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6.3 การลงรายการบรรณานุกรมตามประเภทสื่อ 
 
6.3.1 หนังสือ 

6.3.1.1 ผู้แต่ง 1 คน มีรูปแบบการพิมพ์รายการบรรณานุกรม ดังนี้ 

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งท่ี). สถานท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์. 

หมายเหตุ. หากหนังสือพิมพ์ครั้งแรก ไม่ต้องระบุ (พิมพ์ครั้งท่ี) 

ตัวอย่าง 

วิจารณ์พานิช. (2555).ทักษะแห่งอนาคตใหม่:การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 21.กรุงเทพฯ:  
โอเพนเวิร์ด.  

ไพศาล วรคํา. (2556). การวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งท่ี 6). มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์. 
Moody, J. (2007). Illegitimate theatre in London. Cambridge:  
  Cambridge University Press. 
 

6.3.1.2 ผู้แต่ง 2คนมีรูปแบบการพิมพ์รายการบรรณานุกรม ดังนี้ 

ผู้แต่ง 1, และผู้แต่ง 2. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งท่ี). สถานท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 
นภาลัยสุวรรณธาดาและอดุลจันทรศักด์ิ. (2554). เทคนิคการเขียนหนังสือราชการหนังสือ 
   โต้ตอบและรายงานการประชุม (พิมพ์ครั้งท่ี 7). กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2539). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้(พิมพ์ครั้งท่ี 4).  
  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
Hughes, D. E., & Maloney, M. J. (1999). Advanced theoretical chemistry. London:  
  Chatto&Windus. 
Rebinson, A.,& Mary L. G. (1993). Clinical genetics handbook (2nd ed.) 
  Boston: Blackwell Scientific. 

 

6.3.1.3 ผู้แต่ง 3-7 คนให้ใส่ชื่อผู้แต่งทุกคน โดยใส่เครื่อง “,” ค่ันแต่ละชื่อ แล้ว
นําหน้าชื่อคนสุดท้ายด้วยคําว่า “และ” หรือ “&”มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้ 

ผู้แต่ง 1, ผู้แต่ง 2, …, &ผู้แต่งคนสุดท้าย. ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งท่ี). สถานท่ีพิมพ์:สํานักพิมพ์. 



 

ตัวอย่าง 
มนชยา เจียงประดิษฐ์, ปัทมวดี นันทนาเนตร์

กิตยากร อิศรางกูร ณ อยุธยา
คําสอนวิชา หลักสถิติ 
บัณฑิตย์. 

สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจติรวรรณา
 สถิติวิเคราะห์สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 การใช้โปรแกรม LISREL

John, J. A., Whitaker, D., & Johnson, D. G. (
Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.

Hansmann, U., Merk, L., Nicklous, M. S., &Stober, T. (
(2nded.). Berlin: Springer

 

6.3.1.4 ผู้แต่ง

ผู้แต่ง 1, ผู้แต่ง 2, ผู้แต่ง 3, 
ชื่อเรื่อง(พิมพ์ครั้งท่ี

ตัวอย่าง 
ปรีดา อุ่นเรือน, สมชาย ตระกูลกิจ

 ไสว, วิไลพร คล่องการเรียน
สําหรับ CEO (พิมพ์ครั้งท่ี 

Mercer, D. W., Kent, A., Nowicki, S. D., Mercer, D., Squier, D., Choi, W., …Morgan, C. 
(2004). Beginning PH

 
6.3.1.5 ผู้แต่งมีสมณศักดิ์

ชื่อสมณศักด์ิ (ชื่อเดิม). (ปีพิมพ์

ตัวอย่าง 
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

กรุงเทพฯ: คณะศิษยานุศิษย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พระราชรัตนรังสี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ

               บทท่ี 6 การจัดทําบรรณานุกรม

ปัทมวดี นันทนาเนตร์, สิโรตน์ จั่นงาม, ทัดดาว แนบเนียน
กิตยากร อิศรางกูร ณ อยุธยา, และ วีรวรรณ ศักดาจิวะเจริญ. (2550). 

ลักสถิติ ST 201. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจ 

สมถวิล วิจติรวรรณา, และรัชชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. (2551).
สถิติวิเคราะห์สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: เทคนิค

LISREL. กรุงเทพฯ: มิสชั่นมีเดีย. 
hn, J. A., Whitaker, D., & Johnson, D. G. (2001). Statistical thinking fo

Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC. 
Hansmann, U., Merk, L., Nicklous, M. S., &Stober, T. (2003). Pervasivecomputing

nded.). Berlin: Springer-Verlag. 

ผู้แต่ง 8 คนข้ึนไปมีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้

3, ผูแ้ต่ง 4, ผู้แต่ง 5, ผู้แต่ง 6, … ผู้แต่งคนสุดท้าย. (ปีพิมพ์
พิมพ์ครั้งท่ี). สถานท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์. 

สมชาย ตระกูลกิจ, ไพบูลย์ ใจดี, วัฒนา เกียรติรัตน์, สุวรรณ เปี่ยม
วิไลพร คล่องการเรียน, … บังอร กนกงาม. (2553). การจัดการระบบสารสนเทศ

พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: ซีอีโอเพรส. 
Mercer, D. W., Kent, A., Nowicki, S. D., Mercer, D., Squier, D., Choi, W., …Morgan, C. 

Beginning PHP5. Indianapolis, IN: Wiley. 

ผู้แต่งมีสมณศักดิ์มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้

ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งท่ี) . สถานท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน). (2554). นิพพานคือนิพ
คณะศิษยานุศิษย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. 

วีรยุทธ์ วีรยุทโธ). (2553). สู่แดนพุทธองค์กุสินารา. กรุงเทพฯ

การจัดทําบรรณานุกรม    89 

บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

ทัดดาว แนบเนียน, 
2550). เอกสาร 

 

). 
เทคนิค 

Statistical thinking for managers.  

Pervasivecomputing 

รายการบรรณานุกรม ดังนี้ 

ปีพิมพ์). 

สุวรรณ เปี่ยม 
การจัดการระบบสารสนเทศ 

Mercer, D. W., Kent, A., Nowicki, S. D., Mercer, D., Squier, D., Choi, W., …Morgan, C.  

มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้ 

สํานักพิมพ์. 

นิพพานคือนิพพาน.  

กรุงเทพฯ: ดีเอ็มเจ. 
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6.3.1.6 ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้ 

ชื่อ, ฐานันดรศักด์ิ. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งท่ี). สถานท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 
เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว. (2535). ชีวลิขิต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 
Vajiravudh, King of Siam. (1980). Correspondence. Selections. Bangkok: 

Chulalongkorn University Press. 
 

6.3.1.7 ผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้ 

ชื่อ, บรรดาศักด์ิ (ปีพิมพ์) . ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งท่ี). สถานท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์. 

ตัวอย่าง  

พรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง. (2546). เปรี้ยวหลบใน. กรงุเทพฯ: สุดสัปดาห์. 
Aarvold, C., Sir, Hill, D., Sir, & Newton, G. P. (1973). Report on the review of 

procedures for the discharge and supervision of psychiatric patientssubject  
to special restrictions. London: H. M. S. O. 

 
6.3.1.8 ผู้แต่งใช้นามแฝงมีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้ 

ชื่อนามแฝง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งท่ี). สถานท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 

ทมยันตี. (2547). แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม. 
Ba Jin. (2005). Garden of repose bitter cold nights (Translated by Jack Hoe) (2nded.).  

Beijing: Foreign Languages Press. 
 

6.3.1.9 หนังสือไม่ปรากฏช่ือผู้แต่งให้ใช้ชื่อหนังสือแทน โดยพิมพ์ตัวเอน 

ชื่อเรื่อง. (พิมพ์ครั้งท่ี). (ปีพิมพ์). สถานท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 

หลากความคิด ชีวิตคนทํางาน. (2551). กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน  



 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
Art of display: Culture s
 

6.3.1.10 หนังสือรวมเรื่อง มีช่ือ บรรณาธิการ ผู้รวบรวม หรือผู้เรียบเรียง

ชื่อบรรณาธิการ. (บ.ก.) หรือ ชื่อผู้รวบรวม หรือ ผู้เรียบเรียง
สถานท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์

ตัวอย่าง 

ปรุงศรี วัลลิโภดม, ผกาวรรณ เดชเทวพร
 สรุปผลการสัมมนาเรื่องไตรภูมิพระร่วง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, นพพร ศรีวรวิไล

การบริหารจัดการ แนวคิดและทางเลือกร่วมสมัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Rayanakorn, K. (Ed.). (2011
 Chiang Mai: Chiang Mai University Press.
Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P. (Eds.). (
Near infrared spectroscopy: Proceedings of the 

West Sussex, UK: IMP.
 
 

6.3.1.11 ผู้แต่งเป็นสถาบัน หน่วยงาน องค์การ สมาคม สโมสร ฯลฯ

ชื่อเต็มของสถาบันหรือหน่วยงาน

(ถ้าสถาบันหรือหน่วยงานเป็น
ตัวอย่าง 
กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ

(พิมพ์ครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ
Ministry of Education, Department of Curriculum and Instruction Developm

(2001). Basic education curriculum B.E. 
 

6.3.1.12 หนังสือแปล

               บทท่ี 6 การจัดทําบรรณานุกรม

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 
Art of display: Culture shows. (2010). Hong Kong, China: Links International.

หนังสือรวมเรื่อง มีช่ือ บรรณาธิการ ผู้รวบรวม หรือผู้เรียบเรียง

หรือ ชื่อผู้รวบรวม หรือ ผู้เรียบเรียง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง 
สํานักพิมพ์. 

ผกาวรรณ เดชเทวพร, และพรรณิภา นิลณรงค์. (บ.ก.). (2527
สรุปผลการสัมมนาเรื่องไตรภูมิพระร่วง. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 

นพพร ศรีวรวิไล, และอัศวิน แสงพิกุล. (บ.ก.). (2552).  
บริหารจัดการ แนวคิดและทางเลือกร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
2011). Climate change challenges in the Mekong Region.

Chiang Mai: Chiang Mai University Press. 
Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P. (Eds.). (

troscopy: Proceedings of the 14th international conference.
West Sussex, UK: IMP. 

ผู้แต่งเป็นสถาบัน หน่วยงาน องค์การ สมาคม สโมสร ฯลฯ

ชื่อเต็มของสถาบันหรือหน่วยงาน. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งท่ี). สถานท่ีพิมพ์

ถ้าสถาบันหรือหน่วยงานเป็นผู้จัดพิมพ์ ให้ลงคําว่า ผู้แต่ง หรือ Author ในตําแหน่งสํานักพิมพ์

สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. (2543). ปราสาทพนมรุ้ง
กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

Ministry of Education, Department of Curriculum and Instruction Developm
Basic education curriculum B.E. 2544 [A.D. 2001]. Bangkok:Author.

หนังสือแปล 
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

. (2010). Hong Kong, China: Links International. 

หนังสือรวมเรื่อง มีช่ือ บรรณาธิการ ผู้รวบรวม หรือผู้เรียบเรียง 

 (พิมพ์ครั้งท่ี).  

2527). 

ศูนย์วิจัย 

Climate change challenges in the Mekong Region. 

Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P. (Eds.). (2010). 
th international conference. 

ผู้แต่งเป็นสถาบัน หน่วยงาน องค์การ สมาคม สโมสร ฯลฯ 

สถานท่ีพิมพ์:สํานักพิมพ์. 

ในตําแหน่งสํานักพิมพ์) 

ปราสาทพนมรุ้ง 

Ministry of Education, Department of Curriculum and Instruction Development. 
Bangkok:Author. 
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ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่องท่ีแปล [ชื่อต้นฉบับ] (ชื่อผู้แปล, ผู้แปล). สถานท่ีพิมพ์:  
สํานักพิมพ์. (ต้นฉบับพิมพ์ ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 

ตัวอย่าง 

เกรย์, เจ. (2552). ผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ [Men are from mars,women 
are from venus] (สงกรานต์ จิตสุทธิภากร, ผู้แปลและเรียบเรียง) (พิมพ์ครั้งท่ี 26). 
กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

บริกแฮม, อี. เอฟ., และฮุสตัน, เจ. เอฟ. (2544). การจัดการการเงิน [Fundamentals offinancial 
management] (เริงรัก จําปาเงิน, ผู้แปลและเรียบเรียง) (พิมพ์ครั้งท่ี 2).กรุงเทพฯ: บุ๊คเน็ต. 
(ต้นฉบับพิมพ์ ปี ค.ศ. 2001). 

ปาร์กเกอร์, อาร์. บี. (2552). ศพคนดัง [High profile] (อิสริยา ชมภูผล, ผู้แปล).กรุงเทพฯ:  
 นกฮูก พับลิชชิ่ง. 
Kiyosaki, R. T., Lechter, S. L. (2010). Fu babaxiongbaba [Rich dad, poor dad] 
 (L. Qinggi, & S. L. Zhu, Trans.). Hai Kou: Nan haichu ban she. 
Luang Poo Buddha Isara. (2008). Valuable adages of Luang Poo Buddha Isara 
 (T.Wongamatasiri, & O. Limtasiri, Trans). Ratchaburi: Thammaruk. 
Stanislavski, K. (2008). My life in art (J. Benedetti, Trans.). London: Routledge. 
 
  



 

6.3.1.13 หนังสือพิมพ์หลายเล่มจบ
1

ในรายการปีพิมพ์ในวงเล็บ

ตัวอย่าง 

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(เล่ม 1 – เล่ม 4) (
(พิมพ์ครั้งท่ี 1 พ.ศ

Miller, T. (Ed.). (2003). 
  (Vols. 1-5). London: Routledge.
 

2
ตัวอย่าง  

 

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(พิมพ์ครั้งท่ี 11). กรุงเทพฯ

Miller, T. (Ed.). (2003). 
    (Vols. 1). London: Routledge

 
6.3.2 บทความหรือ

ชื่อผู้แต่งบทความหรือบท. (
 (บ.ก. หรือ Ed. หรือ 
 สํานักพิมพ์. 

(บรรณาธิการชาวต่างประเทศใส่อักษรย่อชื่อต้นและชื่อรอง ตามด้วยนามสกุ
ตัวอย่าง  

ณัฐพล ปัญญโสภณ. (2554). 
เพ่ือการสื่อสาร. ใน ชนัญชี ภังคานนท์ 
ความท้าทายของเอเชียแปซิฟิก

Sinnaeve, G., Pissard, A., F
 Lateur, M. (2010). Use of near infrared spectroscopy for thedetermination of 
 internal quality of entire apples. In S. Saranwong, S.
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หนังสือพิมพ์หลายเล่มจบ 
1) ใช้อ้างอิงทุกเล่มให้ลงช่วงระยะของการพิมพ์ ต้ังแต่ปีแรกถึงปีสุดท้าย

ในรายการปีพิมพ์ในวงเล็บ 

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ. (2553). บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ
4) (พิมพ์ครั้งท่ี 11). กรุงเทพฯ: บรรณกิจ 1991. 

ศ. 2419 โรงพิมพ์ครูสมิท บางคอแหลม). 
Television: Critical concepts in media and cultural studies

5). London: Routledge. 

2) ใช้อ้างอิงเพียงบางเล่ม ให้ระบุเฉพาะปีพิมพ์ของเล่มท่ีใช้อ้างอิง

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ. (2553). บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ 
กรุงเทพฯ: บรรณกิจ 1991. 
Television: Critical concepts in media and cultural studies

(Vols. 1). London: Routledge.  

บทความหรือบทในหนังสือ 

. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความหรือบท. ใน หรือ In ชื่อบรรณาธิการ
หรือ Eds.), ชื่อหนังสือ (น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า). สถานท่ี

บรรณาธิการชาวต่างประเทศใส่อักษรย่อชื่อต้นและชื่อรอง ตามด้วยนามสกุ

2554). มุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อกระบวนการผลิตละคร
ใน ชนัญชี ภังคานนท์ (บ.ก.), กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบน

ความท้าทายของเอเชียแปซิฟิก (น. 23-24). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Sinnaeve, G., Pissard, A., Fernandez-Pierna, J. A., Lognay, G., Rondia, A., Dupont,

Lateur, M. (2010). Use of near infrared spectroscopy for thedetermination of 
internal quality of entire apples. In S. Saranwong, S., Kasemsumran, W. 
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

ต้ังแต่ปีแรกถึงปีสุดท้าย

บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ 

Television: Critical concepts in media and cultural studies 

ให้ระบุเฉพาะปีพิมพ์ของเล่มท่ีใช้อ้างอิง 

บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ (เลม่ 3)  

Television: Critical concepts in media and cultural studies 

ชื่อบรรณาธิการ 
สถานท่ีพิมพ์:  

บรรณาธิการชาวต่างประเทศใส่อักษรย่อชื่อต้นและชื่อรอง ตามด้วยนามสกุล) 

มุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อกระบวนการผลิตละคร 
กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบน 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
Lognay, G., Rondia, A., Dupont,P., … 

Lateur, M. (2010). Use of near infrared spectroscopy for thedetermination of  
Kasemsumran, W.  
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 Thanapase, & P. Williams (Eds.),Near infraredspectroscopy: Proceedings of  
 the 14th international Conference (pp. 255-259). West Sussex, UK: IMP. 
 

6.3.3 หนังสือไม่มีสถานท่ีพิมพ์ สํานักพิมพ์ และปีพิมพ์ 

ผู้แต่ง. (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.).ชือ่เรื่อง (พิมพ์ครั้งท่ี). ม.ป.ท. หรือ N.P.: ม.ป.พ. หรือ n.p. 

ตัวอย่าง 

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญฐิตธมฺโม). (ม.ป.ป.). แสงเทียนส่องธรรม. กรุงเทพฯ:  
รุ่งเรืองวิริยะพัฒนา. 

สนธยา เรืองหิรัญ. (2551). การบัญชีชั้นกลาง 1. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
เหลียวหลังแลหน้า 15 ปี Pulinet. (2545). ม.ป.ท.: ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค. 
Chang, X. (1991). Hanyucuobiezixinlifenxi. N.P.: Zhongguewenshi. 
Pelegrin-Genel, E. (1996). The office. Canale, Italy: n.p. 
The Council of the Development of Cambodia. (n.d.). Prime investment information 

in Cambodia (Provinces-cities). Cambodia: Author. 
 

6.3.4 หนังสืออ้างอิง 
6.3.4.1 อ้างอิงท้ังเล่มมีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้ 

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งท่ี). สถานท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์. 
ผู้แต่ง. (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.). (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งท่ี) . สถานท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์. 
ชื่อเรื่อง. (ปีพิมพ์). สถานท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์. 

ตัวอย่าง  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. (2556). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 
วงศ์ วรรธนพิเชฐ. (2548). พจนานุกรมตัวอย่าง ประโยค วลี ภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล. กรุงเทพฯ: 

ไทยเวย์สพับลิเคชั่นส์. 
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. (2548). กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดย 

พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 
Encyclopedia of software engineering. (1994). New York: John Wiley & Sons. 
Webster’s new world dictionary of computer terms. (1988). New York: 

Webster’s New World. 



 

Weik, M. H. (1983). Communications standard dictionary
VanNostrand Reinhold.

 
6.3.4.2 อ้างอิงเฉพาะบทหรื

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทหรือเรื่อง
ชื่อหนังสือ (น. หรือ 

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทหรือเรื่อง
ชื่อหนังสือ (น. หรือ 

ตัวอย่าง 

กิตติ ทองลงยา. (2524). นก
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 
 โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
 กาบู. (2544). ใน ประเสริฐ ณ นคร และคณะ 
 ราชบัณฑิตยสถาน พ
พิสิฐ เจริญวงศ์. (2545). โขงเจียม
 ข-จ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
วงศ์ วรรธนพิเชฐ. (2547). Heart. 
 พร้อมคําแปล (น. 
Movable-head disk unit. (1988). In L. Darcy
 world dictionary of computer terms
 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. Scacc
 software engineering
Weik, M. H. (1983). Frequency
 standard dictionary
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Communications standard dictionary. New York
VanNostrand Reinhold. 

อ้างอิงเฉพาะบทหรือเรื่องในเล่มมีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้

ชื่อบทหรือเรื่อง. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก. หรือ Ed. หรือEds.), 
หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า). สถานท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์. 

ชื่อบทหรือเรื่อง. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก. หรือ Ed. หรือEds.), 
หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า). สืบค้นจาก http://www.xxxxxxxx.

นก. ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งท่ี 3) (น. 68-113). กรุง
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. 

ใน ประเสริฐ ณ นคร และคณะ (คณะกรรมการชําระพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (น. 112). กรุงเทพฯ:ราชบัณฑิตยสถาน

โขงเจียม, ศิลปะถํ้าอําเภอ. ใน สารานุกรมประวัติศาสตร์
จ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (น. 56-60). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน

2547). Heart. ใน พจนานุกรมตัวอย่าง ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ
. 483-484). กรุงเทพฯ: ไทยเวย์สพับลิเคชั่นส์. 

head disk unit. (1988). In L. Darcy, & L. Boston (Eds.), Webster’s n
ictionary of computer terms(p. 245) (3rd ed.). New York

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). New York: John Wiley & Sons.

Weik, M. H. (1983). Frequency-division multiplexing (FDM). In Communications
tandard dictionary (p. 382). New York: Van Nostrand Reinhold.
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

. New York:  

มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้ 

Eds.),  
 

Eds.),  
xxxxxxxx. 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ใน 
กรุงเทพฯ: 

คณะกรรมการชําระพจนานุกรม),พจนานุกรมฉบับ 
ราชบัณฑิตยสถาน. 

ใน สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทยเล่ม 2 อักษร  
สถาน. 

พจนานุกรมตัวอย่าง ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ 

Webster’s new 
(p. 245) (3rd ed.). New York: 

Stevens, W. P. (1994). Data flow analysis and design. In B. Curtis, H. Eisner, R. E. 
Encyclopedia of 

247). New York: John Wiley & Sons. 
Communications 

: Van Nostrand Reinhold. 
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6.3.5 รายงานการวิจัยมีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้ 

ผู้แต่ง.(ปีพิมพ์).ชื่อเรื่อง (รายงานผลการวิจัย). สถานท่ีพิมพ์:สําหนักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 

พินิจ ทิพย์มณี. (2553). การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการตายของประเทศไทย 
 (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.  
เฉลิมสิน สิงห์สนอง. (2553). การพัฒนาชุดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา 
 คณิตศาสตร์ธุรกิจสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ 
 บัณฑิตย์ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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). Bangkok: Dhurakij Pundit University. 
Jirapanthong, W. (2010). Development of selection model to support higher 
 education (undergraduate programs) using data mining technique (Research 
 report). Bangkok: Dhurakij Pundit University. 
 

6.3.6 เอกสารการประชุมวิชาการ (Meetings, Symposia) 
6.3.6.1 จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มมีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้ 

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความหรือชื่อเรื่องของบท. ใน หรือ In ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก. หรือ Ed. หรือ  
Eds.), ชื่อการประชุม (น. หรือ p. หรือpp. เลขหน้า). สถานท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์. 

ตัวอย่าง  

ชัชพล มงคลิก. (2552). การประยุกต์ใช้กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการจัดตารางการผลิต 
 แบบพหุเกณฑ์: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา. ใน การประชุมวิชาการการบริหาร

และการจัดการ ครั้งท่ี 5 (น. 46). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์, และศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม. (2554). ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขต 
 กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อประโยชน์ของสมาร์ทโฟน. ใน ชนัญชี ภังคานนท์ (บ.ก.),  
 กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทายของเอเชียปาซิฟิก (น. 119-121). กรุงเทพฯ:  
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
  



 

Krongtaew, C., Messner, K., Hinterstoisser, B., &Fackler, K. (2010).Lignocellulosic
 structural changes after physico
 infrared spectroscopy. In S. Saranwong, S. Kasemsumran, W. Thanapase, & P. 
 Williams (Eds.), 
 International conference
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.), 
 Business Southeast Asia Regional Confe
 Business: Regional integration and global competitiveness
 Perth: Murdoch University.
 

6.3.6.2 ยังไม่ได้พิมพ์เป็นรูปเล่ม

ผู้นําเสนอหรือผู้แต่ง. (ปี, เดือน
หรือ Chair), ชื่อการประชุม

ตัวอย่าง 

Majid, S. (2005, July 11
 D. P. Rachmananta (Chair), 
 professional LIS Education and Trainin
 Organized by National Library of Indonesia.
 

6.3.6.3 การนําเสนอโปสเตอร์ 

ผู้นําเสนอ. (ปี, เดือน). ชื่อของโปสเตอร์
session) นําเสนอในการประชุมของชื่อหน่วยงาน

ตัวอย่าง 

กานต์วดี ส่งสิงห์, และนันทิยา หาญศุภลักษณ์
 การเกิดอิมัลชั่นโคพอลิเมอร์ไรเซชั่นของสไตรีนมอนอเมอร์กับน้ํายางธรรมชาติ
 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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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).WestSussex, UK: IMP.

zarol, 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
Perth: Murdoch University. 

ยังไม่ได้พิมพ์เป็นรูปเล่มมีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้

เดือน). ชื่อเรื่องท่ีนําเสนอ. ใน หรือ In ชื่อของประธานจัดงาน 
ชื่อการประชุม. การประชุมจัดโดย ชื่อหน่วยงาน, สถานท่ีจัด

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
Organized by National Library of Indonesia. 

การนําเสนอโปสเตอร์ (Poster)มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้

ชื่อของโปสเตอร์. รายงานหรือวาระของโปสเตอร์(Paper 
นําเสนอในการประชุมของชื่อหน่วยงาน,สถานท่ี. 

และนันทิยา หาญศุภลักษณ์. (2554, มีนาคม). จลนศาสตร์ศึกษา
การเกิดอิมัลชั่นโคพอลิเมอร์ไรเซชั่นของสไตรีนมอนอเมอร์กับน้ํายางธรรมชาติ

มวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ. 
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Krongtaew, C., Messner, K., Hinterstoisser, B., &Fackler, K. (2010).Lignocellulosic 
treatment   monitored by near  

infrared spectroscopy. In S. Saranwong, S. Kasemsumran, W. Thanapase, & P.  
Proceedings of the 14th  

WestSussex, UK: IMP. 
zarol, T. W. (1995). Gaining competitive advantage in education  

services exports: Forward integration and strategic alliances in a maturing    
Proceeding of the Academy of International  

rence, Asia Pacific International  
(pp. 85-110).  

มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้ 

ชื่อของประธานจัดงาน (ประธาน  
สถานท่ีจัด. 

13). Library and information education in Singapore. In 
enges in developing 

g in Indonesia within the ASEANregion.  

มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้ 

aper หรือ Poster  

จลนศาสตร์ศึกษา 
การเกิดอิมัลชั่นโคพอลิเมอร์ไรเซชั่นของสไตรีนมอนอเมอร์กับน้ํายางธรรมชาติ.  
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พนิดา ไพรนารี. (2554, มีนาคม). การจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์. 
 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ. 
Phadungath, C., & Metzger, L. E. (2006, July). Effect of sodium gluconate on the 
 solubility of calcium lactate. ADSA-ASAS Joint Annual Meeting, 
 Minneapolis, MN. 
Udomroekchai, W., &Chiaravutthi, Y. (2011, March). Thai consumer willingness topay  
 for genetically modified rice. Bangkok University Research Conference, 
 Bangkok. 
 

6.3.7 วิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ ์

6.3.7.1 วิทยานิพนธ์ท่ีพิมพ์เป็นรูปเล่มมีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้ 

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ Master’s thesis).สถานท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 

ก้องเกียรติ บูรณศรี. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ  
 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
 ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
Nickels, D. W. (2005). The relationship between IT-business alignment and 
 organizational culture: An exploratory study (Doctoral dissertation). 
 Memphis, TN: University of Memphis. 
 

6.3.7.2 วิทยานิพนธ์ไม่ได้ตีพิมพ์มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้ 

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตไม่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ Unpublished  
 doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตไม่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ 
 Unpublished master’s thesis). ชื่อสถาบัน, สถานท่ีพิมพ์. 

ตัวอย่าง  

ศรีคุณ วิวัฒน์เสรี.(2546).การศึกษาแนวโน้มของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในทศวรรษหน้าในทัศนะ 
 ของนักวิชาการและนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตไม่ได้รับการ 



 

 ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยสยาม
Peema, W. D. (2005). A study of relationship between strateg
 information technology investment returns and corporate performance
 (Unpublished doctoral dissertation). University of New Eastern, New Jersey.
 

6.3.7.3 วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลพาณิชย์

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ 
ชื่อฐานข้อมูล. (หมายเลข

ตัวอย่าง 

Casey, J. T. (2011). Horseback riding therapy for at
(Master’s thesis). Available from ProQuest Dissertations andTheses database. 
(UMI No. 1493095)

Hoontrakul, P. (1997). Asymmetric information, turnover anomaly, no trade and the
short sale constraint: Theory and evidence (
fromProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 9721389)

 

6.3.7.4 วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษา

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ 
สืบค้นจาก หรือ Retrieved from

ตัวอย่าง 

  มานพ จันทร์เทศ. (2544
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สืบค้นจาก http://tdc.thaili

วลัย วัฒนะศิริ. (2553). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมอุดมศึกษานานาชาติของ
 ไทยในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
 ธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพฯ
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มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพฯ. 
). A study of relationship between strategic alignment 

information technology investment returns and corporate performance
(Unpublished doctoral dissertation). University of New Eastern, New Jersey.

วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลพาณิชย์ 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ Master’s thesis 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoraldissertation). สืบค้นจาก หรือ Available from 

หมายเลขUMIหรือ เลขลําดับอ่ืนๆ) 

). Horseback riding therapy for at-risk foster youth: a grantprop
Master’s thesis). Available from ProQuest Dissertations andTheses database. 
(UMI No. 1493095) 

Asymmetric information, turnover anomaly, no trade and the
short sale constraint: Theory and evidence (Doctoral dissertation). Avai
fromProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 9721389)

วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษาหรือจากเว็บไซต์

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ Master’sthesis 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoraldissertation, สถาบัน, สถานท่ี). 

Retrieved fromhttp://www.xxxxxxxxxx 

2544). การนําเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ

http://tdc.thailis.or.th/tdc 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมอุดมศึกษานานาชาติของ

ไทยในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, 
กรุงเทพฯ). สืบค้นจากhttp://www.dpu.ac.th/laic 
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(Unpublished doctoral dissertation). University of New Eastern, New Jersey. 

thesis หรือ วิทยานิพนธ์ 
Available from  

risk foster youth: a grantproposal  
Master’s thesis). Available from ProQuest Dissertations andTheses database.  

Asymmetric information, turnover anomaly, no trade and the 
Doctoral dissertation). Available 

fromProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 9721389) 

หรือจากเว็บไซต์ 

thesis หรือ วิทยานิพนธ์ 
).  

การนําเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ 
กรุงเทพฯ). 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมอุดมศึกษานานาชาติของ 
, มหาวิทยาลัย 



100 คู่มือการทําบทนิพนธ์ 

 

Sembiring, E. (2010). Integration of economics and social factors into optimizationof  
 solidwasted management system (Doctoral dissertation, Asian Institute of 
 Technology, PathumThani). Retrieved from http://libopac.ait.ac.th/ 

 

6.3.8 จุลสาร แผ่นพับ เอกสารอัดสําเนามีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้ 

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งท่ี) [ประเภทสิ่งพิมพ์]. สถานท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์. 

ประเภทของสิ่งพิมพ์ใส่ไว้ในวงเล็บปีกกาต่อจากชื่อเรื่อง คือ [จุลสาร หรือ Pamphlet]หรือ 
[แผ่นพับ หรือ Brochure] หรือ [เอกสารอัดสําเนา หรือ Mimeographs] 

ตัวอย่าง 

บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2551). ขุมทรัพย์ซอฟต์แวร์เพ่ือใช้งานในองค์กร: โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ 
 [จุลสาร]. ปทุมธานี: ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนา 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 
สุดใจ วงษ์เทศ. (2550). เสภาเพลงขับลําของชาวบ้านสู่ราชสํานักสยาม [จุลสาร]. กรุงเทพฯ:  
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 
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. 

 
6.3.9 สิทธิบัตร 
ในการอ้างอิงในเนื้อหาให้ระบุหมายเลขของสิทธิบัตรและปีท่ีจดทะเบียน(Issue date) แต่

สําหรับบรรณานุกรมจะต้องระบุรายละเอียด คือ ผู้ประดิษฐ์ หรือผู้สร้างสรรค์งานวันท่ีจดทะเบียน
สิทธิบัตร ชื่อสิทธิบัตร และหมายเลขสิทธิบัตร สถานท่ีและหน่วยงานท่ีกําหนดหมายเลขสิทธิบัตร  

ชื่อผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์. (ปีท่ีอนุมัติสิทธิบัตร). ชื่อสิทธิบัตรและหมายเลข.สถานท่ีพิมพ์:  
สํานักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 

อาริมาสะ คากะ และคณะ. (2553). สิทธิบัตรไทย เลขท่ี 28634. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
กระทรวงพาณิชย์. 

Ichikawa, T., Aoyama, S., & Yamada, K. (2551). สิทธิบัตรไทย เลขท่ี 23094. กรุงเทพฯ:  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. 



 

Aquilina, P., Ell, T., & Li, L. (2011). 
U.S. Patent and Trademark office.
 

6.3.10 วารสาร 
6.3.10.1 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ

ตัวอย่าง 

ปิยะวิทย์ ทิพรส. (2553). การจัดการป้องกันและลดสารให้กลิ่นโคลน 
 รูปสัตว์น้ํา. วารสารสุทธิปริทัศน์
ลําดวน เทียรฆนิธิกุล. (2552). 
 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี พ
 28(4), 29-39. 
Siriwongworawat, S. (2003). Use of ICT in Thai libraries: An overview. 
 Electronic Library and Information Systems, 37
Tandra, R., Sahai, A., &Veeravalli, V. (2011, March). Unified space
 evaluate spectrum sensing. 
 

6.3.10.2 

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ

ตัวอย่าง 
อรอนงค์ เสนะวงศ์. (2554, 
 เพ่ือนเดินทาง, 376, 164
อํานาจ แก้วสามัคคี. (2554, 
 สาเหตุ ป้องกันและการแก้ไข
Griffith, C. (2001, June). The changing skyline. 
 

6.3.10.3 

ชื่อบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อวารสาร
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Aquilina, P., Ell, T., & Li, L. (2011). U.S. Patent No. D636, 492. Washington, DC:
U.S. Patent and Trademark office. 

 บทความวารสารท่ีมีปีท่ีและฉบับท่ี 

ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขของปีท่ี (เลขของฉบับท่ี), เลขหน้า

การจัดการป้องกันและลดสารให้กลิ่นโคลน Geosmin
วารสารสุทธิปริทัศน์, 24(72), 103-119. 

2552). เส้นทางเสด็จเยี่ยมราชสํานักต่างประเทศของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ. 2443 – 2444 (ร.ศ. 119 - 120) (4).

Siriwongworawat, S. (2003). Use of ICT in Thai libraries: An overview. 
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

 บทความวารสารท่ีไม่มีปีท่ี แต่ออกต่อเนื่องท้ังปี รวมจดหมายข่าว

ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร,เลขของฉบับท่ี, เลขหน้า. 

2554, เมษายน). บ้านพักบนเกาะกูดของครอบครัวตรัยวัฒนา
, 376, 164-169. 
2554, มีนาคม-เมษายน). ลักษณะข้อบกพร่องในงานฉีดข้ึนรูปพลาสติก

สาเหตุ ป้องกันและการแก้ไข. พลาสติก,12-15. 
Griffith, C. (2001, June). The changing skyline. Business Traveller, 6-9.

 บทความท่ีไม่มีผู้แต่ง 

ชื่อวารสาร, เลขปีท่ี(เลขฉบับท่ี), เลขหน้า. 
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

. Washington, DC: 

เลขหน้า. 

Geosminในผลิตภัณฑ์แปร 

เส้นทางเสด็จเยี่ยมราชสํานักต่างประเทศของพระบาทสมเด็จ 
120) (4).วชิราวุธานุสรณ์สาร,  

Siriwongworawat, S. (2003). Use of ICT in Thai libraries: An overview. Program: 

time metrics to 
IEEE Communications Magazine, 49(3), 54-61. 

เนื่องท้ังปี รวมจดหมายข่าว 

บ้านพักบนเกาะกูดของครอบครัวตรัยวัฒนา. 

บกพร่องในงานฉีดข้ึนรูปพลาสติก:  

9. 
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ตัวอย่าง 
การขับเคลื่อนเพ่ือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม. (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. 
 

6.3.11 หนังสือพิมพ์ 

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์, วัน เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า. 

ถ้าเลขหน้าไม่ต่อเนื่องให้ลงทุกหน้าโดยมีเครื่องหมายจุลภาคค่ัน เช่น น. 8, น. 10, น. A2. หรือ 
pp. 21, A3, A5, A8. 

6.3.11.1 กรณีมีผู้แต่งมีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังตัวอย่าง 
ตัวอย่าง  
พนิดา สงวนเสรีวานิช. (2554, 24 เมษายน). พระปลัดสุชาติ สุวัฑฺฒโก ปกาเกอะญอนักพัฒนา.  

มติชน, น. 17-18. 
รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์. (2554, 28-29 เมษายน). มารู้จัก DRG. สยามรัฐ, น. 16. 
วรินทร์ ตริโน. (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. 
 

6.3.11.2 กรณีไม่มีผู้แต่งมีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังตัวอย่าง 
ตัวอย่าง  
ม.ราชภัฏธนบุร:ี เส้นชัยแห่งอนาคต. (2554, 28 เมษายน). สยามรัฐ, น. 2. 
Sony: PlayStation network shutdown due to gamers’ credit card date likely stolen. 

(2011, April 28). The Nation, p. 9A. 
 
 
 
  



 

6.3.12 ส่ือโสตทัศน์ และอ่ืนๆ
6.3.12.1 บันทึกรายการโทรทัศน์และวิทยุ

ชื่อผู้จัดรายการ. (ผู้จัดรายการ
สถานีวิทยุโทรทัศน์หรือผู้ผลิต

ตัวอย่าง 

ประสาน อิงคนันท์, ภัทราพร สังข์พวงทอง
 (2550, 25 พฤษภาคม
เพ็ญศรี อินทรทัต. (ผู้จัดรายการ
 [ธรรมะพลังรัก]. กรุงเทพฯ

6.3.12.2 

ชื่อผู้กํากับ. (ผู้กํากับ). (ปีท่ีผลิต

ตัวอย่าง 

ชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ. (ผู้กํากับ
 กรุงเทพฯ: พรีเม่ียมเรคคอร์ด
ธนิตย์ จิตนุกูล. (ผู้กํากับ). (
Campion, J. (Director). (2006). 
Madagascar [Motion picture]. (2005). Bangkok

6.3.12.3 

ชื่อผู้ประพันธ์เพลง. (ปีลิขสิทธิ์
ใน หรือ On ชื่ออัลบั้ม 

ตัวอย่าง 

เบน ชลาทิศ. (2548). มีแฟนแล้ว ทบทวน
 โซนี่บีเอ็มจี มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
One love…Best of blue
 EMI Music (Thailand).
 

               บทท่ี 6 การจัดทําบรรณานุกรม

ส่ือโสตทัศน์ และอ่ืนๆ 
บันทึกรายการโทรทัศน์และวิทยุ 

ผู้จัดรายการ). (ปี, วันท่ี เดือนท่ีจัด). ชื่อเรื่อง [ชื่อชุดรายการ].สถานท่ี
สถานีวิทยุโทรทัศน์หรือผู้ผลิต. 

ภัทราพร สังข์พวงทอง, และปวีณา รุ่งเครือ. (ผู้จัดรายการ). 
พฤษภาคม). ดินสอ [กบนอกกะลา]. กรุงเทพฯ: โมเดิร์นไนท์
ผู้จัดรายการ). (2553). วัฏจักรชีวิต; ธรรมทานงานกองทุน 2553

กรุงเทพฯ: มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา. 

 ภาพยนตร์ในรูปแบบฟิล์ม วีซีดี หรือดีวีดี 

ปีท่ีผลิต). ชื่อภาพยนตร์ [ภาพยนตร์]. สถานท่ี: ผู้ผลิต. 

ผู้กํากับ). (2550). ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช[ภาพยนตร์
พรีเม่ียมเรคคอร์ด. 

). (2546). ขุนศึก [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: พรีเม่ียมเรคคอร์ด
Campion, J. (Director). (2006). The piano [Motion picture]. Bangkok: Mangpong.

[Motion picture]. (2005). Bangkok: Catalyst Alliance (Thailand).

 เพลงในรูปแบบซีดี 

ปีลิขสิทธิ์). ชื่อเพลง [บันทึกโดยนักศิลปินท่ีเป็นคนละคนกับ
ชื่ออัลบั้ม [สื่อท่ีบันทึก เช่น ซีดี]. สถานท่ี: ผู้ผลิต. 

มีแฟนแล้ว ทบทวน. ใน Ben Chalatit [ซีดี]. กรุงเทพฯ: 
โซนี่บีเอ็มจี มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ประเทศไทย). 

One love…Best of blue (Fans ed.). (2005). On 4Ever blue [CD]. Bangkok: 
EMI Music (Thailand). 
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

สถานท่ี:  

).  
ท์ทีวี (ช่อง 9). 
2553 

ภาพยนตร์].  

พรีเม่ียมเรคคอร์ด. 
[Motion picture]. Bangkok: Mangpong. 

: Catalyst Alliance (Thailand). 

บันทึกโดยนักศิลปินท่ีเป็นคนละคนกับผู้ประพันธ์].  

:  

(Fans ed.). (2005). On 4Ever blue [CD]. Bangkok:  
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6.3.12.4 ผลงานทางศิลปะ 

ชื่อจิตรกร. (จิตรกร). (ปีผลิตผลงาน). ชื่อผลงานศิลปะ [ภาพวาด หรือ Painting].  
สถานท่ี: หน่วยงานแสดงผลงาน. 

ชื่อจิตรกร. (จิตรกร). (ปีท่ีผลิตผลงาน). ชื่อผลงานศิลปะ [ภาพวาด หรือ Painting].  
สถานท่ีแสดงนิทรรศการ. สืบค้นเม่ือ วัน เดือน พ.ศ., จาก หรือ Retrieved from  
http://www.xxxxxxxxxx 

ตัวอย่าง  

วิสิทธิ์ บุญเรือง. (จิตรกร). (2554). ภาพความสุขของเด็กๆ [ภาพวาดสีอะคลีลิกบนผ้าใบ].  
 สิปางอาร์ตแกลเลอรี่. สืบค้น 6 พฤษภาคม 2554, จาก http://www.Sipangartgallery.com 
 /index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=12884&pid=52394 
สุวัฒน์แสนขัติยรัตน์. (จิตรกร). (2534). ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ [ภาพวาด]. กรุงเทพฯ: 
 ห้องสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
Matisse, H. (Artist). (1910). Still life with Geranium [Painting]. Display atPinakothek der  
 Moderne. Retrieved June 21, 2011, from http://th.wikipedia.org/wiki/ 
Matisse, H. (Artist). (1917). The painter and his model [Painting].  
 Retrieved June21, 2011, from http://th.wikipedia.org/wiki/ 
 

6.3.13 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
6.3.13.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสามารถสืบค้นได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง.สืบค้นจาก  http://www.xxxxxxxxxx 
ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. DOI: xx.xxxx/xxxxxxxxxx 

DOI (digital object identifier) หมายถึง หมายเลขประจําเอกสาร บทความ วารสาร หนังสือ 
และทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือเอกสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล หรือบนอินเทอร์เน็ต 

ตัวอย่าง 

กฎหมายสามัญประจ้าบ้าน.สบืค้นจากhttp://www.ilovelibrary.com/book_detail_ 
nologin.php?id=06600008323&group=BK-007 

O’ Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from  
http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID+135 

  



 

Schiraldi, G. R. (2001). The post
healing, recovery, and growth 
DOI: 10.1036/0071393722
 

6.3.13.2 

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ

ตัวอย่าง 

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย. (2554). 
http://www.lawyerscouncil.or.th

CNN Wire Staff. (2011). 
http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/05/02/bin.laden.raid/index.html

 

6.3.13.3 วารสารอิเล็กทรอนิกส์
1

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ
ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ

ตัวอย่าง 

บงการ หอมนาน. (2551). 

 สมาชิก. ไมโครคอมพิวเตอร์

 laic/page.php?id=5753

Judson, R. A., & Klee, E. (2011). Big bank, small bank: Monetary policyi

 and banks’ reserve management strategies

 Business, 63(4), 306

 science/article/pii/S0148619511000142

Herbs-Damm, K. L., &Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, ma

 survival times of terminally ill patients. 

 DOI: 1037/0278

               บทท่ี 6 การจัดทําบรรณานุกรม

The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to 
ing, recovery, and growth [Adobe Digital Edition Version]. 

DOI: 10.1036/0071393722 

 เว็บเพจ มีผู้แต่งหรือหน่วยงานรับผิดชอบ 

ชื่อบทความ. สืบค้นจาก http://www.xxxxxxxxxx 

2554). จัดระเบียบสํานักงานทนายความ.สืบค้นจาก 
http://www.lawyerscouncil.or.th/2011/index.php?name=knowledge

CNN Wire Staff. (2011). How U.S. forces killed Osama bin Laden. Retrieved from 
http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/05/02/bin.laden.raid/index.html

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
1) บทความอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต เดิมปรากฏในวารสารฉบับพิมพ์

ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขปีท่ี (ฉบับท่ี), เลขหน้า. สืบค้นจาก 
ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขปีท่ี (ฉบับท่ี), เลขหน้า. DOI: xx.xxxx/xxxxxxxxxx

2551). เทคโนโลยีกับการควบคุมด้วยตรรกะฟัซซี ตามข้ันตอนและฟังก์ชั่น

ไมโครคอมพิวเตอร์, 26(271), 153-156. สืบค้นจาก http://www.dpu.ac.th/

page.php?id=5753 

Judson, R. A., & Klee, E. (2011). Big bank, small bank: Monetary policyi

and banks’ reserve management strategies. Journal ofEconomics and 

, 63(4), 306-328. Retrieved fromhttp://www.sciencedirect.com/ 

article/pii/S0148619511000142 

Damm, K. L., &Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the 

survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24

DOI: 1037/0278-6133.24.2.225 
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

traumatic stress disorder sourcebook: A guide to  
[Adobe Digital Edition Version].  

/2011/index.php?name=knowledge 
. Retrieved from  

http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/05/02/bin.laden.raid/index.html 

กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต เดิมปรากฏในวารสารฉบับพิมพ์ 

สืบค้นจาก http://www.xxxxxxx 
: xx.xxxx/xxxxxxxxxx 

เทคโนโลยีกับการควบคุมด้วยตรรกะฟัซซี ตามข้ันตอนและฟังก์ชั่น 

http://www.dpu.ac.th/ 

Judson, R. A., & Klee, E. (2011). Big bank, small bank: Monetary policyimplementation  

. Journal ofEconomics and  

http://www.sciencedirect.com/  

rital status, and the  

Health Psychology, 24, 225-229.  
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2) บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่มีวารสารฉบับพิมพ์  

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์, เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขของปีท่ี (ฉบับท่ี). สืบค้นจาก  
http://www.xxxxxxxxxx  

ตัวอย่าง 

สุนันทา เลาวัณย์ศิริ. (2553). ธาตุอาหารหลักของน้ําสกัดชีวภาพแบบเข้มข้นจากขยะครัวเรือน.  
 วารสารออนไลน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 29(2). สืบค้นจาก 
 http://www.journal.msu.ac.th/index.php?option=com_content&task= 
Buckingham, J. T., LeBeau, L. S., & Klein, W. M. P. (2011). The performanceversus  
 ability distinction following social comparison feedback. CurrentResearch in  
 Social Psychology: An electronic journal. Retrieved from  
 http://www.uiowa.edu/grpproc/crisp/crisp.html 

3) บทความจากฐานข้อมูล 

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขของปีท่ี (ฉบับท่ี). สืบค้นจาก ชื่อฐานข้อมูล 
ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขของปีท่ี (ฉบับท่ี). สืบค้นจาก http://www.xxxxxxxxxx 
ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขของปีท่ี (ฉบับท่ี). DOI: xx.xxxx/xxxxxxxxxx 

ตัวอย่าง 

ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์. (2548). สื่อสารการตลาดในระดับรากหญ้า. ฐานเศรษฐกิจ. สืบค้นจาก  
 ฐานข้อมูลบทความอาจารย์ มธบ. 
Gurbani, V. K., Garvert, A., &Herbsleb, J. D. (2010). Managing a corporate opensource  
 software asset. Communications of the ACM, 53(2), 155-159.Retrievedfrom  
 Business Source Premier Database. 
 

6.3.13.4 บทความจากข่าวสาร จดหมายข่าว จัดทําเป็นรูปอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์, วัน เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อข่าวสาร, เลขของปีท่ี (ฉบับท่ี). สืบค้นจาก  
http://www.xxxxxxxxxx 

ตัวอย่าง 



 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 DLO Tax Newsletter
Baldwin, L. (2011, April). 5 Ways embedding video helps you
 Advertising and Marketing Newsletter
 sharpassociates.com/blog/embedding

6.3.13.5 หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์, วัน เดือน). 
http://www.xxxxxxxxxx

ตัวอย่าง 

ทีมข่าวเศรษฐกิจ. (2554, 3
 ไทยรัฐ. สืบค้นจาก 
วรากรณ์ สามโกเศศ. (2554, 21
 http://mic.matichon.co.
Kehr, D. (2011, May 1). The hard work of comedy and straight
 Retrieved from http://mic.ma
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