คำแนะนำในการเตรียมบทความและการเขียนเอกสารอางอิง
การจัดพิมพบทความ
-

เนื้อหาของบทความ ใชกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว กำหนดระยะหางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว (2.54 ซม.)

เทากันทุกดาน
-

ตัวอักษรใชรูปแบบ TH Sarabun PSK ขนาดและชนิดตาง ๆ ดังนี้
รายการ

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
ชื่อเรื่อง (ภาษอังกฤษ)
ชื่อผูเขียนและสังกัด (ภาษาไทยและภาษอังกฤษ)
ตำแหนง หนวยงานที่สังกัด และอีเมลของผูเขียน (Footnote)
หัวขอของบทคัดยอ/Abstract
เนื้อหาบทคัดยอ/ Abstract
คำสำคัญ/Keywords
หัวขอเรื่อง (ไมลำดับเลข)
หัวขอยอย
เนื้อเรื่อง
เอกสารอางอิง
ชื่อตาราง (ระบุไวบนตาราง)
ชื่อรูป ชื่อแผนภูมิ (ระบุชื่อไวใตรูป แผนภูมิ)

ขนาด
18 (ชิดซาย)
16 (ชิดซาย)
16 (กึ่งกลาง)
12 (ชิดซาย)
16 (ชิดซาย)
16 (ยอหนาบรรทัดแรก)
16 (ชิดซาย)
16 (ชิดซาย)
16 (ชิดซาย)
16 (ยอหนาบรรทัดแรก)
16 (กึ่งกลาง)
16 (ชิดซาย)
16 (ชิดซาย)

ชนิด
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวธรรมดา
ตัวหนา
ตัวธรรมดา
ตัวธรรมดา
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวธรรมดา
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวหนา

สวนประกอบของบทความตามลำดับ ดังนี้
1. ชื่อบทความ เรียงลำดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (ไมตองใสวงเล็บ)
2. ขอมูลผูเขียนบทความทุกคน ประกอบดวย ชื่อผูเขียนและสังกัด พรอมรหัสไปรษณีย (กึ่งกลาง)
ขอมูลติดตอผูเขียน (เชิงอรรถ) ทั้งนี้ หากมีขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับผูเขียนหรือบทความใหเขียนไวที่เชิงอรรถหนาแรก

3. เนื้อหา
3.1 บทความวิชาการ
3.1.1 จำนวน 10-12 หนา รวมเอกสารอางอิง
3.1.2 บทคัดยอ ความยาวรวงมกันไมเกิ น 20-25 บรรทัด และคำสำคั ญ 3-5 คำ เรี ยง
ตามลำดับ
1) บทคัดยอภาษาไทย และคำสำคัญ 2) บทคัดยอภาษาอังกฤษ และคำสำคัญ (บทความภาษาอักฤษไมตองมี
บทคัดยอภาษาไทย)
3.1.3 สาระของบทความ ประกอบดวย บทนำ เนื้อหา และบทสรุป
3.2 บทความวิจัย
3.2.1 จำนวน 10-14 หนา รวมเอกสารอางอิง
3.2.2 บทคัดยอ ความยาวรวมกันไมเกิน 20-30 บรรดทัด และคำสำคัญ 3-5 คำ เรียงตามลำดับ
1) บทคัดยอภาษาไทย และคำสำคัญ 2) บทคัดยอภาษาอังกฤษ และคำสำคัญ (บทความภาษาอักฤษไมตองมี
บทคัดยอภาษาไทย)
3.2.3 สาระของบทความ ประกอบดวย 1) ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 2) วัตถุประสงค
การวิจัย 3) สมมุติฐาน (ถามี) 4) กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถามี) 5) วิธีดำเนินการวิจัย 6) การพิทักษสิทธิ์กลุม
ตัวอยาง (ถามี) 7) เครื่องมือในการวิจัย และคุณภาพของเครื่องมือ 8) ผลการวิจัย 9) สรุปและอภิปรายผล
10) ขอเสนอแนะ และ 11) เอกสารอางอิง
4. ถ ามี รูป ภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบ หรือ อื่น ๆ ตองมี หมายเลขกำกับ ในบทความอางอิง
แหลงที่มาของขอมูลใหถูกตอง ชัดเจน และไมละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น ใชรูปภาพสีหรือขาว-ดำ ที่มีความคมชัด
และสงภาพถายตนฉบับหรือไฟลรูปภาพแยกตางหาก แนบมาพรอมกับบทความดวย
การอางอิงเอกสาร
1. การอางอิงในเนื้อหา เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความ ใชวิธีการอางอิงแบบนาม-ป โดยระบุชื่อ
ผูเขียน ปที่พิมพ และเลขหนาของเอกสาร ไวขางหนาหรือขางหลังของขอความที่ตองการอางอิง เชน สำอางค
ขจรศิลป (2543, น.50-54)... หรือ ...(Miller, 2001, p.18-19) หรือ ...(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546, p.217-219)
2. การเขียนเอกสารอางอิง ใหรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารที่ใชอางอิงในสวนเนื้อเรื่องเทานั้น
ไวทายบทความ เรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อผูเขียน โดยใชรปู แบบการเขียนตามระบบ APA ดังนี้

การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ตามหลักเกณฑ์ American Psychological Association (APA) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6
หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย
รูปแบบ
ผู้แต่ง 1 คน

ผู้แต่ง 2 คน

การอ้างอิงในเนื้อหา

รายการอ้างอิงบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)

หน้าข้อความ

ท้ายข้อความ

ชื่อ-สกุล/(ปีพมิ พ์,/หน้า)
/ Surname,/(Date,/Page)

(ชื่อ-สกุล,/ปีพมิ พ์,/หน้า)
/ (Surname,/Date,/Page)

ผู้แต่ง 1./(ปีพมิ พ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สถานที่พมิ พ์: สานักพิมพ์.

ขจีรัตน์ ดวงดาว (2555)

(ขจีรัตน์ ดวงดาว, 2555)

บูรชัย ศิริมหาสาคร. (๒๕๕๔). มุมที่คนไม่มอง: มุขบริหารสู่การเป็นผู้นา. กรุงเทพฯ: แสงดาว.

ชูศรี วงศ์รัตนะ (2525, 42)

(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2525, 42)

Harris, M.B. (1995). Basic statistics for behavioral science research. Boston:
Allyn and Bacon.

Adam (2010)
Kidd (1987, 15-16)

(Adam, 2010)
(Kidd, 1987, 15-16)

ชื่อ-สกุลคนที่ 1 และคนที่ 2 (ปีพมิ พ์,
หน้า.)
Surname 1 and surname 2 (Date,
Page)

(ชื่อ-สกุลคนที่ 1 และคนที่ 2, ปีพมิ พ์,
ผู้แต่ง 1, & ผู้แต่ง 2. (ปีพมิ พ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พมิ พ์: สานักพิมพ์.
หน้า.)
Surname 1 & surname 2, Date, Page)

กนกอร ทีปชัย และสุณี ไทธนา (2554)

(กนกอร ทีปชัย และสุณี ไทธนา, 2554)

Drucker and Keegan (2009)
Anderson and Pratl (1995, 156)

(Drucker and Keegan, 2009)
(Anderson & Pratl, 1995, 156)

ปิยะ นากสงค์, และพันธุร์ วี วรสิทธิกุล. (2545). ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมร้องคาราโอเกะ.
กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2536, (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536, Intner,S. S., and Weihs, J R. (2007). Standard Cataloging for School and Public
45)
45)
Libraries (4th ed.). Westport, CT: Libraries Unlimited

รูปแบบ
ผู้แต่ง 3-5 คน

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้าข้อความ
ชื่อ-สกุลคนที่ 1, ...และคนที่ 5 (ปี
พิมพ์,น.)
Surname 1, ...and surname 5, (Date,
Page)

ท้ายข้อความ
(ชื่อ-สกุลคนที่ 1, ...และคนที่ 5, ปี
พิมพ์,น.)
(Surname 1, …& surname 5, Date,
Page)

มนชยา เจียงประดิษฐ์, ปัทมวดี
นันทนาเนตร์, สิโรรัตน์ จั่นงาม, ทัดดาว
แนบเนียน, และวีรวรรณ ศักดาจิวะเจริญ
(2550)

มนชยา เจียงประดิษฐ์, ปัทมวดี นันทนา
เนตร์, สิโรรัตน์ จั่นงาม, ทัดดาว
(แนบเนียน, และวีรวรรณ ศักดาจิวะเจริญ,
2550)

มนชยา เจียงประดิษฐ์, ปัทมวดี
นันทนาเนตร์, สิโรรัตน์ จั่นงาม, ทัดดาว
แนบเนียน, และวีรวรรณ ศักดาจิวะเจริญ
(2550, 45)

มนชยา เจียงประดิษฐ์, ปัทมวดี นันทนา
เนตร์, สิโรรัตน์ จั่นงาม, ทัดดาว
(แนบเนียน, และวีรวรรณ ศักดาจิวะเจริญ
2550, 45)

Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, (Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna,
Redkar, and Titus (2002)
Redkar, and Titus, 2002)
Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, (Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna,
Redkar, and Titus (2002, 156)
Redkar, and Titus, 2002, 156)
ผู้แต่ง 6 คนขึ้นไป ชื่อ-สกุลคนที่ 1 และคณะ (ปีพมิ พ์, หน้า)
surname 1 et al. (Date, Page)

(ชื่อ-สกุลคนที่1 และคณะ, ปีพมิ พ์, หน้า)
(surname 1 et al., Date, Page)

ศรีสุภา รัตนา และคณะ (2550, 9)

(ศรีสุภา รัตนา และคณะ, 2550, 9)

Green et al. (2009, 44-47)

(Green et al., 2009, 44-47)

รายการอ้างอิงบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)

รูปแบบ
ผู้แต่ง 3-6 คน
เฉพาะรายการ
อ้างอิงหรือ
บรรณานุกรม
(ท้ายเล่ม)

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้าข้อความ

ท้ายข้อความ

รายการอ้างอิงบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)

ผู้แต่ง1, ผู้แต่ง2, ผู้แต่ง3, ผู้แต่ง4, ผู้แต่ง5. และ หรือ & ผู้แต่ง 6. (ปีพมิ พ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พมิ พ์: สานักพิมพ์.
ปิยวรรณ แสงสว่าง, วิสุทธิ์ ตรีเงิน, สุวนิตย์ จีระวศ์, สิริพร หลอดเงิน, ธัญญะ พรหมศร และรมัยมาศ จันทร์ขาว. (2547). เอกสารคาสอนวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ SC 101 (พิมพ์
ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัธรุ กิจบัณฑิตย์.
Luffman, J.M., Bulleen, C.V., Liano, A.D., McLeed, P.K., Nash, E.O., & Neuman, C.C. (2004). Information technology resources management (2nd ed.) Upper
Saddle River, NJ: John & Sons Press.

ผู้แต่ง 7 คนขึ้นไป ผู้แต่ง1, ผู้แต่ง2, ผู้แต่ง3, ผู้แต่ง4, ผู้แต่ง5, ผู้แต่ง 6,…ผู้แต่งคนสุดท้าย. (ปีพมิ พ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พมิ พ์: สานักพิมพ์.
เฉพาะรายการ
ปรีดา อุ่นเรือน, สมชาย ตระกูลกิจ, ไพบูลย์ ใจดี, วัฒนา เกียรติรัตน์, สุวรรณ เปี่ยมไสว, วิไลพร คล่องการเรียรน,...บังอร กนกงาม. (2553). การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับ CEO
อ้างอิงหรือ
(พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ซีอีโอเพลส.
บรรณานุกรม
(ท้ายเล่ม)
Mercer, D.W.,Kent, A.,Nowicki, S.D., Mercer, D., Squier, D., Choi, W., … Morgan, C. (2004). Beginning PHP5. Indianapolis, IN: Wiley.
ผู้แต่งใช้นามแฝง ชื่อนามแฝง (ปีพมิ พ์, หน้า)

ชื่อนามแฝง (ปีพมิ พ์, หน้า)

ชื่อนามแฝง. (ปีพมิ พ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พมิ พ์: สานักพิมพ์.

ทมยันตี (2540, 49)

(ทมยันตี, 2540, 49)

ทมยันตี. (2547). แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม.

Omega (2002, 47)

(Omega, 2002, 47)

Ba Jin. (2005). Garden of repose bitter cold nights (Translated by Jack Hoe)
(2nd ed.). Beijing: Foreign Languages Press.

การอ้างอิงในเนื้อหา

รูปแบบ

หน้าข้อความ

บรรณาธิการ ผู้ ชื่อบรรณาธิการ (ปีพมิ พ์, หน้า)
เรียบเรียง หรือผู้ สุทธินันท์ สมบัติพรหม (2549, 75)
รวบรวม

ผู้แต่งมี
บรรดาศักดิ์ ยศ
หรือฐานันดรศักดิ์
ตาแหน่งทาง
วิชาการ ไม่ลงคา
นาหน้านาม เช่น
นาย นาง
นางสาว ผศ. รศ.
ศ. ดร. นพ. พญ.
ฯลฯ

ท้ายข้อความ

รายการอ้างอิงบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)

(ชื่อบรรณาธิการ, ปีพมิ พ์, หน้า)

ชื่อบรรณาธิการ. (บ.ก.). (ปีพมิ พ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พมิ พ์: สานักพิมพ์.

(สุทธินันท์ สมบัติพรหม, 2549, 75)

ไพฑูรย์ สินลารัตน์, นพพร ศรีวรวิไล, และอัศวิน แสงพิกุล. (บ.ก.). (2552). การบริหารการ
จัดการ แนวคิดและทางเลือกร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ศูนย์วจิ ัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

Berlo (2005)

(Berlo, 2005)

Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P. (Eds.). (2010).
Near infrared spectroscopy: Proceedings of the 14th international conference.
West Sussex, UK: IMP.

ชื่อ-สกุล, บรรดาศักดิ์ ยศฯ
(ปีพมิ พ์, หน้า)

(ชื่อ-สกุล, บรรดาศักดิ์ ยศฯ,
ปีพมิ พ์, หน้า)

ชื่อ, ฐานันดรศักดิ์. (ปีพมิ พ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พมิ พ์: สานักพิมพ์.

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. (2524, 14)

(คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2524, 14)

เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว. (2535). ชีวลิขิต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช.

ปิ่น มุทกุ ัณฑ์, พ.อ.(2511, 52)

(ปิ่น มุทกุ ัณฑ์, พ.อ., 2511, 52)

Vajiravudh, King of Siam. (1980). Correspondence Selections. Bangkok:
Chulalongkorn University Press.

การอ้างอิงในเนื้อหา

รูปแบบ

หน้าข้อความ
ผู้แต่งมีสมณศักดิ์ ชื่อสมณศักดิ์ (ปีพมิ พ์, น.)
พระพรหมมังคลาจารย์ (2552, 8)

ผู้แต่งเป็นกลุ่ม
บุคคลหรือนิติ
บุคคล ได้แก่
หน่วยงาน
ราชการ หรือ
กลุ่มบุคคล การ
อ้างอิงครัง้ แรก
ใช้ชื่อเต็ม ส่วน
การอ้างอิงครัง้
ต่อไปใช้ชื่ออักษร
ย่อ

ท้ายข้อความ
ชื่อสมณศักดิ์ (ปีพมิ พ์, น.)
(พระพรหมมังคลาจารย์, 2552, 8)

รายการอ้างอิงบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)
ชื่อสมณศักดิ์ (ชื่อเดิม). (ปีพมิ พ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พมิ พ์: สานักพิมพ์
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน). (2554). นิพพานคือนิพพาน.
กรุงเทพฯ: คณะศิษยานุศิษย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

ชื่อเต็มของหน่วยงาน [อักษรย่อ], ปีพมิ พ์, (ชื่อเต็มของหน่วยงาน [อักษรย่อ], ปีพมิ พ์, ชื่อเต็มของสถาบันหรือหน่วยงาน. (ปีพมิ พ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พมิ พ์: สานักพิมพ์.
หน้า)
หน้า)
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ., 2545)
สมศ. (2545)

(สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา [สมศ.], 2545, 58)
(สมศ., 2545, 58)

กรมศิลปากร. สานักโบราณคดีและพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ. (2543). ปราสาทพนมรุ้ง
(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.

Technology Information Access
Center (TIAC, 2002, 33)
TIAC (2002, 33)

(Technology Information Access
Center [TIAC], 2002, 33)
(TIAC, 2002, 33)

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

รูปแบบ
หนังสือแปล

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้าข้อความ

ท้ายข้อความ

รายการอ้างอิงบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)

ชื่อผู้แต่งภาษาเดิม, (ปีพมิ พ์ฉบับแปล, หน้า) (ชื่อผู้แต่งภาษาเดิม, ปีพมิ พ์ฉบับแปล, หน้า) ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ. (ปีพมิ พ์). ชื่อเรื่องที่แปล [ชื่อต้นฉบับ] (ชื่อผู้แปล, ผู้แปล). สถานที่พมิ พ์:
สานักพิมพ์. (ต้นฉบับพิมพ์ ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.)
ปาร์กเกอร์ (2552)

(ปาร์กเกอร์, 2552)

ปาร์กเกอร์, อาร์.บี. (2552). ศพคนดัง [High profile] (อิสริยา ชมภูผล, ผู้แปล). กรุงเทพฯ:
นกฮูก พับลิชชิ่ง.

Kiyosaki and Lechter (2010)

(Kiyosaki & Lechter, 2010)

บริกแฮม, อี. เอฟ., และฮุสตัน, เจ. เอฟ. (2544). การจัดการการเงิน [Fundamentals of
financial management] (เริงรัก จาปาเงิน, ผู้แปลและเรียบเรียง) (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: บุ๊คเน็ท. (ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ.2001).

กรณีงานที่ไม่มี "ชื่อเรื่อง"หรือ"ชื่อบทที"่ หรือ"ชื่อบทความ," ("ชื่อเรื่อง"หรือ"ชื่อบทที"่ หรือ"ชื่อบทความ," ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). (ปีพมิ พ์). สถานที่พมิ พ์: สานักพิมพ์.
ชื่อผู้แต่ง ชื่อ
(ปีพมิ พ์)
ปีพมิ พ์)
บรรณาธิการ ให้
ั ญาหมอพื้นบ้านไทย" (2545)
("ภูมิปญ
ั ญาหมอพื้นบ้านไทย," 2545)
หลากความคิด ชีวติ คนทางาน. (2551). กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน
ลงชื่อเรือ่ ง แทน "ภูมิปญ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
ชื่อผู้แต่ง
"Transirnt viscoelastic flow of
polymer sclution" (1975)

("Transirnt viscoelastic flow of
polymer sclution," 1975)

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

รูปแบบ

การอ้างอิงในเนื้อหา

รายการอ้างอิงบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)
หน้าข้อความ
ท้ายข้อความ
ชื่อผู้แต่งเอกสารต้นฉบับ (อ้างถึงใน หรือ (ชื่อผู้แต่งเอกสารต้นฉบับ, ปีพมิ พ์ต้นฉบับ ผู้นิพนธ์อ้างอิงเอกสารทุติยภูมิ เพราะไม่สามารถค้นหาต้นฉบับเดิมได้ การเขียนรายงาน
as cited in ชื่อผู้แต่ง, ปีพมิ พ์เอกสารทุติย อ้างถึงใน หรือ as cited in ชื่อผู้แต่ง
บรรณานุกรมเหมือนกับรายการหนังสือทั่วไป
ภูมิ, หน้า)
ทุติยภูมิ, ปีพมิ พ์เอกสารทุติยภูมิ , หน้า)

การอ้างอิง
เอกสารทุติยภูมิ
(Secondary
Source) (อ้างอิง
ชัยอนันท์ สมุทวณิช (อ้างถึงใน พนม คลี่
ใน)
ฉายา, 2542)

(Reynolds et al., 2004 as cited in
Belinda et al., 2007)

Seidenberg and McClelland's study (Hill & Hlavacek, 1972; Peterson &
(as cited in Coltheart, Curtis, Atkins, Berger, 1972; Hanan, 1976 as cited
& Haller, 1993, 71)
in)

พนม คลี่ฉาย. (2539). อิทธิพลและประสิทธิภาพของสื่อเกี่ยวกับข่าวสารการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อผู้มีสิทธิ 18-19 ปี เขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2538.
กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม.
Jirapanthong, W. (2010). Development of selection model to support higher
education. Bangkok: Dhurakit Pundit University

บทความใน
ชื่อผู้แต่ง, (ปีพมิ พ์, หน้า หรือ บทที่ หรือ
หนังสือ หรือ บท chapter)
ในหนังสือ

(ชื่อผู้แต่ง, ปีพมิ พ์, หน้า หรือ บทที่ หรือ
chapter)

ชื่อผู้แต่งบทความหรือบท. (ปีพมิ พ์). ชื่อบทความหรือบท. ใน หรือ In ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก.
หรือ Ed. หรือ Eds.), ชื่อหนังสือ (หน้า). สถานที่พมิ พ์: สานักพิมพ์. บรรณาธิการชาว
ต่างประเทศใส่อักษรย่อชื่อต้นและชื่อรอง ตามด้วยนามสกุล

พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2547, บทที่ 3)

(พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, 2547, บทที่ 3)

ณัฐพล ปัญญโสภณ. (2554). มุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อกระบวนการผลิตละครเพื่อ
การสื่อสาร. ใน ชนัญชี ภังคานนท์ (บ.ก.), กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทาย
ของเอเซียแปซิฟกิ (23-24). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

รูปแบบ

วิทยานิพนธ์

การอ้างอิงในเนื้อหา

รายการอ้างอิงบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)

หน้าข้อความ

ท้ายข้อความ

สมนึก คีรีโต (2549, 60-78)

(สมนึก คีรีโต, 2549, 60-78)

Fisher (1995, 23-40)

(Fisher, 1995, 23-40)

Meyer (2006, chapter 2)

(Meyer, 2006, chapter 2)

ชื่อผู้แต่ง (ปีพมิ พ์, หน้า)

(ชื่อผู้แต่ง, ปีพมิ พ์, หน้า)

ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ (2553, 10-12)

(ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์, 2553, 10-12)

Alamazi (1993, 48)

(Alamazi, 1993, 48)

Nickels, D.W. (2005). The ralationship between IT-business alignment and
organizational culture: An exploratory study (Doctoral dissertation). University
of Memphis. USA.

(ชื่อผู้วจิ ัย, ปีพมิ พ์, น. หรือ p. หรือ pp.
เลขหน้า)

ผู้แต่ง. (ปีพมิ พ์). ชื่อเรื่อง (รายงานผลการวิจัย). สถานที่พมิ พ์: สานักพิมพ์.

(พินิจ ทิพย์มณี, 2553, 20-21)

พินิจ ทิพย์มณี. (2553). การวิเคราะห์ปญ
ั หาทางกฏมหายที่เกี่ยวข้องกับการตายของประเทศ
ไทย (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

รายงานการวิจัย ชื่อผู้วจิ ัย (ปีพมิ พ์, น. หรือ p. หรือ pp.
เลขหน้า)
พินิจ ทิพย์มณี (2553, 20-21)

Sinnaeve, G. (2010). Use of near infrared spectroscopy for the determination of
internal quality of entire apples. In S. Saranwong, & P. Williams (Eds.), Near
infrared spectroscopy: Proceeding of the 14th International Conference (255259). West Sussex, Uk: IMP.

ผู้แต่ง. (ปีพมิ พ์). ชื่อเรื่อง (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หรือ Doctoral dissertation
หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master's thesis สาขา). ชื่อสถาบัน. สถานที่
พิมพ์.
ก้องเกียรติ บูรณศรี. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลการดาเนินงานในพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. กรุงเทพฯ.
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รูปแบบ

รายการอ้างอิงบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)

หน้าข้อความ
รายงานการวิจัย Jirapanthong (2010, 12-15)
(ต่อ)

ท้ายข้อความ
(Jirapanthong, 2010, 12-15)

เอกสารการ
ประชุมทาง
วิชาการ

ชื่อผู้แต่ง (ปีพมิ พ์, หน้า)

(ชื่อผู้แต่ง, ปีพมิ พ์, หน้า)

ผู้แต่ง. (ปีพมิ พ์). ชื่อบทความหรือชื่อเรื่องของบท. ใน หรือ In ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก. หรือ Ed.
หรือ Eds.), ชื่อการประชุม (หน้า). สถานที่พมิ พ์: สานักพิมพ์.

ชัชพล มงคลิก (2552, 46)

(ชัชพล มงคลิก, 2552, 46)

ชัชพล มงคลิก. (2552). การประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการจัดตาราง
การผลิตแบบพหุเกณฑ์: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา. ใน การประชุมวิชาการการ
บริหารและการจัดการ ครั้งที่ 5 (46). 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.

Souter and Mazzarol (1995, 85-110) (Souter and Mazzarol, 1995, 85-110) 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 Acaemy of International Business
Southeast Asia Regional Conference, Asia Pacific International Business:
Regional integration and global competitiveness (85-110). Perth: Murdoch
University.

วารสาร หนังสือพิมพ์ ฉบับพิมพ์
บทความวารสาร ชื่อผู้แต่ง (ปีพมิ พ์, หน้า)
ปิยะวิทย์ ทิพรส (2553, 103-119)

(ชื่อผู้แต่ง, ปีพมิ พ์, หน้า)

ชื่อผู้แต่ง. (ปีพมิ พ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขของปีที่ (เลขของฉบับที)่ , เลขหน้า.

(ปิยะวิทย์ ทิพรส, 2553, 103-119)

ปิยะวิทย์ ทิพรส. (2553). การจัดการป้องกันและรสสารให้กลิ่นโคลน Geosmin ใน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้า. วารสารสุทธิปริทศั น์, 24(72), 103-119.
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รูปแบบ

หน้าข้อความ
บทความวารสาร Siriwongworawat (2003, 38-43)
(ต่อ)

ท้ายข้อความ
(Siriwongworawat, 2003, 38-43)

บทความที่ไม่มี "ชื่อบทความ,"(ปีพมิ พ์, น. หรือ p. หรือ
ชื่อผู้แต่ง หรือชื่อ pp. เลขหน้า)
ผู้เขียนบทความ "การทางานเชิงรุก: ทักษะที่สร้างไม่ยาก"
(2550, 62-69)

("ชื่อบทความ,"ปีพมิ พ์, น. หรือ p. หรือ
pp. เลขหน้า)

หนังสือพิมพ์

รายการอ้างอิงบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)
Siriwongworawat, S. (2003). Use of ICT in Thai libraries: An overview. Program:
Electronic Library and Information Systems, 37(1),38-43
ชื่อบทความ. (ปีพมิ พ์). ชื่อวารสาร, เลขปีที่(เลขฉบับที)่ , เลขหน้า.

("การทางานเชิงรุก: ทักษะที่สร้างไม่ยาก," การขับเคลื่อนเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม. (2554). พลาสติก, 45-52.
2550, 62-69)

"People's Repubic of ChinaHongKong Special Administrative
Region: Selected Issues" (2007, 3031)
ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน (หน้า)

("People's Repubic of ChinaIEEE CCNC 2011 highlights latest advances in anytime, anywhere cosumer
HongKong Special Administrative
communication. (2011). IEEE Communications Magazine, 49(3), 14-15.
Region: Selected Issues" 2007, 30-31)
(ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน, ปีพมิ พ์, เลขหน้า)

ผู้แต่ง. (ปีพมิ พ์, วัน เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้า.

รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (2554, 16)

(รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ , 2554, 16)

พนิดา สงวนเสรีวานิช. (2554, 24 เมษายน). พระปลัดสุชาติ สุวฑั ฺฒโกกาเกอะญอ นักพัฒนา.
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