


ความส าคัญและประโยชน์ของการอ้างอิง

แสดงความมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือ

แสดงแหล่งที่มาของข้อมูล

  แสดงภูมิหลังทางวิชาการ
   แสดงจริยธรรมของผู้ท ารายงาน
ไม่ใช่การคัดลอกความคิดของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิง
(Plagiarism)



ส่วนต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการเขียน
                     รายการอ้างอิงและบรรณานุกรม

ส่วนที่เป็นชื่อผู้เขียน
ผู้รวบรวม บรรณาธิการ ผู้แปล หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 ส่วนที่เป็นชื่อเรื่อง 

ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร หรือ
ชื่อแหล่งความรู้นั้น ๆ



ส่วนต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการเขียน
           รายการอ้างอิงและบรรณานุกรม(ต่อ)

ส่วนที่เป็นการพิมพ์
ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์หรือโรงพมิพ์ 
       และปีพิมพ์ 
  ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีของวารสารหรือหนังสอืพิมพ์

 รายละเอียดอื่นที่แสดงที่มาของแหล่งความรู้
      ประเภทนั้น ๆ



๏   รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งความรู้
          ที่น ามากล่าวถึงในเนื้อหา

 ๏  บอกให้รู้ว่าข้อความตอนใดสรุป 
           ถอดความ หรือคัดลอกมา 

๏ เขียนไปในขณะเดียวกับที่เรียบเรียง
     เนื้อหาของรายงาน



ระบบนามปี หรือชื่อปี

 เขียนรวมอยู่ในส่วนเนื้อหาโดยใช้เครื่องหมาย     
       วงเล็บ ( ) ก ากับ
  ระบุชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์

 ต้องมีรายการบรรณานุกรมเรียงตามล าดับอักษร
     ชื่อผู้เขียนที่ส่วนท้ายของรายงานประกอบเสมอ



ตัวอย่างการอ้างองิระบบนามปี

….การพิมพ์หนังสือเริ่มมีขึ้นในประเทศจีนตั้งแต่ 
ปีค.ศ.105 (ก าธร สถิรกุล, 2545) และมีวิวัฒนาการ
มาโดยล าดับ…….

….Grey (2004) ไดจ้ ำแนกการอ่านว่าเป็นกระบวนการ
4 ระดับ ดังนี…้…



หลักการลงรายการเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม

ชื่อผู้เขียน

ธีระ รุญเจริญ ไม่ใช้ ศ.ดร. ธีระ รุญเจริญ

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ & สุชาติ สวัสดิ์ศรี

กริช สืบสนธ์, สุรพล วิรุฬห์รักษ์, & นิธิ  เอี่ยวศรีวงศ์



หลักการลงรายการบรรณานุกรม (ต่อ)

Gates, J. K.  ไม่ใช้ Jean K. Gates

ชื่อผู้เขียน

Gates, J. K. & Mosel, J. N.

Gates, J. K., Mosel, J.N. & Smith, P.

Gates, J. K., et al.



หลักการลงรายการบรรณานุกรมและเชิงอรรถ(ต่อ)

สุชาติ สวัสดิ์ศร ี(บรรณาธิการ).

หน่วยงาน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 กรมสามัญศึกษา

  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

หากไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน ให้ลงชื่อเรื่อง เป็นรายการหลักแทน



หลักการลงรายการบรรณานุกรมและเชิงอรรถ(ต่อ)

ชื่อเรื่อง 
ลงตามที่ปรากฏในหน้าปกใน และขีดเส้นใต้เสมอ

ครั้งที่พิมพ์

(พิมพ์ครั้งที่ 2) (2nd ed)

สถานที่พิมพ์
กรุงเทพฯ     New York



หลักการลงรายการบรรณานุกรมและเชิงอรรถ(ตอ่)

 ส านักพิมพ์

ส านักพิมพ์ดอกหญ้า ส านักพิมพ์เคล็ดไทย
Prentice-hall

โรงพิมพ์อมรินทร์การพิมพ์

(ม.ป.ท.) (n.p.)



หลักการลงรายการบรรณานุกรมและเชิงอรรถ(ต่อ)

ปีที่พิมพ์

(2547). (1999). (ม.ป.ป.)      (n.d.)

8(3)

(2547, 21 มิถุนายน)



บรรณานุกรม

รายชื่อแหล่งความรู้ที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า

  น ามาเขียนเรียบเรียงอย่างเป็นระเบียบ ตามล าดับ
  อักษรชื่อผู้เขียน

   ให้เริ่มเขียนจากริมซ้ายติดขอบกระดาษที่เว้นไว้ 
   หากไม่พอต้องขึ้นหน้าใหม่ให้ย่อหน้าเข้ามาประมำณ 
   4-8 ระยะหรือสวยงำม



             บรรณานุกรม(ต่อ)

• ถ้าชื่อผู้เขียนซ้ ากัน ให้ลงเฉพาะรายการแรก 
ส่วนรายการถัดไปให้ละได้โดยขีดเส้นจาก
ริมซ้ายเข้ามา 8 ระยะ แล้วจึงลงรายการอื่น 



ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม

อร วีระสัน.  (2539).  เศรษฐศาสตร.์  กรุงเทพฯ: 

โอเดียนสโตร์.
       --------. (2530). เศรษฐศาสตร์รัฐวิสาหกิจ: 

การตลาดที่ถูกละเลย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 



แบบแผนการเขียนบรรณานุกรม
**เลือกใช้แบบใดให้ใช้แบบนั้นโดยตลอดทั้งรายงาน **

แบบแผนที่มักใช้คู่กับการอ้างอิงระบบนามปี

ผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//(ครั้งที่พิมพ์)(ถ้ามี).//
        สถานที่ พิมพ์:/ สำนักพิ มพ.์

ชูศรี วงศ์รัตน์. (2547).  เทคนิคการใช้สถิติเพื่อวิจัย.  
       กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.



แบบแผนการเขียนบรรณานุกรม(ต่อ)

  บทความในวารสาร
ผู้เขียน.//(ปีทีพ่ิมพ)์.//” ชื่อบทความ.”// ชื่อวารสาร  ปีที(่ฉบับท่ี ), เลข

หน้าที่ปรากฏบทความนี้.
คณิต  ไขมุ่ก. (2530).  คอมพวิเตอร์กับการศึกษา.  สื่อ 3(1), 21-24.
Wilson, K.  (1999).  Continuing Motivation, Learner Control and 

CAI.   Journal of Educational Technology Research 
37(254), 5-14.



แบบแผนการเขียนบรรณานุกรม(ต่อ)

บทความในหนังสือพิมพ์

ผู้เขียน.// (ปีทีพ่ิมพ์, วัน เดือน) // ชื่อบทความ.// ชื่อหนังสือพิมพ ์,   เลข
หน้าที่ปรากฏบทความนี้.

คึกฤทธิ์  ปราโมช, ม.ร.ว. (2520, 12 มกราคม).  ข้าวไกลนา.  สยามรัฐ , 3.

Behind that Nobel Prizes.  (1993, 12 December). The Nation, 6.



แบบแผนการเขียนบรรณานุกรม(ต่อ)

 วิทยานิพนธ์
ผู้เขียนวิทยานพินธ์.  (ปีพิมพ์).   ชื่อวิทยานิพนธ.์  ระดับวิทยานิพนธ์

มหาวิทยาลัย
สุทธี  สวนถิ่น.  (2530).  ผลการซ่อมเสริมโดยใช้เกมและไม่ใช้เกม

ประกอบการสอนในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนส าหรับชั้นประถมปีที่ 
4.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.



แบบแผนการเขียนบรรณานุกรม(ต่อ)

  การสัมภาษณ์
ผู้ให้สัมภาษณ.์  ต าแหน่ง (ถ้าม)ี.  สัมภาษณ,์ วัน เดือน ป.ี

ชวน  หลีกภัย.  นายกรัฐมนตรี.  สัมภาษณ,์ 28 ธันวาคม  2541.



แบบแผนการเขียนบรรณานุกรม(ต่อ)

  โสตทัศนวัสดุ/ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง. (ปีทีผ่ลิต). (ประเภทวัสด)ุ. สถานที่ผลิต: ผู้ผลิต.
บันทึกไทย. (2535).  (วีดิทัศน์). กรุงเทพฯ: แปซิฟิคคอมมูนิเคชั่น.
Deeper into Hypnosis. (1979).  (Slides)..  Englewood Cliffs, NJ:  

Prentice-Hall.

Fernandes, F.D.  (1989).  Educational technology System.  
(Machine Readable datafile).  Pomana, Ca: General  

Dynamue.



แบบแผนการเขียนบรรณานุกรม(ต่อ)

  บทความบนเว็บ/สารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต ภาษาไทย
ชื่อผู้เขียน.(ถ้าม)ี  ชื่อเรื่อง. (ปีที่เผยแพร่). ค้นข้อมูล วัน....เดือน....ปี..., 

จาก...URL.....................
สรรรัชต์ ห่อไพศาล.  (2545).  นวตักรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีพื่อ

การศึกษาในสหัสวรรษใหม่ กรณี การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ 
(Web-Based Instruction : WBI). ค้นข้อมูล 1 พฤษภาคม 2545, จาก
http://ftp.spu.ac.th/m111/main1_files.



แบบแผนการเขียนบรรณานุกรม(ต่อ)

  บทความบนเว็บ/สารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต ภาษาอังกฤษ
Author.(ถ้าม)ี  Title. (upload Year). Retrieved month day, year, 

from..URL..

Bailey, R.  (2004).  Two sides of global warming: Is it proven 
fact, or just conventional wisdom?. Retrieved May 25, 
2007,  from http://www.reason.com/news/show/34939.html.



แบบฝึกหดั

• เขียนการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง
• เขียนรายการอ้างอิงท้ายรายงาน/บรรณานุกรม


