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ระดับอุดมศึกษา. วารสารสำนักวิทยบริการ, 3 (3) หน้า 12-17. 

การอ้างอิง (Seidenberg and McClelland’s study. (n.d.). as cited in Coltheart, Curtis,  
   Atkins, & Haller, 1993 : 589-608) 
บรรณานุกรม Seidenberg and McClelland’s study. (n.d.). as cited in Coltheart, M., 

Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud ; 
Dual-route and parallel-distributed-processing Approaches. 
Pychological Review, 100, pp. 589-608. 



30 
 

 
 

ถ้าให้ความสำคัญของเอกสารรองมากกว่า ให้ขึ้นต้นด้วยผู้แต่งและชื่อเรื่องของเอกสารรอง ใช้คำว่า 
“อ้างจาก” หรือ “กล่าวจาก” (“quoting” หรือ “citing”) นำหน้าชื่อผู้แต่งของเอกสารเดิม 
กมลา รุ่งอุทัย. (2531). หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกันฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (AACR2).  
               ม.ป.ท. : ม.ป.พ. อา้งจาก สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์. (2510). หลักเกณฑ์การทำบัตรรายการ 
            หนังสือภาษาไทยฉบับสมบูรณ์และตัวอย่างบัตร. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
การวิจารณ์หนังสือ 
Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Review of The book The  
             self-knower : A hero under control]. Contemporary Psychology, 38, pp. 
             466-457. 
การวิจารณ์ภาพยนตร์ 
Webb, W. B. (1984). Sleep, perchance to recall a dream [Review of the Film Theater of  
             the night : The Science of sleep and dreams]. Contemporary Psychology, 29,  
               260. 
ภาพยนตร์ 
วิโรจน์ ริจิรานุวัฒน ์(ผู้สร้าง) และวิรัช ริจิรานุวัฒน์ (ผู้อำนวยการสร้าง). (2530).กรุงเทพฯ เมืองอมร  
                 [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ : ทัวร์ทอง. 
แผ่นเสียง 
Shocken, M. (1992). Over the waterfall. On Arkansas traveler [CD]. New York : Polygram  
                Music. 
แถบบันทึกเสียง 
ยุพดี พยัคฆพันธ์ (ผู้บรรยาย). (2530). ยาสมุนไพร (แถบบันทึกเสียง เลขท่ี 312). กรุงเทพฯ :  
               องค์การวิทยาศาสตร์การแพทย์. 
เอกสาร 
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงยุติธรรม ร.6 ย.1/1 
              เรื่องโรงเรียนกฎหมาย (24 กุมภาพันธ์ 2452-1 ตุลาคม 2461). 
เอกสารเย็บเล่ม 
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ร.5 รล.- 
             มท. เล่ม 1 (จ.ศ. 1229-1230). 
 



31 
 

 
 

ภาพ 
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. ภาพส่วนบุคคลเจ้าการิละวงศ์ ณ เชียงใหม่ ภ.สบ.19.2 1/9 ภาพพระที่นั่ง 
                อนันตสมาคม. 
รูปถ่ายทางอากาศ 
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. รูปถ่ายทางอากาศ ชุด WilliamsHunt ภ. WH. 2/1 รูปบริเวณ 
             พระบรมรูปทรงม้า (พ.ศ. 2489). 
แผนที่ แบบแปลน แผนผัง 
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. แผนที่กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ผ.ร.5 ม.25  
                แผนที่แสดงที่พักทหารฝ่ายสยามจับพวกขบถปาหัง (พ.ศ. 2438). 
หนังสือใบลาน ที่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ชื่อแบบฉบับและชื่อฉบับ 
ขุททกสิกขา. บาลีพระขุททกสิกขา โดยพระธรรมศิริ. (ม.ป.ป.). หอสมุดแห่งชาติ. (หนังสือใบลาน 1 ผูก.  
                อักษรขอม. ภาษาบาลี. เส้นจาร. ฉบับทอง. ม.ป.ส.เลขที่ 3890/ก/1). 
หนังสือใบลาน ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีช่ือแบบฉบับและชื่อฉบับ 
ปัญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก. (ม.ป.ป.). หอสมุดแห่งชาติ. (หนังสือใบลาน 1 ผูก.อักษรขอม. ภาษาบาลี.  
                 เส้นจาร. ฉบับล่องชาด. ม.ป.ส.เลขที่ 813/ฉ./1.). 
หนังสือสมุดไทย 
ความทรงจำ เรื่องกรุงเก่าเสียแล้ว เจ้าตากมาตั้งเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129. (2310). หอสมุดแห่งชาติ.  
                (หนังสือสมุดไทยดำ. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นขาว เลขที่ 28. หมวดจดหมายเหตุ ธบ.). 
กระดาษเพลา 
กฎกระทรวงกลาโหมได้แก่พระยานครศรีธรรมราช จ.ศ. 1173. (2354). หอสมุดแห่งชาติ.          
              (กระดาษเพลา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดินสอ. เลขที่ 15. หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.2.). 
กระดาษฝรั่ง 
สำเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138. (2319). หอสมุดแห่งชาติ. (กระดาษฝรั่ง. อักษรไทย. ภาษาไทย.  
                เส้นหมึก. เลขที่ 7/ก หมวดจดหมายเหตุ ธบ.). 
สมุดฝรั่ง 
สำเนาคำปรึกษาเรื่องตั้งพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ จ.ศ. 1144. (2325) หอสมุดแห่งชาติ.  
                (สมุดฝรั่ง.อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นหมึก. เลขที่ 1/ข หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.1). 
 
 



32 
 

 
 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Online / CD Network) 
Academic American encyclopedia. (1995). (online).  Grolier (producer). Available : Dow  
                 Jones News Retrieval Service/ENCYC. 27 May 1995. 
อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์. (2542). ประวัติและความเป็นมาของวิชาการความอุดมสมบูรณ์ของดิน ใน 
             ความอุดมสมบูรณ์ของดิน. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://158.108.200.11/soil/009hom- 
                1/009421/chap1.htm#era1. 25 ตุลาคม 2542.  
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online / CD Network) 
Kenneth, I. (1998). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of  
            Buddhist Ethics, 2, (9 pars.). (online). Available: 
                http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html. 15 June 1998. 
การลงรายการแผ่นซีดีรอมที่ให้บริการในระบบออนไลน์ 
Social Science Index [Bibliographic database]. (1983). H.W. Wilson (Producer). (CD-ROM).  
การลงรายการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) 
Chumpot Wanichagul. (chumpot@rikc.ac.th). (1998, January 17). Websis. E-mail to Stanley 
               Aung (Aung@theinfocentre.com). 
การลงรายการ FTP/Gopher/HTTP/Telnet/USENET/WWW 
TWU women’s collection. (1992, December 22). (online). Available FTP : 
              una.hh.lib.umich.edu/newstuff/diversify/abouttwn. 15 May 1995. 
FTP 
Barlow, P. (1992). The Joshua tree quakes. CORE, 1(8). (online). Available FTP : ftp.eff.org 
                Directory: pub/journals File: core 1.08. 
Gopher 
Weintraub, I. (1994). Fighting environmental racism : A selected Annotated Bibliography.  
                Electronic Green Journal, 1(1). (online). Available Gopher : Marvel.loc.gov  
                Directory: Global Electronic Library (by subject)/Natural Science/Environmental  
              Sciences/Environmental Science Journals/Electronic Green Journal/File: Article :  
                by Irwin Weintraub FIGHTING ENVIRONMENTAL RACISM. 
 
 

http://158.108.200.11/soil/009hom-
mailto:Aung@theinfocentre.com
ftp://ftp.eff.org/


33 
 

 
 

Telnet 
Hennequin, W. (1992). Sonnet to the Bichanese. DargonZine, 5(1). (online). Available  
                 Telnet : gopher2.tc.umn.edu Directory : Libraries/newpapers, Magazines, and  
                 Newsletters/Literary Journals/DargonZine/Vol. 5 File: N.01 03-20-92. 
USENET 
Jankowski, T. (1995, June5). Eastern Europe is being warned to return property to  
             Holocaust victims. (online). Available USENET : soc.culture.ukrainia. 8 June 1995. 
WWW 
อานันท์ ปันยารชุน. (2547). ธรรมรัฐ (Good Governance). (ออนไลน์). แหล่งที่มา :  
               http://Anandp.in.th./th_Speech/t04305.html. 13 พฤศจิกายน 2548.  
การสัมภาษณ์ 
ดิลก บุญเรืองรอด. (2543, กรกฎาคม 14). อธิการบดี, สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. สัมภาษณ์.  
Page, O. (1991, March 5). President. Austin Peay State University. Interview. 
บทสัมภาษณ์ตีพิมพ์ 
Hanks, N. (1974, October 7). Chairperson, National Endowment of the Arts. Interview. U.S.    
             News and World Report, pp. 58-60. 
พิจิตต รัตตกุล. (2543, กรกฎาคม). ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร. สัมภาษณ์. ไฮ-คลาส, 194,  
                หน้า 23-30. 
จดหมายส่วนตัว 
ชวน หลีกภัย. (2543, มกราคม 16). จดหมายถึงครู 
Weathers, W. (1991, March 5). Letter to the author. 
จดหมายตีพิมพ ์
อนุมานราชธน, พระยา. (2481, กรกฎาคม 24). จดหมายถึงสมใจ. จดหมายจากพ่อถึงลูก. โดย  
               พระยาอนุมานราชธน. (2532). กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป. 
Eisenhower, D. (1968, April 20). Letter to Richard Nixon. Memoirs of Richard Nixon. By 
               Richard Nixon. (1978). New York : Grosset. 
 
 

 



34 
 

 
 

 
 
 
 
                   
 
    


