
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 
 

การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร ครูผูสอน

จะตองวิเคราะหปญหาของผูเรียน จากนั้นจึงเลือกใชเทคนิควิธีการหรอืกิจกรรม สื่อการเรียนการ

สอนที่เหมาะสม มาใชเพื่อแกไขปญหานั้นๆใหหมดไป ซึ่งจากการวิเคราะหปญหาของนักเรียนที่

เรยีนวิชาการใชหองสมุด 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่องการเขียนบรรณานุกรม 

พบวานักเรียนขาดความรู ความเขาใจ และขาดทักษะในการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสอืที่อาน

และคนควา ดังนั้นผูจัดจึงไดสรางเอกสารประกอบการเรียน 

ใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและใชประกอบการเขียนบรรณานุกรมประเภทตางๆ 

เอกสารประกอบการเรียน เร่ืองการเขียนบรรณานุกรม  ประกอบดวย 

ชุดที่ 1 การเขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ 

ชุดที่ 2 การเขียนบรรณานุกรมประเภทวารสารและหนังสือพิมพ 

ชดุที่ 3 การเขียนบรรณานุกรมประเภทบทความ 

ชุดที่ 4 การเขียนบรรณานุกรมประเภทสื่ออิเลก็ทรอนิกส 

เอกสารประกอบการเรียน ชุดนี้ คือ ชุดที่ 1 เรื่อง การเขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสอื

ภาษาไทย ผูจัดทำจัดทำขึ้นเพ่ือใหนักเรยีนไดศึกษาคนควาและใชประกอบการเรียนในรายวิชา     

ท30205  การใชหองสมุด 1 

ผูจัดทำไดสรางเอกสารประกอบการเรียนจากประสบการณการสอนและ จากแหลงเรียนรู

ตางๆ โดยไดเรยีบเรียงและเพ่ิมเติมใหเอกสารประกอบการเรียนมีความสมบูรณและ ถูกตอง 

เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งนักเรยีนและครูผูสอนสามารถนำไปใชประโยชนเพื่อการเรียนการสอนให

บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรและมีคุณภาพ       

 

 

                            กรรณิกา   พรหมเผา 

                                                                               ผูจัดทำ 

 

 

 

 



 

1 

                                        คำชี้แจง 

                        ในการใชเอกสารประกอบการเรียน 

 

 

เอกสารประกอบการเรียนเลมนี้ สรางขึ้นเพ่ือใหนักเรยีนไดศึกษาดวยตนเอง โดยนักเรียน

จะไดประโยชนจากเอกสารประกอบการเรียนตามจุดประสงคที่ตั้งไว ดวยการปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตอไปนี้อยางเครงครดั 

1. นักเรยีนอานจุดประสงคการเรียนรูกอนลงมือศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 

2. นักเรยีนทำแบบทดสอบกอนการศึกษาบทเรียน แลวตรวจคำตอบจากเฉลยแลวจึงศึกษา

บทเรยีนตอไปจนจบ 

3. นักเรยีนตองอานเน้ือเรื่องไปตามลำดับ โดยไมเวนหนา หามเปดขามเพราะจะทำใหการ

เรยีนในบทเรียนไมตอเนื่อง 

4. ถามีคำสั่ง หรือคำถามอยางไร ตองปฏิบัติตามทุกอยาง 

5. การทำแบบทดสอบกอนหลังและการศกึษาบทเรียน หรือตอบคำถามในหนวย 

การเรียน ใหใชกระดาษคำตอบที่จัดเตรียมไวให และอยาขีดเขียนสิ่งตางๆ ลงในบทเรียน 

6. บทเรยีนนี้จะเสนอเนื้อหาเปนเรื่อง และมีตัวอยางการเขียนบรรณานุกรมประเภทตางๆ

อยางละเอียด 

7. การทำขอสอบกอนและหลังเรียนอยาเปดเฉลยกอน  

8. ถานักเรียนสงสัยหรือไมเขาใจในเนื้อหาใหทบทวนใหม ถายังไมเขาใจใหสอบถาม

ครผููสอน 

9. สงคนืเอกสารประกอบการเรียนนี้ตามกำหนดเวลาและตองรกัษาใหอยูในสภาพดี 
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ผลการเรียนรู 

 

 เขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสือภาษาไทยตามรูปแบบตางๆไดถูกตอง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 

 1. อธิบายความหมายของบรรณานุกรมได 

 2. เขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสอืภาษาไทยได 

 3. เขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสอืภาษาอังกฤษได 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการเรียนรู 

 



 

3 
                    

                                            แบบทดสอบกอนเรียน 
                  

 

เร่ืองการเขียนบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาอังกฤษ      

จำนวน 10 ขอ ใชเวลา 20 นาที 

คำช้ีแจง  ใหนักเรียนพิจารณาวาคำตอบขอใดเปนคำตอบที่ถูกตองที่สุด แลวกากบาท ( × )  

ลงในกระดาษคำตอบที่แจกให 

1.ขอใดกลาวถึงความหมายของบรรณานุกรมไดถูกตองที่สุด 

    ก. รายการของทรัพยากรสารนิเทศที่ใชคนควาประกอบการเขียนรายงาน และนํามาอางอิง   

ไวทายเลม 

   ข. รายการของทรัพยากรสารนิเทศไดแกช่ือหนังสอื ชื่อผูแตง และปที่พิมพและนำมาอางอิง

ไวทายเลม 

   ค. รายการของทรัพยากรสารนิเทศที่ใชประกอบการคนควาเพ่ือใหทราบชื่อผูแตง 

   ง. รายการของทรัพยากรสารนิเทศที่ใชประกอบการคนควาที่รวบรวมเฉพาะชื่อผูแตง และ

ชื่อหนังสอื 
 

2. เพราะเหตุใดตองเขียนบรรณานุกรมไวที่สวนทายรายงาน 

    ก. ใชเปนหลักฐานอางอิงแสดงถึงแหลงขอมูลที่ใชประกอบการเขียนรายงาน 

     ข. เปนรายชื่อเอกสารสิ่งพิมพที่นาสนใจสำหรับใชประกอบการศึกษาคนควา 

    ค. แสดงถึงแหลงขอมูลตางๆที่อาจเปนประโยชนสำหรับการอางอิง 

     ง. เปนรายชื่อหนังสือ หรอืเอกสารที่ใหผูสนใจไปหาอานเพ่ิมเติม 

3. ขอใดเปนลักษณะเฉพาะของบรรณานุกรม 

     ก. ใหรายละเอียดเกี่ยวกับเน้ือหาของสิ่งพิมพอยางสมบูรณ 

     ข. เรียงตามลำดับอักษรช่ือผูแตง หรือเรียงตามลำดับเลขหมู 

     ค. มีภาพปก  พรอมบรรณนิทัศน 

    ง. ใหรายละเอียดเก่ียวกับชื่อผูแตง  ชื่อสิ่งพิมพ  สถานที่พิมพ  สำนักพิมพ  ปที่พิมพ 
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4. ขอใดเขียนบรรณานุกรมในสวนของผูแตงไดถูกตอง 

     ก. นายแพทยเสนอ  อินทรสุขศรี 

     ข. รองศาสตราจารยมนสั   พรหมเผา 

    ค. นางสาวแกวตา   มานะกิจ 

     ง. เสนอ  อินทรสุขศรี 

5. กรณหีนังสือพิมพครั้งที่ 1 จะลงรายการบรรณานุกรมอยางไร 

     ก. ใสพิมพครั้งที่ 1 

     ข. ไมใสครั้งที่พิมพกรณีพิมพครั้งที่  

     ค. ใส พิมพครั้งที่(1) 

     ง. ___ใสเคร่ืองหมายนี้แทน 

6. ขอใดเขียนบรรณานุกรมในสวนสำนักพมิพไดถูกตอง 

     ก. สำนักพิมพโอเดียนสโตร 

    ข. พิมพที่สำนักพิมพโอเดียนสโตร 

   ค. โอเดียนสโตร 

     ง. โอเดียนสโตร,สำนักพิมพ 

7. กรณีไมพบปที่พิมพในหนังสือ จะลงบรรณานุกรมอยางไร 

     ก. ใชอักษรยอ ม.ป.ป.  ข. เขียนไมปรากฏผูแตง 

     ค. ไมตองเขียนอะไรเลย ง. ใหเครื่องหมาย _ แทนรายการผูแตง 

8. ขอใดเขียนบรรณานุกรมหนังสอืภาษาอังกฤษไดถูกตอง 

      ก. Weyg, Jerry.  Financial Accounting.  New York : John Wiley, 1999. 

      ข. Weyg, Jerry.  Financial Accounting.  New York : John Wiley, 1999. 

      ค. Weyg, Jerry.  Financial Accounting.  New York , 1999. 

      ง. Weyg, Jerry.  Financial Accounting.  New York , 1999. 

9. การลงรายการบรรณานุกรมหนังสอืภาษาอังกฤษกรณีไมพบปที่พิมพจะใชอักษรยอขอใด

ถูกตอง 

      ก. n.d.      ข. n.p. 

      ค. n.e.    ง. n.o. 
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10. ผูแตงชื่อ John W.Smith  ลงรายการบรรณานุกรมไดตามขอใด 

        ก.  John  Smith, W 

        ข.  W.John  Smith 

        ค.  Smith, W. John 

        ง.  Smith, John W 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

เรื่องการเขียนบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ 
 

 

1. ก 

2. ก 

3. ง 

4. ง 

5. ข 

6. ค 

7. ก 

8. ก 

9 ก 

10. ค 
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                       โครงสรางรูปแบบบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย    

 

 
  

ความหมายของบรรณานุกรม 

        

 บรรณานุกรม  คือ  รายชื่อหนังสอืเอกสาร  สิ่งพิมพตาง ๆ รวมทั้งโสตทัศนวัสดุ  และสื่อ

อีเล็กทรอนกิส ที่นำมาเปนหลักฐานอางอิงในการเขียนรายงานโดยเรยีงตามลำดับอักษรไวทายเรือ่ง 

 

จุดมุงหมายในการเขียนบรรณานุกรม 

         

         1.  ทำใหรายงานนั้นเปนรายงานที่มีเหตุผล มีสาระนาเชื่อถือ 

         2.  เปนการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่นจึงนำมาอางไว 

         3.  เปนแนวทางสำคัญสำหรับผูสนใจตองการศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมโดยศึกษาไดจาก

บรรณานุกรมนั้น ๆ  

         4.  สามารถตรวจสอบขอเท็จจริงที่นำมาอางได  
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วิธีเขียนบรรณานุกรม  

        การเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือ  ผูเรียนสามารถนำขอมูลจากหนาปกใน และดานหลัง

ของหนาปกใน ของหนังสือเลมที่บันทึกขอมูลมาเขียนบรรณานุกรมดังนี้ 

        1.  เขียนไวในสวนทายของรายงาน 

        2.  เขียนเรียงลำดับอักษรชื่อผูแตง ในกรณีที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหเขียน

บรรณานุกรมภาษาไทยกอน 

        3.  บรรทัดแรกของบรรณานุกรมชิดดานซายที่เวนจากขอบกระดาษเขามา  1.5  นิ้ว  ถายัง

ไมจบ เม่ือขึ้นบรรทัดใหมโดยยอหนาเขามาประมาณ  7  ชวงตัวอักษรของบรรทัดแรก  ใหเขียน

ตรงกับชวงตัวอักษรที่  8  

        4.  รายละเอียดในโครงสรางรูปแบบบรรณานุกรมหนังสือ   มีดังน้ี 

 

โครงสรางรูปแบบบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย   แบบ ก 

        

ชื่อ / ชื่อสกุล. / / ช่ือเรือ่ง. / / ครั้งทีพ่ิมพ. / / เมืองทีพ่ิมพ / : / ผูรับผิดชอบในการพิมพ, 

 / / / / / / /ปที่พมิพ. 

      ชื่อเรื่องพิมพตัวอกัษรหนา 

                                      . มหัพภาค 

                                                        : ทวิภาค หรือโคลอน colon 

หมายเหตุ  / หมายถึง การเวนระยะการพิมพ 1 เคาะ หรือ 1 ตัวอักษร 
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โครงสรางรูปแบบบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย   แบบ ข 

 

 

ชื่อ / ชื่อสกุล. / / (ปทีพ่ิมพ). / / ช่ือเรือ่ง. / / ครั้งทีพ่ิมพ. / / เมืองทีพ่ิมพ / : / 

/ / / / / / /ผูรับผิดชอบในการพิมพ.  

 

 

           วงเล็บ (  )   นขลิขิต 

                         ชือ่เรื่องพิมพตัวอักษรหนา 

                                                         . มหัพภาค 

                                                                     : ทวิภาค หรือโคลอน 

colon 

 

 

 

       หมายเหต ุ / หมายถึง การเวนระยะการพิมพ 1 เคาะ หรือ 1 ตัวอักษร 
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  จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย  จุดประสงค  และโครงสรางของการเขียนบรรณานุกรมได 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ใหนักเรยีนตอบคำถามตอไปนี้อยางละเอียด 

 1) บรรณานุกรม คืออะไรจงอธิบายอยางละเอียด 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 2) การเขียนบรรณานุกรมมีจุดประสงคเพ่ืออะไร 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

3) นักเรยีนสามารถนำขอมูลสวนใดบางของหนังสือมาเขียนรายละเอียดทางบรรณานุกรม 

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

 

                     ใบกจิกรรม ชุดที ่1.1 

  โครงสรางรูปแบบบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย    
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 4) ใหนักเรียนเขียนโครงสรางรปูแบบบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย   แบบ ก 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 5) ใหนกัเรียนเขียนโครงสรางรปูแบบบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย   แบบ ข 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 6) ใหนกัเรียนอธิบายความแตกตางระหวางโครงสรางรปูแบบการเขียน 

บรรณานุกรมแบบ ก และ แบบ ข 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

7) เครื่องหมายที่ใชเปนสัญลักษณในการเขียนบรรณานุกรมมีอะไรบาง 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 8) เครื่องหมาย / ที่ใชเปนสัญลักษณหลงัเครื่องหมายตางๆหมายถึงอะไร 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 9) คำวา “ เมืองที่พิมพ ” หมายถึงอะไร 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 10) คำวา “ ผูรบัผิดชอบในการพิมพ ” หมายถึงอะไร 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย  จุดประสงค  และโครงสรางของการเขียนบรรณานุกรมได 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ใหนักเรยีนตอบคำถามตอไปนี้อยางละเอียด 

 1) บรรณานุกรม คืออะไรจงอธิบายอยางละเอียด 

บรรณานุกรม  คือ  รายชื่อหนังสือเอกสาร  สิ่งพิมพตาง ๆ รวมทั้งโสตทัศนวัสดุ  และสื่อ

อีเล็กทรอนกิส ที่นำมาเปนหลักฐานอางอิงในการเขียนรายงาน  โดยเรยีงตามลำดับอักษรไวทาย

เรื่อง 

2) การเขียนบรรณานุกรมมีจุดประสงคเพื่อ 

        1.  ทำใหรายงานนั้นเปนรายงานที่มีเหตุผลมีสาระนาเชื่อถือ 

        2.  เปนการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่นจึงนำมาอางไว 

        3.  เปนแนวทางสำคัญสำหรับผูสนใจตองการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม โดยศึกษาไดจาก

บรรณานุกรมนั้น ๆ  

        4.  สามารถตรวจสอบขอเท็จจริงที่นำมาอางได  

 

 

 

 

 

 

                         เฉลยใบกิจกรรม  

เรือง โครงสร้างรูปแบบบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย    
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3) นักเรยีนสามารถนำขอมูลสวนใดของหนังสือมาเขียนรายละเอียดทางบรรณานุกรม 

ชื่อหนังสอื ชื่อผูแตง ครั้งที่พิมพ สถานที่พิมพ สำนักพิมพ ปที่พิมพ 

 

 

 4) ใหนกัเรียนเขียนโครงสรางรปูแบบบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย   แบบ ก 

 

      ชื่อ / ชื่อสกุล. / / ชื่อเรื่อง . / / ครั้งที่พิมพ. / / เมืองที่พิมพ / : / ผูรับผิดชอบในการพิมพ 

        / / / / / / /  ปที่พิมพ. 

 

  

5) ใหนักเรียนเขียนโครงสรางรปูแบบบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย   แบบ ข 

 

      ชื่อ / ชื่อสกุล. / / (ปที่พิมพ). / / ชื่อเร่ือง . / / ครั้งที่พิมพ. / / เมืองที่พิมพ / : ผูรับผิดชอบ                     

      / / / / / / / ในการพิมพ.  

 

 6) ใหนักเรียนอธิบายความแตกตางระหวางโครงสรางรูปแบบการเขียน

บรรณานุกรมแบบ ก และ แบบ ข 

 

แตกตางที่ปที่พิมพ คือ แบบ ก ปที่พิมพอยูหลังผูรับผิดชอบในการพิมพ 

แบบ ข ปที่พิมพอยูหลังชื่อเรื่อง 
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7) เครื่องหมายที่ใชเปนสัญลักษณในการเขียนบรรณานุกรมมอีะไรบาง 

. มหัพภาค  

วงเลบ็ (  )   นขลิขิต    

: ทวิภาค หรือโคลอน colon    

, จุลภาค 

 

 

 8) เครื่องหมาย / ที่ใชเปนสัญลักษณหลังเครื่องหมายตางๆหมายถึง 

           / หมายถึง การเวนระยะการพิมพ 1 เคาะ หรอื 1 ตัวอักษร      

                

      

 9) คำวา “ เมืองที่พิมพ ” หมายถึง 

  ชือ่จงัหวัด ชื่อเมือง ชื่อรัฐ หรอืชื่อประเทศ ซึ่งเปนที่ตั้งของสำนักพิมพที่ผลิตหนังสือเลมนั้น 

  

 

10) คำวา “ ผูรับผิดชอบในการพิมพ ” หมายถึง 

สำนักพิมพ, โรงพิมพ, หนวยงานที่จัดทำ  หรือ ผูที่มีสวนรับผิดชอบในการพิมพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 
 

การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร ครูผูสอน

จะตองวิเคราะหปญหาของผูเรียน จากนั้นจึงเลือกใชเทคนิควิธีการหรือกิจกรรม สื่อการเรียนการ

สอนที่เหมาะสม มาใชเพื่อแกไขปญหานั้นๆใหหมดไป ซึ่งจากการวิเคราะหปญหาของนักเรียนที่

เรยีนวิชาการใชหองสมุด 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่องการเขียนบรรณานุกรม 

พบวานักเรียนขาดความรู ความเขาใจ และขาดทักษะในการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือที่อาน

และคนควา ดังนั้นผูจัดจึงไดสรางเอกสารประกอบการเรียนใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและใช

ประกอบการเขียนบรรณานุกรมประเภทตางๆ 

เอกสารประกอบการเรียน เร่ืองการเขียนบรรณานุกรม  ประกอบดวย 

ชุดที ่1 การเขียนบรรณานุกรมประเภทหนงัสอืภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ 

ชุดที่ 2 การเขียนบรรณานุกรมประเภทวารสารและหนังสือพิมพ 

ชดุที่ 3 การเขียนบรรณานุกรมประเภทบทความ 

ชุดที่ 4 การเขียนบรรณานุกรมประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เอกสารประกอบการเรียน ชดุนี้ คือ ชุดที่ 1 เรื่อง การเขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสือ

ภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ ผูจัดทำจัดทำขึ้นเพื่อใหนักเรยีนไดศึกษา คนควา และใช

ประกอบการเรยีนในรายวิชา ท30205 การใชหองสมุด 1 

ผูจัดทำไดสรางเอกสารประกอบการเรียนจากประสบการณการสอนและจากแหลงเรยีนรู

ตางๆ โดยไดเรยีบเรียงและเพ่ิมเติมใหเอกสารประกอบการเรยีนมีความสมบูรณและ ถูกตอง 

เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนและครูผูสอนสามารถนำไปใชประโยชนเพ่ือการเรียนการสอนให

บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรและมีคุณภาพ       

 

 

                            กรรณิกา   พรหมเผา 

                                                                              ผูจัดทำ 
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คำชี้แจง 

ในการใชเอกสารประกอบการเรียน 

 

 

เอกสารประกอบการเรียนเลมนี้ สรางขึ้นเพื่อใหนักเรยีนไดศึกษาดวยตนเอง   โดยนักเรียน

จะไดประโยชนจากเอกสารประกอบการเรียน ตามจุดประสงคที่ตั้งไวดวยการปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตอไปนี้อยางเครงครดั 

1. นักเรยีนอานจุดประสงคการเรียนรูกอนลงมือศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 

2. นักเรยีนทำแบบทดสอบกอนการศึกษาบทเรียน แลวตรวจคำตอบจากเฉลยแลวจึงศึกษา

บทเรยีนตอไปจนจบ 

3. นักเรยีนตองอานเน้ือเรื่องไปตามลำดับ โดยไมเวนหนา หามเปดขามเพราะจะทำใหการ

เรยีนในบทเรียนไมตอเนื่อง 

4. ถามีคำสั่ง หรือคำถามอยางไร ตองปฏิบัติตามทุกอยาง 

5. การทำแบบทดสอบกอนหลังและการศกึษาบทเรียน หรอืตอบคำถามในหนวย 

การเรียน ใหใชกระดาษคำตอบที่จัดเตรียมไวให และอยาขีดเขียนสิ่งตางๆ ลงในบทเรียน 

6. บทเรียนนี้จะเสนอเนื้อหาเปนเรื่อง และมีตวัอยางการเขียนบรรณานุกรมประเภทตางๆ

อยางละเอียด 

7. การทำขอสอบกอนและหลังเรียนอยาเปดเฉลยกอน  

8. ถานักเรียนสงสัยหรือไมเขาใจในเนื้อหาใหทบทวนใหม ถายังไมเขาใจใหสอบถาม

ครผููสอน 

9. สงคนืเอกสารประกอบการเรียนนี้ตามกำหนดเวลาและตองรกัษาใหอยูในสภาพดี 
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ผลการเรียนรู 

 

 เขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสือภาษาไทยตามรูปแบบตางๆไดถูกตอง 

 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 

 1. อธิบายความหมายของบรรณานุกรมได 

 2. เขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสือภาษาไทยได 

 3. เขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสอืภาษาอังกฤษได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการเรียนรู้ 
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                         การเขียนบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย 

 

    ผูแตงคนเดียว  

 

สาระนารู  :  แบบ ก    ปที่พิมพอยูหลังสำนักพิมพ   

ตัวอยางแบบ ก    

 

เพชรยุพา   บูรณสิริจรุงรัฐ.  อยากเปนหมอ.  พิมพครั้งที่ 4.   กรุงเทพมหานคร : เจริญอักษร,   

                  2554. 

 

 

สาระนารู  :  แบบ ข  ปที่พมิพ ใส ( )อยูหลังช่ือผูแตง 

ตัวอยางแบบ ข 

 

เพชรยุพา   บูรณสิริจรงุรัฐ.  ( 2554 ).  อยากเปนหมอ.  พิมพครัง้ที่ 4.   กรุงเทพมหานคร :    

                 เจริญอักษร.    
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        ผูแตง 2 คน 

 

 

                 ใหใสคำวา  “และ” เช่ือมระหวางคนที่ 1 กับคนที่ 2 

 

 ตัวอยางแบบ ก 

 

เพชรยุพา   บูรณสิริจรุงรัฐ และ สังวร   ปญญานนท.  อยากเปนหมอ.  พิมพครั้งที่ 4. 

                 กรุงเทพมหานคร : เจริญอักษร, 2554.   

               

 

ตัวอยางแบบ ข 

 

เพชรยุพา   บูรณสิริจรุงรัฐ และสังวร   ปญญานนท.  ( 2554 ).  อยากเปนหมอ. พิมพครั้งที่ 4.   

                  กรุงเทพมหานคร : เจริญอักษร.    
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        ผูแตง 3 คน   

 

 

  ใหใสเครื่องหมายจุลภาค , คั่นระหวาง                ใหใสคำวา  “และ” เช่ือมระหวาง 

              คนที่ 1 กับคนท่ี 2                                  คนที่ 2 และคนที่ 3 

ตัวอยางแบบ ก 

 

เพชรยุพา   บูรณสิริจรุงรัฐ,  สังวร   ปญญานนท และสุมนตรา  ปยะเกสี.  อยากเปนหมอ.   

                 พิมพครั้งที่ 4.   กรุงเทพมหานคร : เจริญอักษร,   2554. 

 

 

ตัวอยางแบบ ข 

 

เพชรยุพา   บูรณสิรจิรุงรัฐ,  สังวร   ปญญานนท และสุมนตรา  ปยะเกสี.  ( 2554 ).   

                 อยากเปนหมอ.  พิมพครัง้ที่ 4.   กรุงเทพมหานคร :   เจริญอักษร.    
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ผูแตงตั้งแต  3 คนข้ึนไป  

 

สาระนารู  :  ลงเฉพาะชือ่แรก  และตามดวยคำวา  และคนอื่น ๆ หรือ  และคณะ       

( เลือกใชอยางหนึ่งใหเหมือนกันตลอดทั้งเลม )  เชน                                                                                        

ศิรมิา  แกวภักดีและคนอ่ืนๆ.  ภาษาไทยนารู. กรุงเทพมหานคร : เจริญพิมพ, 2556. 

ศิรมิา  แกวภักดีและคณะ.  ภาษาไทยนารู. กรุงเทพมหานคร : เจริญพิมพ, 2556. 

 

ตัวอยางแบบ ก 

 

เพชรยุพา   บูรณสิริจรุงรัฐ และคณะ.  อยากเปนหมอ.  พิมพครั้งที่ 4.   กรุงเทพมหานคร :  

                 เจริญอักษร,   2554. 

 

 

ตัวอยางแบบ ข 

 

เพชรยุพา   บูรณสิริจรุงรัฐ และคณะ.  ( 2554 ).  อยากเปนหมอ.  พิมพครั้งที่ 4.    

                 กรุงเทพมหานคร :   เจริญอักษร.    
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       หนังสือท่ีไมปรากฏชื่อผูแตง  

 

      สาระนารู  : ใหใสชื่อเร่ืองเปนรายการแรกแทนช่ือผูแตง  

 

      ตัวอยางแบบ ก 

 

อยากเปนหมอ.  พิมพครั้งที่ 4.   กรุงเทพมหานคร : เจริญอักษร,  2554. 

 

 

      ตัวอยางแบบ ข 

 

อยากเปนหมอ.  ( 2554 ).  พิมพคร้ังที่ 4.   กรงุเทพมหานคร :  เจริญอักษร.    
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                                                ผูแตงใชนามแฝง  

                                  

 

สาระนารู  : นามแฝงนั้นมีเฉพาะชื่อ ใหมีคำวานามแฝงในวงเล็บตอ เชน  

พรรณลิกา(นามแฝง) .  ดวงใจฉัน.  พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพมหานคร : ชัดเจนดี, 2555.  

นามแฝงมีทั้งช่ือและนามสกุล ใหลงปกติ ไมตองมีวงเล็บคำวานามแฝง  เชน               

มาลา   คำจันทร.  ดาบอุปราช.  กรุงเทพมหานคร : มติชน , 2547. 

ตัวอยางแบบ ก 

 

อรุณมัย(นามแฝง).  อุดมการบนเสนขนาน.  พิมพครั้งที่ 11.   กรุงเทพมหานคร : เจริญอักษร,    

                  2554. 

 

ตัวอยางแบบ ข 

 

อรุณมัย(นามแฝง).  ( 2554 ).  อุดมการบนเสนขนาน.  พิมพครั้งที่ 11.   กรุงเทพมหานคร :    

                 เจริญอักษร.    
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หนังสือแปล 

 

สาระนารู :  หนังสือทีแ่ปลมาจากตางประเทศใหลงชื่อผูแตงเดิมเปนรายการแรก โดยถอดคำอาน

ชื่อผูแตงนั้นเปนภาษาไทย ตามดวยชื่อเรื่องที่แปลเปนภาษาไทยแลวคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาคตอ

ดวยคำวา “แปลจาก” และชื่อเรื่องที่เปนภาษาตางประเทศ แลวจึงเปนช่ือผูแปล เชน 

ชื่อผูแตงถอดคำเปนภาษาไทย ชื่อเรื่องที่แปลเปนภาษาไทย คั่นดวยคำวาแปลจาก  

 

ออเรน็,  คาโรไลน.  25 ขอที่ไมควรผิดพลาดสำหรับครูยุคใหม ,  แปลจาก 25 Biggest                               

     Mistakes  Teachers Make and How to Avoid Them โดยคัดคนางค                           

     มณศีรี.   กรุงเทพมหานคร : เบรนเน็ท, 2549. 

                                                                                  

      ชื่อเรือ่งที่เปนภาษาตางประเทศ                          ใชคำวา โดย ตามดวย ชื่อผูแปล 

 

กรณีหนังสือไมปรากฏช่ือผูแตงเดิมใหลงช่ือผูแปลเปนรายการแรก เชน                                               

สรุเดช  ไกรนวพันธ, ผูแปล. 50 เรื่องจริงที่คนอยากประสบความสำเร็จตองอาน, แปลจาก                                                   

      How I Made the Sale that Did the Most for Me.  กรุงเทพมหานคร :                                              

      ตะวันออกแมกกาซีน, 2558. 

 

                                                                                                           

                                                                  



 

10                        

                                                      หนังสือแปล 

 

 ตัวอยางแบบ ก 

 

ออเร็น,  คาโรไลน.  25 ขอที่ไมควรผิดพลาดสำหรับครูยุคใหม ,  แปลจาก 25 Biggest                               

     Mistakes  Teachers Make and How to Avoid Them โดยคัดคนางค                           

     มณีศรี.  กรุงเทพมหานคร : เบรนเน็ท, 2549. 

 

 

 ตัวอยางแบบ ข 

 

ออเร็น,  คาโรไลน.  (2549).  25 ขอทีไ่มควรผิดพลาดสำหรับครูยุคใหม ,  แปลจาก 25                                                                                          

                Biggest  Mistakes  Teachers Make and How to Avoid Them โดย                   

                คัดคนางคมณศีร.ี  กรุงเทพมหานคร : เบรนเน็ท. 
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                                                   ผูแตงมีบรรดาศักด์ิ     

 

 

    สาระนารู :  ผูแตงเปนเช้ือพระวงศ  นำฐานันดรศักดิ์ไวหลังชื่อสกุลโดยใส    

     เคร่ืองหมายจุลภาคคั่น 

   ตัวอยางแบบ ก 

 

สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ม.จ.  ประวัติพระศรีรัตนศาสดาราม.  พิมพครั้งที่ 3.   กรุงเทพมหานคร :  

                 สำนักราชวัง,  2531. 

 

 

    ตัวอยางแบบ ข 

 

สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ม.จ.  ( 2531 ) ประวัติพระศรีรัตนศาสดาราม.  พิมพครั้งที่ 3.    

                  กรุงเทพมหานคร : สำนักราชวัง. 
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 ผูแตงเปนพระภิกษุมสีมณศักด์ิ 

 

 

 

สาระนารู :  ผูแตงที่เปนพระสังฆราชและเช้ือพระวงศ ใหลงนามจริงกอนแลวกลับคำนำ

หนาที่แสดงลำดับชั้นเช้ือพระวงศไปไวขางหลัง                                      

ตัวอยางแบบ ก 

 

พระธรรมปฏก (ประยุกต ปยุตโต) :  ธรรมะกับการทำงาน  พิมพครั้งที่ 5.   กรุงเทพมหานคร :  

                 สหธรรมิก,  2541. 

 

 

ตัวอยางแบบ ข 

 

พระธรรมปฏก (ประยุกต ปยุตโต).  (2541).  ธรรมะกับการทำงาน.  พิมพครั้งที่ 5.    

 

                 กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

1. สามารถเขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสือภาษาไทยได 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำสั่ง :ใหนักเรียนนำขอมูลทางบรรณานุกรมตอไปนี้มาจัดเรยีงเขียนใหถูกตองตามหลักการเขียน 

1.บรรณานุกรมกรณีผูแตง 2 คน (แบบ ก) 

ผูแตงนายกมล  ศรสีะอาด ,นายแพทยมานพ  แกวมี หนังสือเร่ืองการรกัษาสขุภาพใหแข็งแรง   

สถานที่พิมพปทุมธานี   สำนักพิมพโอเดียนสโตร พิมพครั้งที่ 2 ปที่พิมพ 2553  

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

2.บรรณานุกรมกรณีผูแตง 3 คน (แบบ ก) 

หนังสือเรื่องการเพาะพันธุปลาดุก แตงโดยดร.พงษกร  ขอนดี,  นายประสงค  บุญเหลือ     นาย

แกวมี  ศรสุีริโย  พิมพครั้งที่ 5    ปที่พิมพ 2551 สถานที่พิมพกรุงเทพมหานคร โรงพิมพเจริญ

อักษร 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

                         ใบกจิกรรม ชุดที 1.2 

       การเขียนบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย    
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3.บรรณานุกรมกรณีผูแตงมากกวา 3 คน (แบบ ก) 

หนังสือเรื่องการจัดสวนถาด แตงโดยนายปรีดี  มีสุข  ,นายพจน  มาดี,  นางมานฟา  สาระดี 

และนางสาวออยใจ  ใสสะอาด พิมพครั้งที่ 8  ปที่พิมพ 2554  สถานที่พิมพเชียงใหม สำนักพิมพ

ลานนา 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

4.บรรณานุกรมกรณีไมปรากฏชื่อผูแตง (แบบ ก) 

หนังสือเรื่องการเขียนโปรแกรม ไมปรากฏชื่อผูแตง  ปที่พิมพ 2551   พิมพครั้งที่ 9  

สถานที่พิมพกรุงเทพมหานคร  โรงพิมพ คุรุสภาลาดพราว 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

5.บรรณานุกรมกรณีหนังสือแปล (แบบ ก) 

หนังสือเรื่องการใชหองสมุดเพื่อการศกึษาคนควา ผูแตงชื่อจรสัน ,โอดาวี. ผูแปลนางสาวมาลาด ี 

ปรดีใีจ  พิมพครั้งที่ 2.  สถานที่พิมพกรุงเทพมหานคร   โรงพิมพธารา ปที่พิมพ 2553 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

6.บรรณานุกรมกรณีผูแตงมีบรรดาศักดิ์ (แบบ ก) 

หนังสือเรื่องการเขียนรายงานวิชาการ    ผูแตงม.จ.ชาตร ี  ศรีสนุทร   จัดพิมพพ.ศ. 2554  พิมพ

ครั้งที่ 3   สถานที่พิมพกรุงเทพมหานคร  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 

…........................................................................................................................................................ 

…....................................................................................................................................................….

........................................................................................................................................................... 
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7. บรรณานุกรมกรณีผูแตงเปนพระภิกษุมีสมณศักดิ์ (แบบ ก) 

หนังสือเรื่องพระพุทธศาสนา  ผูแตงพระธรรมปฏก (ประยุกต ปยุตโต)  ปที่พิมพ 2554         

พิมพครั้งที่ 2    สถานที่พิมพกรุงเทพมหานคร     โรงพิมพธรรมะพาสุข  

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

8. บรรณานุกรมกรณีผูแตง 2 คน (แบบ ข) 

ผูแตงนายเกียรติศกัดิ์   มาสวน , นายเพชร  จันดี  หนังสือเรื่องการอนุรักษวัฒนธรรมไทยสถานที่

พิมพที่จังหวัดเชียงราย   สำนักพิมพโอเดียนสโตร    พิมพครั้งที่ 2   ปที่พิมพ พ.ศ.2554 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

9. บรรณานุกรมกรณีผูแตง 3 คน (แบบ ข) 

หนังสือเรื่องการปลูกไมผล     ผูแตงนายจันทร   ปนสุข , นายประสงค  ดงไพร,    

นายธนากร     จันอารี    พิมพครั้งที่ 2   ปที่พิมพ 2552  สถานที่พิมพพะเยา โรงพิมพพืชผล 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

….................................................................................................................................................... 

10. บรรณานุกรมกรณผูีแตงมากกวา 3 คน (แบบ ข) 

หนังสือเรื่องการเลี้ยงปลานิล ผูแตงนายอนุรักษ    ฟกผล,  นายนพ  พบศรี,  นางคำดี  วานพา, 

นางมาลัย   ใจดี  พิมพครั้งที่ 8   ปที่พิมพ 2554   สถานที่พิมพเชียงใหม สำนักพิมพเกษตรกร 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 
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จุดประสงคการเรียนรู 

นักเรยีนสามารถเขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสอืภาษาไทยได 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

คำสั่ง :ใหนักเรียนนำขอมูลทางบรรณานุกรมตอไปนี้มาจัดเรียงเขียนใหถูกตองตามหลักการเขียน 

1.บรรณานุกรมกรณีผูแตง 2 คน (แบบ ก) 

ผูแตงนายกมล  ศรสีะอาด ,นายแพทยมานพ  แกวมี หนังสือเร่ืองการรกัษาสขุภาพใหแข็งแรง   

สถานที่พิมพปทุมธานี   สำนักพิมพโอเดียนสโตร พิมพครั้งที่ 2 ปที่พิมพ 2553  

 

กมล   ศรีสะอาด และมานพ  แกวมี.  การรักษาสุขภาพใหแข็งแรง.  พิมพครั้งที่ 2 ปทุมธานี :  

               โอเดียนสโตร, 2553. 

 

2.บรรณานุกรมกรณีผูแตง 3 คน (แบบ ก) 

หนังสือเรื่องการเพาะพันธุปลาดุก แตงโดยดร.พงษกร  ขอนดี,  นายประสงค  บุญเหลือ     นาย

แกวมี  ศรสุีริโย  พิมพครั้งที่ 5    ปที่พิมพ 2551 สถานที่พิมพกรุงเทพมหานคร โรงพิมพเจริญ

อักษร 

 

พงษกร  ขอนดี, ประสงค  บุญเหลือ และแกวมี  ศรีสุรโิย. การเพาะพันธุปลาดุก. พิมพครัง้ที่ 5. 

               กรุงเทพมหานคร : เจริญอักษร, 2551. 

 

 

                         เฉลยใบกจิกรรม ชุดที 1.2 

       การเขียนบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย    
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3.บรรณานุกรมกรณีผูแตงมากกวา 3 คน (แบบ ก) 

หนังสือเรื่องการจัดสวนถาด แตงโดยนายปรีดี  มีสุข  ,นายพจน  มาดี,  นางมานฟา  สาระดี 

และนางสาวออยใจ  ใสสะอาด พิมพครั้งที่ 8  ปที่พิมพ 2554  สถานที่พิมพเชียงใหม สำนักพิมพ

ลานนา 

 

ปรดี ี  มีสุข และคณะ.  การจัดสวนถาด.  พิมพครั้งที่ 8.  เชียงใหม : ลานนา, 2554. 

 

4.บรรณานุกรมกรณีไมปรากฏชื่อผูแตง (แบบ ก) 

หนังสือเรื่องการเขียนโปรแกรม ไมปรากฏชื่อผูแตง  ปที่พิมพ 2551   พิมพครั้งที่ 9  

สถานที่พิมพกรุงเทพมหานคร  โรงพิมพ คุรุสภาลาดพราว 

 

การเขียนโปรแกรม.  พิมพครั้งที่  9 .  กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพราว, 2551. 

 

5.บรรณานุกรมกรณีหนังสือแปล (แบบ ก) 

หนังสือเรื่องการใชหองสมุดเพื่อการศกึษาคนควา ผูแตงชื่อจรสัน ,โอดาวี. ผูแปลนางสาวมาลาด ี 

ปรดีใีจ  พิมพครั้งที่ 2.  สถานที่พิมพกรุงเทพมหานคร   โรงพิมพธารา ปที่พิมพ 2553 

 

จรสัน, โอดาวี.  การใชหองสมุด เพื่อการศกึษาคนควา.  มาลาดี  ปรีดีใจ แปลและเรียบเรียง.     

     พิมพครั้งที่ 2 .  กรุงเทพมหานคร : ธารา, 2553. 

 

6.บรรณานุกรมกรณีผูแตงมีบรรดาศักดิ์ (แบบ ก) 

หนังสือเรื่องการเขียนรายงานวิชาการ    ผูแตงม.จ.ชาตร ี  ศรีสนุทร   จัดพิมพพ.ศ. 2554  พิมพ

ครั้งที่ 3   สถานที่พิมพกรุงเทพมหานคร  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 

 

ชาตร ี  ศรีสนุทร, ม.จ.  การเขียนรายงานวิชาการ.  พิมพครั้งที่ 3 .  กรุงเทพมหานคร :      

            คุรุสภาลาดพราว, 2554. 
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7. บรรณานุกรมกรณีผูแตงเปนพระภิกษุมีสมณศักดิ์ (แบบ ก) 

หนังสือเรื่องพระพุทธศาสนา  ผูแตงพระธรรมปฏก (ประยุกต ปยุตโต)  ปที่พิมพ 2554         

พิมพครั้งที่ 2    สถานที่พิมพกรุงเทพมหานคร     โรงพิมพธรรมะพาสุข  

 

พระธรรมปฏก  (ประยุกต ปยุตโต).  พระพุทธศาสนา.  พิมพครั้งที่ 2 .  กรุงเทพมหานคร :  

                   ธรรมะพาสุข, 2554. 

 

8. บรรณานุกรมกรณีผูแตง 2 คน (แบบ ข) 

ผูแตงนายเกียรติศกัดิ์   มาสวน , นายเพชร  จันดี  หนังสือเรื่องการอนุรักษวัฒนธรรมไทยสถานที่

พิมพที่จังหวัดเชียงราย   สำนักพิมพโอเดยีนสโตร    พิมพครั้งที่ 2   ปที่พิมพ พ.ศ.2554 

 

เกียรติศกัดิ์   มาสวน และเพชร  จันดี. ( 2554 ) .  การอนุรักษวัฒนธรรมไทย.  พิมพครั้งที่ 2 . 

                  เชียงราย : โอเดียนสโตร. 

 

9. บรรณานุกรมกรณีผูแตง 3 คน (แบบ ข) 

หนังสือเรื่องการปลูกไมผล     ผูแตงนายจันทร   ปนสุข , นายประสงค  ดงไพร,    

นายธนากร     จันอารี    พิมพครั้งที่ 2   ปที่พิมพ 2552  สถานที่พิมพพะเยา โรงพิมพพืชผล 

 

จันทร  ปนสุข,  ประสงค  ดงไพร และธนากร  จันอารี. (2552) การปลูกไมผล. พิมพครั้งที่ 2. 

 พะเยา : พืชผล. 

 

10. บรรณานุกรมกรณผูีแตงมากกวา 3 คน (แบบ ข) 

หนังสือเรื่องการเลี้ยงปลานิล ผูแตงนายอนุรักษ    ฟกผล,  นายนพ  พบศรี,  นางคำดี  วานพา, 

นางมาลัย   ใจดี  พิมพครั้งที่ 8   ปที่พิมพ 2554   สถานที่พิมพเชียงใหม สำนักพิมพเกษตรกร 

 

อนุรักษ  ฟกผล และคณะ.( 2554 ).  การเลี้ยงปลานิล.  พิมพครั้งที่ 8 .  เชียงใหม : เกษตรกร. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 
 

การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร ครูผูสอน

จะตองวิเคราะหปญหาของผูเรียน จากนั้นจึงเลือกใชเทคนิควิธีการหรือกิจกรรมสื่อการเรียนการ

สอนที่เหมาะสม มาใชเพื่อแกไขปญหานั้นๆใหหมดไป ซึ่งจากการวิเคราะหปญหาของนักเรยีนที่

เรยีนวิชาการใชหองสมุด 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่องการเขียนบรรณานุกรม 

พบวานักเรียนขาดความรู ความเขาใจ และขาดทักษะในการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสอืที่อาน

และคนควา ดังนั้นผูจัดจึงไดสรางเอกสารประกอบ   การเรียน ใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและใช

ประกอบการเขียนบรรณานุกรมประเภทตางๆ 

เอกสารประกอบการเรียน เร่ืองการเขียนบรรณานุกรม  ประกอบดวย 

ชุดที่ 1 การเขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ 

ชุดที่ 2 การเขียนบรรณานุกรมประเภทวารสารและหนังสือพิมพ 

ชุดที่ 3 การเขียนบรรณานุกรมประเภทบทความ 

ชุดที่ 4 การเขียนบรรณานุกรมประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เอกสารประกอบการเรียน ชุดนี้ คือ ชุดที่ 1 เรื่อง การเขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสอื

ภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ ผูจัดทำจัดทำขึ้นเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและใช

ประกอบการเรยีนในรายวิชา    ท30205 การใชหองสมุด 1 

ผูจัดทำไดสรางเอกสารประกอบการเรียนจากประสบการณการสอนและ จากแหลงเรียนรู

ตางๆ โดยไดเรยีบเรียงและเพ่ิมเติมใหเอกสารประกอบการเรยีนมีความสมบูรณ     และถูกตอง 

เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งนักเรยีนและครูผูสอนสามารถนำไปใชประโยชน    เพื่อการเรียนการสอน

ใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรและมีคุณภาพ       

 

 

                            กรรณิกา   พรหมเผา 

                                                                                ผูจัดทำ 
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                                        คำชี้แจง 

                        ในการใชเอกสารประกอบการเรียน 

 
 

เอกสารประกอบการเรียนเลมนี้ สรางขึ้นเพ่ือใหนักเรียนไดศกึษาดวยตนเอง โดยนักเรียน

จะไดประโยชนจากเอกสารประกอบการเรียนตามจุดประสงคที่ตั้งไว ดวยการปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตอไปนี้อยางเครงครดั 

1. นักเรยีนอานจุดประสงคการเรียนรูกอนลงมือศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 

2. นักเรยีนทำแบบทดสอบกอนการศึกษาบทเรียน แลวตรวจคำตอบจากเฉลยแลวจึงศึกษา

บทเรยีนตอไปจนจบ 

3. นักเรยีนตองอานเน้ือเรื่องไปตามลำดับ โดยไมเวนหนา หามเปดขามเพราะจะทำใหการ

เรยีนในบทเรียนไมตอเนื่อง 

4. ถามีคำสั่ง หรือคำถามอยางไร ตองปฏิบัติตามทุกอยาง 

5. การทำแบบทดสอบกอนหลังและการศกึษาบทเรียน หรือตอบคำถามในหนวย 

การเรียน ใหใชกระดาษคำตอบที่จัดเตรียมไวให และอยาขีดเขียนสิ่งตางๆ ลงในบทเรียน 

6. บทเรียนนี้จะเสนอเน้ือหาเปนเรื่อง และมีตัวอยางการเขียนบรรณานุกรมประเภทตางๆ

อยางละเอียด 

7. การทำขอสอบกอนและหลังเรียนอยาเปดเฉลยกอน  

8. ถานักเรียนสงสัยหรือไมเขาใจในเนื้อหาใหทบทวนใหม ถายังไมเขาใจใหสอบถาม

ครผููสอน 

9. สงคนืเอกสารประกอบการเรียนนี้ตามกำหนดเวลาและตองรกัษาใหอยูในสภาพดี 
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ผลการเรียนรู 

 

 เขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาอังกฤษไดถูกตอง 

ตามรปูแบบตางๆได 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 

 1. อธิบายความหมายของบรรณานุกรมได 

 2. เขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสอืภาษาไทยได 

 3. เขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสือภาษาอังกฤษได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการเรียนรู 
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        การเขียนบรรณานุกรมหนังสือภาษาองักฤษ 
  

 

 

บรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษ 

 

แบบ ก 

 

 

 

ชื่อสกุล. / ชื่อตน / ชื่อกลาง(ถามี). / / ชื่อเร่ือง. / / ครั้งที่พิมพ./ /เมืองที่พิมพ / : / ผูรับผิดชอบ   

/ / / / / / /  ในการพิมพ./ ปที่พิมพ. 

 

 

 

แบบ ข 

 

ชื่อสกุล./อักษรยอช่ือตน / อักษรยอชื่อกลาง(ถามี). / / (ปที่พิมพ). / / ช่ือเร่ือง. / ครั้งที่พิมพ. 

/ / / / / / /  เมืองที่พิมพ / : / ผูรับผิดชอบในการพิมพ. 
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                                                               ตัวอย่าง 

                                   การเขียนบรรณานุกรมหนังสือภาษาองักฤษ 

 

 

ตัวอย่างแบบ ก 

 

 

 

Hartley, Eric Key.  Childhood and society.  2 nd ed. New York : Mc Graw - Hill, 1989.   

 

 

 

ตัวอย่างแบบ ข 

 

 

 

Hartley, E.K. (1989). Childhood and Society. 2 nd ed. New York : MC Graw – Hill. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

นักเรียนสามารถเขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสอืภาษาอังกฤษได 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ใหนักเรยีนจับคูคำศัพทและความหมายที่เก่ียวของกับการเขียนบรรณานุกรมหนังสือ

ภาษาอังกฤษ โดยนำตัวอักษรที่อยูทางดานขวามือมาเติมลงในขอที่ 1 – 10 

 

…………………..1. Author    ก. สำนักพิมพ 

…………………..2. Date     ข. ผูแตง 

…………………..3. Title     ค. ช่ือเรื่อง 

…………………..4. Edition    ง. ปพิมพ  

…………………..5. Place  of  publication  จ. ครั้งที่พิมพ 

…………………..6. Publisher    ฉ. เมืองที่พิมพ 

…………………..7. Bibliography   ช. ไมปรากฎปพิมพ   

…………………..8. “n.d.”    ซ. บรรณานุกรม 

…………………..9. “(Pseud)”    ฌ. และคณะ 

…………………..10. and others   ญ. นามแฝง 

 

 

 

 

 

 

                    ใบกิจกรรม ชุดที ่1.3 

       การเขียนบรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษ    
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จุดประสงคการเรียนรู 

นักเรียนสามารถเขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสอืภาษาอังกฤษได 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ใหนักเรยีนจับคูคำศัพทและความหมายที่เก่ียวของกับการเขียนบรรณานุกรมหนังสอื

ภาษาอังกฤษ โดยนำตัวอักษรที่อยูทางดานขวามือมาเติมลงในขอที่ 1 – 10 

 

ข. ผูแตง       1. Author   

ง. ปพิมพ    2. Date    

ค. ชือ่เรื่อง    3. Title    

จ. ครั้งที่พิมพ    4. Edition     

ฉ. เมืองที่พิมพ    5. Place  of  publication  

ก. สำนักพิมพ    6. Publisher    

ซ. บรรณานุกรม    7. Bibliography   

ช. ไมปรากฎปพิมพ   8. “n.d.”  

ญ. นามแฝง    9. “(Pseud)” 

ฌ. และคณะ    10. and others  

 

 

 

 

                         เฉลยใบกจิกรรม ชุดที 1.3 

       การเขียนบรรณานุกรมหนงัสือภาษาองักฤษ    
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                                          แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 

เร่ือง การเขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ            

จำนวน 10 ขอ ใชเวลา 20 นาที 

คำช้ีแจง  ใหนักเรียนพิจารณาวาคำตอบขอใดเปนคำตอบที่ถูกตองที่สุด แลวกากบาท ( × )  

ลงในกระดาษคำตอบที่แจกให 

 

1. ผูแตงชื่อ John W.Smith ลงรายการบรรณานุกรมไดตามขอใด 

ก. John  Smith, W 

ข. W. John  Smith 

ค. Smith, W. John   

ง. Smith, John W 

2.การลงรายการบรรณานุกรมหนังสอืภาษาอังกฤษกรณีไมพบปที่พิมพจะใชอักษรยอขอใดถูกตอง 

ก. n.d.    ข. n.p. 

ค. n.e.    ง. n.Q. 

3. เพราะเหตุใดตองเขียนบรรณานุกรมไวที่ทายรายงาน 

ก. ใชเปนหลกัฐานอางอิงแสดงถึงแหลงขอมูลที่ใชประกอบการเขียนรายงาน 

ข. เปนรายชือ่เอกสารสิ่งพิมพที่นาสนใจสำหรับใชประกอบการศึกษาคนควา 

ค. แสดงถึงแหลงขอมูลตางๆที่อาจเปนประโยชนสำหรับการอางอิง 

ง. เปนรายชื่อหนังสือ หรือเอกสารที่ใหผูสนใจไปหาอานเพ่ิมเติม 

4. ขอใดเปนลักษณะเฉพาะของบรรณานุกรม 

ก. ใหรายละเอียดเกี่ยวกับเน้ือหาของสิ่งพิมพอยางสมบูรณ 

ข. เรยีงตามลำดับอักษรช่ือผูแตง หรือเรียงตามลำดับเลขหมู 

ค. มีภาพปก  พรอมบรรณนทิัศน 

ง. ใหรายละเอียดเก่ียวกับชื่อผูแตง  ชื่อสิ่งพิมพ   สถานที่พิมพ สำนักพิมพ ปที่พิมพ 
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5. ขอใดเขียนบรรณานุกรมในสวนของผูแตงไดถูกตอง 

ก. นายแพทยเสนอ  อินทรสุขศรี 

ข. รองศาสตราจารยมนัส   พรปะเสริฐ 

ค. นางสาวแกวตา   มานะกิจ 

ง. เสนอ  อินทรสุขศรี 

6. กรณไีมพบปที่พิมพในหนังสือ จะลงบรรณานุกรมอยางไร 

ก. ใชอักษรยอ ม.ป.ป.   ข. เขียนไมปรากฏผูแตง 

ค. ไมตองเขียนอะไรเลย  ง. ใหเครื่องหมาย _ แทนรายการผูแตง 

7. ถาหนังสือพิมพครั้งที่ 1 จะลงรายการบรรณานุกรมอยางไร 

ก. ใสพิมพครั้งที่ 1 

ข. ไมใสครั้งที่พิมพกรณีพิมพครั้งที่  

ค. ใส พิมพครั้งที่(1) 

ง. ___ใสเครื่องหมายนี้แทน 

8. ขอใดเขียนบรรณานุกรมในสวนสำนักพมิพไดถูกตอง 

ก. สำนักพิมพโอเดียนสโตร 

ข. พิมพที่สำนักพิมพโอเดียนสโตร 

ค. โอเดียนสโตร 

ง. โอเดียนสโตร,สำนักพิมพ 

9. .ขอใดกลาวถึงความหมายของบรรณานุกรมไดถูกตองที่สดุ 

  ก. รายการของทรัพยากรสารนิเทศที่ใชคนควาประกอบการเขียนรายงาน และนํามาอางอิง

ไวทายเลม 

   ข. รายการของทรัพยากรสารนิเทศไดแกช่ือหนังสอื ชื่อผูแตง และปที่พิมพและนำมาอางอิง

ไวทายเลม 

   ค. รายการของทรัพยากรสารนิเทศที่ใชประกอบการคนควาเพ่ือใหทราบชื่อผูแตง 

   ง. รายการของทรัพยากรสารนเิทศที่ใชประกอบการคนควาที่รวบรวมเฉพาะชื่อผูแตง และ

ชื่อหนังสอื 
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10. ขอใดเขียนบรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษไดถูกตอง 

      ก. Weyg, Jerry.  Financial Accounting.  New York : John Wiley, 1999. 

      ข. Weyg, Jerry.  Financial Accounting.  New York : John Wiley, 1999. 

      ค. Weyg, Jerry.  Financial Accounting.  New York , 1999. 

      ง. Weyg, Jerry.  Financial Accounting.  New York , 1999. 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง การเขียนบรรณานุกรมประเภท 

หนงัสือภาษาไทย และหนังสือภาษาอังกฤษ 

 
 

 

1.  ค 

2.  ก 

3.  ก 

4.  ง 

5.  ง 

6.  ก 

7.  ข 

8.  ค 

9.  ก  

10.  ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  


