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5.2 การเขียนบรรณานุกรม
การลงรายชื่อเอกสารอ้างอิงระบบนาม – ปี ไว้ท้ายบทหรือท้ายเล่มแทนบรรณานุกรมนั้น จะเรียง
รายชื่อตามลาดับอักษรตัวแรกของรายการโดยไม่แยกประเภทสิ่งพิมพ์และจะระบุปีที่พิมพ์ถัดจากชื่อ –
สกุลของผู้แต่ง หากมีทั้งรายชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องแยกเป็นรายการสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหรือระบุถัดจากชื่อเรื่อง ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ในการพิมพ์บรรทัดที่สองและต่อๆ ไป
ของรายการเดียวกันให้ย่อหน้าเข้าไปแปดช่วงตัวอักษรพิมพ์

ตัวอย่าง
ณรงค์ รัตนะ. การครอบครองและการรอบรู้เทคโนโลยีในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: [ยูเนสโก] ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2528.
ณรงค์ รัตนะ. คู่มือการเจรจาและการทาข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2528.
ณรงค์ รั ต นะ. เทคโนโลยี โ ลหะอุ ต สาหกรรมการหล่ อ . กรุ ง เทพฯ:ศู น ย์ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2530.
Ferguson, Nicolas, and Maire O’ Reilly. English for Tnternational Banking. London:
Evans, 1979.
การเขียนบรรณานุกรม (bibliography) และเอกสารอ้างอิง (reference or literature cited)
ในที่นี้จะเป็นการให้ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม และเอกสารอ้างอิงที่ใช้ระบบเชิงอรรถ-บรรณานุกรม
และระบบนามปี
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5.2.1 หนังสือ (Books)
ตัวอย่าง
เติม วิภาคย์พจนกิจ. ประวัติศาสตร์อีสาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. พระนคร:สมาคมสังคมศาสตร์ แห่งประเทศ
ไทย, 2513.
วีกูล วีรานุวัติ และกนกนาถ ชูปัญญา. เคมีคลินิก. กรุงเทพฯ: โครงการตาราศิริราช คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล, 2525.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ และคณะ. ประชากรศึกษา. กรุงเทพฯ:ห้างหุ้นส่วนจากัดอักษรบัณฑิต, 2520.
Katz, William A. Introduction to Reference Work. 2 Vols. New York:McGraw – Hill Book Co.,
1974.
5.2.2 วารสาร (Journals)
ตัวอย่าง
มนูญ วงศ์นารี. การพิจารณาองค์การ พิจารณาในแง่ของค่านิยมกับพฤติกรรมการบริหารของนักบริหาร
ไทย. วารสารข้าราชการ. 2519, 21, 20-34.
Uza B., Gaboz S., Kovals A., Vick R., Cucuismu M. Serum zinc and copper in
hyperlipoproteinemia. Biol. Trace Element Res. 1985; 8 : 167 – 72.
5.2.3 สิ่งตีพิมพ์ (Publications)
ตัวอย่าง
จุมพล คืนตัก. ดิน (Clay), เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา, เล่มที่ 19, กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2521.
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ACI Committee 318, Building Code Requirement for Reinforced Concrete, American
Concrete Institute, Detroit, 1971.
5.2.4 รายงาน (Reports)
ตัวอย่าง
จุฬาพร โชติช่วงนิรันดร์. รายงานการวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตร์หมู่บ้านคาม่วง, รายงานสังคมศาสตร์
โครงการวิจัยระบบการทาฟาร์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กรกฎาคม 2529, 54 – 57.
จุฬาพร โชติช่ วงนิ รันดร์และปนั ทดา เพ็ ชรสิ งห์ . รายงานการวิจั ยเรื่อง ประวั ติ ศาสตร์หมู่ บ้ านค าม่ วง,
รายงานสังคมศาสตร์ โครงการวิจัยระบบการทาฟาร์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กรกฎาคม 2529,
54 – 57.
จุฬาพร โชติช่วงนิรันดร์, นลินี ตันธุวนิตย์ และ ปนัทดา เพ็ชรสิงห์. รายงานการวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตร์
หมู่ บ้ า นค าม่ ว ง, รายงานสั ง คมศาสตร์ โครงการวิ จั ย ระบบการท าฟาร์ ม มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น, กรกฎาคม 2529, 54 – 57.
Kabeila, A. P. 1970. Bifurcation of Eccentrically Loaded Members and Stiffened
Plates, Technical Report AFFDL – RT – 70 – 37, Wright-Patterson Air Force Base,
Ohio.
National Institute of Mental Health. ( 1982) . Television and behavior: Ten years of
scientific progress and implication for the eighties (DHHS Publication No. ADM
82 – 1195. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
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5.2.5 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
ตัวอย่าง
ชุติมา สัจจานันท์. การสารวจสถานภาพการทางานของบัณฑิต (ปีการศึกษา 2505 – 2516) และ
มหาบั ณ ฑิ ต (ปี ก ารศึ ก ษา 2507 – 2516) สาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย . วิทยานิพนธ์ปริญ ญามหาบัณ ฑิต แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2518.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาและกระสวนความเจริญที่สมดุล สาหรับ
ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2513.
Vongasvan, N. Evaluation of hormonal response to stress during tooth extraction in
Thai patiente.M.S. Thesis, Mahidol University, 1985.
Pyerson, J.F. (1983). Effective management training: Two models. Master’ s thesis.
Carkson College Technology, Potsdam, NY.
5.2.6 บทคัดย่อของงานวิจัยที่เสนอในการประชุม (Abstract of meeting papers)
ตัวอย่าง
L. Roe and D. Doe, Abstracts 160th National Meeting of the American Chemical
Society, Atlantic City, N.J. Sept. 1985, p.17 C.
Edwards, D.K., 1965, Radiation Characterise of Rough and Oxidized Metals, Advances
inthermophysical Properties at Extreme Temperature and Pressure. 3rd
International Symposium, ASME, New York, p. 189.
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5.2.7 โปสเตอร์ในการประชุม (Poster of conference)
ตัวอย่าง
ปาน พิมพา และมงคล รายะนาคร. โปสเตอร์ A20, การประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา, ตุลาคม 2530.
Rock, P.A. “ Isotope and Chemical Principles” . Poster 133, ACS Symposium, American
Chemical Society, Washington. D.C., 1984.
5.2.8 สิทธิบัตร (Patents)
ตัวอย่าง
Penn, F.H. Hydrogenated Butter Method U.S. Pat 2578 Feb. 10, 1962.
5.2.9 งานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ (Unpublished materials) หรือ อ้างบุคคล
ตัวอย่าง
R. J. Drizek, Spectrochim. Acta, in press.
Z. P. Bagant, submitted for publication in Itl. J. Solids Struct.
Brownlie W. R. 1980. Michigan University, personal communication.
สมชาย มั่นหมาย. 2537. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การติดต่อส่วนตัว.
5.2.10 อื่นๆ
นอกจากนี้ยังมีการเขียนบรรณานุกรมที่เฉพาะเจาะจงไปอีก เช่น การสัมภาษณ์ รายการทีวี ข้อ
กฎหมาย ภาพยนตร์ จดหมาย งานประพันธ์ ดนตรี ฯลฯ ดังตัวอย่าง
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5.2.10.1) การสัมภาษณ์
ตัวอย่าง
สัมภาษณ์ กานัน ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรม
การกินของคนไทยในภาคเหนือ, กรกฎาคม 2528 – มิถุนายน 2529 โครงการศึกษาของสถาบันวิจัย
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล).
สัมภาษณ์ ประจวบ ศรีภิรมย์ (อดีต)ประธานสหกรณ์ประมงน้าจืดหนองหาน จังหวัดอุบลราชธานี (เก็บ
ข้อมูลช่วงการศึกษาการประเมินผลโครงการสหกรณ์ประมงน้าจืดหนองหาน, มกราคม – มีนาคม
2529 โครงการประเมินผลของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น).
5.2.10.2) วัสดุความรู้ทั่วไปที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ตัวอย่าง
Connections Computer Software.Kiell Software, 1982.
5.2.10.3) สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sources)
เนื่ องจากข้ อมู ล (ที่ จะน ามาอ้ างอิ ง) จากสิ่ งพิ มพ์ อิ เล็ คทรอนิ กส์ มี พลวั ตรสู ง มั ก มี ก าร
ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย (Update) อยู่เสมอ แบบแผนการเขียนเอกสารอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้จึง
จาเป็นต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบแผนฯ ทั่วไป เช่น แหล่งหรือที่อยู่ของแหล่งข้อมูล และวันเดือน
ปีที่สืบค้นข้อมูลเป็นต้น ตัวอย่างที่นาเสนอต่อไปนี้ เป็นแนวทางสาหรับนักศึกษาพิจารณาปรับใช้ให้เข้ากับ
แบบแผนการเขียนเอกสารอ้างอิงที่ใช้อยู่ในสาขาของตน ทั้งนี้ควรประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้
ชื่อ – สกุล ผู้ แ ต่ง/บรรณาธิการ. (ปี ที่ ตีพิ มพ์ ). ชื่อเรื่อง (พิ มพ์ ครั้งที่ ) จากแหล่ ง (ฉบั บ ที่ )/ชื่ อ
วารสาร, [ชนิ ดของสื่ อ], ปี ที่ (volume) (ฉบั บ ที่ ), หน้ า. ผู้ผลิตชื่อ. แหล่งข้อมูล:ผู้เผยแพร่/หมายเลข
ฐานข้อมูลหรือที่อยู่ (Protocol) เช่น Site/Path/File [วันเดือนปีที่สืบค้นข้อมูล]
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ตัวอย่าง
บริษัท ไอทีวี จากัด (มหาชน). 2542. เรื่องราวของไอทีวี. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.itv.ac.th (28 สิงหาคม 2542).
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย. สานักข่าวไทย. 2542. คณะกรรมการไอทีแห่งชาติอนุมัติแผน
ปรับโครงสร้าง. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.hunsa.com หัวข้อข่าวเทคโนโลยี (28 สิงหาคม 2542).
สุรนันท์ น้อยมณี. 2542. ปัญหา ค.ศ. 2000 คืออะไร. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.digital.eng.com (30 ตุลาคม 2542).
Chiang Mai University. 1997. Academic support and service units. [Online]. Availble
http://www.cmu.ac.th/html/assu.html (1 September 1999).
Department of the Environment and heritage. 1999. Environment Australia. [Online].
Available https://www.environment.gov.au/about-us/legislation (1 June 1999).
5.2.10.4) การอ้างอิงบทความจาก Encyclopedia ซึ่งไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ตัวอย่าง
Johnson, T. (1994, December 5). Indigenous people are now more combative, organized.
Miami Herald [Online], p. 29SA (22 paragraphs). Available:
gopher://summit.fiu.edu/Miame herald- - Summit-Related Articles/12/05/95- Indigenous People Now More Combative, Organized [1995, July 16].
มีการระบุหมายเลขหน้าเริ่มต้น และจานวน paragraphs
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RRECOME. (1995, April 1). Top ten rules of film criticism. Discussions on All Forms of
Cinema [Online]. Available E-mail: CINEMA – L@american.edu [1995, April 1].
ระบุ login name ของผู้แต่ง ใช้อักษรใหญ่ทั้งคา
5.2.10.5) กฎหมาย
ตัวอย่าง
U.S. Const. A.T. 1, sec 1.
5.2.10.6) ภาพยนตร์
ตัวอย่าง
Scoh, Tony. Director.Top Gun.Paramount, 1986.
5.2.10.7) ดนตรี
ตัวอย่าง
Gries, Edward. Concerto for Piano, op. 16. New York: Gi, Schirmer, 1920.
5.2.10.8) เทป
ตัวอย่าง
Clark, K. B. (Speaker). (1976). Problems of freedom and behavior modification (Cassette
Recording No. 7612). Washington, DC: American Psychological Association.

