอ้ างอิงหากมีชือเมืองทีพิมพ์หลายแห่ง
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. ให้ ใช้ คําว่า ม.ป.ท. หมายถึง ไม่ปรากฏเมืองทีพิมพ์ สําหรับงานทีเป็ นภาษาไทย และ n.p.
หมายถึง no place สําหรับงานทีเป็ นภาษาต่างประเทศ (ตัวอย่างดูทีตัวอย่างของหนังสือทัวไป)
. ให้ ลงชือหน่วยงานใหญ่ก่อน ตามด้ วยเครื องหมายจุลภาค (,) เว้ นวรรค ระยะ แล้ วตาม
ด้ วยชือหน่วยงานรองลงไปในกรณีทีสํานักพิมพ์มีหน่วยงานใหญ่บงั คับบัญชา
. ให้ ลงคําว่า ผู้แต่ง ทีตําแหน่งสํานักพิมพ์ ในกรณีทีผู้แต่งและสํานักพิมพ์เหมือนกัน
. ให้ ใช้ คําว่า ม.ป.พ.หมายถึง ไม่ปรากฏสํานักพิมพ์ สําหรับงานทีเป็ นภาษาไทย และ n.p.
หมายถึง no publisher สําหรับงานทีเป็ นภาษาต่างประเทศ (ตัวอย่างดูทีตัวอย่างของหนังสือ
ทัวไป)
. ให้ จบข้ อมูลชือเมืองทีพิมพ์และสํานักพิมพ์ด้วยเครืองหมายมหัพภาค (.)

วิธีการเขียนบรรณานุกรมตามประเภทเอกสารหรือข้ อมูล
เอกสารแต่ละประเภทมีวิธีเขียนบรรณานุกรมแตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี
. หนังสือ
หนังสือ คือ “ข้ อความทีพิมพ์หรือเขียน เป็ นต้ น แล้ วรวมเป็ นเล่ม” (ราชบัณฑิตยสถาน,
, น.
) ในการเขีย นบรรณานุก รมของหนังสื อ ในที นี แบ่งหนังสือออกเป็ น กลุ่ม คือ
หนังสือทัวไป หนังสือพิมพ์ในโอกาสพิเศษ หนังสือแปล และบทความในหนังสือ
. หนังสือทัวไป
หนังสือทัวไปเป็ นแหล่งข้ อมูลทีผู้ทํารายงานนิยมใช้ ในการค้ นคว้ า เนืองจากหนังสือ
ทัวไปหาได้ ง่ายทังในห้ องสมุด ร้ านหนังสือ ฯลฯ หนังสือทัวไปมีวิธีการเขียนบรรณานุก รมดังนี
รูปแบบ
ชือผู้แต่ ง./(ปี พิมพ์ )./ชื อเรื อง./สถานทีพิมพ์ :/สํานักพิมพ์ .
ตัวอย่าง
คึกฤทธิ ปราโมช, ม.ร.ว. (2531). เรื องของลัทธิ และนิ กาย. กรุงเทพฯ: สยามรัฐ.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, และ อัครพงษ์ คําคูณ (บรรณาธิการ). ( ). แม่นําโขง: จากต้าจู-ล้านช้าง
ตนเลธมถึงกิ วล่อง. สมุทรปราการ: มูลนิธิโตโยต้ าประเทศไทย.
นรนิติ เศรษฐบุตร (บรรณาธิการ). ( - ). สารานุกรมการเมืองไทย (ล. - ). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาประชาธิปไตย.
พุทธทาสภิกขุ. ( ). การเมืองคือธรรมะ (พิมพ์ครังที , แก้ ไขและเพิมเติม). กรุงเทพฯ:
อรุณวิทยา.
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รวม

วงจร: รวบรวมจากหนังสือคู่มือและวารสารทางอิ เลคทรอนิ คส์ทวโลก.
ั
(2532). ม.ป.ท.:
ม.ป.พ.
ราชบัณฑิตยสถาน. ( ). พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม: ภาพพจน์ โวหาร และกลการประพันธ์
ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
ราชบัณฑิตยสถาน. ( ). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. . กรุงเทพฯ:
นานมีบ๊ คุ ส์พบั ลิเคชันส์.
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ). ( ). ราชธรรมกับการพัฒนาสังคม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
เลียงเชียง.
สุขใจ นําผุด, และ อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม. ( ). กลยุทธ์ การบริ หารการเงิ นบุคคล (พิมพ์ครังที ,
แก้ ไขปรับปรุง). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
หมายเหตุ: กรณีไม่มีชือผู้แต่งให้ ใช้ ชือหนังสือแทนตําแหน่งชือผู้แต่ง แล้ วใส่ปีพิมพ์
ต่อจากชือหนังสือ
. หนังสือพิมพ์ ในโอกาสพิเศษ เช่น หนังสืออนุสรณ์งานศพ หนังสือจัดพิมพ์เป็ นทีระลึกใน
งานต่างๆ การลงรายการอ้ างอิงของหนังสือพิมพ์ในโอกาสพิเศษเหมือนการเขียนบรรณานุกรมของ
หนังสือทัวไป แต่เ พิมรายละเอียดเกียวกับโอกาสพิเ ศษทีจัดพิมพ์ หนังสือนันไว้ ในวงเล็บ ต่อจาก
สํานักพิมพ์
รูปแบบ
ชือผู้แต่ ง./(ปี พิมพ์ )./ชื อเรื อง./สถานทีพิมพ์:/สํานักพิมพ์ ./(รายละเอียดเกียวกับโอกาสพิเศษที
จัดพิมพ์หนังสือ)
ตัวอย่าง
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั , พระบาทสมเด็จพระ. (2520). บทเจรจาละครเรื องอิ เหนา (น. - ).
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย. (จัดพิมพ์เป็นทีระลึกในงานฌาปนกิจศพ
นางเนือง อุมะวิชนี)
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. . ( ). กรุงเทพฯ: สํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ. (สํานักข่าวกรองแห่งชาติจดั พิมพ์เป็ นทีระลึกในพิธีถวายผ้ าพระกฐิ น
พระราชทาน ประจําปี
ณ วัดเขาบางทราย อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วันเสาร์ที พฤศจิกายน
)
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. หนังสือแปล
การลงชื อผู้แปลนัน ถ้ างานที เป็ นภาษาไทย ให้ เ ขีย นชื อและสกุล ใช้ ห ลัก เกณฑ์
เดียวกับชือผู้แต่ง ยกเว้ นเฉพาะเมือมีผ้ แู ปล คน ให้ ใช้ ผู้แปลคนแรก เว้ นวรรค ระยะ แล้ วใส่คํา
ว่า และ ต่อจากนันเว้ นวรรคอีก ระยะ เสร็จแล้ วใส่ชือผู้แปลคนทีสอง
หลังจากเขียนชือผู้แปลเสร็จแล้ วจึงใส่เครืองหมายจุลภาค (,) เว้ นวรรค ระยะ แล้ ว
ใส่คําว่า ผู้แปล ข้ อความส่วนชือผู้แปลทังหมดอยู่ในวงเล็บต่อจากชือเรื องโดยไม่มีเครื องหมายใด
คัน
แต่ถ้าเป็ นภาษาต่างประเทศ ชือผู้แปลจะเขียนต่างจากชือผู้แต่ง คือ เริ มด้ วยอักษร
ย่อของชือต้ น ตามด้ วยอักษรย่อชือกลาง(ถ้ ามี) และชือสกุลเต็ม หลังชือสกุลใส่เครืองหมายจุลภาค
(,) เว้ นวรรค ระยะ แล้ วใส่คําว่า Trans. หลักเกณฑ์อืนเหมือนการลงชือผู้แต่ง
รูปแบบ
ชือผู้แต่ ง./(ปี พิมพ์ ฉบับแปล)./ชื อเรื อง/(ชือผู้แปล,/ผู้แปล)/(พิมพ์ ครังที..)./สถานทีพิมพ์ :/
สํานักพิมพ์ ./(ต้ นฉบับพิมพ์ปี....)
ตัวอย่าง
คาร์เนกี, ดี. ( ). การพูดในทีชุมนุมชน (อาษา ขอจิตต์เมตต์, ผู้แปล).กรุงเทพฯ: ขอจิตต์เมตต์.
เพาช์, อาร์., และ ชาสโลว์, เจ. ( ). เดอะลาสต์เลกเชอร์ (วนิษา เรซ, ผู้แปล) (พิมพ์ครังที ).
กรุงเทพฯ: อมรินทร์. (ต้นฉบับพิมพ์ปี
)
โรว์ลิง, เจ.เค. ( ). แฮร์ รี พอตเตอร์ : แฮร่รี พอตเตอร์ กบั นักโทษแห่ง อัซคาบัน (วลีพร หวังซือ
สกุล, ผู้แปล)(พิมพ์ครังที ). กรุงเทพฯ: นานมีบ๊ คุ ส์. (ต้ นฉบับพิมพ์ปี
)
. บทความในหนังสือ
การเขียนชือบทความใช้ อกั ษรตัวปกติ และไม่ต้องใช้ เครื องหมายอัญประกาศ ส่วน
การเขี ย นชื อบรรณาธิ ก ารนันให้ ใ ช้ หลัก การเขี ย นเช่ น เดี ย วกับ ชื อผู้แ ปลเพี ย งแต่ข้ า งหลัง ชื อ
บรรณาธิการ ไม่ใส่เครื องหมายใด ให้ เว้ นวรรค ระยะ แล้ วใส่คําว่า บรรณาธิการ ไว้ ในวงเล็บ
สําหรับงานทีเป็ นภาษาไทย ถ้ างานทีเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ ใช้ คําว่า Ed. สําหรับบรรณาธิการ
คนเดียว หากหลายคนใช้ คําว่า Eds.
รูปแบบ
ชือผู้เขียนบทความ./(ปี พิมพ์ )./ชือบทความ./ใน/ชือบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ),/
ชื อหนังสือ/(เลขหน้ า)./สถานทีพิมพ์ :/สํานักพิมพ์ .
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ตัวอย่าง
ณรงศักดิ บุญเลิศ. ( ). การบริหารการเปลียนแปลง. ในเอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและ
การจัดการ (ฉบับปรับปรุง, ล. , น. - ). นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
ประเสริฐ เอือวรากุล, อรุณี ทรัพย์เจริญ, และ สุธี ยกส้ าน. ( ). วัคซีนเด็งกี. ใน ศุขธิดา อุบล,
และ จันทพงษ์ วะสี (บรรณาธิการ), ไข้เลือดออกเด็งกี: ไวรัสวิ ทยา พยาธิ กําเนิดจาก
กลไกภูมิคมุ้ กัน การวิ นิจฉัย การดูแล วัคซีน การป้องกันและควบคุม (น. - ).
กรุงเทพฯ: สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย).
. บทความในวารสาร
การลงปี พิมพ์ ให้ เรียงลําดับจาก วันที เดือน ปี ตามทีปรากฏในวารสาร
การลงปี ทีหรือเล่มทีของวารสารนัน ให้ เลือกใช้ หรื อจะใส่ทังสองอย่างก็ได้ และการ
พิมพ์ให้ ใช้ อกั ษรตัวเอน รวมทังเครืองหมายจุลภาคทีอยู่ข้างหน้ าและข้ างหลังปี ทีหรือเล่มทีก็ต้องใช้
อักษรตัวเอนด้ วย หากต้ องการลงฉบับ ทีของวารสารต้ องใส่ไว้ ในวงเล็บติดกับปี ทีหรื อเล่ มที โดย
ฉบับทีไม่ต้องใช้ อกั ษรตัวเอน
ส่วนการลงเลขหน้ านัน ถ้ าเลขหน้ าไม่ตอ่ เนืองกันให้ ใส่เลขหน้ าทีบทความปรากฏอยู่
ทังหมด โดยใช้ เครืองหมายจุลภาค (,) ตามด้ วยเว้ นวรรค ระยะคันแต่ละหน้ า ถ้ าเลขหน้ าต่อเนือง
ให้ ลงเฉพาะหน้ าแรกและหน้ าสุดท้ าย โดยใช้ เครืองหมายยัติภงั ค์คนั
ส่วนอืนๆ เหมือนกับการเขียนรายการอ้ างอิงในบทความในหนังสือ
รูปแบบ
ชือผู้เขียนบทความ./(เดือนปี พิมพ์ )./ชือบทความ./ชื อวารสาร,/ปี ที หรือเล่ มที/เลขหน้
,
า.
ตัวอย่าง
ขนิษฐา สุวรรณชาต. (พฤศจิกายน
). มหัศจรรย์งานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ราชพฤกษ์
.
อนุสาร อสท., , 38-52.
จัตวาแอนด์โจนัท. (25 เมษายน
). ปรากฏการณ์เมืองไทยเมือวันดอกไม้ บาน. แพรว, ,
- .
อัญญา ขันธวิทย์, และ อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม. (มกราคม–มีนาคม
). การทดสอบตัวแบบ
จําลองแบบปัจจัยเดียวเพือพรรณนาโครงสร้ างของอัตราดอกเบียสําหรับตลาดตราสาร
หนีไทย. วารสารบริ หารธุรกิ จ, , - .
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. บทความในหนังสือพิมพ์
การเขียนบรรณานุกรมของบทความทีนํามาจากหนังสือพิมพ์นันคล้ ายกับการเขียน
บรรณานุกรมของบทความทีนํ ามาจากวารสาร ส่วนที ต่างกัน คือ บรรณานุกรมของบทความที
นํามาจากหนังสือพิมพ์ไม่มีการลงปี ทีหรือเล่มที และการบอกเลขหน้ าของบทความต้ องมีตวั อักษร
น. อยู่หน้ าเลขหน้ าของหนังสือพิมพ์ทีบทความนันปรากฏอยู่
รูปแบบ
ชือผู้เขียนบทความ./(วัน เดือน ปี )./ชือบทความ./ชื อหนังสือพิมพ์, น. เลขหน้ า.
ตัวอย่าง
เผือกร้ อน. ( มีนาคม
). รางวัลศรีบรู พา
แด่ ดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริ. กรุงเทพธุรกิ จ,
น. .
ยุทธศาสตร์การแก้ ปัญหาแรงงานต่างด้ าว. (26 กรกฎาคม 2550). มติ ชน, น. .
วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ. (9 มีนาคม
). บริหารหนีสิน. กรุงเทพธุรกิ จ, น. .
. บทความในสารานุกรม
บทความในสารานุกรมใช้ หลัก เกณฑ์การอ้ างอิงคล้ ายกับ การอ้ างอิงบทความใน
หนังสือ
รูปแบบ
ชือผู้เขียนบทความ./(ปี พิมพ์ )./ชือบทความ./ใน/ชื อสารานุกรม/(ล.__,/น.__)./สถานทีพิมพ์:/
สํานักพิมพ์ .
ตัวอย่าง
วิกรม เมาลานนท์. ( - ). ทอดตลาด. ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน (ล. , น. ). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
. วิทยานิพนธ์
รูปแบบ
ชือผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ./(ปี พิมพ์ )./ชื อวิทยานิพนธ์./วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิตหรื อ
ดุษฎีบัณฑิต,/ชือมหาวิทยาลัย,/ชือคณะ,/ชือสาขาวิชาหรือภาควิชา.
ตัวอย่าง
เสกสันต์ ผลวัฒนะ. ( ). การศึกษาอิทธิ พลทางการเมืองการปกครองและสังคมในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทีมีต่อการแต่งไตรภูมิโลกวิ นิจฉยกถา.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์,
สาขาวิชาภาษาไทย.
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เสาวณิต จุลวงศ์. ( ). ความซับซ้อนของการเล่าเรื อง: ลักษณะหลังสมัยใหม่ในบันเทิ งคดีร่วม
สมัยของไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
คณะอักษรศาสตร์, สาขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ.
. เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ
รูปแบบ
ชือผู้เขียนบทความ./(ปี พิมพ์ )./ชือบทความ./ใน/ชือสถาบันทีจัดประชุม,/ชื อการประชุม/
ครังที(ถ้ ามี)/(น.เลขหน้ า)./สถานทีพิมพ์ :/สํานักพิมพ์ .
ตัวอย่าง
สมประวิณ มันประเสริฐ. ( ). การศึกษาผลกระทบจากข้ อตกลงเขตการค้ าเสรีตอ่ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจรายพืนทีของประเทศไทย. ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
คณะเศรษฐศาสตร์, ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเพือการพัฒนาทียังยืน: การประชุม
วิ ชาการระดับชาติ ของนักเศรษฐศาสตร์ ครังที (น. - ). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
. สือโสตทัศนวัสดุ
รูปแบบ
ชือผู้จัดทํา/(หน้ าที)./(ปี ทีผลิต)./ชื อเรื อง/[ประเภทของโสตวัสดุ]./สถานทีผลิต:/หน่ วยงานที
เผยแพร่ .
ตัวอย่าง
. ภาพยนตร์
อิทธิสนุ ทร วิชยั ลักษณ์ (ผู้กํากับ). (2544). โหมโรง [ภาพยนตร์ ]. กรุงเทพฯ: สหมงคลฟิ ล์ม อินเตอร์
เนชันแนล.
อุดมศักดิ ศรีบญ
ุ นาค(ผู้อํานวยการสร้ าง), และ กัญชลีกร (ผู้สร้ างบท, ผู้กํากับการแสดง). (2526).
ลูบคมพยัคฆ์ [ภาพยนตร์ ]. กรุงเทพฯ: อุดมศักดิ ภาพยนตร์.
7.2 วีดิทัศน์
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด. (2525). การเลียงไก่ไข่ [วีดิทศั น์]. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
มูลนิธิศนู ย์สือเพือการพัฒนา (ผู้จดั ทํา). (ม.ป.ป.). ผลิ ตภัณฑ์ นํามันหอมระเหย [วีดิทศั น์].
กรุงเทพฯ: Nation Talk.
ราชบัณฑิตยสถาน (ผู้จดั ทํา). (2550). รู้ รัก ภาษาไทย ชุดที [วีดิทศั น์]. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. (เนือง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พรรษา ธันวาคม
)
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. รายการวิทยุ
วิทยา ดํารงเกียรติศกั ดิ (ผู้จดั รายการ). ( กันยายน
).การประกาศทําสงครามคอรัปชันของ
รัฐบาลทําได้จริ งหรื อเป็ นลิ เกแก้บน [รายการวิทยุ]. เชียงใหม่: สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย.
. รายการโทรทัศน์
ประสาน อิงคนันท์ (ผู้ดําเนินรายการ). ( กุมภาพันธ์
). แผ่นดิ นไทย: นวัตกรรมชาวบ้าน
ภูมิปัญญาสร้างสุข [รายการโทรทัศน์]. กรุงเทพฯ: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย, ทีวีไทย.
. วัสดุบันทึกเสียง
ณัฐวุฒิ พันธ์สายเชือ (ผู้ผลิต). ( มกราคม
). [ร้ องนําโดย ดวงพร ผาสุก]. ใน อัลบัม
บางกอกอคูสติ ก ชุด เพ้อ [วัสดุบนั ทึกเสียง]. กรุงเทพฯ: บริษัท เฮียร์ จํากัด.
อภิสิทธิ เวชชาชีวะ (ผู้บรรยาย). ( ).แนวทางการจัดการคุณภาพมหาวิ ทยาลัยในทศวรรษ
หน้า [วัสดุบนั ทึกเสียง]. กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลัย.
. สืออิเล็กทรอนิกส์
การเขียนบรรณานุกรมสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ เขียนบรรณานุกรมตามประเภทของงาน
ทีเสนอผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น บทความ รายงานวิชาการ ฯลฯ แล้ วจึงตามด้ วยการบอกเวลา
สืบค้ น และแหล่งทีสืบค้ น และไม่ต้องใส่เครืองหมายมหัพภาค (.) หลังURL หรือเว็บไซต์
รูปแบบ
ชือผู้แต่ ง(ถ้ ามี)./(วันเดือนปี ทีจัดทําล่ าสุด)(ถ้ามี)./ชื อเรื องในสื ออิเล็กทรอนิกส์/สื.บค้ นเมือ
วันที/เดือน/ปี ,/จาก/URL
ตัวอย่าง
คณะอนุกรรมการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. (ม.ป.ป.). หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง. ใน เศรษฐกิ จพอเพียง. สืบค้ นเมือ
วันที 11 มีนาคม 2552, จาก http://www.doae.go.th/report/SE/
ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กลุ . (เมษายน ). การชุมนุมตามกฎหมายในต่างประเทศ. สืบค้ นเมือวันที
พฤษภาคม 2552, จาก http://learners.in.th/blog/karnsuda/
ทวีวฒ
ั น์ ปุณฑริกวิวฒ
ั น์. (กุมภาพันธ์ ). พุทธศาสนากับสิ ทธิ สตรี . สืบค้นเมือวันที พฤษภาคม
2552, จาก http://www.duangden.com/Buddhism/Faminism.html
เศรษฐกิจพอเพียง. (สิงหาคม 2542). วารสารมูลนิ ธิชยั พัฒนา. สืบค้ นเมือวันที 20 มกราคม 2543,
จาก http://www.chaipat.or.th/journal/aug99/Thai/self.html
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การเรียงลําดับบรรณานุกรมมีหลักการดังนี
. การเรี ยงลํา ดับบรรณานุ กรมตามลํา ดับตั วอักษร ถ้ ารายการบรรณานุกรมมีจํานวนมาก
นิย มแยกเอกสารเป็ น กลุ่มตามประเภท และเอกสารอ้ างอิงแต่ละประเภทต้ องเรี ย งตามลําดับ
ตัวอักษรตัวแรกของชื อผู้แต่งหรื อชื อเรื อง (ในกรณีที ไม่ป รากฏนามผู้แต่ง) ด้ วย หากในกรณี ที
เอกสารอ้ างอิงมีรายการจํานวนไม่มากผู้ทํารายงานสามารถใช้ วิธีเรียงตามลําดับตัวอักษรชือผู้แต่ง
หรือชือเรืองโดยไม่แยกประเภทของเอกสารอ้ างอิงได้
วชิราภรณ์ รุ่งโรจน์ชนาทิพย์
วรางคณา ศรีกําเหนิด
วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน
สุปาณี พัดทอง
เสกสันต์ ผลวัฒนะ
เสาวณิต จุลวงศ์
สําหรับรายงานทีเป็ นภาษาไทย ถ้ าเอกสารอ้ างอิงมีทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ให้ เรียงรายชือเอกสารภาษาไทยจนหมดก่อน แล้ วจึงตามด้ วยรายชือเอกสารอ้ างอิงภาษาอังกฤษ
โดยพิ มพ์ แยกต่างหากจากภาษาไทย ทังนี ใช้ ห ลัก เกณฑ์ ก ารเขีย นบรรณานุก รมเช่น เดีย วกับ
บรรณานุก รมภาษาไทย คือ แยกประเภทและเรี ย งตามลํ าดับ อัก ษรชื อผู้แ ต่ง และในกรณี ที
บรรณานุกรมมีจํานวนไม่มาก ผู้เขียนรายงานก็ไม่จําเป็ นต้ องไม่แยกประเภทเอกสาร
สําหรับรายงานทีเป็ นภาษาอังกฤษ ถ้ าเอกสารอ้ างอิงมีทงภาษาไทยและภาษาอั
ั
งกฤษ
ให้ เรียงรายชือเอกสารภาษาอังกฤษจนหมดบรรณานุกรมก่อน แล้ วจึงตามด้ วยรายชือเอกสารอ้ างอิง
ภาษาไทย
. การเรี ยงลํา ดับ ตั วเลข ในกรณี ที ชื อผู้แต่งหรื อชือเรื องมีตัวเลขปรากฏอยู่และจํ าเป็ น ต้ อง
เรียงลําดับตรงตําแหน่งของตัวเลข ให้ เรียงลําดับตามการออกเสียงตัวเลขนัน
วันรอบโลก
วันอันตราย
. การเรียงลําดับบรรณานุกรมของผู้แต่ งคนเดียวหรือกลุ่มเดียวกันทีมีผลงานหลายเรื อง
ซึงนํามาใช้ อ้างอิงในรายงาน
. กรณีผลงานเรืองต่างๆ ทีนํามาอ้ างอิง มีปีพิมพ์ต่างกัน ให้ เรี ยงผลงานเหล่านันตามลําดับ
ปี พิมพ์จากปี เก่าไปหาปี ปัจจุบนั
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ( )
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ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, และ ธํารงศักดิ เพชรเลิศอนันต์. ( )
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, และ ธํารงศักดิ เพชรเลิศอนันต์. ( )
. กรณีผลงานเรืองต่างๆ ทีนํามาอ้ างอิง มีปีพิมพ์เดียวกันหรือซํากัน ให้ เรียงตามลําดับอักษร
ของชือเรื อง ในส่วนของปี พิมพ์ ถ้ างานทีเป็ นภาษาไทย ให้ ใส่ตวั อักษรก, ข, ค, ... ต่อท้ ายปี พิมพ์
และอยู่ในวงเล็บเดียวกัน โดยไม่ต้องเว้ นวรรคหรือมีเครืองหมายใด การใส่ตวั อักษร ก, ข, ค, ... นัน
ให้ ใส่ ต ามการเรี ยงตามลํ า ดั บ อั ก ษรของชื อเรื องที กล่ า วมาข้ างต้ น ถ้ าเป็ นงานที เป็ น
ภาษาต่างประเทศ ให้ ใส่ตวั อักษร a, b, c,…แทนตัวอักษร ก, ข, ค, ...
อเนก นาวิกมูล. (2547ก). บางกอกกับหัวเมือง
อเนก นาวิกมูล. (2547ข). ประเพณี วิถีไทย
บรรณานุกรมเป็ นสิงสําคัญในการเขียนรายงาน และมีรูปแบบวิธีการเขียนทีหลากหลาย เราจึง
จําเป็ นต้ องศึกษาให้ ชดั เจนเกียวกับข้ อกําหนดการเขียนบรรณานุกรมของแต่ละสถาบันทีเกียวข้ อง
กับรายงานหรื องานวิชาการนันๆ อย่างไรก็ตามหลักการเขียนบรรณานุกรมทีกล่าวไว้ ในบทนีซึง
สอดคล้ องกับ ข้ อกํ าหนดของบัณ ฑิตวิท ยาลัย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และมีป รากฏใน คู่มือ
การพิ มพ์ วิท ยานิ พนธ์ นัน สามารถเป็ น พืนฐานให้ ผ้ ศู ึกษาเกิ ดความเข้ าใจแล้ วนําไปปรับใช้ ใ น
การเขียนรายงานและการเขียนเชิงวิชาการได้ ตอ่ ไป
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ประคอง เจริญจิตรกรรม, จิราพร โชติเธียระวงศ์, เยาวลักษณ์ อยู่เจริญสุข, และ สังวาลย์
คงจันทร์. ( ). การเขียนเชิงวิชาการ. ใน คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย
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