การอ้างอิงและบรรณานุกรม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้รปู แบบ
การอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 6
(APA 6th edition) ซึง่ สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก http://www.apastyle.org/ หรือจาก
ตัวอย่างต่อไปนี้

การอ้างอิ งในเนื้ อหา
ใช้การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-text citation) ตามระบบ นาม-ปี (author-date) มี
หลักการทีส่ าคัญ คือ
1.1 หากเป็ นการอ้างอิงโดยการสรุปเนื้ อหาหรือแนวคิ ดจากงานของผูอ้ ืน่ ให้ระบุ
เฉพาะ ชื่อผูแ้ ต่ง และปี พมิ พ์ (หรือปี ทเ่ี ผยแพร่) หากไม่ม ี ปี พมิ พ์ (หรือปี ทเ่ี ผยแพร่) ให้ใช้
ม.ป.ป. (ย่อมาจาก ไม่ปรากฏปี ทพ่ี มิ พ์) หรือ n.d. (ย่อมาจาก no date) ดังตัวอย่าง
- เอกสารต้นฉบับทีน่ ามาอ้างอิงเป็ นภาษาต่างประเทศ ใส่เฉพาะ นามสกุล เช่น
ผูแ้ ต่งชื่อ Hoang Cuu Long เขียนอ้างอิงเป็ น (Long, 2013)
- เอกสารต้นฉบับทีน่ ามาอ้างอิงเป็ นภาษาไทย ใส่ ชื่อ นามสกุล เช่น
ผูแ้ ต่งชื่อ พรพรรณ บุญพัฒนาภรณ์ เขียนอ้างอิงเป็ น (พรพรรณ บุญ
พัฒนาภรณ์, 2557)
ผูแ้ ต่งใช้นามแฝง เทวบูชา และไม่มปี ี ทเ่ี ผยแพร่ เขียนอ้างอิงเป็ น
(เทวบูชา, ม.ป.ป.)
1.2 หากเป็ นการคัดลอกเนื้ อหามาโดยตรง ให้ระบุเลขหน้า ต่อท้ายปี พมิ พ์ (หรือปี ท่ี
เผยแพร่) ด้วย
- ภาษาไทยใช้ น. เช่น (จิตตินนั ท์ นันทไพบูลย์, 2555, น. 27)
- ภาษาอังกฤษใช้ p. (กรณีคดั ลอกจากหน้าเดียว) หรือ pp. (กรณีคดั ลอกมาจาก
หลายหน้า) เช่น (Long, 2013, p. 3) หรือ (Long, 2013, pp. 10-12)
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กรณีทค่ี ดั ลอกมาจากอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทไี ่ ม่มเี ลขหน้า ให้ใส่ยอ่
หน้าแทนโดย
- ภาษาไทยใช้ ย่อหน้า เช่น (ชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย, 2562, ย่อหน้า 13)
- ภาษาอังกฤษ ใช้ ตัวย่อ para. เช่น (Kagnt, 2017, para. 1-2)
การคัดลอกข้อความมาโดยตรง
เป็ นการคัดลอกข้อความจากงานของผูอ้ ่นื ทีเ่ หมือนต้นฉบับทุกประการมาวางไว้
เป็ นส่วนหนึ่งของบทความของผูเ้ ขียนเอง มีหลักการทีส่ าคัญ ดังนี้
1. กรณี คดั ลอกข้อความที่ ยาวไม่เกิ น 40 คา หรือประมาณ 3 บรรทัด ให้
พิมพ์ต่อเนื่องกับเนื้อหาโดยไม่ตอ้ งย่อหน้าใหม่และให้ใส่เครือ่ งหมายอัญประกาศ “……” กากับ
ข้อความไว้ดว้ ย ตัวอย่างเช่น
As Bolton (2010) puts it, these writers “are able to choose between homes and
nationalities” (p. 460)
2. กรณี คดั ลอกข้อความที่ ยาวเกิ น 40 คา หรือยาวเกิ น 3 บรรทัด ให้ขน้ึ

บรรทัดใหม่แล้วย่อหน้าเข้าไปอีก 1 tab ให้อยูใ่ นรูป block quotation และไม่ตอ้ งใส่เครือ่ งหมาย
อัญประกาศ ตัวอย่างเช่น
เป็ น “แบรนด์ทย่ี งยื
ั ่ น” มากยิง่ ขึน้ ในขณะเดียวกัน ซึง่ สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของภูษติ วงศ์หล่อสาย
ชล (2554) ทีส่ ะท้อนว่า
การทีอ่ งค์กรธุรกิจมีดาเนินงานโดย คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม บรรษัทภิบาล
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ย่อมส่งผลทีด่ ตี ่อ ผลตอบแทนการดาเนินงานของบริษทั
ในอนาคต เนื่องจากการปฏิบตั ดิ งั กล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์ทด่ี ี ขององค์ กรต่อผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องทัง้ ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ชุมชนและ
สาธารณชน สุดท้ายสามารถสะท้อนถึงผลการ ดาเนินงานของบริษทั ได้เป็ นอย่ างดี
(น. 121-122)
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หลักเกณฑ์การอ้างอิ งแบบแทรกในเนื้ อหา
1. รูปแบบ
1.1 วางอยูห่ น้าข้อความทีต่ อ้ งการอ้างอิง ตัวอย่างเช่น
พรรัตน์ ดารุง (2557) กล่าวว่าละครเพือ่ การศึกษาเป็ นละครสือ่ ประสมทีม่ งุ่ สร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูช้ ม…
1.2 วางอยูท่ า้ ยข้อความทีต่ อ้ งการอ้างอิง ตัวอย่างเช่น
…นวัตกรรมเป็ นหนึ่งในแนวทางเชิงกลยุทธ์ท่สี าคัญสาหรับองค์กรที่จะบรรลุความสาเร็จระยะยาว
(Tutar, Nart, & Bingol, 2015)

2. หลักเกณฑ์การอ้างอิ ง จะแตกต่างกันไปตามผูแ้ ต่ง ซึง่ อาจมีผแู้ ต่ง 1 คน 2 คน
3 คน 4 คน หรือมากกว่า นอกจากนี้ผแู้ ต่งอาจเป็ นหน่วยงาน หรือสถาบัน หรืออาจไม่ปรากฏ
ชื่อผูแ้ ต่ง ฯลฯ สรุปหลักเกณฑ์การอ้างอิง ดังนี้
ประเภท
ผูแ้ ต่ง 1 คน
ผูแ้ ต่ง 2 คน
ผูแ้ ต่ง 3 คน

ผูแ้ ต่ง 4 คน

ผูแ้ ต่ง 5 คน

การอ้างอิงไว้
หน้าข้อความ ครังแรก
้

การอ้างอิงไว้
หน้าข้อความ ครังต่
้ อไป

กตัญญู หิรญ
ั ญสมบูรณ์ (2557)
Kotler (1997)
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และ
อุสา สุทธิสาคร (2558)
Weber and Carter (1998)
ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ, สิทธิพงศ์
วัฒนานนท์สกุล, และสิร ิ
วรรณ ศรีพหล (2561)
Hult, Hurley, and Knight
(2004)
อุมาพร พรมสะอาด, อุดม ลีลา
ทวีวุฒ,ิ สมชาติ โตรักษา,
และสุคนธา คงศีล (2555)
Nybakk, Crespell, Hansen,
and Lunnan (2009)
มนันยา มีนคร, สมเดช รุ่งศรี
สวัสดิ,์ บัณฑิต ผังนิรนั ดร์,
อรุณรุ่ง วงศ์กงั วาน, และ
ปวีณา ศรีบุญเรือง (2561)
Tang, Chen, Yang, Chung,
and Lee (2016)

กตัญญู หิรญ
ั ญสมบูรณ์ (2557)
Kotler (1997)
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และ
อุสา สุทธิสาคร (2558)
Weber and Carter (1998)
ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ และคณะ
(2561)
Hult et al. (2004)
อุมาพร พรมสะอาด และคณะ
(2555)
Nybakk et al. (2009)
มนันยา มีนคร และคณะ
(2561)

Tang et al. (2016)

การอ้างอิงไว้
ท้ายข้อความ ครังแรก
้

การอ้างอิงไว้
ท้ายข้อความ ครังต่
้ อไป

(กตัญญู หิรญ
ั ญสมบูรณ์, 2557) (กตัญญู หิรญ
ั ญสมบูรณ์, 2557)
(Kotler,1997)
(Kotler, 1997)
(สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และ (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และ
อุสา สุทธิสาคร, 2558)
อุสา สุทธิสาคร, 2558)
(Weber & Carter, 1998)

(Weber & Carter, 1998)

(ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ, สิทธิพงศ์
วัฒนานนท์สกุล, และสิร ิ
วรรณ ศรีพหล, 2561)
(Hult, Hurley, & Knight,
2004)
(อุมาพร พรมสะอาด, อุดม ลีลา
ทวีวุฒ,ิ สมชาติ โตรักษา,
และสุคนธา คงศีล, 2555)
(Nybakk, Crespell, Hansen,
& Lunnan, 2009)
(มนันยา มีนคร, สมเดช รุ่งศรี
สวัสดิ,์ บัณฑิต ผังนิรนั ดร์,
อรุณรุ่ง วงศ์กงั วาน, และ
ปวีณา ศรีบุญเรือง, 2561)
(Tang, Chen, Yang, Chung,
& Lee, 2016)

(ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ และคณะ,
2561)
(Hult et al., 2004)
(อุมาพร พรมสะอาด และคณะ,
2555)
(Nybakk et al., 2009)
(มนันยา มีนคร และคณะ,
2561)

(Tang et al., 2016)
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ประเภท

การอ้างอิงไว้
หน้าข้อความ ครังแรก
้

การอ้างอิงไว้
หน้าข้อความ ครังต่
้ อไป

การอ้างอิงไว้
ท้ายข้อความ ครังแรก
้

การอ้างอิงไว้
ท้ายข้อความ ครังต่
้ อไป

วิโรจน์ สารรัตนะ และคณะ
(2561)
Paul et al. (2009)

วิโรจน์ สารรัตนะ และคณะ
(2561)
Paul et al. (2009)

(วิโรจน์ สารรัตนะ และคณะ,
2561)
(Paul et al., 2009)

(วิโรจน์ สารรัตนะ และคณะ,
2561)
(Paul et al., 2009)

ผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ น
หน่วยงาน ใช้อกั ษรย่อ

กระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ, 2560)
United Nations Development
Programme (UNDP,
2014)

ศธ (2560)

(ศธ, 2560)

ผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ น
หน่วยงานไม่ใช้อกั ษร
ย่อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2559)
University of Pittsburgh
(2017)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2559)
University of Pittsburgh
(2017)

(กระทรวงศึกษาธิการ
[ศธ], 2560)
(United Nations
Development
Programme [UNDP],
2014)
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2559)
(University of Pittsburgh,
2017)

ไม่ปรากฏชื่อผู้
แต่ง - ให้ใช้ช่อื
หนังสือแทนใน
ตาแหน่งชื่อผู้
แต่ง (พิมพ์
ด้วยตัวเอน)
ไม่ปรากฏชื่อผู้
แต่ง ให้ใช้ช่อื
บทความ/ชื่อ
ข่าว/ชื่อเรื่อง
ของเว็บแทน
ในตาแหน่งชื่อ
ผูแ้ ต่ง (พิมพ์
ด้วยตัวพิมพ์
ปกติ)

ตามรอยพระพุทธบาทอัน
ศักดิส์ ทิ ธิ์ (ม.ป.ป.)
Reaction time in personality
theory (1980)

ตามรอยพระพุทธบาทอัน
ศักดิส์ ทิ ธิ์ (ม.ป.ป.)
Reaction time in personality
theory (1980)

(ตามรอยพระพุทธบาทอัน
ศักดิส์ ทิ ธิ,์ ม.ป.ป.)
(Reaction time in personality
theory, 1980)

(ตามรอยพระพุทธบาทอัน
ศักดิส์ ทิ ธิ,์ ม.ป.ป.)
(Reaction time in personality
theory, 1980)

สารวจเพือ่ นร่วมโลก กลยุทธ์
ลดถุงพลาสติก บทเรียน
นานาชาติ (2555)
Thailand ranks near bottom
in English proficiency:
Survey (2015)

สารวจเพือ่ นร่วมโลก กลยุทธ์
ลดถุงพลาสติก บทเรียน
นานาชาติ (2555)
Thailand ranks near bottom
in English proficiency:
Survey (2015)

(สารวจเพือ่ นร่วมโลก กลยุทธ์
ลดถุงพลาสติก บทเรียน
นานาชาติ, 2555)
(Thailand ranks near bottom
in English proficiency:
Survey, 2015)

(สารวจเพือ่ นร่วมโลก กลยุทธ์
ลดถุงพลาสติก บทเรียน
นานาชาติ, 2555)
(Thailand ranks near bottom
in English proficiency:
Survey, 2015)

ผูแ้ ต่ง 6 คน
หรือมากกว่า
(ภาษาไทยระบุ
ชือ่ นามสกุล
ของคนแรก
แล้วตามด้วย
และคณะ
ภาษาอังกฤษ
ระบุนามสกุล
ของคนแรก
แล้วตามด้วย
et al.)

UNDP (2014)

(UNDP, 2014)

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2559)
(University of Pittsburgh,
2017)

5

การอ้างอิงไว้
หน้าข้อความ ครังแรก
้

ประเภท
ไม่ปรากฏปี ท่ี
พิมพ์ หรือปี ท่ี
เผยแพร่
อ้างอิงใน
คราวเดียวกัน
จากเอกสาร
หลายชิน้ -อ้าง
ทุกชิน้ เรียง
ตามลาดับ
อักษร คัน่
ด้วย
เครื่องหมาย ;
อ้างอิงใน
คราวเดียวกัน
จากเอกสาร
หลายชิน้ ทีผ่ ู้
แต่งคน
เดียวกันแต่ปี
พิมพ์ต่างกัน

การอ้างอิงไว้
หน้าข้อความ ครังต่
้ อไป

การอ้างอิงไว้
ท้ายข้อความ ครังแรก
้

การอ้างอิงไว้
ท้ายข้อความ ครังต่
้ อไป

สังคมโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์
(ม.ป.ป.)
Kiatisevi (n.d.)

สังคมโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์
(ม.ป.ป.)
Kiatisevi (n.d.)

(สังคมโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์,
ม.ป.ป.)
(Kiatisevi, n.d.)

(สังคมโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์,
ม.ป.ป.)
(Kiatisevi, n.d.)

ชลธิชา มธุรเมธา (2557); ธาร
ทิพย์ พจน์สุภาพ (2558)
Ferraresi (2012); Rahab
(2012); Wang and Ahmed
(2004)

ชลธิชา มธุรเมธา (2557); ธาร
ทิพย์ พจน์สุภาพ (2558)
Ferraresi (2012); Rahab
(2012); Wang and
Ahmed (2004)

(ชลธิชา มธุรเมธา, 2557; ธาร
ทิพย์ พจน์สุภาพ, 2558)
(Ferraresi, 2012; Rahab,
2012; Wang & Ahmed,
2004)

(ชลธิชา มธุรเมธา, 2557; ธาร
ทิพย์ พจน์สุภาพ, 2558)
(Ferraresi, 2012; Rahab,
2012; Wang & Ahmed,
2004)

พรรัตน์ ดารุง (2547, 2554,
2557)
Wang (2004, 2008)

พรรัตน์ ดารุง (2547, 2554,
2557)
Wang (2004, 2008)

(พรรัตน์ ดารุง, 2547, 2554,
2557)
(Wang, 2004, 2008)

(พรรัตน์ ดารุง, 2547, 2554,
2557)
(Wang, 2004, 2008)

การอ้างอิ งท้ายบทความ (บรรณานุกรม)
มีรปู แบบแตกต่างกันตามประเภทของเอกสาร ดังนี้
รูปแบบ

หนังสือ-ฉบับพิ มพ์
ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี พมิ พ์). ชือ่ เรือ่ ง (ครัง้ ทีพ่ มิ พ์-พิมพ์ครัง้ ที่ 2 เป็ นต้นไป). สถานทีพ่ มิ พ์:
สานักพิมพ์.

ผูแ้ ต่ง 1 คน สมิต สัชฌุกร. (2556). ศิลปะการให้บริการ (พิมพ์ครัง้ ที่ 7). กรุงเทพฯ: สายธาร.
Jones, G. R. (2007). Organizational theory, design, and change. Upper Saddle River, NJ:
Prentice Hall.
ผูแ้ ต่ง 2 คน คมจักร กาธรพสิน,ี และนฐมน ก้องธนานนท์. (2560). ทาการตลาดออนไลน์แบบแบรนด์ใหญ่ทไม่
ี ่ มใี คร
เคยบอกคุณ. ปทุมธานี: ไอแอมเดอะเบสท์.
Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing management (15th ed.). Boston, MA: Pearson.
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หนังสือ-ฉบับพิ มพ์
ผูแ้ ต่ง 3-7 บุปผา ศิรริ ศั มี, ทวิมา ศิรริ ศั มี, อารี จาปากลาย, จรัมพร โห้ลายอง, ปริยา เกนโรจน์, และธีรนุช ก้อน
คน (ใส่ผู้
แก้ว. (2550). ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสารวจกลุ่ม
แต่งทุกคน)
วัยรุ่นระดับประเทศ รอบที ่ 2 (พ.ศ. 2549). นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม.
Dess, G. G., Lumpkin, G. T., & Eisner, A. B. (2007). Strategic management creating
competitive advantage. Boston, MA: McGraw–Hill.
ผูแ้ ต่ง 8 คน ชาลีดา บรมพิชยั ชาติกุล, ศิรริ ตั น์ ก๊กผล, สุทธิศกั ดิ ์ สุขในศิลป์ , พาสวดี ประทีปะเสน, วรภา คงเป็ นสุข,
หรือ
อินทุอร กาแพงทอง, ... อุฬาริกา ลือสกุล. (2556). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลากะพงของ
มากกว่า ให้
กลุ่มเกษตรในโครงการของมูลนิธชิ ยั พัฒนา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะ
ใส่ช่อื ผูแ้ ต่ง
วิทยาศาสตร์.
หกชื่อแรก Giesecke, F. E., Mitchell, A., Spencer, H. C., Hill, I. L., Loving, R. O., Dygdon, J. T., …
ตามด้วยจุด
Lockhart, S. (1998). Engineering graphics (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prenticeสามจุด
Hall.
(. . .) แล้ว
ใส่ช่อื ผูแ้ ต่ง
คนสุดท้าย
ผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ น สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ. (2558). การสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดืม่ สุราของประชากร 2558.
หน่วยงาน
กรุงเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
กรมควบคุมโรค, สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ. (2554). 20 ปี สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภค
ยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปี ข้นึ ไปพ.ศ. 2534-2554. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
United Nations Development Programme. ( 2014) . Human development report. New York, NY:
Author.
หนังสือแปล คอตเลอร์, เอฟ, การตะจายา, เอช, และเซเตียวาน, ไอ. (2560). การตลาด 4.0 (ณงลักษณ์ จารุวฒ
ั น์, ผู้
ทีม่ ที งั ้ ผูแ้ ต่ง
แปล). กรุงเทพฯ: เนชันบุ
่ ค๊ ส์.
เดิมและผู้ Beauvoir, S. (1991). The ethnics of ambiguity (B. Frechman, Trans.). New York, NY: Citadel.
แปล
หนังสือแปล อุทุมพร ทองอุไมย (ผูแ้ ปล). (ม.ป.ป.). สารบบจาแนกของจุดมุ่งหมายทางการศึกษา. กรุงเทพฯ:
ทีไ่ ม่มผี แู้ ต่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เดิม
หนังสือทีไ่ ม่ ปฏิบตั กิ ารเรียนรูส้ ขุ ภาวะประชาธิปไตย. (2552). กรุงเทพฯ: มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ.
มีผแู้ ต่ง
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed.). (2005). Springfield, MA: Merriam-Webster.
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หนังสือรวมเรื่องที่ใช้บทใดบทหนึ่ ง
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ชื่อผูเ้ ขียน. (ปี พมิ พ์). ชื่อบทหรือชื่อเรื่อง. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ชือ่ หนังสือ (เลขหน้าของบท/เรื่องนัน้ ๆ).
สถานทีพ่ มิ พ์: สานักพิมพ์.
คึกฤทธิ ์ ปราโมช, ม.ร.ว. (2541). นาฏศิลป์ ไทย. ใน ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ ปราโมช (บรรณาธิการ), ลักษณะ
ไทย (น.15-43). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
Dilchert, S., & Ones, D. S. (2012). Measuring and improving environmental sustainability. In S.
E. Jackson, D. S. Ones, & S. Dilchert (Eds.), Managing human resources for
environmental sustainability (pp.187-221). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

หนังสือ-ฉบับอิ เล็กทรอนิ กส์
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี ทพ่ี มิ พ์). ชือ่ หนังสือ. สืบค้นจาก ระบุ URL หรือ ชือ่ ฐานข้อมูล หรือ DOI
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (2560). Making your e-commerce
easy: คัมภีรอ์ คี อมเมิรช์ ครบทุกธุรกิจ GO Online. สืบค้นจาก
https://www.etda.or.th/publishing-detail/edirectory.html
O’Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in western values. Retrieved from
http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135

วิ ทยานิ พนธ์
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ค้นจาก
ฐานข้อมูล
ThaiLIS
ค้นจาก
อินเทอร์เน็ต

ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี พมิ พ์). ชือ่ วิทยานิพนธ์ (ระดับวิทยานิพนธ์). ชื่อมหาวิทยาลัย, สถานทีพ่ มิ พ์.
ธนสิน ชุตนิ ธรานนท์. (2559). การเสริมสร้างความเป็ นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็ นฐานแก่
นิสติ นักศึกษาปริญญาบัณฑิต (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ไม่ได้ตพี มิ พ์). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
นินนั ญา ประจงจัด. (2553). การวิเคราะห์กลวิธกี ารใช้ภาษาไทยเพือ่ รักษาหน้า (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตพี มิ พ์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
San, H. K. (2009). Chinese-English code-switching in blogs by Macao Young People (Unpublished
doctoral dissertation). University of Edinburgh, Scotland.
ชยาลัย โพธิเจริญ. (2559). แผนการตลาดออนไลน์ของร้านฟีมสเตอร์ (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). สืบค้นจาก ThaiLIS Digital Collections.
ธนวัตร มัททวีวงศ์. (2559). การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). สืบค้นจาก
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5707010418_4322_4935.pdf
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บทความจากวารสาร-ฉบับพิ มพ์
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ชื่อผูเ้ ขียนบทความ. (ปี พมิ พ์). ชือ่ บทความ. ชือ่ วารสาร, เลขปี ท(ี ่ เลขฉบับที)่ , เลขหน้าทีป่ รากฏบทความ.
รัฐนันท์ พงศ์วริ ทิ ธิธร,
์ และภาคภูมิ ภัควิภาส. (2557). แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างยังยื
่ น ชุมชนบ้านแม่ปคู า อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 35(2), 44-58.
Li, D. C. (2000). Cantonese-English code-switching research in Hong Kong: A Y2K review.
World Englishes, 19(3), 305-322.

บทความจากวารสาร-ฉบับอิ เล็กทรอนิ กส์
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ชื่อผูเ้ ขียนบทความ. (ปี พมิ พ์). ชือ่ บทความ. ชือ่ วารสาร, เลขปี ท(ี ่ เลขฉบับที)่ , เลขหน้าทีป่ รากฏบทความ.
สืบค้นจาก ระบุ URL หรือ ชื่อฐานข้อมูล หรือ DOI
อัศน์อุไร เตชะสวัสดิ.์ (2561). แบรนด์องค์กรทีย่ งยื
ั ่ นเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 38(3), 120-132. สืบค้นจาก
http://utcc2.utcc.ac.th/utccjournal/383/120_132.pdf
Wang, W., & Yang, H. (2014). A study on the price decisions of the dual-channel composite
decision in B2C mode. Journal of Electronic Commerce in Organizations, 12(4), 4656. Retrieved from Complementary Index.
Urbancova, H. (2013). Competitive advantage achievement through innovation and knowledge.
Journal of Competitiveness, 5(1), 82–96. doi: 10.7441/joc.2013.01.06

บทความในหนังสือพิ มพ์-ฉบับพิ มพ์
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ชื่อผูเ้ ขียนบทความ. (ปี ทพ่ี มิ พ์, วันที่ เดือน /เดือน วันที)่ . ชื่อข่าว หรือชื่อบทความ. ชือ่ หนังสือพิมพ์, เลข
หน้าทีป่ รากฏบทความ.
สุดยอดข้าว “มะลินิลสุรนิ ทร์” พบสารต้านซึมเศร้า-ยับยัง้ มะเร็งลาไส้ใหญ่. (2558, 27 พฤศจิกายน).
ผูจ้ ดั การรายวัน , น. 13, 19.
Cumming, G. (2003, April 5). Cough that shook the world. The New Zealand Herald, p. B4.

บทความในหนังสือพิ มพ์อิเล็กทรอนิ กส์
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ชื่อผูเ้ ขียนบทความ. (ปี ทพ่ี มิ พ์, วันที่ เดือน /เดือน วันทีช่ ่อื ข่าว). หรือชื่อบทความ. ชือ่ หนังสือพิมพ์.
สืบค้นจาก ระบุ URL หรือ ชื่อฐานข้อมูล
ลิขติ จงสกุล. (2562, 20 มกราคม). นับหนึ่งเลือกตัง้ . ไทยรัฐ. สืบค้นจาก
www.thairath.co.th/content/1473393
S. Khonkaen branches out. (2017, June 3). Bangkok Post. Retrieved from
http://www.bangkokpost.com/business/news/1261799/s-khonkaen-branches-out.

ข้อมูลจากเว็บเพจ
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ชื่อผูเ้ ขียน. (ปี ทเ่ี ผยแพร่หรือปี ทป่ี รับปรุงล่าสุด). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ, จาก http://...................
ตะหลิว. (2559). 19 เรื่องเล่า “พระราชอารมณ์ขนั ” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทีช่ วนให้ปวงชนอมยิม้ .
สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2561, จาก http://favforward.com/trend/21113.html
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United Nations, Division for Sustainable Development. (2015). Sustainable
development goals: 17 goals to transform our world. Retrieved October 12, 2016,
from http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

ข้อมูลจากเครือข่ายสังคม เช่น บล็อก/ทวิ ตเตอร์
รูปแบบ
ตัวอย่าง
บล็อก

ตัวอย่าง
ทวิตเตอร์

ชื่อผูเ้ ขียน. (ปี ทเ่ี ผยแพร่หรือปี ทป่ี รับปรุงล่าสุด, ปี ทพ่ี มิ พ์, วันที่ เดือน /เดือน วันที)่ . ชื่อเรื่อง [ประเภท
ของเครือข่ายสังคม]. สืบค้นจาก http://...................
สุรตั น์ ทองพันลา. (2558, 27 มกราคม). สือ่ สารอย่างไร? ให้ค่สู นทนาเข้าใจคุณ [บล็อก]. สืบค้นจาก
http://oknation.nationtv.tv/blog/Thangthai
MiddleKid. (2007, January 22). Re: The unfortunate prerequisites and consequences of
partitioning your mind [Weblog message]. Retrieved from
http://scienceblogs.com/phaRyngula/2007/01/the unfortunate prerequisites.php
JS100. (2562, 20 มกราคม). อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เผยรอบสัปดาห์ค่าฝุ่ นละอองลดลงไปมาก แต่ยงั
เกินมาตรฐาน เผยเครื่องมือวัดทัวไปใช้
่
เป็ นเกณฑ์ไม่ได้ [ทวิตเตอร์]. สืบค้นจาก
https://twitter.com/js100radio/status/1086975080117133312
Clinton, H. (2017, May 31). People in covfefe houses shouldn't throw covfefe [Twitter post].
Retrieved from https://twitter.com/HillaryClinton/status/870090101765931008

หมายเหตุ
1. เอกสารทุกประเภทใช้หลักการลงชื่อผูแ้ ต่งเช่นเดียวกับหนังสือ
2. ผูแ้ ต่งชาวไทยให้ใส่ ชื่อ นามสกุล โดยไม่ตอ้ งใส่คานาหน้าหน้าชื่อ ยกเว้นฐานันดรศักดิ ์
และบรรดาศักดิ ์ ให้นาไปใส่ทา้ ยชื่อโดยใช้เครือ่ งหมายจุลภาคคันระหว่
่
างชื่อกับฐานันดร
ศักดิ ์ และบรรดาศักดิ ์ ส่วนสมณศักดิ ์ให้ คงรูปตามเดิม
3. ผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ นสถาบัน ให้ลงรายการโดยเรียงลาดับจากหน่ วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงาน
ย่อย โดยใช้เครือ่ งหมายจุลภาคคันระหว่
่
างชื่อหน่วยใหญ่กบั หน่วยงานย่อย
4. การลงสถานทีพ่ มิ พ์
- สถานทีพ่ มิ พ์ในสหรัฐอเมริกา ใส่ช่อื เมืองและอักษรย่อของชื่อรัฐ โดยคันด้
่ วย
เครือ่ งหมายจุลภาค
- สถานทีพ่ มิ พ์ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา ใส่ช่อื เมืองและ
ชื่อประเทศทีใ่ ช้กนั โดยทัวไป
่ โดยคันด้
่ วยเครือ่ งหมายจุลภาค
- ไม่ปรากฏเมืองทีพ่ มิ พ์/สถานทีพ่ มิ พ์ ม.ป.ท. หรือ n.p.
5. การลงสานักพิมพ์
- ใส่ช่อื สานักพิมพ์แบบสัน้ ๆ โดยตัดคาว่า สานักพิมพ์ บริษทั ห้างหุน้ ส่วน
จากัด Publisher, Co., Inc. เป็ นต้น ออก
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- หากไม่มสี านักพิมพ์ ให้ใส่ช่อื โรงพิมพ์แทน โดยให้คงคาว่า โรงพิมพ์ไว้ เช่น
โรงพิมพ์คุรสุ ภาลาดพร้าว
- ไม่ปรากฏทัง้ สานักพิมพ์ และโรงพิมพ์ ให้ใส่ ม.ป.พ. หรือ n.p.
6. ไม่ปรากฏ ปี ทพ่ี มิ พ์ ให้ใส่ (ม.ป.ป.). หรือ (n.d.).
7. พิมพ์บรรณานุกรมทัง้ หมด โดยเรียงลาดับอักษรตัวแรกของแต่ละรายการ

******************************
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