
 

6.2 การเรียงรายการบรรณานุกรม
  
 รายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้อ้างอิงในงานนิพนธ์ท้ังหมด นํามาเรียงไว้ท้ายเล่ม 
โดยข้อมูลท่ีนําลงไว้ท่ีส่วนของบรรณานุกรม จะต้องเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้าต่อไป 

6.2.1 เริ่มต้นหน้าใหม่สําหรับรายการบรรณานุกรม โดยมีคําว่า 
หัวกระดาษหน้าแรก 

6.2.2 จําแนกรายการทรัพยากรสารสนเทศออกเป็น 
ภาษาอังกฤษ 

6.2.3 สําหรับบทนิพนธ์ภาษาไทย เรียงรายการภาษาไทยก่อนรายการภาษาอังกฤษ
6.2.4 เรียงรายการแ

ยึดหลักการเรียงตามพจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน สําหรับผู้แต่งชาวไทย ส่วนผู้แต่งท่ี
เป็นชาวต่างประเทศ (รวมท้ังผู้แต่งชาวไทยท่ีแต่งหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ
ของนามสกุลของผู้แต่งคนแรกตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคและอักษรย่อของชื่อต้น และชื่อรอง

6.2.5 เรียงตามลําดับอักษรต่ออักษร
ต้ังแต่ก-ฮดังนี้ 
    กข ฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยร

   กรณีท่ีคําท่ีข้ึนต้นด้วยพยัญชนะตัวเ
    อะอัวอัวะอาอําอิอี

6.2.6 การเรียงลําดับชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศ
ตามลําดับตัวอักษรท่ีปรากฏ ไม่ต้องถอดเป็นคําเต็มว่า 

  MacGee
McFarlin
M’ Neel

6.2.7 เอกสารหลายเรื่องแต่งโดยผู้แต่งคนเดียวกัน
ท่ีพิมพ์ โดยปีท่ีพิมพ์ก่อนเรียงลําดับไว้ก่อน

  มนต์ชัย เทียนทอง
มนต์ชัย เทียนทอง
สนิท ตีเมืองซ้าย
สนิท ตีเมืองซ้าย
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การเรียงรายการบรรณานุกรม 

รายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้อ้างอิงในงานนิพนธ์ท้ังหมด นํามาเรียงไว้ท้ายเล่ม 
โดยข้อมูลท่ีนําลงไว้ท่ีส่วนของบรรณานุกรม จะต้องเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อ

เริ่มต้นหน้าใหม่สําหรับรายการบรรณานุกรม โดยมีคําว่า “บรรณานุกรม

จําแนกรายการทรัพยากรสารสนเทศออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ภาษาไทย และ

นิพนธ์ภาษาไทย เรียงรายการภาษาไทยก่อนรายการภาษาอังกฤษ
เรียงรายการแต่ละรายการตามลําดับตัวอักษรของชื่อและนามสกุลของผู้แต่งคนแรกโดย

ยึดหลักการเรียงตามพจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน สําหรับผู้แต่งชาวไทย ส่วนผู้แต่งท่ี
รวมท้ังผู้แต่งชาวไทยท่ีแต่งหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ) เรียงตามลําดับตัวอักษร

งคนแรกตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคและอักษรย่อของชื่อต้น และชื่อรอง
เรียงตามลําดับอักษรต่ออักษรโดยคําท่ีมีตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนคําท่ีมีรูปสระตามลําดับ

ฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยร ลฤฤาฦ ฦา

กรณีท่ีคําท่ีข้ึนต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกันเรียงลําดับตามรูปสระดังนี้
อะอัวอัวะอาอําอิอีอึ อือุอูเอเอะเอาเอาะเออ เอินเอียเอียะเอือเอือะแอแอะโอโอะใอไอ

การเรียงลําดับชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศ ท่ีมีคํานําชื่อ M’, Mc
ตามลําดับตัวอักษรท่ีปรากฏ ไม่ต้องถอดเป็นคําเต็มว่า Mac ทุกคํา และไม่นับเครื่องหมาย 

MacGee. 
McFarlin. 
M’ Neel. 

เอกสารหลายเรื่องแต่งโดยผู้แต่งคนเดียวกันหรือคณะเดียวกัน
พิมพ์ก่อนเรียงลําดับไว้ก่อน 

มนต์ชัย เทียนทอง. (2548). 
มนต์ชัย เทียนทอง. (2554). 
สนิท ตีเมืองซ้าย, มนต์ชัย เทียนทอง, และสุพจน์ นิตย์สุวัฒน์. (
สนิท ตีเมืองซ้าย, มนต์ชัย เทียนทอง, และสุพจน์ นิตย์สุวัฒน์. (

การจัดทําบรรณานุกรม    85 

บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

รายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้อ้างอิงในงานนิพนธ์ท้ังหมด นํามาเรียงไว้ท้ายเล่ม 
โดยข้อมูลท่ีนําลงไว้ท่ีส่วนของบรรณานุกรม จะต้องเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อ

บรรณานุกรม” อยู่ตรงกลาง

กลุ่มใหญ่ คือ ภาษาไทย และ

นิพนธ์ภาษาไทย เรียงรายการภาษาไทยก่อนรายการภาษาอังกฤษ 
ต่ละรายการตามลําดับตัวอักษรของชื่อและนามสกุลของผู้แต่งคนแรกโดย

ยึดหลักการเรียงตามพจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน สําหรับผู้แต่งชาวไทย ส่วนผู้แต่งท่ี
เรียงตามลําดับตัวอักษร

งคนแรกตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคและอักษรย่อของชื่อต้น และชื่อรอง 
โดยคําท่ีมีตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนคําท่ีมีรูปสระตามลําดับ

ฦ ฦาลวศษสหฬอฮ 

ดียวกันเรียงลําดับตามรูปสระดังนี้ 
เอินเอียเอียะเอือเอือะแอแอะโอโอะใอไอ 

M’, Mcและ Mac ให้เรียง
บเครื่องหมาย ’  

หรือคณะเดียวกันให้เรียงลําดับตามปี 

. (2552). 

. (2553). 



86 คู่มือการทําบทนิพนธ์ 

 

  Clark, R. C. (2009). 
Clark, R. C. (2011). 

6.2.8 รายการชื่อผู้แต่งคนแรกคนเดียวกัน รายการท่ีมีผู้แต่งคนเดียว เรียงลําดับไว้ก่อน
รายการท่ีมีผู้แต่งร่วม 

สนิท ตีเมืองซ้าย. (2552). 
สนิท ตีเมืองซ้าย, และประวิทย์สิมมาทัน. (2552). 
Clark, R. C., &Briscoe, R. (2010). 
Clark, R. C., & Mayer R. E. (2011). 

6.2.9 รายการแรกชื่อผู้แต่งคนเดียวกันและมีผู้แต่งร่วมท่ีต่างกันให้เรียงตามลําดับอักษรผู้แต่ง
คนท่ี 1 ผู้แต่งคนท่ี 2 และคนท่ี 3 หรือคนต่อไปตามลําดับ 

  สนิท ตีเมืองซ้าย, และประวิทย์สิมมาทัน. (2552).  
สนิท ตีเมืองซ้าย, มนต์ชัย เทียนทอง, และสุพจน์ นิตย์สุวัฒน์. (2552). 
Clark, R. C.,&Briscoe, R.  (2010). 
Clark, R. C., & Mayer R. E. (2011). 

 

6.2.10 ชื่อของผู้แต่งทุกชื่อแต่ละรายการตรงกัน ปีพิมพ์ก็ตรงกัน ให้เรียงตามลําดับตัวอักษร
ของชื่อหนังสือ (ยกเว้นคํานําหน้า คือ A, Anหรือ The ไม่นับ) 

ยกเว้นถ้าสิ่งพิมพ์แต่งโดยผู้แต่งคนเดียวกัน พิมพ์ปีเดียวกัน และเป็นบทในเอกสารชุดเช่น ภาค 
1 และ ภาค 2 (Part 1 and Part 2) ให้เรียงตามลําดับของชุด ไม่ใช่เรียงตามตัวอักษรของชื่อเรื่อง 

ระบุตัวอักษรพิมพ์เล็ก a, b, c, และต่อไป ตามลําดับ หรือ ก, ข, ค, ตามลําดับ ต่อท้ายปีพิมพ์ 
ในเครื่องหมายวงเล็บ 

 มนต์ชัย เทียนทอง. (2554ก). การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์. 
 มนต์ชัย เทียนทอง. (2554ข). สถิติและวิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา. 

  Kotler, P. (1989a). Marketing management. 
Kotler, P. (1989b). Social marketing. 

6.2.11 การเรียงลําดับของงานเขียนหลายงานโดยผู้แต่งคนแรกไม่ใช่คนเดียวกัน แต่นามสกุล
เดียวกัน ให้เรียงลําดับผู้แต่งท่ีมีนามสกุลเหมือนกัน ตามตัวอักษรย่อของชื่อต้น และชื่อกลาง
ตามลําดับ 

  Mathur, A. L., &Wallstone, J. (1999). 



 

Mathur, S. E.,

6.2.12 ผู้แต่งท่ีเป็นชื่อหน่วยงาน สมาคม สโมสร
ตัวอักษรย่อและเรียงตามลําดับตัวอักษรตัวแรกของชื่อหน่วยงาน

  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สมาคมห้องสมุดแห่งประเ
American Library Association.
American Psychological Association.

               ถ้ามีหน่วยงานย่อยรับผิดชอบงานเขียน ให้ลงชื่อหน่วยงานใหญ่ ตามด้วยเครื่องหมาย 
จุลภาค ชื่อหน่วยงานย่อย 

  กรมการปกครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
University of Sydney, Department of Oriental Study.

6.2.13 นามสกุลท่ีข้ึนต้น ด้วยคําว่า 
นามสกุลนั้น 

De Francis, J.
Van Auken, P.

6.2.14 งานเขียนท่ีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง และรายการจะเรียงปนกับชื่อผู้แต่ง

6.2.15 เอกสารด้านกฎหมาย
6.2.16 กรณีท่ีรายการท่ีข้ึนต้นด้วยตัวเลข

  หาความหมายให้ชีวิต
5 นาทีกับศิลปินไทย

5 minute lessons
Five star English
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Mathur, S. E.,&Ahlers, R. (1998). 

ผู้แต่งท่ีเป็นชื่อหน่วยงาน สมาคม สโมสรให้ลงชื่อของหน่วยงาน เป็นคําเต็ม ไม่ใช้
ตัวอักษรย่อและเรียงตามลําดับตัวอักษรตัวแรกของชื่อหน่วยงาน 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 
American Library Association. 
American Psychological Association. 

ถ้ามีหน่วยงานย่อยรับผิดชอบงานเขียน ให้ลงชื่อหน่วยงานใหญ่ ตามด้วยเครื่องหมาย 
 

การปกครอง, กองวิชาการและแผนงาน. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, บัณฑิตวิทยาลัย. 
University of Sydney, Department of Oriental Study.

นามสกุลท่ีข้ึนต้น ด้วยคําว่า de, la, du, vanให้เรียงลําดับเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ

De Francis, J. 
Van Auken, P. 

งานเขียนท่ีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ เรียงตามลํา
ชื่อเรื่อง และรายการจะเรียงปนกับชื่อผู้แต่ง 

เอกสารด้านกฎหมาย ให้ปฏิบัติเหมือนเอกสารท่ีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
รายการท่ีข้ึนต้นด้วยตัวเลข ตามตัวสะกดของการออกเสียง

หาความหมายให้ชีวิต. 
นาทีกับศิลปินไทย. 
minute lessons. 

Five star English. 
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

ให้ลงชื่อของหน่วยงาน เป็นคําเต็ม ไม่ใช้

ถ้ามีหน่วยงานย่อยรับผิดชอบงานเขียน ให้ลงชื่อหน่วยงานใหญ่ ตามด้วยเครื่องหมาย 

University of Sydney, Department of Oriental Study. 

ให้เรียงลําดับเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ

ให้ใช้ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ เรียงตามลําดับอักษรของ

ให้ปฏิบัติเหมือนเอกสารท่ีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
ตามตัวสะกดของการออกเสียง 


