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บทที่ 4 
การอ้างอิงหลักฐานในวิทยานิพนธ์ 

 
การท าวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ เพื่อศึกษา

แนวคิด หรือแสดงให้เห็นว่ามีข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเคยมีผู้ศึกษาเรื่องดังกล่าวไว้อย่างไรบ้าง การอ้างอิง
หลักฐานในวิทยานิพนธ์จึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะจะท าให้วิทยานิพนธ์มีความน่าเชื่อถือ และเป็นการให้เกียรติแก่
ผู้เขียนเดิมซึ่งได้เสนอแนวคิด หรือผลงานไว้แล้ว เพราะหากมิได้มีการอ้างแหล่งที่มาก็จะกลายเป็นการลอกเลียน
ข้อมูลของผู้อ่ืน (Plagiarism) โดยถือเป็นจรรยาบรรณในทางวิชาการที่ผู้เขียนจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่ผู้เขียนน ามาใช้ประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ 

การอ้างอิงหลักฐานในวิทยานิพนธ์มีความจ าเป็นต้องใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือให้เป็นที่
ยอมรับกันทั่วไป และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งรูปแบบในการเขียนมีหลากหลาย บางสาขาก็มีรูปแบบ  
การอ้างอิงโดยเฉพาะ แต่ในปัจจุบันรูปแบบการอ้างอิง และการลงรายการอ้างอิงสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับ   
ว่าเป็นมาตรฐาน และได้รับความนิยมแพร่หลายได้แก่ Turabian style (Kate L. Turabian) APA style  (The 
American Psychological Association) และ MLA style (The Modern Language Association) เป็นต้น1 

ระบบการอ้างอิงในเนื้อหาแบ่งได้เป็น 2 ระบบใหญ่ๆ ได้แก่ 
 1.  ระบบเชิงอรรถ-บรรณานุกรม (Footnote-Bibliography) เป็นการจัดท าเชิงอรรถ (Footnote) ไว้ที่
ส่วนล่างของหน้าวิทยานิพนธ์ควบคู่ไปกับการท าบรรณานุกรม (Bibliography) รูปแบบการอ้างอิงนี้เป็นแบบ 
Turabian style 
 2.  ระบบนาม-ปี (Author-Date หรือ Name-Date) เป็นระบบการอ้างอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา 
และจะระบุชื่อผู้เขียน กับปีที่พิมพ์ และเลขหน้าที่อ้างอิง โดยวงเล็บแทรกไว้ในเนื้อหาท้ายข้อความที่ต้องการอ้างอิง 
และในส่วนของการอ้างอิงท้ายเล่มก็จะเรียงล าดับตามตัวอักษรของรายการที่อ้างอิง  รูปแบบการอ้างอิงแบบนี้เป็น
แบบ APA style  
 ในแต่ละระบบมีรายละเอียดการลงรายการ รูปแบบการเขียนอ้างอิงแบบต่างๆ ตลอดจนตัวอย่าง      
การเขียน ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 
 
 
 

                                                 
1 ดูรายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบการอ้างอิงแต่ละรูปแบบในเว็บไซต์ต่อไปนี้ 

Turabian Style (Kate L. Turabian): http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/ 
turabian_citationguide.html  
APA Style (The American Psychological Association): 
http://linguistics.byu.edu/faculty/henrichsenl/apa/apa01.html  
MLA Style (The Modern Language Association): https://www.mla.org/style 
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4.1 การอ้างอิงระบบเชิงอรรถ-บรรณานุกรม (Footnote-Bibliography) 
 เชิงอรรถ (Footnote) หมายถึง ข้อความท่ีอยู่ส่วนล่างของวิทยานิพนธ์ โดยเป็นข้อความที่ผู้เขียนต้องการ
อ้างอิง หรือต้องการอธิบายความเพ่ิมเติม โดยมีตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง ปัจจุบันวิธีการ
เขียนเชิงอรรถได้รับความนิยมในบางสาขา เป็นการเขียนซ้ าเหมาะส าหรับสาขาที่ต้องการอธิบายรายละเอียด
ค่อนข้างมาก 
 บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายการหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อความรู้ 
และแหล่งสารสนเทศต่างๆ ที่ผู้เขียนใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาค้นคว้า และวิจัย โดยรวบรวมไว้ท้ายเล่ม การลง
บรรณานุกรมและเชิงอรรถ จะใช้ข้อมูลที่คล้ายคลึงกันแต่จะมีส่วนที่แตกต่างกันคือการลงรายการเกี่ยวกับผู้เขียน 
การใช้เครือ่งหมายวรรคตอน และการระบุเลขหน้า 

 4.1.1  เชิงอรรถ (Footnote) 
  4.1.1.1  ประเภทของเชิงอรรถ แบ่งได้เป็น 3 ประเภทได้แก่ 
   1)  เชิงอรรถอ้างอิง (Citation footnote หรือ Reference footnote) เป็นเชิงอรรถ  
ที่ใช้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล ค ากล่าวหรือความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก การถอดความ หรือการสรุปข้อมูล 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1.1)  การลงรายการเชิงอรรถครั้งแรกต้องลงให้สมบูรณ์ หากต้องอ้างอิงเอกสารเดิม
ซ้ าในครั้งต่อๆ ไปให้ลงแบบย่อโดยมีรูปแบบการลงเชิงอรรถตามข้อ 1.2) 
    1.2)  เมื่ออ้างถึงงานชิ้นเดิมซ้ าทันทีและเป็นข้อความในหน้าเดียวกัน โดยไม่มี
เชิงอรรถอื่นมาค่ัน ให้ใช้ค าว่า “เรื่องเดียวกัน” ส าหรับภาษาไทย และ “Ibid.” ส าหรับภาษาอังกฤษ 

ตัวอย่าง: 
1 น าชัย ชีววิวรรธน์, COVID-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2563), 29. 
2 เรื่องเดียวกัน. 

 

  1.3)  เมื่ออ้างถึงงานชิ้นเดิมซ้ าทันที แต่ข้อความที่อ้างถึงต่างหน้ากัน ให้ใส่
เครื่องหมายจุลภาค (,) หลังค าว่า “เรื่องเดียวกัน” หรือ “Ibid.” และใส่เลขหน้าที่อ้างถึง 

ตัวอย่าง: 
1 สมคิด พรมจุ้ย, เทคนิคการประเมินโครงการ, พิมพ์ครั้งที่ 7 (นนทบุรี: จตุพร ดีไซน์, 

2563), 63. 
2 เรื่องเดียวกัน, 117. 
3 James S. O'Rourke, Management communication: A case analysis 

approach, 6th ed. (London: Routledge/Taylor & Francis Group, 2019), 101. 
4 Ibid., 258. 
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    1.4) อ้างถึงงานชิ้นเดียวกันแต่มีเชิงอรรถอื่นคั่นอยู่ ในการระบุครั้งหลัง ให้เขียน
อ้างอิงแบบย่อ โดยให้มีเฉพาะบางรายการ ดังนี้ 
    - หนังสือภาษาไทย ให้ลงรายการ ชื่อ ชื่อสกุล, ชื่อหนังสือ, เลขหน้าที่อ้างถึง. 
    - หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ลงรายการ ชื่อสกุล, ชื่อหนังสือ, เลขหน้าที่อ้างถึง. 
    - วารสารภาษาไทย ให้ลงรายการ ชื่อ ชื่อสกุล, “ชื่อบทความ,” เลขหน้าที่อ้างถึง. 
    - วารสารภาษาตา่งประเทศ ให้ลงรายการ ชื่อสกุล, “ชื่อบทความ,” เลขหน้าที่อ้างถึง. 
 

ตัวอย่าง: 
1 กัลยาณ ีกฤตโตปการกิต, การศึกษาเปรียบเทียบดัชนีปริจเฉทในภาษาจีนกลางและ

ภาษาไทย, (ขอนแก่น: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563), 56. 
2 Karen Freberg, Social media for strategic communication: creative 

strategies and research-based applications, (Los Angeles, Calif.: Sage, c2019), 67. 
3 กัลยาณ ีกฤตโตปการกิต, การศึกษาเปรียบเทียบดัชนีปริจเฉทในภาษาจีนกลางและ

ภาษาไทย, 56. 
4 Freberg, Social media for strategic communication: creative strategies 

and research-based applications, 137. 
5 ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์, “ข้อควรระวังใช้สิทธิช้อปดีมีคืน ยื่นภาษีปีภาษี 2563,” เอกสาร

ภาษีอากร, 40, 472 (มกราคม 2564): 21. 
6 Mary T. Lederleitner, Women in God's mission: accepting the invitation to 

serve and lead, (Downers Grove: IVP Books, c2018), 223. 
7 ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์, “ข้อควรระวังใช้สิทธิช้อปดีมีคืน ยื่นภาษีปีภาษี 2563,” 24. 

 
   2)  เชิงอรรถเสริมความ หรือเชิงอรรถอธิบายความ (Content footnote) เป็น
เชิงอรรถที่ใช้เพ่ืออธิบายค าหรือข้อความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือใช้แสดงความเห็นอื่น ๆ โดยแยกจากเนื้อเรื่องเพ่ือมิให้
ผู้อ่านสับสน หรือความคิดต้องหยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง 
   3)  เชิงอรรถโยงข้อความ (Cross-reference footnote) เป็นเชิงอรรถที่ใช้เพ่ือ
เชื่อมโยงให้ไปดูข้อความท่ีเขียนรายละเอียดไว้แล้วอีกที่หนึ่ง หรือเชื่อมโยงให้ไปดูข้อความที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 
หรือเก่ียวข้องกัน 

  4.1.1.2  วิธีเขียนเชิงอรรถ 
   1)  ต าแหน่งของเชิงอรรถจะอยู่ส่วนล่างของหน้า และต้องอยู่หน้าเดียวกันกับข้อความ  
ที่อ้างถงึ 
   2)  เชิงอรรถจะเขียนแยกจากเนื้อหาเด่นชัด โดยขีดเส้นคั่นแยกออกจากเนื้อหา เว้นจาก
บรรทัดสุดท้ายของเนื้อหาอย่างน้อย 1 บรรทัด แล้วจึงเริ่มเขียนเชิงอรรถ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแบ่งส่วนระหว่างเนื้อหา
กับเชิงอรรถอย่างชัดเจน 
   3)  การก าหนดหมายเลขทั้งหมายเลขก ากับข้อความและหมายเลขก ากับเชิงอรรถ ให้ใช้
เลขอารบิก โดยเริ่มต้นหมายเลข 1 ทุกครั้งที่ข้ึนบทใหม่ 
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   4)  บรรทัดแรกของเชิงอรรถย่อหน้าเข้าไปเท่ากับย่อหน้าในเนื้อหา หรือประมาณ 1 นิ้ว  
เขียนตัวเลขก ากับท่ีหน้าข้อความตอนบนเหนือบรรทัดให้ตรงกับหมายเลขในเนื้อหา หากเขียนไม่จบในบรรทัดเดียว 
เมื่อขึ้นบรรทัดถัดไปให้เขียนชิดขอบกระดาษ และเมื่อเริ่มเชิงอรรถใหม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ทุกครั้ง 
   5)  หมายเลขก ากับข้อความให้ลอยอยู่เหนือค าสุดท้ายของข้อความท่ีใช้อ้าง ส่วนตัวเลข
ก ากับเชิงอรรถจะอยู่เหนือตัวอักษรแรกของข้อความ 
   6)  หมายเลขก ากับข้อความและหมายเลขก ากับเชิงอรรถจะต้องมีหมายเลขตรงกัน 
และมีจ านวนเท่ากัน 

  4.1.1.3  หลักเกณฑ์การลงรายการเชิงอรรถอ้างอิง 
  การลงรายการเชิงอรรถอ้างอิงจะมีวิธีเขียนแตกต่างกันตามประเภทของทรัพยากร

สารสนเทศ ซึ่งจะต้องลงรายการตามล าดับดังต่อไปนี้ 
   1) หนังสือ 
    1.1)  รูปแบบการลงรายการ2 
รูปแบบ: 

ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง,/ชื่อเรื่อง,/ครั้งที่พิมพ์/(สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/ปีพิมพ์),/เลขหน้าที่
อ้างถึง. 

Author’s First Name/Middle Name (if any)/Last Name,/Title,/edition/ 
(Place:/Publisher,/Year),/Page number(s). 
 
ตัวอย่าง: 

ปรีชา เรืองจันทร์, การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม = Politics, economy and 
society, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563), 229. 

David L. Edgell and Jason R. Swanson, Tourism policy and planning: 
yesterday, today, and tomorrow, 3rd ed. (London: Routledge/Taylor & Francis Group, 
2019), 325. 
 

    1.2)  รายละเอียดของการลงรายการ 
     1.2.1)  ผู้แต่ง (Author) 

  ก)  ผู้แต่ง (Author) ที่เป็นบุคคล 
       - ชาวไทย ลงรายการด้วยชื่อ ตามด้วยชื่อสกุล โดยตัดค าน าหน้า 
อ่ืนๆ เช่น นาย นาง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พ.ต.ท.ฯลฯ ยกเว้น ราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ และสมณศักดิ์        
ให้คงไว้หลังชื่อสกุล 
       - ชาวต่างประเทศ ลงรายการด้วย ชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) ชื่อสกุล 
 

                                                 
2 เครื่องหมาย / ที่ปรากฏในรูปแบบการลงรายการอ้างอิง หมายถึง การเว้นระยะหลังเครื่องหมาย

วรรคตอน 1 ระยะ  
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ตัวอย่าง: 
ผู้แต่ง 1 คน   สิริพร สุวรรณะ, 

     ชดช้อย โสภณพานิช, คุณหญิง, 
     เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว., 
     Bill Gate, 

 ผู้แต่ง 2 คน   วิรัตน์ ชวาลกุล และเกศิณี ระมังศ์วงศ์, 
     Johns Tebbel and Carl M. White, 

 ผู้แต่ง 3 คน   ดนัยวัฒน์ กิตตินันท์, นที ปัญญาสุข, และสุวัฒน์ บุญชัย, 
     Vicki Anders, Calleen Cook, and Roberts Petts, 

 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน  ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, และคนอื่น ๆ, 
     William A. Katz, et al., 

   - ผู้แต่งที่มีฐานะเป็นผู้รวบรวม หรือบรรณาธิการ ให้มีค าว่า       
“ผู้รวบรวม” หรือ “บรรณาธิการ” ไว้ท้ายชื่อสกุล และหากเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ค าว่า “comp.” หรือ 
“comps.” และ “ed.” หรือ “eds.” 

ตัวอย่าง: 
ชัยชนะ อังคริต, ผู้รวบรวม, 
Phillip H. Howard, ed., 

      ข) ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน 
   - ส่วนราชการระดับกระทรวง หรือทบวง กรม ให้ลงรายการด้วย

ชื่อกระทรวง ทบวง กรม เช่น กระทรวงศึกษาธิการ, 
   - ส่วนราชการระดับต่ ากว่ากรม ให้ลงรายการดังตัวอย่างนี้ 

     กองหอสมุดแห่งชาติ. กรมศิลปากร, 
   - องค์การ รัฐวิสาหกิจ สมาคม สถาบัน มูลนิธิ ธนาคาร บริษัท   

ห้างร้าน ฯลฯ ใช้ชื่อหน่วยงานนั้นๆ เช่น 
   องค์การเภสัชกรรม, 
   มหาวิทยาลัยพายัพ, 
   ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน), 

     1.2.2)  ชื่อเรื่อง (Title) ให้ลงรายการตามท่ีปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ  
ที่อ้างถึง พิมพ์ชื่อเรื่องด้วยตัวอักษรเอียง เช่น 

    ชุมชนเรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุข, 
    Understanding educational research: An introduction, 
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     1.2.3)  ครั้งที่พิมพ์ (Edition) ให้ลงเฉพาะหนังสือที่มีการพิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2  
เป็นต้นไป โดยให้ลงรายการครั้งที่พิมพ์ต่อจากชื่อหนังสือ เช่น 
      พิมพ์ครั้งที่ 2, 
      พิมพ์ครั้งที่ 3, 
      2nd ed., 
      3rd ed., 

     1.2.4)  สถานที่พิมพ์ (Place) ส านักพิมพ์ (Publisher) ปีที่พิมพ์ (Date of 
Publication) ให้ระบุตามท่ีปรากฏในหนังสือ ดังนี้ 
      สถานที่พิมพ์ ให้ลงรายการด้วยชื่อจังหวัด แล้วคั่นด้วยเครื่องหมาย
มหัพภาคคู่ ( : ) ส่วนส านักพิมพ์ ลงรายการด้วยชื่อส านักพิมพ์ ตัดค าว่าส านักพิมพ์ออก หากมีท้ังชื่อส านักพิมพ์ 
และโรงพิมพ์ให้ลงรายการเฉพาะชื่อส านักพิมพ์ แต่ถ้ามีชื่อโรงพิมพ์อย่างเดียวใช้ชื่อโรงพิมพ์ ให้ระบุค าว่า 
โรงพิมพ์ โดยหลังส านักพิมพ์คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) และตามด้วยปีทีพิ่มพ์ ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายในวงเล็บ 
      (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2562) 

      กรณีท่ีหนังสือเล่มนั้นๆ ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์  
หรือปีที่พิมพ์ อย่างครบถ้วน ให้ลงรายการดังนี้ 
 

รายการที่ไม่ปรากฏ ตัวย่อ 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 

สถานที่พิมพ์ ม.ป.ท. N.P. (no place of publication) 
ส านักพิมพ์ ม.ป.พ. n.p. (no publisher) 
ปีที่พิมพ์ ม.ป.ป. n.d. (no date of publication) 

 
ตัวอย่าง: 
 (ม.ป.ท.: มติชน, 2561) 
 (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2562) 
 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ม.ป.ป.) 
 (N.P.: Random, 2019) 
 (New York: n.p., 2018) 
 (New York: Jelly Bean Press, n.d.) 

     1.2.5)  เลขหน้า พิมพ์ต่อจากส่วนของหัวข้อ 1.2.4) โดยพิมพ์ “เลขหน้า”  
      ที่อ้างถึง  
ตัวอย่าง: 
 17. 
 405–410. 
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     1.2.6)  การอ้างเอกสารที่มีผู้อ่ืนอ้างไว้ 
      การอ้างถึงเอกสารที่มีผู้อื่นน ามาอ้างไว้ก่อนแล้ว ไม่ใช่เป็นการอ้างจาก
ต้นฉบับเอกสารโดยตรง ดังนั้น การลงรายการต้องอ้างผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ของเอกสารอันดับแรกก่อน ตามด้วย 
ค าว่า “อ้างถึงใน” หรือ “as cited in” ต่อด้วยเอกสารอันดับสอง3 
 

ตัวอย่าง: 
David Ormerod and Karl Laird, Smith and Hogan criminal law, 2015, 142.  

อ้างถึงใน เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1, (กรุงเทพฯ: พลสยาม พริ้นติ้ง, 
2546), 92. 

   2)  หนังสือแปล (Translated works) 
    รูปแบบการลงรายการเป็นไปตามตัวอย่างด้านล่าง ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไป
เช่นเดียวกับรายละเอียดของหนังสือ 
รูปแบบ: 

ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง,/ชื่อเรื่อง,/แปลโดย/ชื่อ/ชื่อสกุล ผู้แปล,/ครั้งที่พิมพ์/(สถานที่พิมพ์:/
ส านักพิมพ์,/ปีพิมพ์),/เลขหน้าที่อ้างถึง. 

Author’s First Name/Middle Name (if any) Last Name, /Title,/ trans. by 
Translater’s First Name/Middle Name (if any) Last Name,/edition,/ 
(Place:/Publisher,/Year),/page number(s). 

ตัวอย่าง: 
ลินดา เอ. ฮิลล์ และนินา เอ. โบลแมน, คัมภีร์กลยุทธ์ส าหรับผู้น าจากมหาวิทยาลัย 

ฮาร์วาร์ด, แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล, (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2563), 178.  
Jhumpa Lahiri, In other words, trans. by Ann Goldstein, (New York: Alfred  

A. Knopf, 2016), 146. 

   3)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
รูปแบบ: 

ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง,/ชื่อเรื่อง,/ครั้งที่พิมพ์/(สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/ปีพิมพ์),/เลขหน้าที่
อ้างถึง,/URL (เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี) หรือ ชื่อฐานข้อมูล. 

Author’s First Name/Middle Name (if any) Last Name,/Title,/edition/ 
(Place:/Publisher,/Year),/page number(s),/URL (accessed month date, year) or Database 
name. 
 
                                                 

3 การอ้างถึงเอกสารที่เป็นต้นฉบับโดยตรง (Primary source) ถือเป็นการอ้างที่เหมาะสมกว่า       
แต่หากไม่สามารถหาเอกสารที่เป็นต้นฉบับได้ นักศึกษาอาจอ้างจากที่ผู้อื่นน ามาอ้างไว้ก่อนแล้วได้โดยใช้รูปแบบ  
ที่กล่าวไว้ในที่นี้ 
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ตัวอย่าง: 
Fyodor Dostoevsky, Crime and punishment, trans. by Constance Garnett, 

ed. William Allan Neilson (New York: P. F. Collier & Son, 1917), 444, https://archive.org/ 
details/crimepunishment00dostuoft (accessed February 15, 2021). 

Jane Austen, Pride and prejudice, (New York: Penguin Classics, 2007), chap. 
3, Kindle. 

Jolyon Hallows, Information systems project management: How to deliver 
function and value in information technology projects, 2nd ed. (New York: AMACOM, 
2005), 193, EBSCO e-book. 
 
   4)  บทความในวารสารวิชาการฉบับตีพิมพ์ 
    4.1)  รูปแบบการลงรายการ 
รูปแบบ: 

ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร,/เลขปีที,่/ฉบับที/่(เดือน ปี):/เลขหน้าที่
อ้างถึง. 

Author’s First Name/Middle Name (if any)/Last Name,/“Article title,” 
/Journal name,/Vol,/Issue number/(month year):/page number(s). 
 

ตัวอย่าง:  
วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์ และเฉลิมพงศ ์ตั้งบริบูรณ์รัตน์, “ประเทศไทยเตรียมตัวรับ

สนธิสัญญาพหุภาคีทางภาษีระหว่างประเทศอย่างไร,” สรรพากรสาส์น, 67, 1 (มกราคม 2563): 63. 
Pachara Boontherarak, “The application of the transactional theory of 

reading to reading instruction in the 21st century context,” Payap University Journal, 
27, 1 (January-June 2017): 61-72. 

 
    4.2)  รายละเอียดการลงรายการ 
     4.2.1)  ผู้แต่ง ให้ลงรายการเช่นเดียวกับหนังสือ 
     4.2.2)  ชื่อบทความ ให้ลงรายการชื่อบทความ โดยชื่อบทความจะอยู่ใน
เครื่องหมายอัญประกาศ เช่น “ป๋าเวณีเดือนห้าเป็ง,” 

     4.2.3)  ชื่อวารสาร ให้ลงตามที่ปรากฏชื่อวารสาร โดยใช้ตัวอักษรเอียง เช่น  
       บทบัณฑิตย์, 
       ศิลปวัฒนธรรม, 

     4.2.4)  ปีที่ของวารสาร ลงรายการเลขปีที่ (Volume) และฉบับที่ (Issue 
number) โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) หากวารสารมีเฉพาะฉบับที่ ให้ลงรายการด้วยเลขฉบับที่ เช่น 55 
ตามด้วย เดือน ปี ใส่ไว้ในวงเล็บ และหลังวงเล็บใส่เครื่องหมายมหัพภาคคู่ ( : )  เช่น 
      สรรพากรสาส์น, 1 (มกราคม 2563): 
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     4.2.5)  เลขหน้าของบทความที่อ้างถึง ให้ใส่เฉพาะเลขหน้าเท่านั้น เช่น 
      20-23. 
      13. 
 
   5)  บทความในวารสารออนไลน์    
รูปแบบ: 

ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร,/เลขปีที,่/ฉบับที่/(เดือน ปี):/เลขหน้าที่
อ้างถึง,/URL/(เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี) หรือ DOI หรือ ชื่อฐานข้อมูล. 

Author’s First Name/Middle Name (if any)/Last Name,/“Article 
title,”/Journal name,/Vol,/Issue number./(month year):/page number(s),/URL/(accessed 
month date, year) or DOI or Database name. 
 
ตัวอย่าง:  

ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย, “ฝ่าลมโต้คลื่น บุกเบิกพัฒนาร่วมกันมุ่งไปสู่อนาคตท่ีรุ่งโรจน์ยิ่งขึ้น
ของความสัมพันธ์ไทย-จีน,” กระแสทรรศน์, 43,15452 (1 กรกฎาคม 2563): 19, ฐานข้อมูลศูนย์วิจัย
กสิกรไทย. 

ปาริชาติ คุณปลื้ม, “การปรับตัวของธุรกิจหลังยุค COVID-19,”วารสารการเมือง  
การบริหาร และกฎหมาย, 12, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563): 99-110, https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/polscilaw_journal/article/view/249761/168238 (เข้าถึงเมื่อ  
15 กุมภาพันธ์ 2564). 

สุจิตรา แก้วสีนวล, อุดมลักขณ ์ธรรมปัญญา, และลัดดา จิตตคุตตานนท,์ “อุดมการณ์
ความเป็น “เด็ก” ที่สะท้อนผ่านการเรียนการสอนการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล,” วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 
30, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563): 31-47, https://doi.org/10.14456/pyuj.2020.16. 

Ashley Hope Pérez, “Material morality and the logic of degrees in diderot’s 
le neveu de rameau,” Modern Philology, 114, 4 (May 2017): 874, 
https://doi.org/10.1086/689836. 

J. E. Grable, “Market corrections, panics, and COVID-19,” Journal of 
Financial Service Professionals, 75, 1 (January 2021): 10–13, EBSCO. 
 
 
 
 
 
 
 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/polscilaw_journal/article/view/249761/168238
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/polscilaw_journal/article/view/249761/168238
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   6)  บทความในรายงานการประชุมทางวิชาการ หรือบทความในสัมมนาทางวิชาการ 
(ฉบับตีพิมพ์, ฉบับออนไลน์) 
รูปแบบ: 

ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ใน/ชื่อรายงานการประชุมทางวิชาการ หรือสัมมนา
ทางวิชาการ,/ชื่อ/ชื่อสกุลบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ),/(สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/ 
เลขหน้าที่อ้างถึง,/URL/(เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี) (ถ้าม)ี. 

Author’s First Name/Middle Name (if any) Last Name,/“Article 
title,”/In/Proceedings or Seminar,/ editor’s name (ed.),/(Place:/Publisher,/Year),/page 
number(s),/URL/(accessed month date, year) (if any). 
 
ตัวอย่าง: 

เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, “การสื่อสารกับงานสารนิเทศ,” ใน การประชุมทางวิชาการ
สารนิเทศศาสตร์, ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (บรรณาธิการ),  
(กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง, 2532), 147–162. 
                 ปัทมาวรรณ จนิดารักษ ์และสมพิศ ทองปาน, “การด าเนินงานการจัดการความรู้ของ
เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่,” ใน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่9 มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2562, เอนก ชิตเกษร (บรรณาธิการ), 
(เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ, 2562), 467-479, https://drive.google.com/file/d/ 
1bSpsiImARR0s3k2Rexza4u3oYBJL_Ea9/view (เข้าถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564).  

Nigel Qxbrow, “Employment trends for information systems and services,” 
In Perspectives in information managements 2, Charles Oppenheim (ed.), (London: 
Bowker-Saur, 1990), 143-156. 
 
   7)  บทความในหนังสือรวมเรื่อง 
รูปแบบ: 

ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง,/“ชื่อบทความเฉพาะเรื่อง บท หรือตอน,”/ใน/ชื่อเรื่อง,/บรรณาธิการ/ 
ชื่อ/ชื่อสกุลบรรณาธิการ/(สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/ปีพิมพ์),/เลขหน้าที่อ้างถึง. 

Author’s First Name/Middle Name (if any)/Last Name,/“Article title,” 
/In/Book name,/ed./editor’s name/(Place:/Publisher,/Year),/page number(s). 
 
ตัวอย่าง: 

รชฎ สาตราวุธ, “ภาพ และความจริงทางสังคม: พัฒนาการของมโนทัศน์ spectacle ใน
ทฤษฎีของ กีย ์เดอบอร์ด,” ใน ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย,  
บรรณาธิการ วิศรุต พ่ึงสุนทร (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพ่ือการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, 2563), 98. 

Mary Rowlandson, “The narrative of my captivity,” In The making of the 
American essay, ed. John D’Agata (Minneapolis: Graywolf Press, 2016), 19. 
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  8)  บทความในสารานุกรม 
รูปแบบ: 

ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง,/“ชื่อบทความเฉพาะเรื่อง บท หรือตอน,”/ใน/ชื่อเรื่อง,/เล่มที่,/
บรรณาธิการ ชื่อ/ชื่อสกุลบรรณาธิการ,/ครั้งที่พิมพ์/(สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/ปีพิมพ์),/เลขหน้าที่   
อ้างถึง./URL/(เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี) หรือฐานข้อมูล (ถ้ามี). 

Author’s First Name/Middle Name (if any)/Last Name,/“Article title,” 
/In/Book name,/Vol,/edited by editor’s name,/edition/(Place:/Publisher,/Year),/ page 
number(s)./URL/(accessed month date, year) or Database name (if any). 
 
ตัวอย่าง: 

บุญชอบ พงษ์พาณิชย์, “โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด,” ใน สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เล่ม 41, บรรณาธิการ ก าธน สินธวานนท์, 
(กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยฯ, 2559), 231. 

James S. Gouinlock, “John Dewey: American philosopher and educator,” 
In Britannica encyclopedia. https://www.britannica.com/biography/John-Dewey 
(accessed February 16, 2021). 
 
   9)  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับพิมพ์  
รูปแบบ: 

ชื่อ/ชื่อสกุลผู้เขียนวิทยานิพนธ์ หรือชื่อการค้นคว้าอิสระ,/“ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือชื่อ    
การค้นคว้าอิสระ”/(ระดับของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ, ชื่อแผนกวิชา คณะ มหาวิทยาลัย,/      
ปีทีพิ่มพ์),/เลขหน้าที่อ้างถึง. 

Author’s First Name/Middle Name (if any)/Last Name,/“Thesis title”/ 
(Thesis level, department, faculty, University name,/Year),/page number (s). 
 
ตัวอย่าง: 

ธวัชชัย  สิงห์ค า, “ศึกษาเปรียบเทียบเจตนาในพระพุทธศาสนากับเจตนาในประมวล
กฎหมายอาญาของประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย, 2553), 20-25. 

Stephanie Zubair, “Hearing hidden voice: Language use patterns among 
Baloch women in two urban speech communities in Sindh, Pakistan” (Master's thesis, 
Department of Linguistics, Payap University, 2018), 131. 
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   10) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 
รูปแบบ: 

ชื่อ/ชื่อสกุลผู้เขียนวิทยานิพนธ์ หรือชื่อการค้นคว้าอิสระ,/“ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือชื่อ    
การค้นคว้าอิสระ,”/ระดับของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ, ชื่อแผนกวิชา คณะ มหาวิทยาลัย,/ 
ปีทีพิ่มพ์, หน้าที่อ้างถึง/ใน/ชื่อฐานข้อมูล,/URL (เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี). 

Author’s First Name/Middle Name (if any)/ Last Name,/“Thesis 
title,”/Thesis level, Department, Faculty, University name,/Year,/page number(s)/In 
Database name, URL/(accessed month date, year). 
 
ตัวอย่าง: 
                เกศราภร อินทนา, “ความรู้ส าคัญส าหรับการพัฒนาบรรณาธิการสร้างสรรค์ในดิจิทัลแมกกาซีน,” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559, 166 ใน Thai Digital Collection, 
https://www.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=465155& 
query=%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%A4%C7%D2%C1%C3%D9%E9&s_mode=any& 
d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2564-02-03&limit_lang=&limited_lang_code=&order= 
&order_by=&order_type=&result_id=164&maxid=177 (เข้าถึงเม่ือ 16 กุมภาพันธ์ 2564). 

Dallas Blaney, “Understanding global civil society: Theory, governance and the 
global water crisis,” PhD. diss., Colorado State University, 2010, 18 In ProQuest Dissertations 
and Theses, http://proquest.umi.com/pqdweb?did=2237222791& 
sid=3&Fmt=2&clientld=12345&RQT=309&VName=PQD (accessed April 18, 2011). 
 
   11) หนังสือพิมพ์ (ฉบับตีพิมพ์, ฉบับออนไลน์) 
รูปแบบ: 

ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อหนังสือพิมพ์,/วัน เดือน ปี,/เลขหน้าที่อ้างถึง,/ 
URL/(เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี) หรือ ชื่อฐานข้อมูล (ถ้ามี). 

Author’s First Name/Middle Name (if any)/Last Name,/“Article title,”/ 
Newspaper Name,/month date, year,/page number(s)./URL/(accessed month date, 
year) or Database Name (if any). 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=465155&
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ตัวอย่าง: 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, “องค์ประกอบ

ความผิดการทุจริตในภาครัฐ,”เนชั่นสุดสัปดาห์, 23 กุมภาพันธ์ 2558, 3. 
“วัคซีนโควิด-19 ดีมานด์ทางจริยธรรม,” มติชน, 8 กุมภาพันธ์ 2564, 19, Matichon  

e-Library. 
เสรี พงศ์พิศ, “ปฏิรูปการศึกษา หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ,” สยามรัฐ, 9 ธันวาคม 2563, 

https://siamrath.co.th/n/202985 (เข้าถึงเม่ือ 14 กุมภาพันธ์ 2564). 
Farhad Manjoo, “Snap makes a bet on the cultural supremacy of the 

camera,” New York Times, March 8, 2017, https://www.nytimes.com/2017/03/08/ 
technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html 
(accessed February 5, 2021). 
                “Asean urges Myanmar dialogue,” Bangkok Post, February 3, 2021, 
https://www.bangkokpost.com/world/2061459/asean-urges-myanmar-dialogue 
(accessed February 2, 2021). 
 
   12) การสัมภาษณ์ 
รูปแบบ: 

ชื่อ/ชื่อสกุลผู้ให้สัมภาษณ์,/ต าแหน่ง (ถ้ามี),/สัมภาษณ์โดย/ชื่อ/ชื่อสกุลผู้สัมภาษณ์,/
สถานที่,/วัน เดือน ปี. 

Interviewee’s First Name/Middle Name (if any)/Last Name,/Position (if 
any)/Interview by Interviewer’s First Name/Middle Name (if any),/Place,/month date, 
year. 
 
ตัวอย่าง: 

สุรินทร์ พิศสุวรรณ, เลขาธิการอาเซียน, สถานีโทรทัศน์ไทย TPBS, 22 กันยายน 2556. 
ทักษิณ ชินวัตร, นายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ์โดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา,                     

5 กรกฎาคม 2554. 
เปรม ติณสูลานนท์, องคมนตรี, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, กรุงเทพฯ, 2 เมษายน 2550. 
Surin Pitsuwan, Secretaries-General of the Association of Southeast Asian 

Nations, B.B.C. Television, February 23, 2009. 
David Shields, interview by author, Seattle, February 15, 2011. 
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   13) ค าพิพากษาฎีกา4  
รูปแบบ: 

ค าพิพากษาฎีกา/เลขที/่(ตัวย่อของผู้ที่จัดท าค าพิพากษาฎีกา)/หน้าที่อ้างถึง. 
 
ตัวอย่าง: 
ค าพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 5616/2539 (เนติ.) 1296. 
 
ค าพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โดยส านักงานส่งเสริมงานตุลาการ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 4323/2538 (ส่งเสริม.) 12. 
 
ค าพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 2860/2516 (มธ.) 1308. 
 
   14) เว็บไซต์ 
รูปแบบ: 

ชื่อ/ชื่อสกุลผู้เขียน,/“ชื่อบทความ หรือชื่อเรื่อง,”/URL/(เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี). 
Author’s First Name/Middle Name (if any) Last Name,/“Article title,”/URL/ 

(accessed month date, year). 
 
ตัวอย่าง: 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, “ธุรกิจบริการ: สปาและนวดไทย,”  
http://www.dtn.go.th/filesupload/aec/images/spa29-05-55.pdf (เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 
2558). 

Ann Abel,“ Love isn’t canceled: How hotels are keeping romance alive 
during Covid-19,” https://www.forbes.com/sites/annabel/2021/02/10/love-isnt-
canceled-how-hotels-are-keeping-romance-alive-during-covid-19/?sh=e826bc615488 
(accessed February 15, 2021). 
 
 
 
 
 

                                                 
4 กรณคี าพิพากษาท่ีไม่ได้ตีพิมพ์ และไม่แสดงว่ามาจากต าราเล่มใด  หากเอามาจากส าเนา 

ค าพิพากษาโดยตรง  ให้ย่อไว้ในภาคผนวกของวิทยานิพนธ์เพ่ือใช้อ้างอิงต่อไป 
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 4.1.2  บรรณานุกรม (Bibliography) 
  การรวบรวมบรรณานุกรม หลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรม และการเรียงล าดับรายการ
บรรณานุกรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  4.1.2.1  การรวบรวมบรรณานุกรม 
   1) เอกสารที่จะน ามาจัดท าบรรณานุกรม จะต้องเป็นเอกสารที่น ามาประกอบการเขียน
รายงาน ไม่ว่าจะมีการอ้างอิงในเชิงอรรถหรือไม่ก็ตาม ถ้าเอกสารนั้นเป็นเอกสารหลักท่ีส าคัญท่ีผู้จัดท าต้องศึกษา  
ก็ต้องน ามาระบุในบรรณานุกรมทั้งสิ้น และควรเป็นเอกสารที่พิมพ์ครั้งใหม่ล่าสุด 
   2)  การน ารายละเอียดต่างๆ ของเอกสารมาใช้ในการเขียนบรรณานุกรม สามารถหา
ข้อมูลได้จากหน้าปกใน (Title page) ของเอกสารนั้นๆ เพราะในหน้าปกในจะมีรายละเอียดข้อความท่ีมีสาระ
จ าเป็นในการเขียนบรรณานุกรม 
  4.1.2.2  หลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรม 
   การลงรายการบรรณานุกรมจะมีวิธีเขียนแตกต่างกันไป ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ  
ผู้แต่งคนแรกให้ขึ้นต้นด้วยชื่อสกุลก่อนเสมอ ตามรูปแบบ ดังนี้ ชื่อสกุล, ชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) จากนั้นผู้แต่งล าดับ
ถัดไป ให้ลงรายการโดยใช้ ชื่อต้น ชื่อกลาง(ถ้ามี)  ชื่อสกุลตามล าดับ  

   1) หนังสือ 
รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์. 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./Title./edition./ 
 Place:/Publisher,/Year. 
 
ตัวอย่าง: 
ปรีชา เรืองจันทร์. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม = Politics, economy and society. พิมพ์ครั้งที่ 4. 
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563. 
Edgell, David L., and Jason R. Swanson. Tourism policy and planning: yesterday, today, 
 and tomorrow. 3rd ed. London: Routledge/Taylor & Francis Group, 2019. 

   2) หนังสือแปล 
รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./ชื่อเรื่อง./แปลโดย/ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แปล./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/ 

ปีพิมพ์. 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./Title./Translated by Translator’s 

First Name/Middle Name (if any)/Last Name./edition./Place:/Publisher,/Year. 
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ตัวอย่าง: 
ฮิลล์, ลินดา เอ. และนินา เอ. โบลแมน. คัมภีร์กลยุทธ์ส าหรับผู้น าจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. แปลโดย 

ณัฐยา สินตระการผล. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2563.  
Lahiri, Jhumpa. In other words. Translated by Ann Goldstein. New York: Alfred A. 

Knopf, 2016. 
 
   3)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/ปีพิมพ์./URL/(เข้าถึงเมื่อ  
              วัน เดือน ปี) หรือ ชื่อฐานข้อมูล.                 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./Title./edition./    
                  Place:/Publisher,/Year./URL/(accessed month date, year) or Database    
                  name. 
 
ตัวอย่าง: 
Dostoevsky, Fyodor. Crime and punishment. Translated by Constance Garnett, ed. 
                 William Allan Neilson. New York: P. F. Collier & Son, 1917.      
                 https://archive.org/details/crimepunishment00dostuoft (accessed February  
                 15, 2021) 
Austen, Jane. Pride and prejudice. New York: Penguin Classics, 2007. chap. 3, Kindle. 
Hallows, Jolyon. Information systems project management: How to deliver function    
                and value in information technology projects. 2nd ed. New York:  
                AMACOM, 2005. EBSCO e-book. 

   4)  บทความในวารสารวิชาการฉบับตีพิมพ์ 
รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร,/ปีที,่/ฉบับที่/(เดือน ปี):/เลขหน้าทั้งหมดของบทความที่

อ้างถึง. 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./“Article title,”/Journal 

name,/Vol,/Issue number/(month year):/all of pages in the article. 

ตัวอย่าง: 
วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท ์และเฉลิมพงศ์ ตั้งบริบูรณ์รัตน์. “ประเทศไทยเตรียมตัวรับสนธิสัญญาพหุภาคี

ทางภาษีระหว่างประเทศอย่างไร,” สรรพากรสาส์น, 67, 1 (มกราคม 2563): 63-71. 
Pachara Boontherarak. “The application of the transactional theory of reading to 

reading instruction in the 21st century context,” Payap University Journal, 27, 
1 (January-June 2017): 61-72. 
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   5)  บทความในวารสารออนไลน์    
รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร./เลขปีที,่/ฉบับที่/(เดือน ปี):/เลขหน้าทั้งหมดของ  
            บทความที่อ้างถึง./URL/(เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี) หรือ DOI หรือ ชื่อฐานข้อมูล. 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./“Article title,”/Journal  
           name./Vol,/Issue number/(month year):/all of pages in the article.    
          /URL/(accessed month date, year) or DOI or Database name. 
 
ตัวอย่าง:  
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. “ฝ่าลมโต้คลื่น บุกเบิกพัฒนาร่วมกันมุ่งไปสู่อนาคตที่รุ่งโรจน์ยิ่งขึ้นของความสัมพันธ์ 
                ไทย-จีน,” กระแสทรรศน์. 43, 15452 (1 กรกฎาคม 2563): 19, ฐานข้อมูลศูนย์วิจัย 
                กสิกรไทย. 
ปาริชาติ คุณปลื้ม. “การปรับตัวของธุรกิจหลังยุค COVID-19,” วารสารการเมือง การบริหาร และ 
                กฎหมาย. 12, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563): 99-110, https://so03.tci- 
                thaijo.org/index.php/polscilaw_journal/article/view/249761/168238 (เข้าถึงเมื่อ 
              15 กุมภาพันธ์ 2564) 
สุจิตรา แก้วสีนวล, อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา, และลัดดา จิตตคุตตานนท.์ “อุดมการณ์ความเป็น  
               “เด็ก” ที่สะท้อนผ่านการเรียนการสอนการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล,” วารสารมหาวิทยาลัย 
               พายัพ. 30, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563): 31-47.      
               https://doi.org/10.14456/pyuj.2020.16. 
Pérez, Ashley Hope. “Material morality and the logic of degrees in diderot’s le neveu de  
               rameau,” Modern Philology. 114, 4 (May 2017): 872-879,  
               https://doi.org/10.1086/689836. 
Grable, J. E. “Market corrections, panics, and COVID-19,” Journal of Financial Service  
               Professionals. 75, 1 (January 2021): 10–13, EBSCO. 
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   6) บทความในรายงานการประชุมทางวิชาการ หรือบทความในสัมมนาทางวิชาการ 
รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./“ชื่อบทความ,”/ใน/ชื่อรายงานการประชุมทางวิชาการ หรือสัมมนาทางวิชาการ./

ชื่อ/ชื่อสกุลบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ)./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์./เลขหน้า
ทัง้หมดของบทความท่ีอ้างถึง./URL/(เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี) (ถ้ามี). 

Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./“Article title,”/In/Proceedings 
or Seminar./ editor’s name (ed.)./Place:/Publisher,/Year./all of pages in the 
article./URL/(accessed month date, year) (if any). 

 
ตัวอย่าง: 
เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์. “การสื่อสารกับงานสารนิเทศ,” ใน การประชุมทางวิชาการสารนิเทศศาสตร์. 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ:  
ผู้แต่ง, 2532. 147–162. 

ปัทมาวรรณ จินดารักษ ์และสมพิศ ทองปาน. “การด าเนินงานการจัดการความรู้ของเทศบาลต าบล
หนองป่าครั่ง จังหวดเชียงใหม่,” ใน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที ่9 มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2562. เอนก ชิตเกษร (บรรณาธิการ). เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยพายัพ, 2562. 467-479. 
https://drive.google.com/file/d/1bSpsiImARR0s3k2Rexza4u3oYBJL_Ea9/view  
(เข้าถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564). 

Qxbrow, Nigel. “Employment trends for information systems and services,”  
In Perspectives in information managements 2. Charles Oppenheim (ed.).  
London: Bowker-Saur, 1990. 143-156. 

 
   7) บทความในหนังสือรวมเรื่อง 
รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./“ชื่องานเฉพาะเรื่อง บท หรือตอน.”/ใน/ชื่อเรื่อง,/โดย ชื่อ/ชื่อสกุลบรรณาธิการ,/

เลขหน้าทั้งหมดของบทความที่อ้างถึง./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์. 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./“Article title.”/In/Book name./ 

edited by editor’s name,/all of pages in the article./Place:/Publisher,/Year. 

ตัวอย่าง: 
รชฎ สาตราวุธ. “ภาพ และความจริงทางสังคม: พัฒนาการของมโนทัศน์ spectacle ในทฤษฎีของ  

กีย ์เดอบอร์ด.” ใน ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย, โดย วิศรุต  
พ่ึงสุนทร, 96-141. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพ่ือการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, 2563.  

Rowlandson, Mary. “The narrative of my captivity.” In The making of the American 
essay, edited by John D’Agata, 19-20. Minneapolis: Graywolf Press, 2016.  
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   8) บทความในสารานุกรม 
รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./“ชื่อบทความเฉพาะเรื่อง บท หรือตอน.”/ใน/ชื่อเรื่อง,/เล่มที,่/โดย ชื่อ/ชื่อสกุล

บรรณาธิการ,/เลขหน้าที่อ้างถึงทั้งหมด./ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี)./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/ปีพิมพ์. 
/URL/(เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี) หรือฐานข้อมูล (ถ้ามี). 

Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)/“Article title.” 
 /In/Book name,/Vol,/edited by editor’s name,/all of pages in the 

article./edition (if any)./Place:/Publisher,/Year./URL/(accessed month date, 
year) or Database name (If any). 

 
ตัวอย่าง: 
บุญชอบ พงษ์พาณิชย์. “โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด.” ใน สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราช

ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เล่ม 41, โดย ก าธน สินธวานนท์, 231-259. 
กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยฯ, 2559. 

Gouinlock, James S. “John Dewey: American philosopher and educator.” In Britannica 
encyclopedia. https://www.britannica.com/biography/John-Dewey (accessed 
February 16, 2021).  

 
   9) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับพิมพ์ 
รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้เขียนวิทยานิพนธ์ หรือชื่อการค้นคว้าอิสระ./“ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือชื่อการค้นคว้าอิสระ.”/

ระดับของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ, ชื่อแผนกวิชา คณะ มหาวิทยาลัย,/ปีที่พิมพ์. 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./“Thesis title.”/Thesis level, 

Department, Faculty, University name,/Year. 
 
ตัวอย่าง: 
ธวัชชัย สิงห์ค า. “ศึกษาเปรียบเทียบเจตนาในพระพุทธศาสนากับเจตนาในประมวลกฎหมายอาญา 

ของประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย, 2553.  

Zubair, Stephanie. “Hearing hidden voice: Language use patterns among Baloch 
women in two urban speech communities in Sindh, Pakistan.” Master's thesis, 
Department of Linguistics, Payap University, 2018. 
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10) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 
รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้เขียนวิทยานิพนธ์ หรือชื่อการค้นคว้าอิสระ./“ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือชื่อ    
 การค้นคว้าอิสระ.”/ระดับของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ, ชื่อแผนกวิชา คณะ 
 มหาวิทยาลัย,/ ปีที่พิมพ์./ใน/ชื่อฐานข้อมูล,/URL (เข้าถึงเม่ือ วัน เดือน ปี). 
Author’s Last Name/First Name/Middle Name (if any)./“Thesis title.”/ Thesis level, 
 Department, Faculty, University name,/Year./In Database name, URL (accessed 
 month date, year). 
 
ตัวอย่าง: 
เกศราภร อินทนา. “ความรู้ส าคัญส าหรับการพัฒนาบรรณาธิการสร้างสรรค์ในดิจิทัลแมกกาซีน.” วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559. ใน ThaiLIS Digital Collection., 
https://www.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show& 
browse_type=title&titleid=465155&query=%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%A4
%C7%D2%C1%C3%D9%E9&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2564-
0203&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by= 
&order_type=&result_id=164&maxid=177 (เข้าถึงเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564). 

Blaney, Dallas. “Understanding global civil society: Theory, governance and the global water 
crisis.” PhD. diss., Colorado State University, 2010. In ProQuest Dissertations and Theses, 
http://proquest.umi.com/pqdweb?did=2237222791& 
sid=3&Fmt=2&clientld=12345&RQT=309&VName=PQD (accessed April 18, 2011). 

 
   11) หนังสือพิมพ์ (ฉบับตีพิมพ์, ฉบับออนไลน์) 
รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./“ชื่อบทความ.”/ชื่อหนังสือพิมพ์,/วัน เดือน ปี,/เลขหน้าที่อ้างถึง./URL/(เข้าถึงเมื่อ 

วัน เดือน ปี) หรือ ชื่อฐานข้อมูล (ถ้ามี). 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./“Article title.”/Newspaper 

name,/month date, year,/page number(s)./URL/(accessed month date, year) or 
Database name (if any). 
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ตัวอย่าง: 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ. “องค์ประกอบความผิดการทุจริต

ในภาครัฐ.” เนชั่นสุดสัปดาห์, 23 กุมภาพันธ์ 2558, 3. 
“วัคซีนโควิด-19 ดีมานด์ทางจริยธรรม.” มติชน, 8 กุมภาพันธ์ 2564, 19. Matichon e-Library. 
เสรี พงศ์พิศ. “ปฏิรูปการศึกษา หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ.” สยามรัฐ, 9 ธันวาคม 2563, 

https://siamrath.co.th/n/202985 (เข้าถึงเม่ือ 14 กุมภาพันธ์ 2564). 
Manjoo, Farhad. “Snap makes a bet on the cultural supremacy of the camera.” New 

York Times, March 8, 2017, https://www.nytimes.com/2017/03/08/ 
technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html 
(accessed February 5, 2021). 

“Asean urges Myanmar dialogue.” Bangkok Post, February 3, 2021, 
https://www.bangkokpost.com/world/2061459/asean-urges-myanmar-dialogue 
(accessed February 2, 2021). 

 
   12) สัมภาษณ์  
     ในการสัมภาษณ์เองไม่จ าเป็นต้องใส่บรรณานุกรม ให้มีการอ้างอิงเฉพาะ           
ในเชิงอรรถเท่านั้น ในกรณีการสัมภาษณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร หรือแหล่งข้อมูลอื่นใด     
ให้ลงรายการบรรณานุกรมตามแบบการเขียนของสิ่งพิมพ์ประเภทนั้น  

  13) ค าพิพากษาฎีกา  
     ให้อ้างเฉพาะการเขียนเชิงอรรถเท่านั้น ไม่ต้องอ้างด้วยการเขียนบรรณานุกรม  

   14) เว็บไซต์ 
รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้เขียน./“ชื่อบทความ หรือชื่อเรื่อง.”/URL/(เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี). 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./“Article title.”/URL/ (accessed 
 month date, year). 
 
ตัวอย่าง: 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. “ธุรกิจบริการ: สปาและนวดไทย.” http://www.dtn.go.th 

/filesupload/aec/images/spa29-05-55.pdf (เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558). 
Abel, Ann. “Love isn’t canceled: How hotels are keeping romance alive during     
 Covid- 19.” https://www.forbes.com/sites/annabel/2021/02/10/love-isnt-
 canceled-how-hotels-are-keeping-romance-alive-during-covid-19/?sh= 
 e826bc615488 (accessed February 15, 2021). 
 
 
 

https://www.forbes.com/sites/annabel/2021/02/10/love-isnt-%09canceled-
https://www.forbes.com/sites/annabel/2021/02/10/love-isnt-%09canceled-
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  4.1.2.3  การเรียงล าดับรายการบรรณานุกรม 
   1) ถ้าเอกสารที่น ามาจัดท าบรรณานุกรมมีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ         
ให้เรียงล าดับภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศโดยไม่ต้องแยกประเภทของเอกสาร 
   2)  การเรียงล าดับรายการบรรณานุกรม ให้เรียงตามตัวอักษรตัวแรกของรายการ
สิ่งพิมพ์นั้นๆ ตามแบบพจนานุกรม โดยไม่ต้องใส่หมายเลขล าดับที่ของรายการ 
    2.1)  รายการภาษาไทยใช้หลักการเรียงตัวอักษรและสระตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน เช่นตามตัวอย่างด้านล่างนี้ โดยเรียงล าดับจากบนลงล่างก่อน แล้วจึงเรียงล าดับจากซ้ายไปขวา 

 
  

อะ อึ เอาะ แอะ 
อัน อือ เอิน โอ 
อัวะ อุ เอีย โอะ 
อา อู เอียะ ใอ 
อ า เอ เอือ ไอ 
อิ เอะ เอือะ  
อี เอา แอ  

 
    2.2)  รายการภาษาต่างประเทศให้เรียงตามล าดับตัวอักษร A-Z โดยผู้แต่งชาว
ต่างประเทศให้เรียงตามล าดับชื่อสกุล เช่น 
     Borman, W. C. 
     Holm, R. R. (1987). 
     Holmes, O. (1975). 
   3)  เอกสารที่ผู้แต่งคนเดียวกัน แต่คนละชื่อเรื่อง ในครั้งต่อไปให้ขีดเส้นตรงประมาณ   
1 นิ้ว แทนชื่อผู้แต่ง แล้วจึงเขียนรายการอ่ืนๆ โดยใช้หลักการเรียงตัวอักษรและสระตามแบบพจนานุกรม 
   4)  เอกสารที่มีผู้แต่งหลายคน และผู้แต่งคนแรกเป็นคนเดียวกัน ให้เรียงรายการ     
ตามชื่อผู้แต่งคนที่สอง หากชื่อผู้แต่งคนที่สองซ้ า ให้เรียงตามชื่อผู้แต่งคนที่สาม 
   5)  ถ้าเอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อเรื่อง หรือชื่อบทความ เป็นรายการแทน    
ชื่อผู้แต่ง โดยให้เรียงรายการตามล าดับตัวอักษรชื่อเรื่อง 
   6)  การเขียนบรรณานุกรม ให้อักษรตัวแรกของบรรณานุกรมอยู่ชิดแนวขอบเขียน  
หรือระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ถ้าข้อความบรรทัดแรกไม่จบ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยให้เว้นระยะ
ย่อหน้ามากกว่าบรรทัดแรกคือประมาณ 8 ตัวอักษร 
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4.2 การอ้างอิงระบบนาม-ปี (Author-Date หรือ Name-Date) 
 ระบบนาม-ปี (Author-Date หรือ Name-Date) เป็นระบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยจะระบุ 
ชื่อผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ของเอกสารที่อ้างอิงถึง ส าหรับรายละเอียดครบถ้วนของสารสนเทศแต่ละรายการ เช่น 
สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ของแหล่งที่อ้างอิงจะปรากฏที่รายการบรรณานุกรมในตอนท้ายเล่ม ข้อดีของการอ้างอิง
ระบบนาม-ปี คือ ไม่เปลืองเนื้อที่ในการจัดพิมพ์ พิมพ์ได้ง่าย  และไม่ต้องจัดท ารายละเอียดเอกสารซ้ าทั้งที่เชิงอรรถ 
และรายการบรรณานุกรม 
 4.2.1  การอ้างอิงในเนื้อหาของระบบนาม-ปี 
  การอ้างอิงในเนื้อหามี 2 ลักษณะ คือ ชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ปรากฏก่อนข้อความท่ีคัดลอก  
ถอดความ หรือสรุปความ และชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ปรากฏท้ายข้อความที่คัดลอก ถอดความหรือสรุปความ  
ส าหรับข้อความที่คัดลอกมาจะต้องมีการระบุเลขหน้าต่อท้ายปีพิมพ์ 
  4.2.1.1  วิธีการลงรายการ มีดังนี้ 
   1) การอ้างในกรณีท่ีผู้ท ารายงานอ้างถึงงานของผู้อ่ืนโดยการสรุปเนื้อหาทั้งเล่มของ 
งานเขียนชิ้นนั้น โดยการลงรายการให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นระหว่างชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่งและปีพิมพ์  
หากไม่ปรากฏรายการปีที่พิมพ์ให้ใช้ค าย่อ “ม.ป.ป.” ส าหรับภาษาไทย และ “n.d.” ส าหรับภาษาอังกฤษ เช่น 
    (ดนัย/จันทร์เจ้าฉาย,/2562) 
    (ธนาคารออมสิน,/ม.ป.ป.) 
    (Isaacson,/2019) 
    (Klymkowsky,/n.d.) 

   2)  การอ้างในกรณีท่ีผู้ท ารายงานอ้างถึงงานของผู้อ่ืนโดยการคัดลอกเนื้อหาบางส่วน 
ของงานเขียนชิ้นนั้นให้ระบุเลขหน้าต่อท้ายปีพิมพ์ โดยการลงรายการให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) เป็นตัวคั่น 
ซึ่งการระบุเลขหน้าส าหรับภาษาไทยพิมพ์ค าว่า “น.” ตามด้วยเลขหน้า ส่วนภาษาอังกฤษใช้อักษร “p.” ส าหรับ
หน้าที่อ้างถึงเพียงหน้าเดียว และ “pp.” ส าหรับหน้าที่อ้างถึงมากกว่า 1 หน้า ในกรณีท่ีอ้างถึงหลายหน้า ให้ใช้
เครื่องหมายยัติภังค์ ( – ) คั่นระหว่างเลขหน้าแรกและหน้าสุดท้าย เช่น 
     (เยาวรักษ์/สุขวิบูลย์,/2561,/น./130) 
    (Edgell & Swanson,/p./325)  
    (Mills,/2018,/pp./67-68) 

  3)  การอ้างแบบเน้นชื่อผู้แต่งมากกว่าผลงาน หรือต้องการอ้างข้อความทั้งประโยค หรือ
ส่วนหนึ่งในประโยคมาใส่ไว้ในรายงาน ต้องระบุชื่อผู้แต่งให้เด่นชัด โดยระบุชื่อผู้แต่งก่อน แล้วใส่ปีพิมพ์ และ/หรือ 
เลขหน้า ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น 
    ส านักงานสถิติแห่งชาติ/(2556)/ได้ท าการส ารวจเรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง
การเกษตร จังหวัดเชียงราย พบว่า ... 
    คณิต มีสมมนต์/(2555)/ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของแม่เหล็กว่า .../(น./25) 

     Smith/(2020)/found that "the mice disappeared within minutes"/(p./29) 
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  4.2.1.2  หลักเกณฑ์การลงรายการ มีดังนี้ 
  1) ผู้แต่งคนเดียว 
   ผู้แต่งในที่นี้ รวมถึง ผู้แปล ผู้รวบรวม และบรรณาธิการด้วย  ผู้แต่งที่เป็นคนไทย 

ใช้ชื่อ-ชื่อสกุล ส าหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศ ใช้ชื่อสกุลเท่านั้น  
  1.1) ผู้แต่งที่เป็นบุคคลทั่วไป 

 ตัวอย่าง: 
  (อาณัติ/ลีมัคเดช,/2563) 
  (ประภาวดี/จิลลานนท์,/2560) 
  (O'Rourke,/2019) 
  (Baranoski,/2020) 

  1.2)  ผู้แต่งมีราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ และสมณศักดิ์ ให้ใส่ไว้หลังชื่อ 
 ตัวอย่าง: 
  (สุรสวัสดิ์/สุขสวัสดิ์,/ม.ล.,/2554) 
  (คึกฤทธิ์/ปราโมช,/ม.ร.ว.,/2556) 
  (กัลยา/โสภณพนิช,/คุณหญิง,/2563) 
  (Raleigh, Sir,/n.d.) 

  1.3)  ผู้แต่งที่มยีศ ต าแหน่งทางอาชีพ หรือทางวิชาการ เช่น แพทย์หญิง ต ารวจ 
ทหาร ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ไม่ต้องใส่ยศ หรือต าแหน่ง 
 ตัวอย่าง: 
  (อนุ/เนินหาด,/2562) 
  (วิเชียร/วิทยอุดม,/2559) 
  (Huberman,/2019) 

    1.4)  ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง ให้ใช้นามแฝงเป็นชื่อผู้แต่ง 
 ตัวอย่าง: 
  (ชมัยภร/แสงกระจ่าง,/2560) 
  (มาลา/ค าจันทร์,/2558) 

    1.5)  ผู้แต่งคนเดียว เขียนเอกสารหลายเล่ม 
   1.5.1)  ผู้แต่งคนเดียว เขียนเอกสารหลายเล่ม แต่ละเล่มมีปีทีพิ่มพ์ต่างกัน 

และต้องการอ้างถึงพร้อมกันให้เขียนชื่อผู้แต่งครั้งเดียว แล้วเรียงล าดับตามปีที่พิมพ์จากปีล่าสุดไปหาปีที่เก่ากว่า 
โดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่นระหว่างรายการ 
 ตัวอย่าง: 
  (ดนัย/จันทร์เจ้าฉาย,/2555;/2554) 
  (Whitbourne,/2020;/2013) 
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     1.5.2)  ผู้แต่งคนเดียว เขียนเอกสารหลายเล่ม มีบางเล่มพิมพ์ปีเดียวกันให้ใช้
อักษร  “ก ข ค ง” ตามหลังปี ส าหรับเอกสารภาษาไทย และใช้อักษร “a b c d” ตามหลังปี ส าหรับเอกสาร
ภาษาอังกฤษ โดยเรียงตามล าดับอักษรชื่อเรื่อง 
 ตัวอย่าง: 
  (เกรียงศักดิ/์เจริญวงศ์ศักดิ์,/2563ก;/2563ข) 
  (Ghillyer,/2019a;/2019b) 

  2) ผู้แต่ง 2 คน 
    กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้ลงรายการชื่อผู้แต่งท้ัง 2 คน โดยใช้ค าว่า “และ” คั่นระหว่าง 
ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 และคนที่ 2 ส่วนผู้แต่งชาวต่างประเทศให้ใช้ค าว่า “&” คั่นระหว่างชื่อผู้แต่งท้ัง 2 คน ส าหรับ 
การอ้างแบบเน้นชื่อผู้แต่งมากกว่าผลงานให้ใช้ค าว่า “and” คั่นระหว่างชื่อผู้แต่งทั้ง 2 คน ในกรณีผู้แต่ง 
ชาวต่างประเทศที่มีชื่อสกุลตรงกัน ให้ลงรายการชื่อผู้แต่งโดยใช้อักษรย่อ ตามด้วยชื่อสกุล 
 ตัวอย่าง: 
  (ส. ศิวรักษ์/และธนากร/ทองแดง,/2563) 
  (McCauley/&/Christiansen,/2019) 
  (A./Comrie/&/L./Comrie,/2010) 
  เสริชย์/โชติพานิช/และวัลยา/พัฒนพีระเดช/(2563)/กล่าวว่า ... 
  Jones/and/Smith/(2020)/found that ... 

  3)  ผู้แต่ง 3 คนข้ึนไป  
    ผู้แต่งชาวไทยใช้ชื่อ-ชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรก ตามด้วยค าว่า “และคนอ่ืนๆ” 
ส าหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ใช้ชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรก ตามด้วยค าว่า “et al.”  
 ตัวอย่าง: 
  (จันทิมา/อังคพณิชกิจ/และคนอื่นๆ,/2563) 
  (Hartman/et al.,/2021) 

  4)  ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน 

    ใช้ชื่อสถาบันเป็นชื่อผู้แต่ง กรณีมีการอ้างถึงหลายครั้ง ในการอ้างครั้งแรกให้ใช้ชื่อ
เต็มของสถาบัน และใส่อักษรย่อไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ “[ ]” และเม่ือมีการอ้างครั้งต่อไปให้ใช้อักษรย่อแทนชื่อ
เต็มของสถาบัน  
 ตัวอย่าง: 
  (กรมทรัพย์สินทางปัญญา,/2563) 
  (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/[สกอ.],/2562) 
  (Canada Council for the Arts,/2013) 
  (Mothers Against Drunk Driving/[MADD],/2000) 
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   5)  ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
    ในกรณีที่เอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งทั้งบุคคล และสถาบัน ให้ใช้ชื่อเรื่องหรือชื่อ
บทความเป็นรายการแรกแทนชื่อผู้แต่ง ถ้าเป็นชื่อบทความ ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) หากชื่อเรื่องหรือ 
ชื่อบทความมีความยาวมาก สามารถลงรายการแบบย่อได้ตามความเหมาะสม ส าหรับภาษาอังกฤษหากชื่อเรื่อง
ขึ้นต้นด้วยค าน าหน้าค านาม เช่น A, An, The เป็นต้น ให้ตัดทิ้ง 
 ตัวอย่าง: 
  (รวมมิตรคิดเรื่องการเรียนรู้:/ประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากคนยุคอนาล็อกถึงชนรุ่นดิจิทัล,/2560) 

  (“อนาคตของแรงงานไทย,”/2555) 
  (Interpersonal skills,/2019) 
  (“Understanding sensory memory,”/2018) 

   6)  การอ้างงานหลายชิ้นพร้อมกัน 
   กรณีท่ีต้องการอ้างอิงงานของผู้แต่งหลายคนพร้อมกัน ให้เรียงตามล าดับตัวอักษร

ของชื่อผู้แต่ง โดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่น 
 ตัวอย่าง: 
  (จ าเนียร/จวงตระกูล,/2563;/วีระวัฒน์/ปันนิตามัย,/2562) 
  (นงเยาว์/เกษตร์ภิบาล,/2561;/มลินี/สมภพเจริญ,/2563;/อภิรัฐ/บุญทอง,/2559) 

  (Corbin,/2019;/James/&/Waterson,/2018) 
  (Adams et al.,/2019; Shumway & Shulman,/2015;/Westinghouse,/2017) 

  7)  การอ้างเอกสารที่มีผู้อ่ืนอ้างไว้5 
    การอ้างถึงเอกสารที่มีผู้อื่นน ามาอ้างไว้ก่อนแล้ว ไม่ใช่เป็นการอ้างจากต้นฉบับ
เอกสารโดยตรง ต้องอ้างผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ของเอกสารอันดับแรกก่อน ตามด้วยค าว่า “อ้างถึงใน” ส าหรับเอกสาร
ภาษาไทย และใช้ค าว่า “as cited in” ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 
 ตัวอย่าง: 
  (วันรักษ/์มิ่งมณีนาคิน,/2556,/อ้างถึงใน/สมเกียรติ/โอสถสภา,/2557) 

  (Rabbitt,/1982,/as cited in/Lyon/et al.,/2014) 

   8)  การอ้างการสัมภาษณ์ 
  ในการสัมภาษณ์ที่อยู่ในกระบวนการการด าเนินงานของผู้เขียนเองไม่จ าเป็นต้องมี 

การอ้างอิงในเอกสาร ส าหรับกรณกีารอ้างอิงการสัมภาษณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์ หรือวารสาร หรือ
แหล่งข้อมูลอื่นใด ให้ลงอ้างตามสิ่งพิมพ์ประเภทนั้น  
 ตัวอย่าง: 
  (ทรงกลด/บางยี่ขัน,/2561) 
  (ว.วชิรเมธี,/2560) 

                                                 
5 การอ้างถึงเอกสารที่เป็นต้นฉบับโดยตรง (Primary source) ถือเป็นการอ้างที่เหมาะสมกว่า  

แต่หากไม่สามารถหาเอกสารที่เป็นต้นฉบับได้ นักศึกษาอาจอ้างจากที่ผู้อื่นน ามาอ้างไว้ก่อนแล้วได้โดยใช้รูปแบบที่
กล่าวไว้ในที่นี้ 
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   9)  การอ้างถึงเว็บไซต์ (Website) 
    ใช้การอ้างอิงเหมือนการอ้างอิงเอกสาร  
 ตัวอย่าง: 
  (กระทรวงวัฒนธรรม,/[กท.]/2563) 

  (มนูญ ลีเชวงวงศ์,/2563) 
  (World Health Organization,/[WHO]/2018) 

  10)  การอธิบายความเพ่ิมเติมหรือโยงข้อความ 
       หากต้องการอธิบายรายละเอียดในเรื่องนั้นๆ เพ่ิมเติม ให้ใช้การอ้างอิงแบบ
เชิงอรรถเสริมความ หรือเชิงอรรถอธิบายความ6 โดยแยกจากเนื้อเรื่องเพ่ือมิให้ผู้อ่านสับสน หรือความคิด 
ต้องหยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง 
      หากต้องการเชื่อมโยงข้อความ ให้ใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถโยงข้อความ7      
เพ่ือเชื่อมโยงให้ไปดูข้อความที่เขียนรายละเอียดไว้แล้วอีกที่หนึ่ง หรือเชื่อมโยงให้ไปดูข้อความที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 
หรือเก่ียวข้องกัน 
 4.2.2  การลงรายการบรรณานุกรมของระบบนาม-ปี 
  การลงรายการบรรณานุกรมจะมีวิธีเขียนแตกต่างกันไป โดยในส่วนของผู้แต่งนั้น ผู้แต่งชาวไทยใช้
ชื่อ-ชื่อสกุล ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้ชื่อสกุล, ชื่อต้น ชื่อกลาง โดยชื่อต้นและชื่อกลางใช้อักษรย่อ 
จากนั้นให้ลงรายการตามล าดับแยกตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 
  1) หนังสือ 
รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./ส านักพิมพ์. 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./(Year)./Title/(edition)./Publisher. 
หมายเหตุ: ให้ระบุครั้งที่พิมพ์ เฉพาะการพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป 

ตัวอย่าง: 
- ผู้แต่ง 1 คน 

วิวรรธน์ ด ารงค์กุลนันท.์ (2563). ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาคท่ัวไป. นิติธรรม. 
Burgess, R. (2019). Rethinking global health: Frameworks of power. Routledge. 

- ผู้แต่ง 2 คน เชื่อมด้วยค าว่า “และ” (กรณีเป็นภาษาไทย) หรือ “&” (กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ) 
ระหว่างชื่อทั้งสอง โดยมีเครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่น 
เสริชย์ โชติพานิช, และวัลยา พัฒนพีระเดช. (2563). การบริหารทรัพยากรกายภาพเชิงกลยุทธ์.  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Albright, Z. L., & Langan, J. (2020). Exploring writing: Paragraphs and essays.  

McGraw-Hill Education. 
                                                 

6 ดูรายละเอียดในหน้า 22 หัวข้อเชิงอรรถเสริมความ 
7 ดูรายละเอียดในหน้า 22 หัวข้อเชิงอรรถโยงความ 
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- ผู้แต่ง 3-20 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งแรกถึงคนสุดท้าย ระหว่างชื่อทุกคน มีเครื่องหมายจุลภาค ( , )  คั่น และ
เชื่อมด้วยค าว่า “และ” (กรณีเป็นภาษาไทย) หรือ “&” (กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ) ก่อนชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย 
จันทิมา อังคพณิชกิจ, อธิชาติ โรจนะหัสดิน, และทรงพล อินทเศียร. (2563). ภาษา การสื่อสาร และ

โรคซึมเศร้า: การส ารวจเบื้องต้นเพื่อความเข้าใจโรคซึมเศร้าและผู้มีภาวะซึมเศร้าในสังคมไทย. 
อมรินทร์ พริ้นติ้ง. 

กันตพร ยอดใชย, ทิพมาส ชิณวงศ์, และเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ (บก.). (2563). การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 2. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

Hartman, L., DesJardins, J. R., & Macdonald, C. (2021). Business ethics: Decision making 
for personal integrity and social responsibility (5th ed.). McGraw-Hill Education. 

Artal-Tur, A., Kozak, M., & Kozak N. (Eds.). (2019). Trends in tourist behavior: New 
products and experiences from Europe. Springer. 

 
- ผู้แต่งมากกว่า 20 คน ผู้ให้ลงชื่อผู้แต่งแรกถึงคนที ่19 คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ทุกชื่อ และ    

ใส่เครื่องหมาย มหัพภาค 3 จุด ( ... ) ก่อนชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย  
Gilbert, J. R., Smith, J. D., Johnson, R. S., Anderson, A., Plath, S., Martin, G., Sorenson, K., 

Jones, R., Adams, T., Rothbaum, Z., Esty, K., Gibbs, M., Taultson, B., Christner, G, 
Paulson, L., Tolo, K., Jacobson, W. L.,Robinson, R. A., Maurer, O., ... White, N. 
(2014). Choosing a title (2nd ed.). (n.p.). 

 
- ผู้แต่งที่เป็นสถาบันและเป็นผู้ด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือ  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (2562). คู่มือกดจุดสะท้อนเท้า เพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ. 
ผู้แต่ง. 

British Veterinary Nursing Association. (2002). General veterinary nursing. Author.  
 

- ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  ให้ใช้ชื่อหนังสือแทนชื่อผู้แต่ง ส าหรับภาษาอังกฤษหากชื่อเรื่องขึ้นต้นด้วยค าน าหน้า
ค านาม เช่น A, An, The เป็นต้น ให้ตัดทิ้ง 
100 ข้อคิดบริหารคน จาก 100 ยอดนักบริหารไทย. (2557). สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
Guide to agricultural meteorological practices. (2011). Springer. 
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2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./ส านักพิมพ์./URL หรือ DOI 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./(Year)./Title/(edition)./ 

Publisher./URL or DOI 
 
ตัวอย่าง: 
สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2563). โลกเปลี่ยนคนปรับ: หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน. กระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. https://www.stkc.go.th/sites/default 
/files/ebook/1592192149.pdf 

Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association. 
https://doi.org/10.1037/0000092-000 

 
3) หนังสือแปล  

รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ชื่อผู้แปล,/ผู้แปล;/ครั้งที่พิมพ์)./ส านักพิมพ์./(ต้นฉบับพิมพ์ปี/ 

ปีพิมพ์) 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./(Year)./Title/(translater 

name,/Trans.;/edition)./Publisher./(Original work published/Year) 
 
ตัวอย่าง: 
กิลลิแฮน, เอส. เจ. (2562). 10 วิธีบ าบัดความคิดและพฤติกรรม (พลอยแสง เอกญาติ, ผู้แปล).  

นานมีบุ๊คส์. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2557)  
Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). The psychology of the child (H. Weaver, Trans. 2nd ed.) 

Basic Books. (Original work published 1966) 
 

4) บทความในวารสารวิชาการ ฉบับตีพิมพ์ 
รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ชื่อวารสาร,/ปีที(่ฉบับที่),/เลขหน้าทั้งหมดของบทความที่อ้างถึง. 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./(Year)./Title./Journal 

name,/Volume number(Issue number),/all of pages in the article. 
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ตัวอย่าง: 
ปรีดา ยังสุขสถาพร. (2557). คิดเพราะคน ส าเร็จเพราะจัดการ. Productivity World, 19(113),  

30–39. 
Pypeacz, P. (2014). Work team and effective management of a family own company.  

Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, 7(2),   
349-358. 

 
5) บทความในวารสารออนไลน์ 

รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ชื่อวารสาร,/ปีที(่ฉบับที่),/เลขหน้าทั้งหมดของบทความ 

ที่อ้างถึง./URL หรือ DOI 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./(Year)./Title./Journal 

Name,/Volume number(Issue number),/all of pages in the article./URL or DOI 
 
ตัวอย่าง: 
สายสุนีย์ เกษม, บุญยัง วิษณุมหิมาชัย, และชัชชัย สุวรรณรัตน์. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน

ต่อองค์การ: กรณีศึกษาพนักงานโรงแรม เครือข่ายภายในประเทศ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 30(1), 110-123. https://doi.org/10.14456/ 
pyuj.2020.9  

Baniya, S., & Weech, S. (2019). Data and experience design: Negotiating community-
oriented digital research with service-learning. Purdue Journal of Service-
Learning and International Engagement, 6(1), 11–16. https://doi.org/10.5703 
/1288284316979 

Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviet, M., & Wright, S. D. (2018). A descriptive review of ADHD 
coaching research: Implication for college students. Journal of Postsecondary 
Education and Disability, 31(1), 17-39. http://www.ahead.org/professional-
resources/publications/jed/archived-jped/jped-volume-31 
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6) หนังสือรวมบทความ บทความในรายงานการประชุมทางวิชาการ หรือบทความในสัมมนา  
ทางวิชาการ  

รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบท./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บก.),/ชื่อเรื่อง/(น./เลขหน้าทั้งหมดของ

บทความที่อ้างถึง)./ส านักพิมพ์./URL or DOI (ถ้ามี) 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./(Year)./(Year of publication). 

Title of chapter. In Editor’s First Name/Middle Name (if any)/Last Name/(Ed(s).), 
Title of work (p. or pp./all of pages of chapter)./Publisher./URL or DOI (if any) 

 
ตัวอย่าง: 
ปัทมาวรรณ จินดารักษ,์ และสมพิศ ทองปาน. (2562). การด าเนินงานการจัดการความรู้ของเทศบาล

ต าบลหนองป่าครั่ง จังหวดเชียงใหม่. ใน เอนก ชิตเกษร (บก.), รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่9 มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2562 (น. 467-479). 
มหาวิทยาลัยพายัพ. https://drive.google.com/file/d/1bSpsiImARR0s3k2 
Rexza4u3oYBJL_Ea9/view 

รชฎ สาตราวุธ. (2563). ภาพ และความจริงทางสังคม: พัฒนาการของมโนทัศน์ Spectacle ในทฤษฎี
ของ กีย ์เดอบอร์ด. ใน วิศรุต พ่ึงสุนทร (บก.), ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ร่วมสมัย (น. 96-141). มูลนิธิเพ่ือการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา. 

บุญยเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ. (2562). วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และบีซีจี แมทริกซ์. ใน ลัดดา วัจนะสาริกากุล 
(บก.), เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่3, หน่วย 
ที ่9, น. 1-30). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

Balsam, K. F., Martell, C. R., Jones, K. P., & Safren, S. A. (2019). Affirmative cognitive 
behavior therapy with sexual and gender minority people. In G. Y. Iwamasa & 
P. A. Hays (Eds.), Culturally responsive cognitive behavior therapy: Practice 
and supervision (2nd ed., pp. 287-314). American Psychological Association. 
https://doi.org/10.1037/0000119-012 
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7)  บทความในสารานุกรม 
รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบท./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บก.),/ชื่อเรื่อง./(น./เลขหน้าทั้งหมดของ

บทความที่อ้างถึง)./ส านักพิมพ์./URL or DOI (ถ้ามี) 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./(Year)./Title of chapter./ 

In Editor’s First Name,/Middle Name/(if any)/Last Name./(Ed(s).), 
/Title/(p. or pp./all of page numbers)./Publisher./URL or DOI (if any) 

 
ตัวอย่าง: 
บุญชอบ พงษ์พาณิชย์. (2559). โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด. ใน ก าธน สินธวานนท์ (บก.), 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.  
(เล่ม 41, น. 231-238). โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน. 

Gouinlock, J. S. (n.d.). John Dewey: American philosopher and educator In Britannica 
encyclopedia. https://www.britannica.com/biography/John-Dewey  

 
8) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับไม่ตีพิมพ์ 

รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือชื่อการค้นคว้าอิสระ/[วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้

ตีพิมพ์ หรือวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]./ชื่อสถาบัน. 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./(Year)./Thesis or Independent 

Study title/[Unpublished doctoral dissertation or Unpublished master’s 
thesis]./University Name. 

 
ตัวอย่าง: 
นันทพร ตรรกไพจิตร. (2559). การสร้างชุดการสอนเรื่องคอร์ดรายวิชาเปียโนชั้นต้น กรณีศึกษา: 

โรงเรียนบ้านดนตรีล าปาง จังหวัดล าปาง [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. 
มหาวิทยาลัยพายัพ. 

พิมพ์นารา บุญเกตุบวรวงศ์. (2560). กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟอินทนิล
ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ [การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต 
ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยพายัพ. 

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary 
school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia. 

Zhao, Shuangme. (2010). Consumer characteristics and marketing mix factors 
influencing buying decisions of school uniform socks in Muang District,  
Chiang Mai [Unpublished master’s independent study]. Payap University. 
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9) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากฐานข้อมูล 
รูปแบบ: 
ชื่อ/ชื่อสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือชื่อการค้นคว้าอิสระ/[วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต หรือ

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,/ชื่อสถาบัน]./ชื่อฐานข้อมูล. 
Author’s Last Name,/First Name/Middle Name (if any)./(Year)./Thesis or Independent 
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