เอกสาร 2

คําแนะนําในการพิมพ์รายการอ้างอิงท้ายเล่ม

**หลักการอ้างอิงชื่อผู้แต่ง**
1. ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ลงชื่อสกุล ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้น และใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นชื่อสกุล และอักษรย่อของชื่อต้น เช่น Reynolds, F.E.
2. ผู้แต่งเป็นชาวไทย ให้ลงชื่อก่อน แล้วตามด้วยนามสกุล เช่น รักชาติ นิยมไทย
3. ผู้แต่งชาวไทยมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ให้พิมพ์ชื่อ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) เช่น ธรรมศักดิ์มนตรี,เจ้าพระยา และไม่ใส่ยศ หรือตําแหน่งทางวิชาการ
เช่น พตอ., รศ. ตัวอย่างเช่น วศิษย์ เดชกุญชร
4. ผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคน โดยใช้คําว่า “และ” (สําหรับภาษาไทย) และใช้คําว่า “,and” (สําหรับภาษาอังกฤษ) ก่อนชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย
เช่น รักชาติ นิยมไทย, สุวัฒน์ จริงใจ และ รักไทย พันธุ์แท้
5. ผู้แต่ง 6 คน ขึน้ ไป ให้ใช้คําว่า “และคนอื่นๆ” (สําหรับภาษาไทย) และใช้คําว่า “et al.” หรือ “and others” (สําหรับภาษาอังกฤษ) เช่น รักชาติ นิยมไทย
และคนอื่นๆ
6. ผู้แต่งเป็นสถาบัน ให้เขียนกลับคํานําหน้า เช่น มหาดไทย, กระทรวง. กรมการปกครอง. โดยอย่างน้อยต้องอ้างถึงระดับกรม และอ้างหน่วยงานระดับสูงก่อน

*วิธีเขียนรายการอ้างอิง*
ผู้เขียนสามารถเลือกใช้ แบบที่ 1 (ปีพิมพ์อยูท่ ้ายสุด) หรือ แบบที่ 2 (ปีพิมพ์อยู่ขา้ งหลังผู้แต่ง) แต่ให้ใช้แบบเดียวกันตลอดเล่ม
ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นการอ้างอิงแบบที่ 1
7. หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง./ชื่อหนังสือ./เล่มที่หรือจํานวนเล่ม(ถ้ามี),/ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)./ชื่อชุดหนังสือหรือลําดับที่(ถ้ามี)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์,/ปีพิมพ์.
ขจร สุขพานิช. ฐานันดรไพร่. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2519.
Elliott, H. College bound seniors. Princeton, NJ : College Board Publications, 1979.

8. บทความในหนังสือ
ชื่อผู้เขียนบทความ./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ(ถ้ามี),/ชื่อเรื่อง,/เลขหน้า./สถานที่พิมพ์/:/สํานักพิมพ์,/ปีพิมพ์.
ชัยพร วิชชาวุธ. การสอนในระดับอุดมศึกษา. ใน การสอนและการวัดผลการศึกษา, หน้า 1-30. พระนคร: ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518.
Brown, R., and Dyer, A.F. Cell division in higher plants. In F.C. Steward (ed.), An advanced treatise, pp.49-90. New York : Academic Press, 1972.

9. บทความในวารสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร/ปีที่หรือเล่มที่/(เดือน ปี)/:/เลขหน้า.
ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ, สมคิด แก้วสนธิ และทองอินทร์ วงศ์โสธร. การสอนในระดับอุดมศึกษา. วารสารครุศาสตร์ 6 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2519) : 34-49.
Wilson, K., and others. Rights and responsibilities in interlibrary cooperative ventures. Southeastern Librarian 30 (January 1980) : 22-28.

10. วิทยานิพนธ์
o การอ้างอิงวิทยานิพนธ์จุฬาฯ ปี 2541 เป็นต้นไป ให้ระบุ ชื่อคณะ แทนคําว่า บัณฑิตวิทยาลัย
o การอ้างอิงวิทยานิพนธ์จากทุกสถาบัน ไม่ต้องระบุชื่อปริญญา โดยระดับมหาบัณฑิตให้ใช้คําว่า “วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต” “Master’s Thesis” และ
ระดับดุษฎีบัณฑิต ให้ใช้คําว่า “วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต” “Doctoral dissertation”
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./ชื่อวิทยานิพนธ์./ระดับปริญญา,/ชื่อสาขาวิชาหรือภาควิชา/คณะ/ชื่อมหาวิทยาลัย,/ปีพิมพ์.
รณชัย ศิลากร. ผลของโครงการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นตามทฤษฎีของมาสโลว์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
Tarrin Attachariya. Bayesian Alphas Predictability of the UK matket. Master’s Thesis, Department of Banking and Finance, Faculty of Commerce
and Accountancy, Chulalongkorn University, 2009.

11. การสัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์./ตําแหน่ง(ถ้ามี)./สัมภาษณ์,/วัน/เดือน/ปี.
แม้นมาส ชวลิต. ผู้อํานวยการกองหอสมุดแห่งชาติ. สัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2519.
Ross, R. Associate Director, Cornell University Libraries. Interview, 5 May 1980.

12. เอกสารที่อ้างถึงในเอกสารอื่น
ให้ระบุข้อมูลของเอกสารทั้ง 2 รายการ โดยระบุข้อมูลของเอกสารอันดับแรก ตามด้วยคําว่า “อ้างถึงใน” หรือ “cited in” แล้วระบุข้อมูลของเอกสารอันดับรอง
อนุมานราชธน, พระยา. แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ. พระนคร : สํานักพิมพ์คลังวิทยา, 2479, อ้างถึงใน สายจิตต์ เหมินทร์. การเสียรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูและปะลิส
ของไทยให้แก่อังกฤษในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, แผนกวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2507
Wallis, Osborne A. Introduction to Microcomputers. Berfley, Calif. : Adam Osborne&Assoc., 1977, Cited in Morris M.hyman. Automated Library
Circulation System. White Plains, NY: Lndustry Publications, 1981.

มีต่อด้านหลัง

13. บทความในหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้เขียนบทความ(ถ้ามี)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์/(วัน เดือน ปี)/:/เลขหน้า.
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. ข้าวไกลนา. สยามรัฐ (12 มกราคม 2519) : 3.
Behind that noble prize. Nation Review (12 December 1976) : 6.

14. รายงานการประชุมทางวิชาการ
ชื่อผู้เขียนบทความ./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ,/ชื่อรายงานการประชุมทางวิชาการ,/เลขหน้า./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์,/ปีพิมพ์.
วิทย์ วิศทเทย์. จริยธรรมในสังคมไทย. ใน รายงานการสัมมนาจริยธรรมในสังคมไทย, หน้า 103-112. 28-29 เมษายน 2522 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จังหวัดปทุมธานี,
2542.
Paitoon Sinlarat. Success and failure of faculty development in Thai university. In Somwang Pitiyanuwat et al. (eds.), Preparing Teachers for All the
World’s Children: An Era

15. บทวิจารณ์หนังสือในวารสาร
ชื่อผู้เขียนบทวิจารณ์./วิจารณ์เรื่อง/ชื่อหนังสือที่วิจารณ์./โดย/ชื่อผู้แต่งหนังสือ./ชื่อวารสาร/ปีที่/(เดือน/ปี)/:/เลขหน้า.
เกศินี หงสนันท์. วิจารณ์เรื่อง การวัดในการจัดงานบุคคล. โดย สวัสดิ์ สุคนธรังสี. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 14 (กรกฎาคม 2517) : 379-381.
Millar, T,B. Review of Three and a half powers: The new balance in Asia, by H. C. Hinton. Pacific Affairs 49 (Spring 1976) : 114-115.

16. หนังสือแปล
ชื่อผู้แต่ง./ชื่อเรื่อง./แปลโดย ผู้แปล./สถานที่พิมพ์/:/สํานักพิมพ์,/ปีพิมพ์.
แน้ช, จอร์ช; วอลดอร์ฟ, แดน; และไรซ์ , โรเบิร์ต อี. มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง. แปลโดย อัปสร ทรัยอัน และคนอื่นๆ. กรุงเทพมหานคร: สํานักแพร่พิทยา, 2518.
Foucault, M. The archaeology of knowledge. by A.M.S. Smith. London: Tavisstock, 1972.

17. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก./ชื่อแฟ้มข้อมูลหรือชื่อโปรแกรม [ประเภทสื่อ]./ปีที่จัดทํา./แหล่งที่มา:/ชื่อของแหล่งที่มา/[วันที่เข้าถึงข้อมูล]
กัลยาณมิตร. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. [ออนไลน์]. 2548. แหล่งที่มา: http://www.kalyanamitra.org/daily/dhamma/index.php?option=com [9 พฤศจิกายน
2552]
Inada, K. A. Buddhist reponse to the nature of human rights. Journal of Buddhist Ethics [Online]. 1995. Available from : http://www.psu.edu/
jbe.html [1995,May 21]

18. บทความในสารานุกรม
ชื่อผู้เขียนบทความ./ชื่อบทความ./ชื่อสารานุกรม/เล่มที่/(ปีพิมพ์):/เลขหน้า.
เจริญ อินทรเกษตร. ฐานันดร. สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 11 (2515-2516) : 6912-6930.
Kaplan, L. Library cooperation in the United States. Encyclopedia of Library and Information Science 15 (1975) : 241-244.

19. เอกสารพิเศษ เช่น จดหมาย อนุทิน ต้นฉบับตัวเขียน เป็นต้น
สายสนิทวงศ์, พระองค์เจ้า. ลายพระหัตถ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 11 พฤษภาคม ร.ศ. 125.
“เรื่องงบประมาณการจ่ายเงินแผ่นดิน ร.ศ. 111-112”. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. น.1.3.
Kent, A. Letter to Suzy Queiroz, 25 July 1985.

20. จุลสาร เอกสารอัดสําเนา และเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์อื่นๆ ให้พิมพ์คําว่า (อัดสําเนา) หรือ(Mimeographed), (พิมพ์ดีด) หรือ(Typewritten), (เอกสารไม่ตีพิมพ์) หรือ
(Unpublished Manuscript) ไว้ในวงเล็บ โดยพิมพ์ไว้ท้ายสุดของรายการ
ศิลปากร, กรม. ระเบียบการเข้าค้นคว้าเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2517. (อัดสําเนา)
Economic and Social Commission for Asia and The Pacific. ESCAP trade promotion centre: What it is, what it does, 1976-1977. Bangkok: ESCAP,
1976. (Mimeographed)

21. วารสารสาระสังเขป (บทคัดย่อ) เช่น Dissertation Abstracts, Chemical Abstracts
Misumi, J., and Fujita, M.Effects of PM organizational development in supermarket organization. Japanese Journal of Experimental Social
Psychology 21 (1982): 93-111.

22. โสตทัศน์วัสดุ
ชื่อผู้จัดทํา./(หน้าที่รับผิดชอบ-ถ้ามี)./ชื่อเรื่อง/[ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./สถานที่ผลิต:/หน่วยงานที่เผยแพร่,/ปีที่เผยแพร่
พจน์ สารสิน. ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย [บทวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย]. 13 เมษายน 2520.
Maas, J. B. (Producer), Gluck, D.H.(Director). Deeper into hypnosis [Film]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1979.
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กลุ่มภารกิจคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

