การเขียนบรรณานุกรม
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คานา
บรรณานุ กรมเป็ นแหล่งรวบรวมรายการอ้างอิงทั้งหมดที่ผเู ้ ขียนใช้ในการศึกษา ค้นคว้า
วิจยั ข้อมูล และเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญส่ วนหนึ่งของงานเขียน โดยจะปรากฏอยูส่ ่ วนท้ายเล่มของ
เอกสารวิชาการ ตารา หนังสื อวิชาการทัว่ ไป วิทยานิ พนธ์ รายงานวิจยั มักใช้รูปแบบการเขียนตาม
หลักสากลของ The American Psychological Association (APA style)
การเขียนบรรณานุกรมเป็ นการแสดงจริ ยธรรมทางวิชาการของผูเ้ ขียน ทั้งยังเอื้ออานวย
ให้ผูอ้ ่านสามารถนาไปใช้ในการสื บค้นสารสนเทศ เพื่ อการตรวจสอบความถู กต้อ ง หรื อศึก ษา
รายละเอียดเพิ่มเติมตามความต้องการต่อไป
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5.1 ส่ วนประกอบบรรณานุกรม
การเขี ยนรายการบรรณานุ กรมในเบื้ องต้นประกอบด้วย ชื่ อผูแ้ ต่ง ปี พิมพ์ ชื่ อหนังสื อ
ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ และสานักพิมพ์ มีวธิ ี การจัดรู ปแบบดังนี้

5.1.1 ชื่ อผู้แต่ ง
5.1.1.1 ไม่ตอ้ งลงคานาหน้านาม ตาแหน่งทางวิชาการ คาเรี ยกทางวิชาชีพ และตาแหน่ง
ยศต่างๆ เช่น ยศตารวจ ทหาร เป็ นต้น
พลเรื อตรี สมภพ ภิรมย์
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์
นายชัยวัฒน์ พิรุณสาร
ร้อยตารวจเอก วินยั ซื่อสัตย์
Sir John McLean

ลงรายการเป็ น
ลงรายการเป็ น
ลงรายการเป็ น
ลงรายการเป็ น
ลงรายการเป็ น

สมภพ ภิรมย์.
ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์.
ชัยวัฒน์ พิรุณสาร.
วินยั ซื่อสัตย์.
McLean, J., Sir.

5.1.1.2 ผู แ้ ต่ ง เป็ นชาวไทย ให้ ล งทั้ง ชื่ อ และนามสกุ ล ตามล าดับ ตัวอัก ษร ปิ ดด้ว ย
เครื่ องหมายมหัพภาค ( . )
ชนกภัทร ผดุงอรรถ.
ธารา กนกมณี .
พัจนา พรรณบัวหลวง.

5.1.1.3 ผูแ้ ต่งเป็ นชาวต่างประเทศ ให้ลงนามสกุล ตามด้วยเครื่ องจุลภาค และต่อด้วย
อักษรย่อของชื่อต้น และชื่อรอง ปิ ดด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค ( . )
John Campbell
C. D. Huang
W. R. King

ลงรายการเป็ น
ลงรายการเป็ น
ลงรายการเป็ น

Campbell, J.
Huang, C. D.
King, W. R.
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ทั้งนี้ รวมถึ งผูแ้ ต่งชาวไทยที่ เขียนหนังสื อเป็ นภาษาอังกฤษ จะลงรายการผูแ้ ต่งโดยใช้
นามสกุลขึ้นต้น เหมือนผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ
Chanokphat Phadungath

ลงรายการเป็ น Phadungath, C.

5.1.1.4 ผูแ้ ต่งมีฐานันดรศักดิ์ และบรรดาศักดิ์ ให้กลับฐานันดรศักดิ์ หรื อบรรดาศักดิ์ ไว้
หลังชื่อโดยมีเครื่ องหมายจุลภาคคัน่
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ลงรายการเป็ น ดารงราชานุภาพ,
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา.
ม.ร.ว. รมณี ยฉัตร แก้วกิริยา
ลงรายการเป็ น รมณี ยฉัตร แก้วกิริยา, ม.ร.ว.
คุณหญิงทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา ลงรายการเป็ น ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา, คุณหญิง.
ท่านผูห้ ญิงอุศนา ปราโมช
ลงรายการเป็ น อุศนา ปราโมช, ท่านผูห้ ญิง.

5.1.1.5 ผูแ้ ต่งมีสมณศักดิ์ ให้ลงชื่อสมณศักดิ์ และถ้าทราบชื่อเดิมให้ใส่ ไว้ในวงเล็บ
ต่อจากชื่ อสมณศักดิ์
พระราชรัตนรังสี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ).
พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดา).
พระธรรมกิตติ.
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5.1.1.6 ผูแ้ ต่งใช้นามแฝง ให้ใส่ ชื่อนามแฝงตามที่ปรากฏ
ดอกไม้สด. (2542).
ทมยันตี. (2547).
Ba Jin. (2005).

5.1.1.7 ผูแ้ ต่งคนเดียวกัน แต่งหนังสื อหลายชื่อเรื่ องและพิมพ์ในปี เดียวกัน
ถ้าเป็ นภาษาไทย ให้ใส่ อกั ษร ก, ข, ค, ง ไว้ทา้ ยปี ที่พิมพ์ตามลาดับ
ส่ วนภาษาอังกฤษ ให้ใส่ อกั ษร a, b, c, d ไว้ทา้ ยปี ที่พิมพ์
สมยศ นาวีการ. (2543 ก).
Frang, C. R. (1986 a).

5.1.1.8 ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง ให้ใส่ ชื่อหนังสื อ หรื อ ชื่อบท หรื อ ชื่อบทความ แทน
หลากความคิด ชีวติ คนทางาน. (2551).
Art of Display: Culture shows.
5.1.1.9 หนังสื อที่ไม่มีผแู ้ ต่ง แต่มีบรรณาธิ การให้ลงชื่ อบรรณาธิ การแทน และตามด้วย
ค าย่อ ของบรรณาธิ ก าร คื อ (บ.ก.) ไว้ใ นเครื่ อ งหมายวงเล็ บ หลังชื่ อ ของบรรณาธิ ก าร ถ้าเป็ น
ภาษาอังกฤษใช้คาว่า (Ed.) หรื อ (Eds.) แทนคาว่า Editor หรื อ Editors
ปรุ งศรี วัลลิโภดม, ผกาวรรณ เดชเทวพรม, และพรรณิ ภา นิลณรงค์ (บ.ก.).
Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P. (Eds.).
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5.1.2 ปี พิมพ์
5.1.2.1 หนังสื อ
1) ใส่ ปีพิมพ์ในเครื่ องหมายวงเล็บตามหลังชื่ อผูแ้ ต่ง และตามด้วยเครื่ องหมาย
มหัพภาค ( . )
กรรณิ การ์ สุ ขเกษม. (2550).
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2543).
David, A. (2006).
Neely, A. (2002).
2) หนังสื ออยูใ่ นระหว่างการพิมพ์ ให้ลงคาว่า กาลังจัดพิมพ์ หรื อ in press ใน
เครื่ องหมายวงเล็บแทนปี พิมพ์
(กาลังจัดพิมพ์)
(in press)

3) หนังสื อไม่ ป รากฏปี พิ ม พ์ ใส่ อกั ษรย่อในเครื่ องหมายวงเล็บ แทนปี พิ ม พ์
ดังนี้
(ม.ป.ป.) แทนคาเต็มว่า
(n.d.)
แทนคาเต็มว่า

ไม่ ปรากฏปี พิมพ์
no date
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5.1.2.2 บทความวารสาร หนังสื อพิมพ์
ใส่ ปีพิมพ์ตามด้วยเครื่ องหมายจุลภาค วันที่ เดือน อยูใ่ นเครื่ องหมายวงเล็บ และ
ตามด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค
พิศมัย อรทัย. (2549, กันยายน – ธันวาคม).
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2551, 23 พฤษภาคม).
Canterbury, R. M. (1999, Fall).
Mathew, K. & Bahaudin, G. M. (2007).

5.1.3 ชื่ อหนังสื อ ชื่ อวารสาร ชื่ อบทความ
5.1.3.1 ชื่ อหนั งสื อ พิ ม พ์ด้วยตัวเอนและลงท้ายด้วยเครื่ องหมายมหัพ ภาค “.”
ตัวอักษรตัวแรกของชื่ อพิมพ์ตวั พิมพ์ใหญ่ คาอื่ นๆ พิมพ์ตวั พิมพ์เล็กหมด ยกเว้นชื่ อหนังสื อมี ชื่อ
เรื่ องย่อย (Sub title) ให้พิมพ์ตวั อักษรตัวแรกของชื่อเรื่ องย่อยเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่
สู่แดนพุทธองค์ กุสินารา.
Study guide: Marketing communication.

5.1.3.2

ชื่ อวารสาร พิมพ์ดว้ ยตัวเอนและลงท้ายด้วยเครื่ องหมายจุลภาค

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย,
Journal of College Admissions,
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5.1.3.3

ชื่ อบทความ พิมพ์ตวั ธรรมดาตามด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค “.”

ภาษาอังกฤษตัวแรกของคาแรกพิมพ์ด้วยตัวพิ ม พ์ใหญ่ และถ้ามี ชื่อเรื่ องย่อย
อักษรตัวแรกของชื่อเรื่ องย่อยพิมพ์ดว้ ยตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นพิมพ์ตวั พิมพ์เล็ก
มหาวิทยาลัยของรัฐ: การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างแบบอิทธิ พลย้อนกลับพหุ กลุ่ม.
Higher education marketing: A challenge.

5.1.4 ครั้งที่พมิ พ์
5.1.4.1 หนังสื อ พิมพ์ครั้งแรก ไม่ใส่ ครั้งที่พิมพ์
5.1.4.2 หนังสื อ พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็ นต้นไปใส่ ครั้งที่พิมพ์ทนั ที ต่อจากชื่ อเรื่ อง โดยครั้งที่
พิมพ์จะอยูใ่ นเครื่ องหมายวงเล็บและตามด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค
(พิมพ์ครั้งที่ 3).
(3rd ed.).
สถิติประยุกต์สาหรับการวิจยั (พิมพ์ครั้งที่ 3).
Management: Building competitive advantage (4th ed.).
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5.1.5 ปี ที่ ฉบับที่ และหน้ า ของวารสาร
5.1.5.1 ใส่ เลข ของปี ที่ หรื อเล่มที่ ต่อจากชื่ อวารสาร ถ้ามีฉบับที่ ให้ใส่ เลขของฉบับที่
ในเครื่ องหมายวงเล็บ ต่ อจากเลขของปี ที่ หรื อเล่ มที่ ทันที และพิ มพ์ด้วยตัวเอนเช่ นกัน ตามด้วย
เครื่ องหมายจุลภาค
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 19 (3),
Journal of College Admissions, 165,
5.1.5.2 ใส่ เลข หน้าของบทความที่อา้ งอิงต่อจากเครื่ องหมายจุลภาค และจบท้ายด้วย
เครื่ องหมายมหัพภาค
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 19 (3), 292-314.
Journal of College Admissions, 165, 22-30.

5.1.5.3 สาหรับบทความจากหนังสื อพิมพ์ ก่อนระบุเลขหน้า จะต้องใส่ ตวั อักษรย่อของ
คาว่า หน้า คือ น. หรื อ p. หรื อ pp.
มติชน, 34 (12097), น. 17-18.
สยามรัฐ, 61 (21186), น. 39.
Bangkok Post, p. 3.
The Nation, 36 (52937), p. 12A.
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5.1.6 สำนักพิมพ์
**Do not include the publisher location in the reference (APA, 2020, p. 321).
5.1.6.1 ถ้าสานักพิมพ์เป็ นมหาวิทยาลัยและมีชื่อของรัฐหรื อจังหวัดเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ชื่อมหาวิทยาลัย ไม่ตอ้ งระบุชื่อของรัฐหรื อจังหวัดในส่ วนของสถานที่พิมพ์อีก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
University of Wisconsin.
5.1.6.2 ลงชื่อของสานักพิมพ์อย่างสั้นและเข้าใจได้ชดั เจน เขียนชื่อ สมาคม บริ ษทั และ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย แต่ให้ตดั คาว่า สานักพิมพ์ ห้างหุ ้นส่ วนจากัด บริ ษทั หรื อ คาว่า Publishers,
Co., และ Inc. ซึ่งไม่จาเป็ นต้องระบุ แต่ให้คงคาว่า Books คาว่า Press ในชื่อของสานักพิมพ์ไว้
สานักพิมพ์ดวงกมล
บริ ษทั ดีเอ็มจี
บริ ษทั โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจากัด
Harper Collins Publishers, Inc.
Prentice-Hall, Inc.
John Wiley & Sons, Inc.

ลงรายการเป็ น
ลงรายการเป็ น
ลงรายการเป็ น
ลงรายการเป็ น
ลงรายการเป็ น
ลงรายการเป็ น

ดวงกมล.
ดีเอ็มจี.
โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
Harper Collins.
Prentice-Hall.
John Wiley & Sons.

5.1.6.3 ถ้าชื่ อ ของผู แ้ ต่ ง เป็ นชื่ อ เดี ย วกับ ชื่ อ ของส านัก พิ ม พ์ ให้ ใช้ ค าว่า ผู้ แ ต่ ง หรื อ
Author ในตาแหน่งของสานักพิมพ์
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5.1.6.4 ไม่มีชื่อสานักพิมพ์ ให้ใส่ โรงพิมพ์แทนโดยให้คงคาว่าโรงพิมพ์ไว้
โรงพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริ ญ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Cambridge University Press

5.1.6.5 ไม่ปรากฏทั้งชื่อสานักพิมพ์ และโรงพิมพ์ ให้ใช้อกั ษรย่อดังนี้
ม.ป.พ.
n.p.

(ไม่ปรากฏสานักพิมพ์)
(no publisher)

5.1.6.6 ลงท้ายชื่อสานักพิมพ์ดว้ ยเครื่ องหมายมหัพภาค “ . ”
ไทยวัฒนาพานิช.
Wrox Press.
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5.1.7 การพิมพ์ อกั ษรย่ อในรายการบรรณานุกรม
การก าหนดอัก ษรย่อเพื่ อใช้ใ นการลงรายการบรรณานุ ก รม (for a review, see APA,
2020, p.306) มีดงั นี้ :
edition
Revised edition
second edition
Editor (Editors)
Translator (&)
no date
page (pages)
Volume
Volumes
Number
Part
Technical Report
Supplement

อักษรย่อ
อักษรย่อ
อักษรย่อ
อักษรย่อ
อักษรย่อ
อักษรย่อ
อักษรย่อ
อักษรย่อ
อักษรย่อ
อักษรย่อ
อักษรย่อ
อักษรย่อ
อักษรย่อ

ed.
Rev. ed.
2nd ed.
Ed. (Eds.)
Trans.
n.d.
p. (pp.)
Vol.
Vols.
No.
Pt.
Tech. Rep.
Suppl.
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5.2 การจัดเรียงรายการบรรณานุกรม
รายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้อา้ งอิงในงานนิพนธ์ท้ งั หมด นามาเรี ยงไว้ทา้ ย
เล่ม โดยข้อมู ลที่ นาลงไว้ที่ส่วนของบรรณานุ กรม จะต้องเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป
5.2.1 เริ่ มต้นหน้าใหม่สาหรับรายการบรรณานุกรม โดยมีคาว่าบรรณานุกรมอยูต่ รงกลางหัว
กระดาษ
5.2.2 แยกรายการทรัพยากรสารสนเทศออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.2.3 เรี ยงรายการภาษาไทยก่อนรายการภาษาอังกฤษ
5.2.4 เรี ยงรายการแต่ละรายการตามลาดับตัวอักษรของชื่ อและนามสกุลของผูแ้ ต่งคนแรก
โดยยึดหลักการเรี ยงตามพจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน สาหรับผูแ้ ต่งชาวไทย ส่ วนผู ้
แต่งที่เป็ นชาวต่างประเทศ (รวมทั้งผูแ้ ต่งชาวไทยที่แต่งหนังสื อเป็ นภาษาอังกฤษ) เรี ยงตามลาดับ
ตัวอักษรของนามสกุลของผูแ้ ต่งคนแรกตามด้วยเครื่ องหมายจุลภาคและอักษรย่อของชื่อต้น และชื่อ
รอง
5.2.5 เรี ยงตามลาดับอักษรต่ออักษร
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2545).
นงลักษณ์ วิรัชชัย, ดรุ ณี รักษ์พุทธ, และสุ วมิ ล ว่องวาณิ ช. (2544).
นงลักษณ์ วิรัชชัย, และสุ วมิ ล ว่องวาณิ ช. (2545).
Hoban, J. P. (2001).
Hoban, J. P., & Sydie, R. A. (1989).
Hoban, J. P., Yadin, D., & Tabory, M. (1999).
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5.2.6 ในการเรี ยงลาดับชื่อผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ ที่มีคานาชื่อ M’, Mc และ Mac ให้เรี ยง
ตามลาดับตัวอักษรที่ปรากฏไม่ตอ้ งถอดเป็ นคาเต็มว่า Mac ทุกคา และไม่นบั เครื่ องหมาย ’ (APA,
2009, p. 182)
MacGee
McFarlin
M’ Neel

5.2.7 เอกสารหลายเรื่ องแต่งโดยผูแ้ ต่งคนเดียวกัน เรี ยงลาดับตามปี พิมพ์ ปี พิมพ์ก่อนมาก่อน
ตามลาดับ
เพ็ญพรรณ เจริ ญพร. (2548).
เพ็ญพรรณ เจริ ญพร. (2550).
เพ็ญพรรณ เจริ ญพร. (2552).
Nardini, R. F. (2001).
Nardini, R. F. (2004).
Nardini, R. F. (2008).

5.2.8 รายการชื่อผูแ้ ต่งคนแรกคนเดียวกัน รายการที่มีผแู ้ ต่งคนเดียว จะมาก่อนรายการที่มีผู ้
แต่งร่ วม
ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, (2550).
ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, และพิรุณ อนวัชศิริวงศ์, (2552).
Orlikowski, W. (1996).
Orlikowski, W., & Baroudi, J. (1991).
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5.2.9 รายการแรกชื่อผูแ้ ต่งคนเดียวกัน ตามด้วยผูแ้ ต่งร่ วม คนที่ 2 คนที่ 3 และต่อไป
ตามลาดับ ให้เรี ยงตามลาดับอักษรของชื่ อและนามสกุล หรื อนามสกุลของผูแ้ ต่งคนที่ 2 และคนที่
3 หรื อคนต่อไปตามลาดับ
จักร ติงศภัทย์, จุฑา เทียนไทย, และคานวณ บัญชา. (2549).
จักร ติงศภัทย์, จุฑา เทียนไทย, และพิบูล ทีรขันธ์. (2551).
ชาย โพธิ สิตา, และไชยยศ ไชยมัน่ คง. (2550).
ชาย โพธิสิตา, สมยศ ชูทรัพย์, และปรี ชา ปรี ยากร. (2552).
Miles, R., & Mintzberg, H. (1990).
Miles, R., Snow, C. C., & Quinn, J. B. (1994).
Wilcox, D. L., Ault, P. H., & Agee, W. K. (1992).
Wilcox, D. L., Ault, P. H., & Cameron, G. T. (2006).

5.2.10 ผูแ้ ต่งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ข้อมูลตรงกัน ให้เรี ยงตามปี พิมพ์ ปี พิมพ์ก่อนมาก่อน
อัจฉรา ธารอุไร, ทัดดาว ศีลคุณ, และภคินี อุปถัมภ์. (2544).
อัจฉรา ธารอุไร, ทัดดาว ศีลคุณ, และภคินี อุปถัมภ์. (2549).
Roger, E. M., Mantel, S. J., & Servaes, J. (1995).
Roger, E. M., Mantel, S. J., & Servaes, J. (1999).
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5.2.11 ถ้าชื่อของผูแ้ ต่งทุกชื่อแต่ละรายการตรงกัน ปี พิมพ์ก็ตรงกัน ให้เรี ยงตามลาดับตัวอักษร
ของชื่อหนังสื อ (ยกเว้นคานาหน้า คือ A หรื อ The ไม่นบั )
ยกเว้นถ้าสิ่ งพิมพ์แต่งโดยผูแ้ ต่งคนเดียวกัน พิมพ์ปีเดียวกัน และเป็ นบทในเอกสารชุด
เช่น ภาค 1 และ ภาค 2 (Part 1 and Part 2) ให้เรี ยงตามลาดับของชุด ไม่ใช่เรี ยงตามตัวอักษรของ
ชื่อเรื่ อง
ให้ระบุตวั อักษรพิมพ์เล็ก a, b, c, และต่อไป ตามลาดับ หรื อ ก, ข, ค, ตามลาดับ ต่อท้าย
ปี พิมพ์ ในเครื่ องหมายวงเล็บ+
ธงชัย สันติวงษ์. (2539ก). การตลาดยุคโลกาภิวัตน์ .
ธงชัย สันติวงษ์. (2539ข). การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ .
Kotler, P. (1989a). Marketing management.
Kotler, P. (1989b). Social marketing.

5.2.12 การเรี ยงลาดับของงานเขียนหลายงานโดยผูแ้ ต่งคนแรกไม่ใช่คนเดียวกัน แต่นามสกุล
เดียวกัน ให้เรี ยงลาดับผูแ้ ต่งที่มีนามสกุลเหมือนกัน ตามตัวอักษรย่อของชื่ อต้น และชื่อกลาง
ตามลาดับ
Dess, G. D., & Lumpkin, G. T. (1999).
Dess, H. G., & Gunduz, U. (2005).
Dess, J. P., & McFarlin, D. (2008).
5.2.13 ผูแ้ ต่งที่เป็ นชื่อหน่วยงาน สมาคม สโมสร ให้ลงชื่อของหน่วยงาน เป็ นคาเต็ม ไม่ใช้
ตัวอักษรย่อและเรี ยงตามลาดับตัวอักษรตัวแรกของชื่ อหน่วยงาน
สมาคมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย.
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
American Library Association.
American Psychological Association.
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ถ้ามีหน่วยงานย่อยรับผิดชอบงานเขียน ให้ลงชื่อหน่วยงานใหญ่ ตามด้วยเครื่ องหมาย
จุลภาค ชื่อหน่วยงานย่อย
กรมศิลปากร, สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์, บัณฑิตวิทยาลัย.
National Science and Technology Development Agency, Science and Technology
Knowledge Service.
University of Sydney, Department of Oriental Study.

5.2.14 นามสกุลที่ข้ ึนต้น ด้วยคาว่า de, la, du, van ให้เรี ยงลาดับเหมือนเป็ นส่ วนหนึ่งของ
นามสกุลนั้น
De Bono, E.
De Francis, J.
Van Auken, P.
5.2.15 งานเขียนที่ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง ให้ใช้ชื่อเรื่ องหรื อชื่อบทความ เรี ยงตามลาดับอักษรของ
ชื่อเรื่ อง และรายการจะเรี ยงปนกับชื่อผูแ้ ต่ง
ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น. (2543).
นวรัตน์ เจียรนัย. (2545).
บทบาทของผู้ปกครองในการส่ งเสริ มการเรี ยนของนักเรี ยนในโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษา. (2542).
ประภัสสร พูลโรจน์. (2543).
Keen, P. G. W. (1991).
Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2004).
Management Information System. (2001).
Nahavandi, A., & Malekzadch, A. R. (1999).
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5.2.16 เอกสารด้านกฎหมาย ให้ปฏิบตั ิเหมือนเอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง
5.2.17 เรี ยงรายการที่ข้ ึนต้นด้วยตัวเลข ตามตัวสะกดของการออกเสี ยง
หาความหมายให้ชีวติ .
5 นาทีกบั ศิลปิ นไทย.
5 minute lessons.
Five star English.
5.2.18 การพิมพ์รายการบรรณานุกรม พิมพ์ double space ทุกรายการ การพิมพ์แต่ละรายการ
ใช้รูปแบบย่อหน้าเข้าไป (hanging indent format) สาหรับบรรทัดที่ 2, 3, ของแต่ละรายการ
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง .(พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
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5.3 การลงรายการบรรณานุกรมของสื่ อประเภทต่ างๆ
5.3.1 หนังสื อ
5.3.1.1 ผู้แต่ ง 1 คน
ผูแ้ ต่ง 1. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่). สานักพิมพ์.
จุมพต สายสุ นทร. (2552). กฎหมายระหว่ างประเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม). วิญญูชน.
Harris, M. B. (1995). Basic statistics for behavioral science research. Allyn and Bacon.

5.3.1.2 ผู้แต่ ง 2 คน
ผูแ้ ต่ง 1, & ผูแ้ ต่ง 2. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่). สานักพิมพ์.
ปิ ยะ นากสงค์, และพันธุ์รวี วรสิ ทธิกุล. (2545). ดูหนังฟั งเพลงเล่ นเกมร้ อง
คาราโอเกะ. ซัคเซส มีเดีย.
Magee, J., & Kramer, J. (2006). Concurrency state models & Java programs.
John Wiley.
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5.3.1.3 ผู้แต่ ง 3 คน
ผูแ้ ต่ง 1, ผูแ้ ต่ง 2, & ผูแ้ ต่ง 3. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่). สานักพิมพ์.
สุ ภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชชนีกูล ภิญโญภานุวฒั น์. (2551).
สถิติวิเคราะห์ สาหรั บการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ : เทคนิค
การใช้ โปรแกรม LISREL. มิสชัน่ มีเดีย.
John, J. A., Whitaker, D., & Johnson, D. G. (2001). Statistical thinking for
managers. Chapman & Hall/CRC.

5.3.1.4 ผู้แต่ ง 4 คน
ผูแ้ ต่ง 1, ผูแ้ ต่ง 2, ผูแ้ ต่ง 3, & ผูแ้ ต่ง 4. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่). สานักพิมพ์.
วิภา เพิ่มทรัพย์, วศิน เพิ่มทรัพย์, สุ ทธิ พร ธนากรเมธา, และประดิษฐ์ ลิมปนวงศ์แสน.
คู่มือปลาดาวออฟฟิ ศ. โปรวิชนั่ .
Hansmann, U., Merk, L., Nicklous, M. S., & Stober, T. (2003). Pervasive
computing (2nd ed.). Springer-Verlag.
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5.3.1.5 ผู้แต่ ง 5 คน
ผูแ้ ต่ง 1, ผูแ้ ต่ง 2, ผูแ้ ต่ง 3, ผูแ้ ต่ง 4, และ หรื อ & ผูแ้ ต่ง 5. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์
ครั้งที่). สานักพิมพ์.
วิธารัตน์ ประดับ, อุดมลักษณ์ อาพันธ์, ภัสสรา ลิ่มกังวาฬมงคล, ปิ ยลักษณ์ พงษ์ทวี
วิรัตน์, และสิ รินภรณ์ ชินบัญชนะ. (2547). เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
ใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป (Package program usage) 100-445. คณะบริ หาร
ธุ รกิจ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์.
Luftman, J. N., Bullen, C. V., Liao, D., Nash, E., & Neuman, C. (2004). Managing
the information technology resources. Pearson Prentice-Hall.

5.3.1.6 ผู้แต่ ง 6 คน
ผูแ้ ต่ง 1, ผูแ้ ต่ง 2, ผูแ้ ต่ง 3, ผูแ้ ต่ง 4, ผูแ้ ต่ง 5, และ หรื อ & ผูแ้ ต่ง 6. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง
(พิมพ์ครั้งที่). สานักพิมพ์.
มนชยา เจียงประดิษฐ์, ปั ทมวดี นันทนาเนตร์ , สิ โรตน์ จัน่ งาม, ทัดดาว แนบเนียน,
กิตยากร อิศรางกูร ณ อยุธยา, และ วีรวรรณ ศักดาจิวะเจริ ญ. (2550). เอกสาร
คาสอนวิชา หลักสถิติ ST 201. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์.
Ardestani, K., Ferracchiati, F. C., Gopikrishna, S., Redkar, T., Sivakumar, S., &
Titus, T. (2002). Visual basic .NET threading handbook. Wrox Press.
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5.3.1.7 ผู้แต่ ง 7 คน
ผูแ้ ต่ง 1, ผูแ้ ต่ง 2, ผูแ้ ต่ง 3, ผูแ้ ต่ง 4, ผูแ้ ต่ง 5. ผูแ้ ต่ง 6, และ หรื อ & ผูแ้ ต่ง 7. (ปี พิมพ์).
ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่). สานักพิมพ์.
ปิ ยวรรณ แสงสว่าง, วิสุทธิ์ ตรี เงิน, สุ วนิตย์ จีระวงส์, สิ ริพร หลอดเงิน, ธัญญะ
พรหมศร, ศึกษา อุ่นเจริ ญ, และรมัยมาศ จันทร์ ขาว. (2547). เอกสารคาสอน
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต SC 101 (พิมพ์ครั้งที่ 3). โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์.
Luffman, J. M., Bulleen, C. V., Liano, A. D., McLeed, P. K., Nash, E. O., Schell, G.
E., & Neuman, C. C. (2004). Information technology resources management
(2nd ed.). John & Sons Press.

5.3.1.8 ผู้แต่ งมากกว่ า 7 คน
ผูแ้ ต่ง 1, ผูแ้ ต่ง 2, ผูแ้ ต่ง 3, ผูแ้ ต่ง 4, ผูแ้ ต่ง 5, ผูแ้ ต่ง 6, … ผูแ้ ต่งคนสุ ดท้าย. (ปี พิมพ์).
ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่). สานักพิมพ์.
ปรี ดา อุ่นเรื อน, สมชาย ตระกูลกิจ, ไพบูลย์ ใจดี, วัฒนา เกียรติรัตน์, สุ วรรณ เปี่ ยม
ไสว, วิไลพร คล่องการเรี ยน, … บังอร กนกงาม. (2553). การจัดการระบบ
สารสนเทศสาหรั บ CEO (พิมพ์ครั้งที่ 3). ซีอีโอเพรส.
Mercer, D. W., Kent, A., Nowicki, S. D., Mercer, D., Squier, D., Choi, W., …
Morgan, C. (2004). Beginning PHP5. Wiley.
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5.3.1.9 ผู้แต่ งมีสมณศักดิ์
ชื่อสมณศักดิ์ (ชื่อเดิม). (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่). สานักพิมพ์.

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน). (2554). นิพพานคื อ
นิพพาน. คณะศิษยานุศิษย์ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย.
พระราชรัตนรังสี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ). (2553). สู่แดนพุทธองค์ กุสินารา. ดีเอ็มเจ.

5.3.1.10 ผู้แต่ งมีฐานันดรศักดิ์
ชื่อ, ฐานันดรศักดิ์. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่). สานักพิมพ์.
เสนีย ์ ปราโมช, ม.ร.ว. (2535). ชีวลิขิต. โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
Vajiravudh, King of Siam. (1980). Correspondence. Selections. Chulalongkorn
University Press.

5.3.1.11 ผู้แต่ งมีบรรดาศักดิ์
ชื่อ, บรรดาศักดิ์. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่). สานักพิมพ์.
พรทิพย์ โรจนสุ นนั ท์, คุณหญิง. (2546). เปรี ้ยวหลบใน. สุ ดสัปดาห์.
Aarvold, C., Sir, Hill, D., Sir, & Newton, G. P. (1973). Report on the review of
procedures for the discharge and supervision of psychiatric patients’
subject to special restrictions. H. M. S. O.
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5.3.1.12 ผู้แต่ งใช้ นามแฝง
ชื่อนามแฝง. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่). สานักพิมพ์.
ทมยันตี. (2547). แก้ วกัลยาแห่ งแผ่ นดิน (พิมพ์ครั้งที่ 2). ณ บ้านวรรณกรรม.
Ba Jin. (2005). Garden of repose bitter cold nights (Translated by Jack Hoe) (2nd
ed.). Foreign Languages Press.

5.3.1.13 หนังสื อไม่ ปรากฏชื่ อผู้แต่ ง
ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่). (ปี พิมพ์). สานักพิมพ์.
หลากความคิด ชีวิตคนทางาน. (2551). แผนงานสุ ขภาวะองค์กรภาคเอกชน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ.
Art of display: Culture shows. (2010). Links International.
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5.3.1.14 หนังสื อรวมเรื่ อง มีชื่อ บรรณาธิการ ผู้รวบรวม หรื อผู้เรียบเรียง
ชื่อบรรณาธิการ. (บ.ก.) หรื อ ชื่อผูร้ วบรวม หรื อ ผูเ้ รี ยบเรี ยง. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์
ครั้งที่). สานักพิมพ์.
ปรุ งศรี วัลลิโภดม, ผกาวรรณ เดชเทวพร, และพรรณิ ภา นิลณรงค์. (บ.ก.). (2527).
สรุ ปผลการสัมมนาเรื่ องไตรภูมิพระร่ วง. กรมศิลปากร.
ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, นพพร ศรี วรวิไล, และอัศวิน แสงพิกุล. (บ.ก.). (2552). การ
บริ หารจัดการ แนวคิ ดและทางเลือกร่ วมสมัย. ศูนย์วจิ ยั มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์.
Rayanakorn, K. (Ed.). (2011). Climate change challenges in the Mekong Region.
Chiang Mai University Press.
Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P. (Eds.). (2010).
Near infrared spectroscopy: Proceedings of the 14th international conference. IMP.

5.3.1.15 ผู้แต่ งเป็ นสถาบัน หน่ วยงาน องค์ การ สมาคม สโมสร ฯลฯ
ชื่อเต็มของสถาบันหรื อหน่วยงาน. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่). สานักพิมพ์.
**ถ้าสถาบันหรื อหน่วยงานเป็ นผูจ้ ดั พิมพ์ ให้ลงคาว่า ผู้แต่ ง หรื อ Author ใน
ตาแหน่งสานักพิมพ์**
กรมศิลปากร. สานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. (2543). ปราสาทพนมรุ้ ง
(พิมพ์ครั้งที่ 4). ผูแ้ ต่ง.
Ministry of Education, Department of Curriculum and Instruction Development. (2001).
Basic education curriculum B.E. 2544 [A.D. 2001]. Author.

27

5.3.1.16 หนังสื อแปล
ชื่อผูแ้ ต่งต้นฉบับ. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ องที่แปล [ชื่อต้นฉบับ] (ชื่อผูแ้ ปล, ผูแ้ ปล).
สานักพิมพ์. (ต้นฉบับพิมพ์ ปี ค.ศ. หรื อ พ.ศ.)
เกรย์, เจ. (2552). ผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ [Men are from mars,
women are from venus] (สงกรานต์ จิตสุ ทธิ ภากร, ผูแ้ ปลและเรี ยบเรี ยง) (พิมพ์ครั้งที่ 26).
ซี เอ็ดยูเคชัน่ .
บริ กแฮม, อี. เอฟ., และฮุสตัน, เจ. เอฟ. (2544). การจัดการการเงิน [Fundamentals of
financial management] (เริ งรัก จาปาเงิน, ผูแ้ ปลและเรี ยบเรี ยง) (พิมพ์ครั้งที่ 2).
บุค๊ เน็ท. (ต้นฉบับพิมพ์ ปี ค.ศ. 2001).
ปาร์กเกอร์, อาร์. บี. (2552). ศพคนดัง [High profile] (อิสริ ยา ชมภูผล, ผูแ้ ปล). นกฮูก พับลิชชิ่ง.
Kiyosaki, R. T., Lechter, S. L. (2010). Fu ba ba xiong ba ba [Rich dad, poor dad]
(L. Qinggi, & S. L. Zhu, Trans.). Nan hai chu ban she.
Luang Poo Buddha Isara. (2008). Valuable adages of Luang Poo Buddha Isara (T. Wongamatasiri,
& O. Limtasiri, Trans). Thammaruk.
Stanislavski, K. (2008). My life in art (J. Benedetti, Trans.). Routledge.
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5.3.1.17 หนังสื อพิมพ์หลายครั้ง
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที)่ . สานักพิมพ์.
สนอง วรอุไร. (2549). การทาชีวิตให้ ได้ ดีและมีสุข (พิมพ์ครั้งที่ 5). อัมริ นทร์.
Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed method
approaches (2nd.). Sage.

5.3.1.18 หนังสื อพิมพ์หลายเล่มจบ
1) ใช้อา้ งอิงทุกเล่มให้ลงช่วงระยะของการพิมพ์ ตั้งแต่ปีแรกถึงปี สุ ดท้ายในรายการปี
พิมพ์ในวงเล็บ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ. (2553). บทละครเรื่ องรามเกียรติ์
(เล่ม 1 – เล่ม 4) (พิมพ์ครั้งที่ 11). บรรณกิจ 1991. (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2419 โรงพิมพ์
ครู สมิท บางคอแหลม).
Miller, T. (Ed.). (2003). Television: Critical concepts in media and cultural studies
(Vols. 1-5). Routledge.

2) ใช้อา้ งอิงเพียงบางเล่ม ให้ระบุเฉพาะปี พิมพ์ของเล่มที่ใช้อา้ งอิง
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ. (2553). บทละครเรื่ องรามเกียรติ์
(เล่ม 3) (พิมพ์ครั้งที่ 11). บรรณกิจ 1991.
Miller, T. (Ed.). (2003). Television: Critical concepts in media and cultural studies
(Vols. 1). Routledge.
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5.3.1.19 บทความหรื อบทในหนังสื อ
ชื่อผูแ้ ต่งบทความหรื อบท. (ปี พิมพ์). ชื่ อบทความหรื อบท. ใน หรื อ In ชื่อบรรณาธิการ
(บ.ก. หรื อ Ed. หรื อ Eds.), ชื่อหนังสื อ (น. หรื อ p. หรื อ pp. เลขหน้า). สถานที่
สานักพิมพ์.
**บรรณาธิ การชาวต่างประเทศใส่ อกั ษรย่อชื่อต้นและชื่อรอง ตามด้วยนามสกุล
ณัฐพล ปั ญญโสภณ. (2554). มุมมองของนักศึกษานิ เทศศาสตร์ ต่อกระบวนการผลิต
ละครเพื่อการสื่ อสาร. ใน ชนัญชี ภังคานนท์ (บ.ก.), กระบวนทัศน์
มหาวิทยาลัยไทยบนความท้ าทายของเอเชียแปซิ ฟิก (น. 23-24). มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
Sinnaeve, G., Pissard, A., Fernandez-Pierna, J. A., Lognay, G., Rondia, A., Dupont,
P., … Lateur, M. (2010). Use of near infrared spectroscopy for the
determination of internal quality of entire apples. In S. Saranwong, S.
Kasemsumran, W. Thanapase, & P. Williams (Eds.), Near infrared spectroscopy:
Proceedings of the 14th international Conference (pp. 255-259). IMP.

5.3.1.20 การอ้างอิงเอกสารทุติยภูมิ
ผูน้ ิพนธ์อา้ งอิงเอกสารทุติยภูมิ เพราะไม่สามารถค้นหาต้นฉบับเดิมได้ การเขียน
รายการบรรณานุกรมเหมือนกับรายการหนังสื อทัว่ ไป
พนม คลี่ฉายา. (2539). อิทธิ พลและประสิ ทธิ ภาพของสื่ อเกี่ยวกับข่ าวสารการเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรต่ อผู้มสี ิ ทธิ 18-19 ปี เขตกรุ งเทพมหานครในปี พ.ศ. 2538.
สถาบันส่ งเสริ มการศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับอิสลาม.
Balinda, L., Martie-Louise, V., & Kate, K. (2007). Measuring the benefits of
entrepreneurship at different levels of analysis. Journal of Management &
Organization, 13 (4), pp. 312-330.
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5.3.1.21 หนังสื อไม่ มสี ถานทีพ่ มิ พ์ สานักพิมพ์ และปี พิมพ์
ผูแ้ ต่ง. (ม.ป.ป. หรื อ n.d.). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่). ม.ป.ท. หรื อ N.P.: ม.ป.พ. หรื อ n.p.
พระธรรมสิ งหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺ โม). (ม.ป.ป.). แสงเทียนส่ องธรรม. รุ่ งเรื องวิริยะพัฒนา.
สนธยา เรื องหิ รัญ. (2551). การบัญชีชั้นกลาง 1. ม.ป.พ. เหลียวหลังแลหน้ า 15 ปี Pulinet.
(2545). ม.ป.ท.: ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่ วนภูมิภาค.
Chang, X. (1991). Hanyu cuobiezi xinli fenxi. Zhonggue wenshi. Pelegrin-Genel, E. (1996).
The office. n.p.
The Council of the Development of Cambodia. (n.d.). Prime investment information
in Cambodia (Provinces-cities). Author.

5.3.1.22 หนังสื ออ้างอิง
1) อ้างอิงทั้งเล่ม
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่). สานักพิมพ์.
วงศ์ วรรธนพิเชฐ. (2548). พจนานุกรมตัวอย่ าง ประโยค วลี ภาษาอังกฤษพร้ อมคาแปล.
ไทยเวย์ส พับลิเคชัน่ ส์.
Weik, M. H. (1983). Communications standard dictionary. Van Nostrand Reinhold.
ผูแ้ ต่ง. (บ.ก. หรื อ Ed. หรื อ Eds.). (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่).
สานักพิมพ์.
สารานุกรมไทยสาหรั บเยาวชน. (2548). โครงการสารานุกรมไทยสาหรับ
เยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั . นานมีบุค๊ ส์.
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1) อ้างอิงทั้งเล่ม (2)
ชื่ อเรื่ อง. (ปี พิมพ์). สานักพิมพ์.
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). นานมีบุค๊ ส์.
Encyclopedia of software engineering. (1994). John Wiley & Sons.
Webster’s New World Dictionary of computer terms. (1988). Webster’s New World.

2) อ้างอิงเฉพาะบทหรื อเรื่ องในเล่ม
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อบทหรื อเรื่ อง. ใน ชื่ อบรรณาธิ การ (บ.ก. หรื อ Ed. หรื อ
Eds.), ชื่ อหนังสื อ (น. หรื อ p. หรื อ pp. เลขหน้า). สานักพิมพ์.
กิตติ ทองลงยา. (2524). นก. ใน สารานุกรมไทยสาหรั บเยาวชนโดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เล่ ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 3) (น. 68-113). โครงการ
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน.
กาบู. (2544). ใน ประเสริ ฐ ณ นคร และคณะ (คณะกรรมการชาระพจนานุกรม),
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (น. 112). ราชบัณฑิตยสถาน.
พิสิฐ เจริ ญวงศ์. (2545). โขงเจียม, ศิลปะถ้ าอาเภอ. ใน สารานุกรมประวัติศาสตร์ ไทย
เล่ ม 2 อักษร ข-จ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (น. 56-60). ราชบัณฑิตยสถาน.
วงศ์ วรรธนพิเชฐ. (2547). Heart. ใน พจนานุกรมตัวอย่ าง ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ
พร้ อมคาแปล (น. 483-484). ไทยเวย์ส พับลิเคชัน่ ส์.
Movable-head disk unit. (1988). In L. Darcy, & L. Boston (Eds.), Webster’s New
World Dictionary of computer terms (p. 245) (3rd ed.). Simon & Schuster.
Stevens, W. P. (1994). Data flow analysis and design. In B. Curtis, H. Eisner, R. E.
Fairley, N. E. Gibbs, H. Mills, J. Musa … W. Scacchi (Eds.), Encyclopedia of
software engineering (pp. 242-247). John Wiley & Sons.
Weik, M. H. (1983). Frequency-division multiplexing (FDM). In Communications
Standard dictionary (p. 382). Van Nostrand Reinhold.
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2) อ้างอิงเฉพาะบทหรื อเรื่ องในเล่ม (2)
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อบทหรื อเรื่ อง. ใน ชื่อบรรณาธิ การ (บ.ก. หรื อ Ed. หรื อ
Eds.), ชื่ อหนังสื อ (น. หรื อ p. หรื อ pp. เลขหน้า). สื บค้นจาก http://www.
xxxxxxxx.
Finley, J.R., Tullis, J.G., & Benjamin, A.S. (2010). Metacogntive control of learning and
remembering. In M.S.Khine & I.M. Saled (Eds.), New science of learning: Cognition,
computers and collaboration in education (pp.109-131). Springer.
http://doi.org/10.1007/978-1-4419-5716-0 6

5.3.1.23 รายงานการวิจัย
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (รายงานผลการวิจยั ). สานักพิมพ์.
พินิจ ทิพย์มณี . (2553). การวิเคราะห์ ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของ
ประเทศไทย (รายงานผลการวิจยั ). มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์.
เฉลิมสิ น สิ งห์สนอง. (2553). การพัฒนาชุดการเรี ยนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานในรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ ธุรกิจสาหรั บนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ (รายงานผลการวิจยั ). มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์.
Chitnomrath, T. (2011). A study of factors regarding firm characteristics that affect
financing decisions of public companies listed on the stock exchange of
Thailand (Research report). Dhurakij Pundit University.
Jirapanthong, W. (2010). Development of selection model to support higher
education (undergraduate programs) using data mining technique (Research
report). Dhurakij Pundit University.
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5.3.1.24 เอกสารการประชุมวิชาการ (Meetings, Symposia)
1) จัดพิมพ์ เป็ นรู ปเล่ ม
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่อบทความหรื อชื่อเรื่ องของบท. ใน หรื อ In ชื่อ
บรรณาธิการ (บ.ก. หรื อ Ed. หรื อ Eds.), ชื่ อการประชุม (น. หรื อ p. หรื อ
pp. เลขหน้า). สานักพิมพ์.
ชัชพล มงคลิก. (2552). การประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการจัด
ตารางการผลิตแบบพหุ เกณฑ์: กรณี ศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา. ใน การ
ประชุมวิชาการการบริ หารและการจัดการ ครั้ งที่ 5 (น. 46).
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์.
ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์, และศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม. (2554). ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อประโยชน์ของสมาร์ ทโฟน. ใน ชนัญชี
ภังคานนท์ (บ.ก.), กระบวนทัศน์ มหาวิทยาลัยไทยบนความท้ าทายของเอเชีย
ปาซิ ฟิก (น. 119-121). มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
Krongtaew, C., Messner, K., Hinterstoisser, B., & Fackler, K. (2010).
Lignocellulosic structural changes after physico-chemical pretreatment
monitored by near infrared spectroscopy. In S. Saranwong, S. Kasemsumran,
W. Thanapase, & P. Williams (Eds.), Near infrared spectroscopy:
Proceedings of the 14th International conference (pp. 193-198). West
IMP.
Soutar, G., & Mazzarol, T. W. (1995). Gaining competitive advantage in education
services exports: Forward integration and strategic alliances in a maturing
market. In G. Tower (Ed.), Proceeding of the Academy of International
Business Southeast Asia Regional Conference, Asia Pacific International
Business: Regional integration and global competitiveness (pp. 85-110).
Murdoch University.
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2) ยังไม่ ได้ พมิ พ์ เป็ นรู ปเล่ ม
ผูน้ าเสนอหรื อผูแ้ ต่ง. (ปี , เดือน). ชื่อเรื่ องที่นาเสนอ. ใน หรื อ In ชื่อของ
ประธานจัดงาน (ประธาน หรื อ Chair), ชื่ อการประชุม. หน่วยงาน, สถานที่จดั .
Majid, S. (2005, July 11-13). Library and information education in Singapore. In
D. P. Rachmananta (Chair), Workshop on issues and challenges in developing
professional LIS Education and Training in Indonesia within the ASEAN
region [Symposium]. National Library of Indonesia.
Siriwongworawat, S. (2005, July 11-13). LIS education and training in Thailand: An
overview. In D. P. Rachmananta (Chair), Workshop on issues and challenges
in developing professional LIS Education and Training in Indonesia within
the ASEAN region [Symposium]. National Library of Indonesia.

3) การนาเสนอโปสเตอร์ (Poster)
ผูน้ าเสนอ. (ปี , เดือน). ชื่อของโปสเตอร์ . รายงานหรื อวาระของโปสเตอร์
[Poster presentation]. ชื่ อหน่วยงานนาเสนอในการประชุม,
สถานที่. http://xxxxxx
กานต์วดี ส่ งสิ งห์, และนันทิยา หาญศุภลักษณ์. (2554, มีนาคม). จลนศาสตร์ ศึกษา
การเกิดอิมลั ชั่นโคพอลิเมอร์ ไรเซชั่นของสไตรี นมอนอเมอร์ กับนา้ ยาง
ธรรมชาติ [การนาเสนอโปสเตอร์ ]. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ,
กรุ งเทพฯ.
พนิดา ไพรนารี . (2554, มีนาคม). การจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสิ นธุ์ [การ
นาเสนอโปสเตอร์ ]. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, กรุ งเทพฯ.
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Phadungath, C., & Metzger, L. E. (2006, July). Effect of sodium gluconate on the
solubility of calcium lactate [Poster presentation]. ADSA-ASAS Joint
Annual Meeting, Minneapolis, MN.
Udomroekchai, W., & Chiaravutthi, Y. (2011, March). Thai consumer willingness to
pay for genetically modified rice [Poster presentation]. Bangkok University
Research Conference, Bangkok.

5.3.1.25 วิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์
1) วิทยานิพนธ์ และปริ ญญานิพนธ์ ไม่ ได้ ตีพมิ พ์
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง [ปริ ญญานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต ไม่ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรื อ Unpublished doctoral dissertation]. ชื่อมหาวิทยาลัยที่ทา
นิพนธ์น้ ี.
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง [วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิตไม่ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรื อ Unpublished master’s thesis]. ชื่ อมหาวิทยาลัยที่ทานิพนธ์น้ ี.
ศรี คุณ วิวฒั น์เสรี . (2546). การศึกษาแนวโน้ มของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ในทศวรรษ
หน้ าในทัศนะของนักวิชาการและนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ [วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิตไม่ได้รับการตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยสยาม, กรุ งเทพฯ.
Peema, W. D. (2005). A study of relationship between strategic alignment plan on
information technology investment returns and corporate performance
[Unpublished doctoral dissertation]. University of New Eastern, New Jersey.
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1) วิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ ตีพมิ พ์ online
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง [ปริ ญญานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต หรื อ doctoral
dissertation]. ชื่อสถาบันจัดพิมพ์. http://xxxxx
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง [วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต หรื อ master’s
thesis]. ชื่อสถาบันจัดพิมพ์. http://xxxxx
มานพ จันทร์ เทศ. (2544). การนาเสนอรู ปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ
[ปริ ญญานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
http://tdc.thailis.or.th/tdc
Oshi, D. (2009). Rural women and the financing of health care in Nigeria [Doctoral dissertation,
Institute of Social Studies]. Institute of Social Studies. http://libopac.ait.ac.th/

2) วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิตและปริญญานิพนธ์ ปริ ญญาดุษฎี
บัณฑิต จากฐานข้ อมูลพาณิชย์
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (หมายเลขลาดับ) [ปริ ญญานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎี
บัณฑิต หรื อ Doctoral Dissertation, ชื่อมหาวิทยาลัย]. ชื่อฐานข้อมูล.
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (หมายเลขลาดับ) [วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
หรื อ Master’s Thesis, ชื่อมหาวิทยาลัย]. ชื่อฐานข้อมูล.
Hollandder, M.M. (2017). Resistance to authority: Methodological innovations and new lessons
from the Milgram experiment (Publication No. 10289373) [Doctoral dissertation,
University of Wisconsin-Madison]. ProQuest Dissertations and Theses Glogal.
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3) วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิตและปริ ญญานิพนธ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จากฐานข้ อมูลของ
สถาบันการศึกษา (on line)
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง [ปริ ญญานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต หรื อ Doctoral
dissertation, สถาบัน]. ชื่อสถาบัน. http://www.xxxxxxxxxx
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง [วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต หรื อ Master’s
thesis, สถาบัน]. ชื่อสถาบัน. http://www.xxxxxxxxxx
วลัย วัฒนะศิริ. (2553). การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มอุดมศึกษา
นานาชาติของไทยในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนา้ โขง [ปริ ญญานิพนธ์ปริ ญญา
ดุษฎีบณั ฑิต, มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์]. มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์.
http://www.dpu.ac.th/laic
พัชริ นทร์ บุญเทียม. (2553). หลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการมหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล [วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์]. http://www.dpu.ac.th/laic
Sembiring, E. (2010). Integration of economics and social factors into optimization
of solid wasted management system [Doctoral dissertation, Asian Institute of
Technology]. Asian Institute of Technology. http://libopac.ait.ac.th/
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5.3.1.26 จุลสาร แผ่ นพับ เอกสารอัดสาเนา
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่) [แผ่นพับ หรื อ Brochure]. สานัก
พิมพ์.
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่) [จุลสาร หรื อ Pamphet]. สานัก
พิมพ์. http://xxxxx
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (พิมพ์ครั้งที่) [เอกสารอัดสาเนา หรื อ manuscript]. สานัก
พิมพ์. http://xxxxx
ประเภทของสิ่ งพิมพ์ใส่ ไว้ในวงเล็บปี กกาต่อจากชื่ อเรื่ อง คือ [จุลสาร หรื อ pamphlet]
หรื อ [แผ่นพับ หรื อ brochure] หรื อ [เอกสารอัดสาเนา หรื อ manuscript]
บุญเลิศ อรุ ณพิบูลย์. (2551). ขุมทรั พย์ ซอฟต์ แวร์ เพื่อใช้ งานในองค์ กร: โอเพนซอร์ ส
และฟรี แวร์ [จุลสาร]. ศูนย์บริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ละ
เทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุ ดใจ วงษ์เทศ. (2550). เสภาเพลงขับลาของชาวบ้ านสู่ ราชสานักสยาม [จุลสาร].
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. http://opac.vru.ac.th
Hua Hin – Chaam: Idea map [Pamphlet]. (2004). Bangkok: PSP.
Tea: The Chinese art of tea drinking [Pamphlet]. (2nd ed.). (1991, September).
Hsintien, Taipei county, Taiwan, ROC: Shaw Yu-ming.
Yoo, J., Miyamoto, Y., Rigotti, A., & Ryff, C. (2016). Linking positive affect to blood
lipids: A cultural perspective [Unpublished manuscript]. Department of
Psychology, University of Wisconsin-Madison.
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5.3.1.27 สิ ทธิบัตร
ในการอ้างอิงในเนื้อหาให้ระบุหมายเลขของสิ ทธิบตั รและปี ที่จดทะเบียน
(Issue date) แต่สาหรับบรรณานุกรมจะต้องระบุรายละเอียด คือ ผูป้ ระดิษฐ์ หรื อผูส้ ร้างสรรค์งาน
วันที่จดทะเบียนสิ ทธิ บตั ร ชื่อสิ ทธิ บตั ร และหมายเลขสิ ทธิ บตั ร สถานที่และหน่วยงานที่กาหนด
หมายเลขสิ ทธิ บตั ร ดังรู ปแบบข้างล่าง
ชื่อผูป้ ระดิษฐ์หรื อผูส้ ร้างสรรค์. (ปี ที่อนุมตั ิสิทธิบตั ร). ชื่ อสิ ทธิ บัตรและหมายเลข.
สานักพิมพ์.
อาริ มาสะ คากะ และคณะ. (2553). สิ ทธิ บัตรไทย เลขที่ 28634. กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิ ชย์.
Ichikawa, T., Aoyama, S., & Yamada, K. (2551). สิ ทธิ บัตรไทย เลขที่ 23094.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิ ชย์.
Aquilina, P., Ell, T., & Li, L. (2011). U.S. Patent No. D636, 492. Patent and
Trademark office.

5.3.2 วารสาร
5.3.2.1 บทความวารสารทีม่ ปี ี ทีแ่ ละฉบับที่
ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่ อวารสาร, เลขของปี ที่ (เลขของฉบับที่), เลขหน้า.
ปิ ยะวิทย์ ทิพรส. (2553). การจัดการป้ องกันและลดสารให้กลิ่นโคลน Geosmin ใน
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปสัตว์น้ า. วารสารสุทธิ ปริ ทัศน์ , 24(72), 103-119.
ลาดวน เทียรฆนิธิกุล. (2552). เส้นทางเสด็จเยีย่ มราชสานักต่างประเทศของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ปี พ.ศ. 2443 – 2444 (ร.ศ. 119 - 120) (4).
วชิ ราวุธานุสรณ์ สาร, 28(4), 29-39.

40

Siriwongworawat, S. (2003). Use of ICT in Thai libraries: An overview. Program:
Electronic Library and Information Systems, 37(1), 38-43.
Tandra, R., Sahai, A., & Veeravalli, V. (2011, March). Unified space-time metrics to
evaluate spectrum sensing. IEEE Communications Magazine, 49(3), 54-61.

5.3.2.2 บทความวารสารทีไ่ ม่ มปี ี ที่ แต่ ออกต่ อเนื่องทั้งปี รวมจดหมายข่ าว
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่ อวารสาร, เลขของฉบับที่, เลขหน้า.
อรอนงค์ เสนะวงศ์. (2554, เมษายน). บ้านพักบนเกาะกูดของครอบครัวตรัยวัฒนา.
เพื่อนเดินทาง, 376, 164-169.
อานาจ แก้วสามัคคี. (2554, มีนาคม-เมษายน). ลักษณะข้อบกพร่ องในงานฉี ดขึ้นรู ป
พลาสติก: สาเหตุ ป้ องกันและการแก้ไข. พลาสติก,12-15.
Griffith, C. (2001, June). The changing skyline. Business Traveller, 6-9.
Henricus, J. (2011, June). Peace time boom. Business Traveller, 56-60.

5.3.2.3 บทความทีไ่ ม่ มผี ู้แต่ ง
ชื่อบทความ. (ปี พิมพ์). ชื่ อวารสาร, เลขปี ที่(เลขฉบับที่), เลขหน้า.
การขับเคลื่อนเพื่อความเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม. (2554, มีนาคม-เมษายน). พลาสติก,
45-52.
IEEE CCNC 2011 highlights latest advances in anytime, anywhere consumer
communication. (2011, March). IEEE Communications Magazine, 49(3),
14-15.
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5.3.6 หนังสื อพิมพ์
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์, วัน เดือน). ชื่อบทความ. ชื่ อหนังสื อพิมพ์ , น. หรื อ p. หรื อ pp. เลข
หน้า.
** ถ้าเลขหน้าไม่ต่อเนื่องให้ลงทุกหน้าโดยมีเครื่ องหมายจุลภาคคัน่ เช่น น. 8, น. 10, น.
A2. หรื อ pp. 21, A3, A5, A8. **
5.3.3.1 มีผ้ แู ต่ ง
พนิดา สงวนเสรี วานิช. (2554, 24 เมษายน). พระปลัดสุ ชาติ สุ วฑั ฺฒโก ปกาเกอะญอ
นักพัฒนา. มติชน, น. 17-18.
รังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ . (2554, 28-29 เมษายน). มารู ้จกั DRG. สยามรั ฐ, น. 16.
วริ นทร์ ตริ โน. (2554, 28 เมษายน). ห่วงเงินทุนไหลช้า. มติชน, น. 18.
Boonnoon, J. (2011, April 28). Manufacturers flood Thai market. The Nation, p. 11.
Thianthongdee, K. (2011, April 26). Online marketing for hotels and tourism.
The Nation, p. 6A.
Wancharoen, S. (2011, April 30). Earthquake-proof buildings still a leap of faith.
Bangkok Post, p. 11.

5.3.3.2 ไม่ มีผ้ แู ต่ ง
ม. ราชภัฏธนบุรี: เส้นชัยแห่งอนาคต. (2554, 28 เมษายน). สยามรั ฐ, น. 2.
Sony: Playstation network shutdown due to gamers’ credit card date likely stolen.
(2011, April 28). The Nation, p. 9A.
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5.3.4 สื่ อโสตทัศน์ และอื่นๆ
5.3.4.1 บันทึกรายการโทรทัศน์ วิทยุ และ webisode
ชื่ อผูจ้ ดั รายการ. (ตาแหน่ งผูจ้ ดั รายการ). (ปี , วันที่และเดื อนที่จดั ). ชื่ อเรื่ อง. [ชื่ อชุ ด
รายการ]. สถานีวทิ ยุโทรทัศน์หรื อผูผ้ ลิต.
ประสาน อิงคนันท์, ภัทราพร สังข์พวงทอง, และปวีณา รุ่ งเครื อ. (ผูจ้ ดั รายการ).
(2550, 25 พฤษภาคม). ดินสอ [กบนอกกะลา]. โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9).
เพ็ญศรี อินทรทัต. (ผูจ้ ดั รายการ). (2553). วัฏจักรชีวิต; ธรรมทานงานกองทุน 2553
[ธรรมะพลังรัก]. มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา.

5.3.4.2

TV series episode or Webisode

Simon, D., Colesberry, R.F., & Kostroff Noble, N. (Executive Producers). (20022008). The wire [TV series]. Blown Deadline Productions; HBO.
Barris, K. (Writer & Director). (2017, January 11). Lemons (Season 3, Episode 12)
[TV series episode]. In K.Barris, J. Groff, A. Anderson, E.B. Dobbins, L.
Fishburne, & H. Sugland (Executive Producers). Black-ish. Wilmore Films;
Artist First; Cinema Gypshy Productions; ABC Studios.
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5.3.4.3 ภาพยนตร์ ในรู ปแบบฟิ ล์ ม วีซีดี หรื อดีวดี ี
ชื่อผูก้ ากับ. (ผูก้ ากับ). (ปี ที่ผลิต). ชื่ อภาพยนตร์ [ภาพยนตร์ ]. ผูผ้ ลิต.
ชาตรี เฉลิม ยุคล, ม.จ. (ผูก้ ากับ). (2550). ตานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
[ภาพยนตร์ ]. พรี เมี่ยมเรคคอร์ด.
ธนิตย์ จิตนุกูล. (ผูก้ ากับ). (2546). ขุนศึก [ภาพยนตร์ ]. กรุ งเทพฯ: พรี เมี่ยมเรคคอร์ ด.
Campion, J. (Director). (2006). The piano [Motion picture]. Mangpong.
Madagascar [Motion picture]. (2005). Catalyst Alliance (Thailand).

5.3.4.4 เพลงในรู ปแบบซีดี
ชื่อผูป้ ระพันธ์เพลง. (ปี ลิขสิ ทธิ์ ). ชื่ อเพลง [บันทึกโดยนักศิลปิ นที่เป็ นคนละคนกับ
ผูป้ ระพันธ์]. ใน หรื อ On ชื่ออัลบั้ม [สื่ อที่บนั ทึก เช่น ซี ดี]. ผูผ้ ลิต.
เบน ชลาทิศ. (2548). มีแฟนแล้ ว ทบทวน. ใน Ben Chalatit [ซีดี]. กรุ งเทพฯ: โซนี่
บีเอ็มจี มิวสิ ค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ประเทศไทย).
One love…Best of blue (Fans ed.). (2005). On 4Ever blue [CD]. Bangkok: EMI
Music (Thailand).
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5.3.4.5 TED Talk
Gietz, S. (2018, April). Why you should make useless things [Video]. TED
Conferences. http://www.ted.com/talks/simone_giertz_why_you_should_
make_useless_ things
TED. (2012, March 16). Brene Brown: Listen to shame [Video]. YouTube.
http://www.youtube.com/watch?v=psN1DORYYVO

5.3.4.6 Webinar, recorded
Goldberb, J.F. (2018) Evaluating adverse drug effects [Webinar]. American
Psychiatric Association. http://education.psychiatry.org/Users/
ProductDetails.aspx ?ActivityID=6172

5.3.4.7 ผลงานทางศิลปะ
ชื่อจิตรกร. (จิตรกร). (ปี ผลิตผลงาน). ชื่ อผลงานศิลปะ [ภาพวาด หรื อ Painting].
หน่วยงานแสดงผลงาน.

สุ วฒั น์ แสนขัติยรัตน์. (จิตรกร). (2534). ดร.ไสว สุทธิ พิทักษ์ [ภาพวาด]. ห้องสมุด
ดร.ไสว สุ ทธิ พิทกั ษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์.
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5.3.4.7 ผลงานทางศิลปะ (2)
ชื่อจิตรกร. (จิตรกร). (ปี ที่ผลิตผลงาน). ชื่ อผลงานศิลปะ [ภาพวาด หรื อ Painting].
สถานที่แสดงนิทรรศการ. สื บค้น วัน เดือน พ.ศ., จาก หรื อ Retrieved from
http://www.xxxxxxxxxx
วิสิทธิ์ บุญเรื อง. (จิตรกร). (2554). ภาพความสุขของเด็กๆ [ภาพวาดสี อะคลีลิกบน
ผ้าใบ]. สิ ปางอาร์ ตแกลเลอรี่ . สื บค้น 6 พฤษภาคม 2554, จาก http://www.
Sipangartgallery.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=
12884&pid=52394
Matisse, H. (Artist). (1910). Still life with Geranium [Painting]. Display at
Pinakothek der Moderne. Retrieved June 21, 2011, from http://th.wikipedia.
org/wiki/
Matisse, H. (Artist). (1917). The painter and his model [Painting]. Retrieved June
21, 2011, from http://th.wikipedia.org/wiki/

5.3.5 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
5.3.5.1 เว็บเพจ มีผู้แต่ งหรื อหน่ วยงานรับผิดชอบ
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อบทความ. สื บค้น วัน เดือน ปี , จาก http://www.xxxxxxxxxx
สุ รชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย. (2554). จัดระเบียบสานักงานทนายความ. สื บค้น 21 มิถุนายน
2554, จาก http://www.lawyerscouncil.or.th/2011/index.php?name=knowledge
CNN Wire Staff. (2011). How U.S. forces killed Osama bin Laden. Retrieved May
3, 2011, from http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/05/02/bin.laden.
raid/index.html
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5.3.5.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส์
1) บทความอิเล็กทรอนิกส์ บนอินเทอร์ เน็ต เดิมปรากฏในวารสารฉบับพิมพ์
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่ อวารสาร, เลขปี ที่ (ฉบับที่), เลขหน้า.
http://www.xxxxxxxxxx
บงการ หอมนาน. (2551). เทคโนโลยีกบั การควบคุมด้วยตรรกะฟัซซี ตามขั้นตอน
และฟังก์ชนั่ สมาชิก. ไมโครคอมพิวเตอร์ , 26(271), 153-156.
http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=5753
Judson, R. A., & Klee, E. (2011). Big bank, small bank: Monetary policy
implementation and banks’ reserve management strategies. Journal of
Economics and Business, 63(4), 306-328
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148619511000142

2) บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทไี่ ม่ มีวารสารฉบับพิมพ์ (Internet-only Journal)
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์, เดือน). ชื่อบทความ. ชื่ อวารสาร, เลขของปี ที่ (ฉบับที่). สื บค้น วัน
เดือน ปี , จาก http://www.xxxxxxxxxx
สุ นนั ทา เลาวัณย์ศิริ. (2553). ธาตุอาหารหลักของน้ าสกัดชีวภาพแบบเข้มข้นจากขยะ
ครัวเรื อน. วารสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 29(2). สื บค้น 21
มิถุนายน 2554, จาก http://www.journal.msu.ac.th/index.php?option=com_
content&task=
Buckingham, J. T., LeBeau, L. S., & Klein, W. M. P. (2011). The performance
versus ability distinction following social comparison feedback. Current
Research in Social Psychology: An electronic journal. Retrieved June 23,
2011, from http://www.uiowa.edu/grpproc/crisp/crisp.html
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3) บทความจากฐานข้ อมูล
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่ อบทความ. ชื่ อวารสาร, เลขของปี ที่ (ฉบับที่). ชื่อฐานข้อมูล
ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์. (2548, 30 มกราคม). สื่ อสารการตลาดในระดับรากหญ้า.
ฐานเศรษฐกิจ. ฐานข้อมูลบทความอาจารย์ มธบ.
Gurbani, V. K., Garvert, A., & Herbsleb, J. D. (2010). Managing a corporate open
source software asset. Communications of the ACM, 53(2), 155-159.
Business Source Premier Database.

5.3.5.3 บทความจากข่ าวสาร จดหมายข่ าว จัดทาเป็ นรู ปอิเล็กทรอนิกส์
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์, วัน เดือน). ชื่อบทความ. ชื่ อข่ าวสาร, เลขของปี ที่ (ฉบับที่).
http://www.xxxxxxxxxx
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก. (2554,
มิถุนายน). DLO Tax Newsletter, (8). http://www.dlo.co.th/node/394
Baldwin, L. (2011, April). 5 Ways embedding video helps you. South Dakota
Advertising and Marketing Newsletter. http://www.robert
sharpassociates.com/blog/embedding-video-website
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5.3.5.4 หนังสื อพิมพ์ออนไลน์
ผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์, วัน เดือน). ชื่อบทความ. ชื่ อหนังสื อพิมพ์ . http://www.xxxxxxxxxx
ทีมข่าวเศรษฐกิจ. (2554, 3 พฤษภาคม). บางจากฟุ้งไตรมาสแรกปี 54 กาไรพุง่ กว่า 1.4
พันล้าน. ไทยรั ฐ. http://www.thairath.co.th/content/eco/168677
วรากรณ์ สามโกเศศ. (2554, 21 เมษายน). สถิติการศึกษาไทย. มติชน.
http://mic.matichon.co.th/imagedoc/54/21/19/54211902.PDF

Kehr, D. (2011, May 1). The hard work of comedy and straight-shooting. Bangkok
Post. http://mic.matichon.co.th/imagedoc/54/21/19/54211902.PDF
Srisirirungsimakul, N. (2011, May 1). Starting out on a sultry note. Bangkok
Post. http://mic.matichon.co.th/imagedoc/54/23/03/54230320.PDF

5.3.5.5 สารานุกรมออนไลน์
ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่อเรื่ องหรื อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิ การ (บ.ก. หรื อ Ed. หรื อ
Eds.). ชื่ อหนังสื อ (น. หรื อ p. หรื อ pp. เลขหน้า). http://www.xxxxxxxxxx
ปกรณ์ สิ งห์สุริยา. (2552). จริ ยศาสตร์ เชิงคุณธรรม. ใน ปกรณ์ สิ งห์สุริยา (บ.ก.),
สารานุกรมปรั ชญาออนไลน์ ฉบับสังเขป. http://www.philospedia.
net/virtueethics.html.
Mills, A. P. (2010). Knowledge of language. In Internet Encyclopedia of Philosophy
(pp. 1-15). http://www.iep.utm.edu/knowlang/print/
*********************************
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หนังสื ออ้างอิง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สานักหอสมุด. (2551). คู่มือการพิมพ์ วิทยานิพนธ์ (พิมพ์ ครั้ งที่ 7).
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American
Psychological Association (6th ed). American Psychological Association.
American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American
Psychological Association (7th ed). American Psychological Association.

