หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความจากงานวิจัย
เพื่อพิมพ์ในวารสารประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางประวัติศาสตร์มี ความสาคัญและได้รับความสนใจ
มากยิ่งขึ้น ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเห็นประโยชน์ที่จะเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการ เผยแพร่ผลงานการศึกษาการค้นคว้าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์
เพื่อให้เกิด การกระตุ้นตื่นตัวและสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ทั้งของ ไทยและต่างประเทศ
2.2 เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ทั้ง คณาจารย์ภายในและภายนอก
รวมถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์แก่นิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคล
ทั่วไป
3. กาหนดออก
ปีการศึกษาละ 1 ฉบับ
4. ข้อกาหนดทั่วไปของบทความ
4.1 เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย หรือ บทความจากวิทยานิพนธ์ เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในสาขา
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ พร้ อ มบทคั ด ย่ อ ภาษาไทยและ ภาษาอั ง กฤษมี ค วามยาวรวมกั น ไม่ เกิ น 1
หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้ผู้เขียนจะต้องกาหนดคา สาคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 3–5 คา
ไว้ท้ายบทคัดย่อแต่ละ ภาษา
4.2 ต้นฉบับบทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4
4.3 บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรแบบ Browallia New
ชื่อ บทความใช้ตัวอักษรตัวหนาขนาด 18 ส่วนชื่อผู้เขียนบทความ บทคัดย่อและเนื้อหาใช้ตัว อักษรปกติขนาด
14 ชื่อหัวข้อและหัวข้อย่อยใช้อักษรตัวหนาขนาด 14

4.4 บทความมีการอ้างอิงแยกจากเนื้อหาที่อยู่ตอนล่างของหน้าหรือ“เชิงอรรถ”
ใช้ตัวอักษรแบบ Browallia New ปกติ ขนาด 12 และมีการเขียนรายการบรรณานุกรมท้ายบทความ
5. การส่งต้นฉบับและกาหนดวันส่ง
5.1 ส่ ง ต้ น ฉบั บ (บทคั ด ย่ อ ภาษาไทย/อั ง กฤษและบทความ)จ านวน 2 ชุ ด พร้ อ ม แผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ซึ่ ง
ประกอบด้วยไฟล์บทความ (นามสกุล.doc) และไฟล์ภาพประกอบ บทความ (ถ้ามี) โดยไฟล์ภาพประกอบบทความ
มีนามสกุลjpg มีความละเอียด 300 Pixel/ Hi resolution
5.2 ส่งต้นฉบับถึงบรรณาธิการวารสารประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ชั้น 8 คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
5.3 หรือส่งต้นฉบับ (บทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษและบทความ)พร้อมไฟล์ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยไฟล์บทความ
(นามสกุล.doc)และไฟล์ภาพประกอบบทความ (ถ้ามี) โดย ไฟล์ภาพประกอบบทความมีนามสกุล .jpg มีความ
ล ะ เ อี ย ด 300Pixel/Hiresolutionไ ป ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ภ า ค วิ ช า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH
6. การพิจารณาบทความ
6.1 บทความต้องมีคุณค่าทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เนื้อหาสมบูรณ์ ถูกต้อง ภาษากระชับชัดเจน
ลาดับความคิดต่อเนื่องและมีการอ้างอิงและการเขียนรายการ บรรณานุกรมอย่างถูกต้อง
6.2 บทความต้องได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 2 คน หากบทความใด ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์
กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทั้งนี้เจ้าของ บทความจะต้องแก้ไขต้นฉบับให้แล้วเสร็จและส่งคืน
บทความแก่บรรณาธิการในเวลาที่กาหนด
7. การอ้างอิงและการเขียนรายการบรรณานุกรม
7.1 การเขียนอ้างอิงแยกจากเนื้อหาที่อยู่ตอนล่างของหน้า หรือ “เชิงอรรถ”
7.1.1 การพิมพ์เชิงอรรถจากหนังสือ
ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//หน้าที่อ้าง.
ผู้แต่งคนเดียว
กีรติบุญเจือ. (2528). ตรรกวิทยาทั่วไป. หน้า 22.

John Rex. (1980). Key Problems of Sociological Theory. p. 80.
ผู้แต่งสองคน
ดวงเดือน พันธุมนาวิน;และ จรรจา สุวรรณทัต. (2520). จิตวิทยาทั่วไป. หน้า 14.
Louis C. Nanassy; & Charles M. Fancher. (1990). General Business and Economics Understanding.
p.173.
หนังสือไม่ปรากฏผู้แต่งให้ลงชื่อเรื่องเป็นรายการแรก
ครรภ์มารดา. (2529). หน้า 30.
Life in China. (1983). p.60.
7.1.2 การพิมพ์เชิงอรรถจากหนังสือแปล
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//แปลโดยชื่อผู้แปล.//หน้าที่อ้าง.
เบนจามิน สป็อก; และไมเคิล บี. โรเทนเบิรก์ . (2536). คู่มือดูแลสุขภาพลูก น้อยยามป่วยไข้. แปลโดย ศักดิ์
บวร. หน้า 54.
7.1.3 สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นการรวมบทความ รวมเรื่องต่างๆ ในเล่มเดียวกัน
ชื่อผู้เขียน.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความหรือชื่อตอน.//ใน//ชื่อหนังสือ.//หน้าที่อ้าง.
ฝน แสงสิงแก้ว. (2516). มนุษยสัมพันธ์. ใน ความรู้สาหรับประชาชนของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา.
หน้า 24-40.
Fred J. Tichner. (1981). Apprenticeship and Employee Training. In The New Encyclopedia
Britannica, Macropedia, V1. pp.1018-1023.
(ถ้าไม่มีชื่อผู้เขียนบทความให้ใช้ชื่อบทความหรือชื่อตอนขึ้นก่อน)

7.1.4 หนังสือที่ออกในนามหน่วยงานราชการ หน่วยงานอิสระอื่น หรือองค์กรต่างๆ
ชื่อหน่วยงานที่ออก.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//หน้าที่อ้าง.
กระทรวงสาธารณสุข. (2524). โครงการวิจัยศึกษาต้นทุนของสถานบริการ สาธารณสุขในชนบท.
หน้า 3-4.
7.1.5 เอกสารที่ไม่เป็นเล่ม
ชื่อผู้เขียนหรือหน่วยงานที่ออก.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเอกสาร.//(ลักษณะของสิ่ง พิมพ์).//หน้าที่อ้าง.
มหาวิทยาลัยมหิดล. (2530). นิทรรศการสู่สันติภาพ. (แผ่นพับ). ไม่ปรากฏ เลขหน้า.
7.1.6 คาสั่งประกาศของหน่วยงานต่างๆ
ชื่อสถาบันหรือหน่วยงานที่ออกคาสั่ง. (ปี วัน เดือน ของคาสั่งหรือประกาศ). ชื่อคาสั่งหรือประกาศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2539, 28 กุมภาพันธ์). ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อ ง ปฏิทิ น
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2539.
7.1.7 การพิมพ์เชิงอรรถจากวารสาร
ภาษาไทย
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้เขียนบทความ.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.// ปีที่(ฉบับที่): หน้าที่อ้าง.
ขจิตรัตน์ ปูนพันธุ์ฉาย. (2539, 5 พฤศจิกายน). โรคอยากสุขของคนไทย. มติชนสุดสัปดาห์. 17(846):
62.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อต้น/ชื่อกลาง/ชื่อสกุลของผู้เขียนบทความ.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ. //ชื่อวารสาร.//ปีที่(ฉบับที่):
หน้าที่อ้าง.
Kirk Doran. (1996, January). Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing. Computer in
Libraries. 16(1): 39-42.
ถ้าไม่มีชื่อผู้เขียนให้นาชื่อบทความขึ้นมาเป็นรายแรก

ชื่อบทความ.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อวารสาร.//ปีที่(ฉบับที่): หน้าที่อ้าง.
โรคอยากสขุของคนไทย. (2539, 5 พฤศจิกายน). มติชนสุดสัปดาห์. 17(846): 62.
7.1.8 การพิมพ์เชิงอรรถบทความหรือความเห็นคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์
ผู้เขียน. (ปี พิ มพ์ วัน ที่ เดือน). ชื่ อบทความหรือชื่อหั วข้อในคอลัมน์ . ชื่อ หนั งสือพิ มพ์ . หน้าที่ ตีพิ ม พ์
บทความ.
ประสงค์ รณะนันท์. (2539, 17 ตุลาคม). การบังคับใช้แรงงาน รูปแบบที่ยังคงอยู่. มติชน. หน้า 21.
7.1.9 การพิมพ์เชิงอรรถข่าวจากหนังสือพิมพ์
พาดหัวข่าวหรือหัวข้อข่าว. (ปี, วัน เดือน). ชื่อหนังสือพิมพ์. หน้าที่อ้าง.
ครม.นัดสั่งลาอนุมัติแก่งเสือเต้น. (2539, 21 พฤศจิกายน). เดลินิวส์. หน้า 3.
7.1.10 การพิมพ์เชิงอรรถจากราชกิจจานุเบกษา
ชื่อกฎหมาย. (ปี, วัน เดือน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม...ตอนที่...หน้าที่อ้าง.
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527. (2527, 12 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม
101 ตอนที่ 144. หน้า 1-13.
7.1.11 การพิมพ์เชิงอรรถจากบทสัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. (ปี,วัน เดือนที่สัมภาษณ์). สัมภาษณ์โดย (ชื่อผู้สัมภาษณ์), ที่...(ระบุสถานที่ที่สัมภาษณ์)
โรจน์งามแม้น. (2545, 15 เมษายน). สัมภาษณ์โดย สันติ อิ่มใจจิตต์ ที่ สานักงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์.
7.1.12 การพิมพ์เชิงอรรถจากรายการวิทยุหรือโทรทัศน์
ผู้พูด. (ปี, วัน เดือนที่ออกอากาศ). ชื่อเรื่องเฉพาะตอน, ชื่อรายการ. สถานีที่ออกอากาศ. เวลาที่ออกอากาศ.

ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์. (2538, 26 มีนาคม). ครอบจักรวาล. สถานีวิทยุ ททบ. เอฟ.เอ็ม. 9.00-10.00.
7.1.13 การพิมพ์เชิงอรรถจากสื่อโสตทัศน์ประเภทภาพยนตร์ ภาพเลื่อน ภาพนิ่ง แผนที่ และวีดิทัศน์
ชื่อเรื่อง. (ปีที่ผลิต). (ชนิดของวัสดุ).
หนอนพยาธิในประเทศไทย. (2518). (ภาพยนตร์).
การเลี้ยงไก่. (2525). (วีดิทัศน์).
7.1.14 การพิมพ์เชิงอรรถจากสื่อโสตทัศน์ประเภทแถบบันทึกเสียง แผ่นเสียง แผ่นซีดี
ชื่อผูบ้ รรยายหรือผูพ้ ูดหรือผูข้ ับร้อง (ถ้ามี). (ปีที่ผลิต). ชื่อวัสดุุ (ประเภทของวัสดุ)
ลิปปนนท์ เกตุทัต. (2536). บทบาทของนักวิจัยในสังคมปัจจุบัน. (เทปตลับ).
7.1.15 ถ้าวัสดุอ้างอิงนั้นเป็นหนังสือหรือบทความจากวารสาร แต่ได้มาจากวัสดุย่อส่วน ให้ระบุคาบอกชนิดของ
วัสดุนั้นไว้ต่อจากชื่อเรื่องหรือชื่อวารสารแล้วแต่กรณี
เช่น
นิทานโบราณว่าด้วยราชสีหก์ บั ช้าง. (2417, กรกฎาคม). ดรุโณวาท. (ไมโครฟลิม์). 1: 48-52.
7.1.16 การพิมพ์เชิงอรรถจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่ผลิตหรือปีที่สืบค้น). ชื่อเรื่อง. (ประเภทของแหล่งข้อมูล).
David Bearman. (2000,December). Intellectual Property Conservancies. D-Lib Magazine. (Online).
7.1.17 การพิมพ์เชิงอรรถของวัสดุอ้างอิงที่มีการอ้างมากกว่า 1 ครั้ง
(ก) อ้างอิงวัสดุเดียวกันต่อเนื่องกันโดยไม่มีรายการอ้างอิงของวัสดุอื่นมาคั่นในการพิมพ์เชิงอรรถครั้งถัดไป
ให้ใช้คาว่า แหล่งเดิม. สาหรับภาษาไทย และใช้ Ibid. สาหรับ ภาษาอังกฤษ

กีรติ บุญเจือ. (2528). ตรรกวิทยาทั่วไป. หน้า 22.
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(ข) อ้างอิงวัสดุเดียวกัน แต่ต่างหน้ากันและมีรายการอ้างอิงของวัสดุอื่นมาคั่นในการพิมพ์เชิงอรรถครั้งถัดไปให้
พิมพ์ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ต่อด้วยคาว่า เล่มเดิม. สาหรับ ภาษาไทย และคาว่า op. cit. สาหรับภาษาอังกฤษ
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(ค) อ้างอิงวัสดุเดียวกัน หน้าเดียวกัน แต่มีรายการอ้างอิงของวัสดุอื่นมาคั่น ในการพิมพ์เชิงอรรถครั้งถัดไป
ให้พิมพ์ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ต่อด้วยคาว่า หน้าเดิม. สาหรับภาษา ไทย และคาว่า loc. cit. สาหรับภาษาอังกฤษ
กีรติ บุญเจือ. (2528). ตรรกวิทยาทั่วไป. หน้า 22.
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Macropedia, V1. pp.1018-1023.
John Rex. (1980). loc. cit.
7.2 การเขียนรายการบรรณานุกรมท้ายบทความ
7.2.1 การพิมพ์บรรณานุกรมจากหนังสือ
ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์.//เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ผู้แต่งคนเดียว
วิจิตรวาทการ,หลวง. (2535). กาลังความคิด. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรงุเทพฯ: มิเดียโฟกัส.
Chou, Ta-Kuan. (1992). The Custom of Cambodia. Bangkok: Siam Society.
ผู้แต่งสองคน
ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ จรรจา สุวรรณทัต. (2520). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: ศรีสารา.
Louis C. Nanassy; & Charles M. Fancher. (1990). General Business and Economics Understanding.
London: Macmillan.
หนังสือไม่ปรากฏผู้แต่งให้ลงชื่อเรื่องเป็นรายการแรก
ตราสามดวง. (2520). พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา.
The Custom of Cambodia. (1992). Bangkok: Siam Society.
7.2.2 หนังสือที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ
ชื่อเขียนเดิม.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่องภาษาไทย.//แปลโดยชื่อผู้แปล(ถ้ามี).//พิมพ์ ครั้งที่.//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์
เบนจามิน สป็อก; และไมเคิล บี. โรเทนเบิร์ก. (2536). คู่มือดูแลสุขภาพลูกน้อย ยามป่วยไข้. แปลโดย
ศักดิ์ บวร. กรุงเทพฯ: สมิต.
7.2.3 สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นการรวมบทความ รวมเรื่องต่างๆในเล่มเดียวกัน

ชื่อผู้เขียน.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความหรือชื่อตอน.//ใน//ชื่อหนังสือ.//ชื่อ บรรณาธิการหรือผู้รวบรวม
(ถ้ามี).//หน้าที่ตีพิมพ์บทความหรือตอนนั้น.// ครั้งที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์.//ชื่อสานักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.
ฝน แสงสิงแก้ว. (2516). มนุษยสัมพันธ์. ใน ความรู้สาหรับประชาชนของ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า
24-40. กรุงเทพฯ: โรงพยาบาล สมเด็จเจ้าพระยา.
Fred J. Tichner. (1981). Apprenticeship and Employee Training. In The New Encyclopedia Britannica,
Macropedia, V1. pp.1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica.
7.2.4 หนังสือที่ออกในนามหน่วยงานราชการ หน่วยงานอิสระอืน่ หรือองค์กรต่างๆ
ชื่อหน่วยงานที่ออก.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์.//เมืองที่พิมพ์: สานัก พิมพ์.
กระทรวงสาธารณสุข. (2524). โครงการวิจัยศึกษาต้นทุนของสถานบริการ สาธารณสุขในชนบท. กรุงเทพฯ:กอง
แผนงานสาธารณสุข กระทรวงฯ.

7.2.5 เอกสารที่ไม่เป็นเล่ม
ชื่อผู้เขียนหรือหน่วยงานที่ออก.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเอกสาร.//(ลักษณะของสิ่งพิมพ์) .//เมืองที่พิมพ์: หน่วยงานที่
พิมพ์.//อัดสาเนา.
สมบูรณ์ พรรณาภพ. (2530). สรุปคาบรรยายวิชาศึกษา 171-การศึกษาไทย. (เอกสารประกอบคาสอน).
กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ. อัดสาเนา.
7.2.6 คาสั่งประกาศของหน่วยงานต่างๆ
ชื่อสถาบันหรือหน่วยงานที่ออกคาสั่ง. (ปี วัน เดือน ของคาสั่งหรือประกาศ). ชื่อคาสั่งหรือประกาศ.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2539, 28 กุมภาพันธ์). ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง ปฏิทิน
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2539.

7.2.7 สิ่งพิมพ์ที่เป็นปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ .//ชื่อย่อปริญญา(สาขาหรือวิชาเอก).//
เมืองที่พิมพ์: สถาบันการศึกษาที่จัดพิมพ์.//อัดสาเนาหรือถ่ายเอกสาร
เลิศชาย ศิริชัย. (2537). การสูญเสียที่ดินและการตอบสนองด้านอาชีพของชาวนา: ศึกษากรณีหมู่บ้านภาคกลาง.
ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่าย
เอกสาร.
Patamaporn Yenbamrung. (1 9 9 2 ). The Emerging Electronic University: A Study of Student CostEffectiveness. Dissertation, Ph.D. (Library and Information Science). Austin: Graduate school The
University of Texas at Austin. Photocopied.
7.2.8 การพิมพ์บรรณานุกรมจากวารสาร
ภาษาไทย
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้เขียนบทความ.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่( ฉบับที่): หน้าที่อ้าง.
ขจิตรัตน์ ปูนพันธุ์ฉาย. (2539, 5 พฤศจิกายน). โรคอยากสุขของคนไทย. มติชนสุด สัปดาห์. 17(846):
62.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อต้น/ชื่อกลาง/ชื่อสกุลของผู้เขียนบทความ.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อ วารสาร.//ปีที่(ฉบับที่):
หน้าที่อ้าง.
Kirk Doran. (1996,January). Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing. Computer in
Libraries. 16(1): 39-42.

ถ้าไม่มีชื่อผู้เขียน ให้นาชื่อบทความขึ้นมาเป็นรายแรก
ชื่อบทความ.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อวารสาร.//ปีที่(ฉบับที่): หน้าที่อ้าง.

โรคอยากสุขของคนไทย. (2539, 5 พฤศจิกายน). มติชนสุดสัปดาห์. 17(846): 62.
7.2.9 การพิมพ์บรรณานุกรมบทความหรือความเห็นคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์
ผู้เขียน. (ปีพิมพ์ วันที่ เดือน). ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์. ชื่อหนังสือพิมพ์. หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
ประสงค์ รณะนันท์. (2539, 17 ตุลาคม). การบังคับใช้แรงงาน รูปแบบที่ยังคงอยู่. มติชน. หน้า 21.
7.2.10 การพิมพ์บรรณานุกรมข่าวจากหนังสือพิมพ์
พาดหัวข่าวหรือหัวข้อข่าว. (ปี,วัน เดือน). ชื่อหนังสือพิมพ์. หน้าที่อ้าง.
ครม.นัดสั่งลาอนุมัติแก่งเสือเต้น. (2539, 21 พฤศจิกายน). เดลินิวส์. หน้า 3.
7.2.11 การพิมพ์บรรณานุกรมจากราชกิจจานุเบกษา
ชื่อกฎหมาย. (ปี,วัน เดือน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม...ตอนที่...หน้าที่อ้าง.
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พ.ศ. 2527. (2527, 12 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 101
ตอนที่ 144. หน้า 1-13.
7.2.12 การพิมพ์บรรณานุกรมจากบทสัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. (ปี, วัน เดือนที่สัมภาษณ์). สัมภาษณ์โดย(ชื่อผู้สัมภาษณ์), ที่...(ระบุสถานที่ที่สัมภาษณ์)
โรจน์ งามแม้น. (2545, 15 เมษายน). สัมภาษณ์โดย สันติ อิ่มใจจิตต์ ที่สานักงาน หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์.
7.2.13 การพิมพ์บรรณานุกรมจากรายการวิทยุหรือโทรทัศน์
ผู้ พู ด . (ปี ,วั น เดื อ นที่ อ อกอากาศ). ชื่ อ เรื่ อ งเฉพาะตอน, ชื่ อ รายการ. สถานี ที่ ออกอากาศ. เวลาที่
ออกอากาศ.

ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์. (2538, 26 มีนาคม). ครอบจักรวาล. สถานีวิทยุ ททบ.,เอฟ.เอ็ม. 9.00-10.00.
7.2.14 การพิมพ์บรรณานุกรมจากสื่อโสตทัศน์ประเภทภาพยนตร์ ภาพเลื่อน ภาพนิ่ง แผนที่ และวีดิทัศน์
ชื่อเรื่อง. (ปีที่ผลิต). (ชนิดของวัสดุ). สถานที่ผลิต: ผู้ผลิต.
หนอนพยาธิในประเทศไทย. (2518). (ภาพยนตร์). กรุงเทพฯ: คอมมิวนิเคชั่น เอดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล.
การเลี้ยงไก่. (2525). (วีดิทัศน์). กรุงเทพฯ: เจริญโภคภัณฑ์.
7.2.15 การพิมพ์บรรณานุกรมจากสื่อโสตทัศน์ประเภทแถบบันทึกเสียง แผ่นเสียง แผ่นซีดี
ชื่อผู้บรรยายหรือผู้พูดหรือผู้ขับร้อง(ถ้ามี). (ปีที่ผลิต). ชื่อวัสดุ. (ประเภทของวัสดุ). สถานที่ผลิต: ผู้ผลิต.
ลิปปนนท์ เกตุทัต. (2536). บทบาทของนักวิจัยในสังคมปัจจุบัน. (เทปตลับ). กรงุเทพฯ: สานักหอสมดุกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
7.2.16 ถ้าวัสดุอ้างอิงนั้นเป็นหนังสือหรือบทความจากวารสาร แต่ได้มาจากวัสดุย่อ ส่วน ให้ระบุคาบอกชนิด
ของวัสดุนั้นไว้ต่อจากชื่อเรื่องหรือชื่อวารสารแล้วแต่กรณี เช่น
นิทานโบราณว่าด้วยราชสีหก์ บั ช้าง. (2417, กรกฎาคม). ดรุโณวาท. (ไมโครฟิลม์). 1: 48-52.
7.2.17 การพิมพ์บรรณานุกรมจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลจากหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. //(ปีที่พิมพ์หรือปีที่สืบค้น).// ชื่อเรื่อง.// สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์. // สืบค้นเมื่อ วัน เดือน ปี
(หรือ Retrieved เดือน ปี), จาก (from) ชื่อเว็บไซต์.
Davies, J. Eric; Wisdom,Stella; & Creaser, Claire. (2002). Out of Sight but Not Out of Mind:
Visually Impaired People’s Perspectives of Library and Imformation Services. Loughborough:

LISU. Retrieved September 20, 2003, from www.liboro.ac.uk/departments/dils/lisu/public.html.
ข้อมูลจากวารสาร
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์หรือวันเดือนของวารสารหรือปีที่สืบค้น). ชื่อบทความ. ชื่อ วารสาร. ปีที่(ฉบับที่) สืบค้น
เมื่อวัน เดือน ปี (หรือ Retrieved เดือน ปี), จาก (from) ชื่อเว็บไซต์.
Bearman, David. (2000,December). Intellectual Property Conservancies. D-Lib Magazine. 6(12).
Retrieved June 30, 2002, from http://www. dlib.org/dlib/december/bearman/12bearman.html.

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์หรือวันเดือนของหนังสือพิมพ์หรือปีที่สืบค้น). ชื่อบทความ. ชื่อ หนังสือพิมพ์. สืบค้น
เมื่อวัน เดือน ปี (หรือ Retrieved เดือน วัน ปี), จาก (from) ชื่อเว็บไซต์.
เปลว สีเงิน. (2546, 9 ตุลาคม). ราลึก 30 ปี 14 ตุลา. ไทยโพสต์. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2546, จาก
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7.2.18 บรรณานุกรมรายการวัสดุอ้างอิงที่เป็นผู้แต่งคนเดียวกันการอ้างอิงที่อยู่ ลาดับที่สองหรือสามหรือครั้ง
ต่อๆไปไม่ต้องลงชื่อผู้แต่ง ให้ใช้เส้นตรงหรือเส้นประความยาว เท่ากับ 7 ตัวอักษร จบด้วยมหัพภาคแล้วจึง
เป็นรายการ ปีที่พิมพ์และชื่อเรื่อง แต่ถ้ารายการ บรรณานุกรมที่ซ้านั้นต้องไปพิมพ์ในหน้าถัดไปการพิมพ์ชื่อผู้
แต่งต้องลงในรูปแบบเต็ม ห้ามใช้เส้นประ ตัวอย่างเช่น
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกสารส่วนบุคคล ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ สบ. 9.3.1./27
“ถ้อยคาถอดจากเทปบันทึกเสียงการอภิปรายซักถามคณะ กรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กับคณะผู้จัดทาหนังสือ “ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส.ม.ธ. 2513” วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย” (2 ตุลาคม 2513).
______________ สบ.9.3.1/41 “ปัญหาการเดินขบวนของนิสิตมหาวิทยาลัย” (21 มิถุนายน 2514).
______________ สบ.9.3.1/49 “กรณี ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์” (เมษายน 2515).
______________ สบ.9.4.5/24 “นิทรรศการจีนแดง,” (มกราคม2517).

