
     การท าดรรชนีวารสารและ 

     สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
บรรยายโดยอาจารยย์ภุาพร วิวัฒนพ์ฒันกลุ 



การท าดรรชนวีารสารและสิ่งพิมพ์ตอ่เนือ่ง 

  

เป็นการสรา้งเครือ่งมอืในการชว่ยค้นหา

บทความจากวารสารและสิ่งพมิพต์อ่เนื่อง 

 

หรือ 

 

น าทางไปสู่เนือ้หาบทความ 



ดรรชนีวารสาร 

 เครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาบทความ

และเรื่องราวต่าง ๆ จากวารสารเรื่องใด ปีที่ 

ฉบับที่ วัน เดือน ปี และเลขหน้าใด ซึ่งช่วยให้

ผู้ใช้สามารถค้นหาเรื่องทีต่้องการจากวารสาร

ได้โดยง่าย 



ประโยชน์ของดรรชนีวารสาร 

• ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมของบทความ 

• บอกให้ทราบว่ามีบทความที่ต้องการอยู่ในวารสาร

ฉบับใด 

• สามารถรวบรวมบทความเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะ

บุคคลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

• ช่วยในการตัดสินใจเลือกอ่านบทความจาก

วารสาร กรณีที่เป็นดรรชนีที่มีสาระสังเขป

ประกอบด้วย 

• บรรณารักษ์สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ

ให้บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 



ประเภทของดรรชนีวารสาร 

1.  แบ่งตามเนื้อหาของดรรชน ี

 ดรรชนีวารสารทั่วไป 

 ดรรชนีวารสารเฉพาะวิชา 

 ดรรชนีวารสารเฉพาะชื่อ 

2. แบ่งตามรูปแบบการจัดท า 

บัตรดรรชนีวารสาร 

วารสารดรรชนี 

หนังสือดรรชน ี

คอมพิวเตอร์ดรรชน ี

 



การเลอืกบทความทีจ่ะท าดรรชนวีารสาร 

• มีคุณค่าทางวิชาการ 

• เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถาบันบริการสารสนเทศ 

• เป็นเรื่องที่น่าสนใจ หรืออยู่ในความสนใจของผู้ใช้ 

• เป็นเรื่องท่ีทันสมัย  

• เป็นเรื่องที่หายาก 

• เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน ภาษาที่ใช้เหมาะสม 

• ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญ 

• เป็นรายงานผลการวิจัย หรือรายงานทางสถิติที่มีบท
วิเคราะห์ด้วย 



การท าบัตรดรรชนีวารสาร 

 การท าบัตรดรรชนีวารสารนิยมท า

ลงในบัตรรายการ ซึ่งข้อมูลในบัตรจะ

ประกอบไปด้วย ชื่อผู้เขียนบทความ ช่ือ

บทความ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ วันที่ 

เดือน ปี และเลขหน้าที่ลงบทความ 



บัตรดรรชนี 

 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  
 

บัตรผู้แต่ง  

บัตรชื่อเรื่อง  

บัตรหัวเรื่อง  

 

 “แต่ที่นิยมท าคือ บัตรหัวเรื่อง” 



รูปแบบในการลงรายการในบัตรดรรชนี 

 รูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม

คล้ายกันกับการลงรายการในบัตรรายการ

หนังสือ เช่นการลงรายการผู้แต่ง การลง

รายการชื่อวารสาร 



การลงรายการผู้แต่งหรือผูเ้ขียนบทความ 

• ผู้แตง่ ๑ คน ลงช่ือ นามสกลุ  

• ผู้แตง่ ๒ คน ลง ๒ คน คัน่ด้วยค าวา่และ 

• ผู้แตง่ ๓ คน  ลงคนท่ี ๑ ,คนท่ี ๒ และคนท่ี ๓ 

• ผู้แตง่เกิน ๓ คน ลงคนท่ี ๑ ตามด้วยค าวา่ และคนอ่ืน ๆ ยกเว้น
บทความทางวิทยาศาสตร์ถ้าไมเ่กิน ๖ คน ใสท่ัง้หมด แตล่ะคน
คัน่ด้วยเคร่ืองหมาย , มีค าวา่ และ ก่อนคนท่ี ๖ ถ้าเกิน ๖ คน ลง
คนท่ี ๑ ตามด้วย และคนอ่ืน ๆ (and others หรือ et al) 
• ผู้แตง่ท่ีเป็นนามแฝงให้ลงนามจริง ถ้าไมท่ราบ ให้ลงนามแฝง 
เชน่ น า้ฝน, นามแฝง 



• บทความท่ีแปลหรือถอดความมาจากภาษาตา่งประเทศให้ลงช่ือผู้
แปลตามด้วยเคร่ืองหมาย , ตามด้วยค าวา่ผู้แปล 

• ผู้แตง่ท่ีเป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงให้ลงเฉพาะช่ือผู้รวบรวมเรียบเรียง 
ไม่ต้องมีค าวา่ ผู้รวบรวม เรียบเรียง 

• บทบรรณาธิการ หรือบรรณาธิการให้ลงช่ือบรรณาธิการเป็น
รายการหลกั แตถ้่าไมแ่น่ใจให้ใช้ช่ือบทความเป็นรายการหลกัแทน 

• ผู้แตง่ท่ีเป็นนิติบคุคล ให้ลงช่ือหน่วยงานไมต้่องกลบัค าน าหน้าท่ี
ช่วยงาน หรือหน่วยงานท่ีมีฐานะต ่ากวา่กรมให้เอาช่ือหน่วยงาน
หลกัขึน้ก่อนตามด้วยหน่วยงานยอ่ย 

การลงรายการผู้แต่งหรือผูเ้ขียนบทความ 



• ลงช่ือบทความตามท่ีปรากฏ ในเคร่ืองหมายอญัประกาศ “ ” 
• บทความท่ีมีช่ือคอลมัน์ให้ลงช่ือบทความไมต้่องลงช่ือคอลมัน์ 
ยกเว้นเฉพาะไมมี่ช่ือบทความให้ลงช่ือคอลมัน์แทน 

• บทความท่ีมีช่ือภาษาองักฤษอยูด้่วยให้ลงตามท่ีปรากฏ 
• บทความท่ีแปลมาให้ลงช่ือบทความท่ีแปลแล้วไมต้่องระบช่ืุอ
บทความเดมิ 

• บทวิจารณ์หรือแนะน าหนงัสือให้ลงช่ือหนงัสือตามด้วยผู้แตง่ใน
เคร่ืองหมายอญัประกาศเป็นรายการหลกั แล้วตามด้วยช่ือผู้
วิจารณ์หรือผู้แนะน า โดยใช้ค าวา่วิจารณ์โดย หรือแนะน าโดย คัน่ 

การลงรายชื่อบทความ  



• ลงช่ือวารสารที่ปรากฏในหน้าสารบญั ขีดเส้นใต้ หรือพิมพ์
ตวัหนา 

• ช่ือวารสารที่มีค าน าหน้าช่ือซ า้กนัให้ใช้ตวัย่อ 

• วารสารท่ีมีช่ือซ า้กนัให้วงเลบ็ช่ือผู้จดัท า 

• วารสารท่ีมีค าวา่แหง่ประเทศไทยตอ่ท้ายให้ใส ่ฯ แทน 

 

การลงชื่อวารสาร  



• ลงหมายเลขปีท่ี ฉบบัท่ีหรือเลม่ท่ีของวารสารตอ่จากช่ือวารสารตาม
ด้วยเคร่ืองหมายวงเลบ็ เช่น  
   - บรรณสาร ปีที ่31 ฉบับที ่2  ลงว่า  บรรณสาร. 31(2) 

  - จันทรเกษม เล่มที ่225     ลงว่า  จันทรเกษม. ล. 225 

  -  อินดัสตรี  ปีที ่9      ลงว่า  อินดัสตรี.  
  - วารสารวัฒนธรรมไทย ฉบับพิเศษ ลงว่า ว. วัฒนธรรมไทย 
ฉบับพิเศษ 

• ถ้าไมมี่ทัง้ปีท่ี ฉบบัท่ี ให้ข้ามไปลง วนั เดือน ปี ได้เลย 
 (2553,มกราคม). อุตสาหกรรม 

การลงรายการปีที่ ฉบับที่ 



•  ลงวนัเดือนปีในเคร่ืองหมายวงเล็บตอ่จากช่ือผู้แตง่ หรือรายการหลกั 

• ถ้าไมร่ะบ ุวนัท่ี เดือน ให้ลงเฉพาะปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. 

• ถ้าไมร่ะบ ุวนัท่ี เดือน ปี ให้ลงเลขหน้าตอ่จากรายการ ปีท่ี ฉบบัท่ี 
โดยใช้เคร่ืองหมายอมัภาคคัน่ (:) 
(2553, มกราคม-มีนาคม)        

(2555, มกราคม 5)                                 

(2555) 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 15 : 20-24 

 

การลงรายการวนัที ่เดือน ปี 



• ลงตอ่จาก ปีที่ ฉบบัที่ โดยลงตวัเลขเร่ิมหน้าแรกและหน้า
สดุท้ายคัน่ด้วยเคร่ืองหมาย ยติภงัค์ (-) 

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 15(4)  : 20-24. 

 

การลงรายการเลขหนา้ 



รูปแบบบัตรดรรชนวีารสาร (บัตรหวัเรื่อง) 

  
 หัวเร่ือง 
 

        ช่ือผู้ เขียนบทความ. (ปี,เดือน วนัท่ี). “ช่ือบทความ.”  ช่ือวารสาร. 
                  ปีท่ี(ฉบบัท่ี). : เลขหน้า ตาราง ภาพประกอบ (ถ้ามี) 
 



ตัวอย่างบัตรดรรชนวีารสาร (บัตรหัวเรื่อง) 

  
 การจดัการสารสนเทศ 
 

        ยุภาพร  วิวัฒน์พัฒนกุล. (2559, มีนาคม 3). “การจัดการสารสนเทศ 

                     ในงานบรกิารสารสนเทศ.” สารสนเทศศาสตร.์ 50(13) : 

                     35-56. ภาพประกอบ. 

 



รูปแบบบัตรดรรชนหีนงัสือพมิพ ์(บัตรหวัเรือ่ง) 

  
 หัวเรือ่ง 
 

        ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วันที่). “ชื่อบทความ” ชื่อหนงัสอืพมิพ.์  

         หน้าที่ลงบทความ. 

 



ตัวอย่างบัตรดรรชนหีนงัสือพมิพ ์(บัตรหวัเรือ่ง) 

  
 การศกึษานอกโรงเรยีน 
 

        ณัชชารีย ์วิเชียรรัตน์. (2554, ตุลาคม 1). “กศน. ตะลุยโฮจิมินห์ซิตี ้

                       “รู้เขารู้เรา” ก้าวแรกสู่อาเซียน” เดลนิวิส.์ หน้า 22.  



การเรียงบัตรดรรชนีวารสาร 

• เรียงตามล าดับตามตัวอักษร  

• ตัวอักษรเหมือนกันเรียงตามรูปสระ 

• อักษรย่อเรียงก่อนค าเต็มโดยไม่สะกดเป็นค าเต็ม 

• รูปวรรณยุกต์ไม่ต้องน ามาพิจารณา 

 


