
รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์)  (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์)
ตัวอย่าง Parkes (2013)   (Parkes, 2013)

นรีรัตน์ สร้อยศรี (2553) (นรีรัตน์ สร้อยศรี, 2553)

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า)
ตัวอย่าง Parkes (2013, pp. 37-38)    (Parkes, 2013, pp. 37-38)

สุมนา วัสสระ (2555, น. 8-9)   (สุมนา วัสสระ, 2555, น. 8-9)

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง//(คร้ังท่ีพิมพ์ พิมพ์คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป).//สถานท่ีพิมพ์:/
///////ส านักพิมพ์.

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 6th edition ตามประเภทของสารสนเทศ

รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)

หนังสือท่ัวไป
การเขียนอ้างอิงหนังสือท้ังเล่ม

การอ้างอิงเฉพาะข้อความบางหน้า

ผู้แต่ง 1 คน

การอ้างอิงในเน้ือหา
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จัดโดย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
…………………………………….



รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

ตัวอย่าง Pitsanu Aphisamacharayothin (2019, p. 21) (Pitsanu Aphisamacharayothin, 2019, p. 21) Aphisamacharayothin, P.  (2019).  Biostatistics: Basic concept of 
Aiken (1985, pp. 37-38) (Aiken, 1985, pp. 37-38) ///////descript and inferential statistic for research.  Bangkok: Triple
ปราณี อัศวภูษิตกุล (2553, น. 28) (ปราณี อัศวภูษิตกุล, 2553, น. 28) ///////Education.

ปราณี อัศวภูษิตกุล.  (2553).  การจัดและบริหารห้องสมุดท่ัวไป.
///////กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รูปแบบ ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1/และ หรือ and คนท่ี 2 (แล้วแต่กรณี)/ (ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1/และ หรือ & คนท่ี 2 (แล้วแต่กรณี),/ ผู้แต่งคนท่ี 1,/และ หรือ & /ผู้แต่งคนท่ี 2.//(ปีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง/(คร้ังท่ีพิมพ์
(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ///////พิมพ์คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป).//สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์.

ตัวอย่าง Magee and Kramer (2006, pp. 23-30) (Magee & Kramer, 2006, pp. 23-30) Magee, j., & Kramer, J. (2006). Comcurrency state models & Java 
น้ าทิพย์ วิภาวิน และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร (2546, (น้ าทิพย์ วิภาวิน และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ///////programs. West Sussex, UK: John Wiley.
น. 45)  2546, น. 45) น้ าทิพย์ วิภาวิน, และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร.  (2551).  นวัตกรรมห้องสมุดและ

///////การจัดการความรู้.  กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รูปแบบ ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1,/คนท่ี ...,/คนท่ี ...,/และ หรือ & (ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1,/คนท่ี ...,/คนท่ี ...,/และ หรือ & ผู้แต่งคนท่ี 1,/ผู้แต่งคนท่ี ...,/ผู้แต่งคนท่ี …,/และ หรือ & ผู้แต่งคนสุดท้าย.//
คนสุดท้าย (แล้วแต่กรณี)/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ คนสุดท้าย (แล้วแต่กรณี),/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ ///////(ปีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง/(คร้ังท่ีพิมพ์ พิมพ์คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป).//สถานท่ีพิมพ์:/
pp./เลขหน้า) pp./เลขหน้า) ///////ส านักพิมพ์.

ตัวอย่าง Aaker, Kumar, & Day (2006, p. 3) (Aaker, Kumar, & Day, 2006, p. 3) สมบัติ กาญจนกิจ, สุชาติ ทวีพรปฐมกุล, และนพรัตน์ ศุทธิถกล.  (2556).  รูปแบบ
สมบัติ กาญจนกิจ, สุชาติ ทวีพรปฐมกุล, และนพรัตน์ (สมบัติ กาญจนกิจ, สุชาติ ทวีพรปฐมกุล, และ ///////การจัดการตลาดน ้าเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวชุมชน.  กรุงเทพฯ:
ศุทธิถกล (2556, น. 12) นพรัตน์ ศุทธิถกล, 2557, น. 12) ///////คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ผู้แต่ง 3-5 คน
การอ้างอิงคร้ังแรก

ผู้แต่ง 2 คน

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)



รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

รูปแบบ ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1/และคณะ หรือ et al. (แล้วแต่กรณี)/ (ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1/และคณะ หรือ et al. (แล้วแต่
/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p.หรือ pp./เลขหน้า) กรณี),/ปีพิมพ์,/น. หรือ p.หรือ pp./เลขหน้า)

ตัวอย่าง Aaker et al. (2006, p. 3) (Aaker et al., 2006, p. 3)
สมบัติ กาญจนกิจ และคณะ (2556, น. 12) (สมบัติ กาญจนกิจ และคณะ, 2557, น. 12)

รูปแบบ ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1,/ช่ือผู้แต่งคนท่ี 2,/ช่ือผู้แต่งคนท่ี 3,/ (ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1,/ช่ือผู้แต่งคนท่ี 2,/ช่ือผู้แต่งคนท่ี ผู้แต่งคนท่ี 1,/ผู้แต่งคนท่ี 2,/ผู้แต่งคนท่ี 3,/ผู้แต่งคนท่ี 4,/ผู้แต่งคนท่ี 5,/และ หรือ 
ช่ือผู้แต่งคนท่ี 4,/ช่ือผู้แต่งคนท่ี 5,/และ หรือ & ช่ือ 3,/ช่ือผู้แต่งคนท่ี 4,/ช่ือผู้แต่งคนท่ี 5,/และ หรือ & ///////& ผู้แต่งคนท่ี 6.//(ปีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง/(คร้ังท่ีพิมพ์ พิมพ์คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป).//
ผู้แต่งคนท่ี 6 (แล้วแต่กรณี)./(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ ช่ือผู้แต่งคนท่ี 6 (แล้วแต่กรณี),/ปีพิมพ์,/น. หรือ ///////สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์.
pp./เลขหน้า) p. หรือ pp./เลขหน้า)

ตัวอย่าง Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, (Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, Ardestani, K., Ferracchiati, F. C., Gopikrishna, S., Redkar, T., Sivakumar, S.,
Sivakumar, & Titus (2002, p. 42) Sivakumar, & Titus, 2002, p. 42) ///////& Titus, T.  (2002).  Visual basic. NET threading handbook .
สุนิษา ขันนุ้ย, ธมลวรรณ ขุนไพชิต, เนาวลักษณ์ (สุนิษา ขันนุ้ย, ธมลวรรณ ขุนไพชิต, เนาวลักษณ์ ///////Birmingham, UK: Wrox Press.
แสงสนิท, เสาวภา เพ็ชรรัตน์, ปิติมา แก้วเขียว, และ แสงสนิท, เสาวภา เพ็ชรรัตน์, ปิติมา แก้วเขียว, มนชยา เจียงประดิษฐ์, ปัทมวดี นันทนาเนตร์, สิโรตน์ จ่ันงาม, ทัดดาว แนบเนียน, 
นพดล ชัยศิริ (2561, น. 30) และนพดล ชัยศิริ, 2561, น. 30) ///////กิติยากร อิศรางกูร ณ อยุธยา, และวีรวรรณ ศักาดจิวะเจริญ.  (2550).

///////เอกสารค้าสอนวิชา หลักสถิติ ST 201.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
///////ธุรกิจบัณฑิตย์.

การอ้างอิงคร้ังต่อไป
รูปแบบ ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1/และคณะ หรือ et al. (แล้วแต่กรณี)/ (ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1/และคณะ หรือ et al. (แล้วแต่

(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) กรณี),/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า)
ตัวอย่าง Ardestani et al. (2002, p. 42) (Ardestani et al., 2002, p. 42)

สุนิษา ขันนุ้ย และคณะ (2561, น. 30) (สุนิษา ขันนุ้ย และคณะ, 2561, น. 30)

การอ้างอิงคร้ังแรก

การอ้างอิงคร้ังต่อไป

ผู้แต่ง 6 คน

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)



รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

รูปแบบ ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1/และคณะ หรือ et al. (แล้วแต่กรณี) (ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1/และคณะ หรือ et al. (แล้วแต่ ผู้แต่งคนท่ี 1,/ผู้แต่งคนท่ี ...,/ผู้แต่งคนท่ี …,/และ หรือ &/ผู้แต่งคนสุดท้าย./
/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) กรณี),/ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ/pp./เลขหน้า) ///////(ปีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง/(คร้ังท่ีพิมพ์ พิมพ์คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป).//สถานท่ีพิมพ์:/

///////ส านักพิมพ์.
ตัวอย่าง Luffman et al. (2004, p. 36) (Luffman et al., 2004, p. 36) Luffman, J. M., Bulleen, C. V., Liano, A. D., McLeed, P. K., Nash, E. O., 

ปิยวรรณ แสงสว่าง และคณะ (2547, น. 19) (ปิยวรรณ แสงสว่าง และคณะ, 2547, น. 19) ///////Schell, G. E., & Neuman, C. C.  (2004).  Information technology

///////resources management (2nd ed.).  Upper Saddle River, NJ: John
///////& Sons Press.
ปิยวรรณ แสงสว่าง, วิสุทธ์ิ ตรีเงิน, สุวนิตย์ จีระวงศ์, สิริพร หลอดเงิน, 
///////ธัญญะ พรหมศร, ศึกษา อุ่นเจริญ, และรมัยมาศ จันทร์ขาว.  (2547).  
///////เอกสารค้าสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต SC 101 (พิมพ์คร้ังท่ี 3).
///////กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

รูปแบบ ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1/และคณะ หรือ et al. (แล้วแต่กรณี) (ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1/และคณะ หรือ et al. (แล้วแต่
/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) กรณี),/ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ/pp./เลขหน้า)

ตัวอย่าง Luffman et al. (2004, p. 36) (Luffman et al., 2004, p. 36)
ปิยวรรณ แสงสว่าง และคณะ (2550, น. 19) (ปิยวรรณ แสงสว่าง และคณะ, 2550, น. 19)

ผู้แต่งเกิน 6 คน
การอ้างอิงคร้ังแรก

การอ้างอิงคร้ังต่อไป

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)



รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

รูปแบบ ช่ือเร่ือง หรือ ช่ือบทท่ี หรือ ช่ือบทความ/(ปีพิมพ์,/น. (ช่ือเร่ือง หรือ ช่ือบทท่ี หรือ ช่ือบทความ ,/ปีพิมพ์,/ ช่ือเร่ือง.//(คร้ังท่ีพิมพ์ พิมพ์คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป).//(ปีพิมพ์).//สถานท่ีพิมพ์:/
หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ///////ส านักพิมพ์.

ตัวอย่าง Art of display: Culture shows (2001, p. 20) (Art of display: Culture shows, 2001, p. 20) Art of display: Culture shows.  (2001).  Hong Kong, China: Links 
หลากความคิด ชีวิตคนท างาน (2551, น. 20) (หลากความคิด ชีวิตคนท างาน, 2551, น. 20) ///////International.

หลากความคิด ชีวิตคนท้างาน.  (2551).  กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กร
///////ภาคเอกชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

รูปแบบ ช่ือผู้แต่งภาษาเดิม/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./ (ช่ือผู้แต่งภาษาเดิม ,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./ ช่ือผู้แต่งต้นฉบับ.//(ปีพิมพ์).//ช่ือเร่ืองท่ีแปล/[ช่ือต้นฉบับ]/(คร้ังท่ีพิมพ์ พิมพ์คร้ังท่ี 2
เลขหน้า) เลขหน้า) ///////เป็นต้นไป)/(ช่ือผู้แปล,/ผู้แปล).//สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์.

ตัวอย่าง อัลวิล (2539, น. 34) (อัลวิล, 2539, น. 34) อัลวิล, ทอฟเลอร์.  (2539).  คล่ืนลูกท่ีสาม [The Third Wave] (พิมพ์คร้ังท่ี 4)
///////(รจิตลักษณ์ แสงอุไร และคณะ, ผู้แปล).  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

รูปแบบ ช่ือผู้แปล/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แปล,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้แปล,/ผู้แปล.//(ปีพิมพ์).//ช่ือเร่ืองท่ีแปล/[ช่ือต้นฉบับ]/(คร้ังท่ีพิมพ์).//
///////สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์.

ตัวอย่าง อิสริยา ชมภูผล (2552, น. 21)  (อิสริยา ชมภูผล, 2552, น. 21)  อิสริยา ชมภูผล, ผู้แปล.  (2552).  ศพคนดัง [High profile].  กรุงเทพฯ:
///////นกฮูก พับลิชช่ิง.

งานแปล
กรณีปรากฏช่ือผู้แต่งในภาษาเดิม

กรณีไม่ปรากฏช่ือผู้แต่งในภาษาเดิม

งานท่ีไม่ปรากฏช่ือผู้แต่งและช่ือบรรณาธิการ

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)



รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

รูปแบบ ช่ือเต็มของหน่วยงาน/(ช่ือย่อ,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. (ช่ือเต็มของหน่วยงาน/[ช่ือย่อ],/ปีพิมพ์,/น. ช่ือหน่วยงาน.//(ปีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง/(คร้ังท่ีพิมพ์ พิมพ์คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป).//
หรือ pp. เลขหน้า) หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า) ///////สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์.

ตัวอย่าง World Health Organization (WHO, 2013, (World Health Organization [WHO], 2013, World Health Organization.  (2013).  World health statistics 2013 .
pp. 38-39) pp. 38-39) ///////Geneva, Switzerland: World Health Organization.

*หากไม่ทราบส านักพิมพ์ให้ใส่ ช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

รูปแบบ ช่ือย่อ/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า) (ช่ือย่อ,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า)
ตัวอย่าง WHO (2013, pp. 117-118) (WHO, 2013, pp. 117-118)

รูปแบบ ช่ือเต็มของหน่วยงาน/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ (ช่ือเต็มของหน่วยงาน,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ ช่ือหน่วยงาน.//(ปีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง/(คร้ังท่ีพิมพ์ พิมพ์คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป).//
pp. เลขหน้า) pp. เลขหน้า) ///////สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์.

ตัวอย่าง ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ.  (2543).  ปราสาท

กรมศิลปากร (2543, น. 2) กรมศิลปากร, 2543, น. 2) ///////พนมรุ้ง (พิมพ์คร้ังท่ี 4).  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
*หากไม่ทราบส านักพิมพ์ให้ใส่ ช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

การอ้างอิงคร้ังแรก

การอ้างอิงคร้ังต่อไป

กรณีไม่ใช้ช่ือย่อ

ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน
กรณีใช้ช่ือย่อ

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)



รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

รูปแบบ ช่ือ, ฐานันดรศักด์ิ หรือ บรรดาศักด์ิ หรือ สมณศักด์ิ/ (ช่ือ, ฐานันดรศักด์ิ หรือ บรรดาศักด์ิ หรือ สมณศักด์ิ , ช่ือ, ฐานันดรศักด์ิ หรือ บรรดาศักด์ิ หรือ สมณศักด์ิ .//(ปีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง/(คร้ังท่ีพิมพ์
(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า) /ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า) ///////พิมพ์คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป).//สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์.

ตัวอย่าง Prachakij-karacak, Phraya (1995, pp. 23-25) (Prachakij-karacak, Phraya, 1995, pp. 23-25) Prachakij-karacak, Phraya.  (1995).  Some languages of Siam translated 
เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล. (2539, น. 14) (เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล., 2539, น. 14) ///////by David Thomas and Sophana Srichampa .  Bangkok: Institute 

///////of  Language and Culture for Rural Development. Mahidol 
///////University.
เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล.  (2539).  ชีวิตในวัง 1.  กรุงเทพฯ: ศรีสารา.

รูปแบบ ช่ือบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม หรือผู้เรียบเรียง (ช่ือบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม หรือผู้เรียบเรียง,/ ช่ือ.//(บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds. ช่ือผู้รวบรวม หรือ ช่ือผู้เรียบเรียง).//(ปีพิมพ์).//

(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า) ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า) ///////ช่ือเร่ือง/(คร้ังท่ีพิมพ์ พิมพ์คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป).//สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์.
ตัวอย่าง Murthy (2011, p. 4) (Murthy, 2011, p. 4) Murthy, S. N.  (Ed.).  (2011).  Dermatokinetics of therapeutic agents . 

อมรวิชช์ นาครทรรพ (2540, น. 24)  (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2540, น. 24)  ///////Boca Raton, NM: CRC Press.
อมรวิชช์ นาครทรรพ.  (ผู้เรียบเรียง).  (2540).  ความฝันของแผ่นดิน (พิมพ์คร้ังท่ี 3).
///////กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตะวันออก.

รูปแบบ ช่ือนามแฝง (ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า) (ช่ือนามแฝง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า) ช่ือนามแฝง.//(ปีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง/(คร้ังท่ีพิมพ์ พิมพ์คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป).//
///////สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์.

ตัวอย่าง ส. พลายน้อย (2559, น. 6) (ส. พลายน้อย, 2559, น. 6) ส. พลายน้อย.  (2559).  ขุนนางสยาม ประวัติศาสตร์ "ข้าราชการ" ทหารและ
///////พลเรือน (พิมพ์คร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: มติชน.

ผู้แต่งมีฐานันดรศักด์ิ หรือบรรดาศักด์ิ หรือสมณศักด์ิ

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)

บรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม หรือผู้เรียบเรียง

ผู้แต่งใช้นามแฝง



รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

Frang (1986 a, p. 89) (Frang, 1986 a, p. 89) ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป 
สมยศ นามีการ (2543 ก, น. 12) (สมยศ นามีการ, 2543 ก, น. 12) **ภาษาไทย ให้ใส่อักษร ก,ข, ค, ง ไว้ท้ายปีพิมพ์ตามล าดับ

   ภาษาอังกฤษ ให้ใส่อักษร a, b, c, d ไว้ท้ายปีพิมพ์ตามล าดับ

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง/(เล่มแรก/-/เล่มสุดท้าย)/(คร้ังท่ีพิมพ์ พิมพ์คร้ังท่ี 2
///////เป็นต้นไป).//สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์.

ตัวอย่าง นรนิติ เศรษฐบุตร (2549, น. 24) (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2549, น. 24) นรนิติ เศรษฐบุตร.  (บ.ก.).  (2549).  สารานุกรมการเมืองไทย (ล. 1-2).  กรุงเทพฯ:
///////ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง/(เล่มท่ีใช้อ้างอิง)/(คร้ังท่ีพิมพ์ พิมพ์คร้ังท่ี 2 เป็นต้น
///////ไป).//สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์.

ตัวอย่าง นรนิติ เศรษฐบุตร (2549, น. 12)  (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2549, น. 12)  นรนิติ เศรษฐบุตร.  (บ.ก.).  (2549).  สารานุกรมการเมืองไทย (ล. 2). กรุงเทพฯ:
///////ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้แต่งบทความหรือบท.//(ปีพิมพ์).//ช่ือบทความหรือบท./ใน หรือ In/
///////ช่ือบรรณาธิการ/(บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.),/ช่ือหนังสือ/(คร้ังท่ีพิมพ์,/
///////น./หน้าแรกของบทความ-หน้าสุดท้ายของบทความ).//สถานท่ีพิมพ์:/
///////ส านักพิมพ์.

ผู้แต่งคนเดียวกัน แต่งหนังสือหลายช่ือเร่ืองและพิมพ์ในปีเดียวกัน

หนังสือท่ีพิมพ์หลายเล่มจบ
ใช้อ้างอิงทุกเล่ม

ใช้อ้างอิงเพียงบางเล่ม

บทความในหนังสือ หรือ บทในหนังสือและรายงานการประชุม

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)



รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

ตัวอย่าง Calico, Debisette, & Turbettaub (2005, p. 2)  (Calico, Debisette, & Turbettaub, 2005, p. 2)  Calico, P. A., Debisette, A. T., & Turbettaub, M.  (2005).  Nursing
///////workforce: Challenges and opportunities. In M. M. Gullatte (Ed.), 

///////Nursing  management: Principles and practice  (4th ed., pp. 167-
///////185).  Pittsburgh, PA: Oncology Nursing Society.

รูปแบบ ช่ือผู้แต่งเอกสารต้นฉบับ/(ปีท่ีพิมพ์ อ้างถึงใน หรือ (ช่ือผู้แต่งเอกสารต้นฉบับ,/ปีพิมพ์ต้นฉบับ/อ้างถึงใน ช่ือผู้แต่งทุติยภูมิ .//(ปีพิมพ์เอกสารทุติยภูมิ).//ช่ือเร่ือง//(คร้ังท่ีพิมพ์ พิมพ์คร้ังท่ี 2
as cited in ช่ือผู้แต่งทุติยภูมิ ,/ปีพิมพ์เอกสาร หรือ as cited in ช่ือผู้แต่งทุติยภูมิ ,/ปีพิมพ์เอกสาร ///////เป็นต้นไป).//สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์.
ทุติยภูมิ,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ทุติยภูมิ,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า)

ตัวอย่าง ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 อ้างถึงใน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 อ้างถึงใน เทอดศักด์ิ ไม้เท้าทอง.  (2563).  ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21.  กรุงเทพฯ:
เทอดศักด์ิ ไม้เท้าทอง, 2563, น. 7) เทอดศักด์ิ ไม้เท้าทอง, 2563, น. 7) ///////กรีน ไลฟ์ พร้ินต้ิง เฮ้าส์.

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสาร,/เลขของปีท่ี(เลขของฉบับท่ี),/
///////เลขหน้า.

ตัวอย่าง Bartol & Srivastava (2002, p. 74) (Bartol & Srivastava, 2002, p. 74) Bartol, K. M., & Srivastava, A.  (2002).  Encouraging knowledge sharing:
จันทนีย์ พานิชผล (2555, น. 51) (จันทนีย์ พานิชผล, 2555, น. 51) ///////The role of organizational reward systems.  Journal of 

///////Leadership  and Organization Studies, 9 (1), 64-76.
จันทนีย์ พานิชผล.  (2555).  แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ในแวดวงห้องสมุด : เก็บตกมา
///////เล่าจากท่ีประชุม IATUL คร้ังท่ี 33.  วารสารโดมทัศน์, 33(2), 49-60.

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสาร,/เลขของฉบับท่ี,/เลขหน้า.
ตัวอย่าง ศุภมาศ ด่านวิทยากุล (2556, น. 13) (ศุภมาศ ด่านวิทยากุล, 2556, น. 13)  ศุภมาศ ด่านวิทยากุล.  (2556).  คุณรู้จัก “เฮกซะวาเลนต์โครเมียม” สารอันตราย

///////ใกล้ตัวแล้วหรือยัง.  เทคโนโลยีวัสดุ, 68, 12-18.

การอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในระดับทุติยภูมิ (อ้างถึงใน)

วารสาร

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)

บทความวารสารท่ีมีปีท่ีและฉบับท่ี

บทความวารสารท่ีไม่มีปีท่ี แต่ออกต่อเน่ืองท้ังปี รวมจดหมายข่าว



รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

รูปแบบ “ช่ือบทความ”/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./ (“ช่ือบทความ,”/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./ ช่ือบทความ.//(ปีพิมพ์).//ช่ือวารสาร,/เลขปีท่ี(เลขฉบับท่ี),/เลขหน้า.
เลขหน้า) เลขหน้า)

ตัวอย่าง “เซรามิกในภาคเหนือ” (2543, น. 358) (“เซรามิกในภาคเหนือ,” 2543, น. 358) เซรามิกในภาคเหนือ.  (2543).  วารสารวิทยาศาสตร์, 54(6), 357-358.

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์,/วันท่ี/เดือน).//ช่ือบทความ.//ช่ือหนังสือพิมพ์,/น. หรือ p.
///////หรือ pp.//เลขหน้า.

ตัวอย่าง Boonnoon (2011, p. 7A) (Boonnoon, 2011, p. 7A) Boonnoon, J.  (2011, April 28).  Manufactures flood Thai market.  
สกุณา ประยูรสุข (2552, น. 20) (สกุณา ประยูรสุข, 2552, น. 20) ///////The Nation , p. 7A.

สกุณา ประยูรสุข.  (2552, 23 พฤศจิกายน).  วิกฤตโลกวันท่ีข้ัวโลกเหนือไม่เหลือ
///////น้ าแข็ง.  มติชน, น. 20.

รูปแบบ “ช่ือบทความ”/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./ (“ช่ือบทความ,”/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./ ช่ือบทความ.//(ปีพิมพ์,/วันท่ี/เดือน).//ช่ือหนังสือพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp.//
เลขหน้า) เลขหน้า) ///////เลขหน้า.

*ภาษาไทย (ปีพิมพ์,/วันท่ี/เดือน) ภาษาอังกฤษ (ปีพิมพ์,/เดือน/วันท่ี)
**ถ้าเลขหน้าไม่ต่อเน่ืองให้ลงทุกหน้าโดยมีเคร่ืองหมายจุลภาคค่ัน เช่น น . 8, น. 10, 
น. A2 หรือ pp. 21, A3, A5, A8

ตัวอย่าง “Sony: Playstation network shutdown due to (“Sony: Playstation network shutdown due Sony: Playstation network shutdown due to gamer’ credit card date
gamer’ credit card date likely stolen” (2011,  to gamer’ credit card date likely stolen,” ///////likely stolen.  (2011, April 28).  The Nation,  p. 9A.
p. 9A) 2011, p. 9A) เด็กเก่ง ประดิษฐ์หุ่นยนต์แบดมินตัน .  (2558, 19 กรกฎาคม).  มติชน, น. 18.
“เด็กเก่ง ประดิษฐ์หุ่นยนต์แบดมินตัน” (2558, น. 18) (“เด็กเก่ง ประดิษฐ์หุ่นยนต์แบดมินตัน ,” 2558, 

น. 18)

บทความหนังสือพิมพ์ท่ีมีผู้แต่ง

บทความหนังสือพิมพ์ท่ีไม่มีผู้แต่ง

บทความท่ีไม่มีช่ือผู้แต่ง หรือช่ือผู้เขียนบทความ

หนังสือพิมพ์

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)



รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

รูปแบบ ช่ือผู้จัดรายการ/(ปีท่ีจัด) (ช่ือผู้จัดรายการ,/ปีท่ีจัด) ช่ือผู้จัดรายการ.//(ผู้จัดรายการ).//(ปี,/วันท่ี/เดือนท่ีจัด).//ช่ือเร่ือง./
///////[ช่ือชุดรายการ].//สถานท่ี:/สถานีวิทยุโทรทัศน์หรือผู้ผลิต.

ตัวอย่าง จรงค์ศักด์ิ รองเดช (2558) (จรงค์ศักด์ิ รองเดช, 2558) จรงค์ศักด์ิ รองเดช.  (ผู้จัดรายการ).  (2558, 12 มิถุนายน).  ภัตตาคารบ้านทุ่ง ตอน
///////ไก่งวง. [ภัตตาคารบ้านทุ่ง].  กรุงเทพฯ: ไทยพีบีเอส.

รูปแบบ ช่ือผู้ก ากับ/(ปีจัดท า) (ช่ือผู้ก ากับ,/ปีจัดท า) ช่ือผู้ก ากับ.//(ผู้ก ากับ).//(ปีท่ีผลิต).//ช่ือภาพยนตร์ [ภาพยนตร์].//สถานท่ี:/
///////ผู้ผลิต.

ตัวอย่าง บรรจง ปิสัญธนะกุล (2556) (บรรจง ปิสัญธนะกุล, 2556) บรรจง ปิสัญธนะกุล.  (ผู้ก ากับ).  (2556).  พ่ีมากพระโขนง [ภาพยนตร์].
///////กรุงเทพฯ: จีทีเอช.

รูปแบบ ช่ือผู้ประพันธ์เพลง/(ปีลิขสิทธ์ิ) (ช่ือผู้ประพันธ์เพลง,/ปีลิขสิทธ์ิ) ช่ือผู้ประพันธ์เพลง.//(ปีลิขสิทธ์ิ).//ช่ือเพลง/ใน หรือ On ช่ืออัลบ้ัม [ส่ือท่ีบันทึก
///////เช่น ซีดี].//สถานท่ี:/ผู้ผลิต. 

ตัวอย่าง นครินทร์ ก่ิงศักด์ิ (2550) (นครินทร์ ก่ิงศักด์ิ, 2550) นครินทร์ ก่ิงศักด์ิ.  (2550).  ทฤษฎีจ่าฝูง ใน ดอกเดียว [ซีดี].  กรุงเทพฯ: จีเอ็มเอ็ม
///////แกรมม่ี.

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง/(รายงานการวิจัย หรือ Research report).//
///////สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์.

ตัวอย่าง ชนิตา รักษ์พลเมือง (2551, น. 6) (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2551, น. 6) ชนิตา รักษ์พลเมือง.  (2551).  การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา
///////ของสหรัฐอเมริกา (รายงานการวิจัย).  กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภา
///////การศึกษา.

ส่ือโสตทัศนวัสดุ
บันทึกรายการโทรทัศน์และวิทยุ

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)

ภาพยนตร์ในรูปแบบฟิล์ม วีซีดี (VCD) และดีวีดี (DVD)

เพลงในรูปแบบซีดี

รายงานการวิจัย



รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีพิมพ์).//ช่ือวิทยานิพนธ์/(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
///////หรือ Master’s thesis หรือปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ
///////Doctoral dissertation).//สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์.

ตัวอย่าง Daniel & Berinyuy (2010, p. 51) (Daniel & Berinyuy, 2010, p. 51) Daniel, C.N., & Berinyuy, L.P.  (2010).  Using the SERVQUAL Model to 
กุลวดี ทัพภะ (2555, น. 24) (กุลวดี ทัพภะ, 2555, น. 24) ///////assess service  quality and customer satisfaction: An empirical

///////study of grocery stores in  Umea  (Master’s thesis).  Umea: 
///////Umea School of Business, Umea University.
กุลวดี ทัพภะ.  (2555).  การพัฒนารูปแบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแบบมี
///////ส่วนร่วมของผู้ใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยานิพนธ์
///////ปริญญามหาบัณฑิต).  ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีพิมพ์).//ช่ือวิทยานิพนธ์/(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
///////หรือ Master’s thesis หรือ ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ
///////Doctoral dissertation,/สถาบัน,/สถานท่ี).//สืบค้นจาก หรือ Retrieved
///////from/http://www.xxxxx

ตัวอย่าง อรทัย จุลสุวรรณรักษ์ (2550, น. 33) (อรทัย จุลสุวรรณรักษ์, 2550, น. 33) อรทัย จุลสุวรรณรักษ์.  (2550).  การค้ามนุษย์ในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญา
///////มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์).  สืบค้นจาก
///////http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_
///////type=title&titleid=164530

วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
พิมพ์เป็นรูปเล่ม

จากเว็บไซต์

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)

http://www.xxxxx/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/


รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้เขียน.//(ปีพิมพ์).//ช่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระ/(การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ
///////Independent Study).//สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์.

ตัวอย่าง Suanson (2016, pp. 35-40) (Suanson, 2016, pp. 35-40) Suanson, A. (2016).  The development of english reading 
////////comprehension exercise for ninth grade students  
///////(Independent Study).  Phitsanulok: Naresuan University).

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้เขียน.//(ปีพิมพ์).//ช่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระ/(การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ
///////Independent Study,/สถาบัน,/สถานท่ี).//สืบค้นจาก หรือ Retrieved
///////from/http://www.xxxxx

ตัวอย่าง จารุชา เหมไพบูลย์ (2563, น. 15)  (จารุชา เหมไพบูลย์, 2563, น. 15)  จารุชา เหมไพบูลย์.  (2563).  การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง
///////สมุทรสาคร (การศึกษาค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยสยาม, บัณฑิตวิทยาลัย).
///////สืบค้นจาก https://e-research.siam.edu/kb/the-decision-making-
///////of-going-to-eat/

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ช่ือบทความหรือช่ือเร่ืองของบท./ใน หรือ In/ช่ือบรรณาธิการ/
///////(บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.),/ช่ือการประชุม/(น. หรือ p. หรือ pp.
///////เลขหน้า).//สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์.

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
พิมพ์เป็นรูปเล่ม

จากเว็บไซต์

เอกสารการประชุม
จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)

http://www.xxxxx/
https://e-research.siam.edu/kb/the-decision-making-of-


รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

ตัวอย่าง Chaiyaratsamee & Khunboa (2010, p.56) (Chaiyaratsamee & Khunboa, 2010, p.56) Chaiyaratsamee, K. & Khunboa, C.  (2010).  Object tracking system 
จีรเดช มโนสร้อย, สุดา เสาวคนธ์, และอภิญญา (จีรเดช มโนสร้อย, สุดา เสาวคนธ์, และอภิญญา ///////using wireless sensor network in open area (Zigbee). In The 11th
มโนสร้อย (2543, น. 53)  มโนสร้อย, 2543, น. 53)  ///////Graduate Research Conference  (pp. 461-467).  Faculty of

///////Engineering Khon Kaen University. 
*ไม่ระบุช่ือจังหวัดเน่ืองจากส านักพิมพ์เป็นมหาวิทยาลัยและมีช่ือของรัฐหรือจังหวัด
เป็นส่วนหน่ึงของช่ือมหาวิทยาลัย จึงไม่ต้องระบุช่ือของรัฐหรือจังหวัดในส่วนของ
สถานท่ีพิมพ์อีก
Krongtaew, C., Messner, K., Hinterstoisser, B., & Fackler, K.  (2010).
///////Lignocellulosic structural changes after physico-chemical 
///////pretreatment monitored by near infrared spectroscopy. In 
///////S. Saranwong, S. Kasemsumran, W. Thanapase, & P. Williams
///////(Eds.), Near infrared spectroscopy: Proceedings of the 14th 
///////International  conference  (pp. 193-198).  West Sussex, UK: IMP.
จีรเดช มโนสร้อย, สุดา เสาวคนธ์, และอภิญญา มโนสร้อย.  (2543).  หญ้าหวาน
///////(Stevia). ใน การสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรม
///////คร้ังท่ี2 เร่ืองการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือการแพทย์แผนไทย
///////(น. 42-50).  ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบยาเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์
///////ธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
///////มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
*ไม่ระบุช่ือจังหวัดเน่ืองจากส านักพิมพ์เป็นมหาวิทยาลัยและมีช่ือของรัฐหรือจังหวัด
เป็นส่วนหน่ึงของช่ือมหาวิทยาลัย จึงไม่ต้องระบุช่ือของรัฐหรือจังหวัดในส่วนของ
สถานท่ีพิมพ์อีก

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)



รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

รูปแบบ ช่ือผู้น าเสนอหรือช่ือผู้แต่ง/(ปีท่ีน าเสนอ) (ช่ือผู้น าเสนอหรือช่ือผู้แต่ง ,/ปีท่ีน าเสนอ) ช่ือผู้น าเสนอหรือช่ือผู้แต่ง .//(ปี,/เดือน).//ช่ือเร่ืองท่ีน าเสนอ./ใน หรือ In/ช่ือของ
///////ประธานจัดงาน/(ประธาน หรือ Chair),/ช่ือการประชุม.//การประชุมจัดโดย/
///////ช่ือหน่วยงาน,/สถานท่ีจัด.

ตัวอย่าง Majid (2005)  (Majid, 2005)  Majid, S.  (2005, July).  Library and information education in 
///////Singapore. In D. P. Rachmananta (Chair), Workshop on issues 
///////and challenges in developing professional LIS Education and 
///////Training in Indonesia within the ASEAN region.  Organized by 
///////National Library of Indonesia.

รูปแบบ ช่ือผู้น าเสนอ/(ปีท่ีน าเสนอ) (ช่ือผู้น าเสนอ,/ปีท่ีน าเสนอ) ช่ือผู้น าเสนอ.//(ปี,/เดือน).//ช่ือของโปสเตอร์.//รายงานหรือวาระของโปสเตอร์
///////(paper หรือ poster session)/น าเสนอในการประชุมของช่ือหน่วยงาน,/
///////สถานท่ีจัด.

ตัวอย่าง เนาวลักษณ์ แสงสนิท และธมลวรรณ ขุนไพชิต (2558) (เนาวลักษณ์ แสงสนิท และธมลวรรณ ขุนไพชิต, เนาวลักษณ์ แสงสนิท, และธมลวรรณ ขุนไพชิต.  (2558, กุมภาพันธ์).  โครงการ
2558) ///////ห้องสมุดต้นแบบสู่โรงเรียนรอบรั วมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง .

///////การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET วิชาการ, ขอนแก่น.

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์) ช่ือผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง/(คร้ังท่ีพิมพ์)/[จุลสาร/แผ่นพับ/สูจิบัตร/เอกสาร
///////อัดส าเนา].//สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์.
**ประเภทของส่ิงพิมพ์ใส่ไว้ในวงเล็บเหล่ียมต่อจากช่ือเร่ือง คือ [จุลสาร หรือ 
pamphlet] หรือ [แผ่นพับ หรือ Brochure] หรือ [เอกสารอัดส าเนา หรือ 
Mimmeograph]

การน าเสนอโปสเตอร์ (Poster)

จุลสาร หรือแผ่นพับ หรือสูจิบัตร หรือเอกสารอัดส าเนา

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)

ยังไม่ได้พิมพ์เป็นรูปเล่ม



รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

ตัวอย่าง National Library of Australia (n.d.) (National Library of Australia, n.d.) National Library of Australia.  (n.d.).  The Thai, Lao and Cambodia
////////collections  [Pamphlet].  Canberra: Autor.
Research and Training Center on Independent Living.  (1993). 
////////Guidelines  for reporting and writing about people with
////////disabilities  (4th ed.) [Brochure].  Lawrence, KS: Author.
*ส านักพิมพ์ใส่ Author เน่ืองจากผู้แต่งและส านักพิมพ์เป็นหน่วยงานเดียวกัน

รูปแบบ “ช่ือบทความ”/(ปีท่ีจัดท า) (“ช่ือบทความ,”/ปีท่ีจัดท า) ช่ือบทความ.//(ปีท่ีจัดท า).//สืบค้น หรือ Retrieved/วัน/เดือน/ปี,/จาก หรือ
///////from/http://www.xxxxx

ตัวอย่าง “ห้องสมุดในอนาคต : ท้าความรู้จักกับห้องสมุด (“ห้องสมุดในอนาคต : ท้าความรู้จักกับห้องสมุด ห้องสมุดในอนาคต : ท้าความรู้จักกับห้องสมุดเสมือน หรือ Virtual Library (VL).
เสมือน หรือ Virtual Library (VL)” (ม.ป.ป.) เสมือน หรือ Virtual Library (VL),” ม.ป.ป.) ///////(ม.ป.ป.).  สืบค้น 16 มิถุนายน 2558, จาก http://pioneer.netserv.

///////chula.ac.th/~spoungpa/book2.html

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง /(ปีท่ีจัดท า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีท่ีจัดท า) ช่ือผู้แต่ง.//(ปีท่ีจัดท า).//ช่ือบทความ.//สืบค้น หรือ Retrieved/วัน/เดือน/ปี,/จาก/
///////http://www.xxxxx

ตัวอย่าง คอลีเยาะ วาจิ. (ม.ป.ป.) (คอลีเยาะ วาจิ, ม.ป.ป.) คอลีเยาะ วาจิ.  (ม.ป.ป.).  ห้องสมุดดิจิตอล.  สืบค้น 16 มิถุนายน 2558, จาก
///////https://www.l3nr.org/posts/296358

มีผู้แต่งหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เว็บเพจ
ไม่มีช่ือผู้แต่งและระบุวันสืบค้น

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)



รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสาร, เลขปีท่ี(ฉบับท่ี),//หน้าแรก-หน้า
///////สุดท้าย.//สืบค้น วัน เดือน ปี, จาก หรือ Retrieved from/ 
///////http://www.xxxxx

ตัวอย่าง บงการ หอมนาน (2551, น. 155)  (บงการ หอมนาน, 2551, น. 155)  บงการ หอมนาน.  (2551).  เทคโนโลยีกับการควบคุมด้วยตรรกะฟัซซี ตามข้ันตอน
///////และฟังก์ช่ันสมาชิก.  ไมโครคอมพิวเตอร์, 26(271), 153-156.  สืบค้น 22
///////มิถุนายน 2554, จาก http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=5753

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์, เดือน).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสาร, เลขปีท่ี(ฉบับท่ี),//สืบค้น
///////วัน เดือน ปี, จาก หรือ Retrieved from/http://www.xxxxx

ตัวอย่าง สุนันทา เลาวัณย์ศิริ (2553, น. 154) (สุนันทา เลาวัณย์ศิริ, 2553, น. 154) สุนันทา เลาวัณย์ศิริ.  (2553).  ธาตุอาหารหลักของน้ าสกัดชีวภาพแบบเข้มข้นจาก
///////ขยะครัวเรือน.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
///////มหาสารคาม, 29(2), 153-156.  สืบค้น 21 มิถุนายน 2554, จาก
///////http://www.journal.msu.ac.th/index.php?option=com_content&
///////task=

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสาร, เลขปีท่ี(ฉบับท่ี),/หน้าเร่ิมต้น-
///////ส้ินสุด.//Doi:xxxxxxx

ตัวอย่าง Senior & Swailes (2007, p. 140) (Senior & Swailes, 2007, p. 140) Senior, B. & Swailes, S.  (2007).  Inside management teams: Developing 
///////a teamwork survey instrument.  British Journal of Management, 
///////18 , 138-153.  Doi:10.111/j.1467-8551.2006.00507.x

บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่มีวารสารฉบับพิมพ์ (Internet-only Journal)

บทความจากฐานข้อมูล
มีเลข DOI (Digital Object Identifier)

วารสารอิเล็กทรอนิกส์
บทความอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต เดิมปรากฏในวารสารฉบับพิมพ์

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)

http://www.xxxxx/
http://www.dpu/
http://www.xxxxx/
http://www.journal.msu.ac.th/index.php?option=com_content&task


รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสาร, เลขปีท่ี(ฉบับท่ี),/(เลขหน้า).//
///////สืบค้นจาก หรือ Retrieved from/http://www.xxxxx

ตัวอย่าง Bibi, Saqlain, & Mussawar (2016, pp. 1-6)  (Bibi, Saqlain, & Mussawar, 2016, pp. 1-6)  Bibi, S., Saqlain, S., & Mussawar, B.  (2016).  Relationship between
///////emotional intelligence and self esteem among Pakistani 
///////University Students.  Journal Psychology & Psychotherapy, 6 , 
///////1-6.  Retrived from https://www.omicsonline.org/open-acces/
///////relationship-between-emotional-intelligence-and-self-esteem-
///////among-pakistani-university-students-2161-0487-1000279.pdf

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ช่ือหนังสือ.//สืบค้นจาก หรือ Retrieved from/
///////http://www.xxxxx

ตัวอย่าง Fina & Cera (2015, p. 10) (Fina & Cera, 2015, p. 10) Fina, V. D. & Cera, R. (Eds.).  (2015).  Protecting the rights of people 
ประสิทธ์ิ พันทะการ (2558, น. 14)  (ประสิทธ์ิ พันทะการ, 2558, น. 14)  ///////with autism in the fields of education and employment.  

///////Retrieved from https://www.springer.com/gp/book/978331913
///////7902
ประสิทธ์ิ พันทะการ.  (2558).  นิทานพื นบ้าน เร่ือง กระต่ายกับเต่า.  สืบค้นจาก
///////https://drive.google.com/file/d/0B9EHS2dnCuSTaENXWW84
///////cFo3NVE/view

ไม่มีเลข DOI (Digital Object Identifier)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)

http://www.xxxxx/
https://www.omicsonline.org/open-acces/relationship-
https://www.springer.com/gp/book/9783319137902
https://drive.google.com/file/d/0B9EHS2dnCuSTaENXWW84cFo3 /NVE/view


รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์,/วัน/เดือน).//ช่ือบทความ.//ช่ือข่าวสาร, เลขปีท่ี(ฉบับท่ี).//
///////สืบค้น/วัน/เดือน/ปี,/จาก/http://www.xxxxx

ตัวอย่าง วราภรณ์ สามโกเศศ (2563, น. 6-7) (วราภรณ์ สามโกเศศ, 2563, น. 6-7) วราภรณ์ สามโกเศศ.  (2563, ตุลาคม).  บริบทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบทบาท
///////สภามหาวิทยาลัยในการขับเคล่ือน.  จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
///////5(53).  สืบค้น 26 พฤศจิกายน 2563, จาก file:///C:/Users/ADMIN/
///////Downloads/issue-53-10.pdf

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์) ช่ือผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์,/วันท่ี/เดือน).//ช่ือบทความ.//ช่ือหนังสือพิมพ์.//สืบค้นจาก
///////หรือ Retrieved from/http://www.xxxxx

ตัวอย่าง ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล (2558) (ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล, 2558) ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล.  (2558, 7 กรกฎาคม).  อาหารไมโครเวฟ..อีกทางเลือก
///////ผู้บริโภค.  มติชนออนไลน์.  สืบค้นจาก http://www.matichon.co.th/
///////news_detail.phpnewsid=1436277583

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) (ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า) ช่ือผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ช่ือเร่ืองหรือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บ.ก. หรือ Ed.
///////หรือ Eds.)//ช่ือหนังสือ/(น. หรือ p. หรือ pp./เลขหน้า).//สืบค้นจาก หรือ
///////Retrieved from/http://www.xxxxx

ตัวอย่าง ปกรณ์ สิงห์สุริยา (2554, น. 2) (ปกรณ์ สิงห์สุริยา, 2554, น. 2) ปกรณ์ สิงห์สุริยา.  (2554).  ศาสนากับจริยธรรม. ใน สารานุกรมปรัชญาออไลน์ฉบับ
///////สังเขป (น. 1-3).  สืบค้นจาก http://www.parst.or.th/philospedia/

บทความจากข่าวสาร จดหมายข่าว จัดท าเป็นรูปอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

สารานุกรมออนไลน์

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)



รูปแบบ
ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ

รูปแบบ ช่ือผู้ส่ือสาร/(การส่ือสารส่วนบุคคล หรือ personal (ช่ือผู้ส่ือสาร, การส่ือสารส่วนบุคคล หรือ personal การส่ือสารส่วนบุคคล เป็นการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น การส่ือสารทาง
 communication,/วันท่ี/เดือน/ปี) communication,/วันท่ี/เดือน/ปี) จดหมาย การสัมภาษณ์ การสนทนาทางโทรศัพท์ การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อความ กระดานข่าว เป็นต้น จะมีเฉพาะการอ้างอิงในเน้ือหา แต่ในรายการอ้างอิง
ท้ายบทหรือท้ายเล่มไม่มี 

ตัวอย่าง กรีธา พรมทอง (การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 เมษายน (กรีธา พรมทอง, การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 เมษายน
2550)   2550)

รูปแบบ ท่ีมา หรือ Source:/ผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น. หรือ p. หรือ ท่ีมา หรือ Source:/(ผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/น. หรือ p.
pp./เลขหน้า) หรือ pp./เลขหน้า)

ตัวอย่าง ท่ีมา: อนุชา กอนพ่วง (2557, น. 42) ท่ีมา: อนุชา กอนพ่วง (2557, น. 42)
ท่ีมา: PDAC (Plan-Do-Check-Act) [online] : เข้าถึง ท่ีมา: PDAC (Plan-Do-Check-Act) [online] :

16 มิ.ย. 2558. จาก http://techno.rru.ac.th/pdf/ เข้าถึง 16 มิ.ย. 2558. จาก http://techno.rru.

kpi/PDCA.pdf ac.th/pdf/kpi/PDCA.pdf

การเขียนอ้างอิงในการส่ือสารส่วนบุคคล

การเขียนอ้างอิงแหล่งท่ีมาของตารางและรูปภาพ

การอ้างอิงในเน้ือหา
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายบทความ)



1.3 ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ลงนามสกุลตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค และต่อด้วยอักษรย่อของช่ือต้น และช่ือรอง

 - เคร่ืองหมาย / หมายถึง การเว้นระยะ 1 ตัวอักษร
 - บรรทัดแรกของแต่ละรายการจะพิมพ์ชิดขอบโดยไม่เว้นระยะ แต่ถ้ารายการน้ันพิมพ์ไม่จบในบรรทัดเดียวให้พิมพ์ต่อไปในบรรทัดท่ี 2 โดยเว้นเข้าไป 7 ตัวอักษร 

1. ช่ือผู้แต่ง

1.1 ไม่ต้องลงค าน าหน้านาม ต าแหน่งทางวิชาการ ค าเรียกทางวิชาชีพ และต าแหน่งยศต่าง ๆ 

          พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์ ลงรายการเป็น สมภพ ภิรมย์

1.2 ผู้แต่งเป็นชาวไทย ให้ลงท้ังช่ือและนามสกุล ตามล าดับ

          ชนกภัทร ผดุงพรรถ

1.1 ผู้แต่งชาวไทย ให้ระบุท้ังช่ือและนามสกุล ไม่ว่างานเขียนจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ กรณีผู้แต่งใส่ท้ังช่ือสกุลของตัวเองและสามีให้ลงรายการตามท่ีปรากฏ โดยไม่ต้องมี

หมายเหตุ: 

 - การเขียนอ้างอิงในเน้ือหา
1. การลงช่ือผู้แต่ง

เคร่ืองหมายใด ๆ

          พันธ์ุทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร (2555, น. 18-22)

          Thada Wimonwatwatee (1977, p. 21)

หรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าใช้อย่างใด ต้องใช้รูปแบบเดียวกันตลอดเล่ม 

          Pomvong (1999, pp. 48-50)

          สเปนเซอร์ จอห์นสัน      ลงรายการเป็น    จอห์นสัน  (อ้างอิงนอกวงเล็บแปลเป็นไทย และในวงเล็บใส่ช่ือภาษาอังกฤษ ) 

 - การเขียนบรรณานุกรม

          John Campbell  ลงรายการเป็น  Campbell, J.

          C.D. Huang  ลงรายการเป็น Huang C.D.

          ท้ังน้ีรวมถึงผู้แต่งชาวไทยท่ีเขียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ จะลงรายการผู้แต่งโดยใช้นามสกุลข้ึนต้น เหมือนผู้แต่งชาวต่างประเทศ

          Thamonwan Khunphaichit  ลงรายการเป็น Khunphaichit, T.

1.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ระบุเฉพาะนามสกุล ไม่ว่างานเขียนจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ กรณีหนังสือแปลผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศจะถอดตัวอักษรเป็นภาษาไทย

หรือ 0.5 น้ิว



ภาษาอังกฤษตัวแรกของค าแรกพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และถ้ามีช่ือเร่ืองย่อย อักษรตัวแรกของช่ือเร่ืองย่อยพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ นอกน้ันพิมพ์ตัวพิมพ์เล็ก

Higher education marketing: A Challenge.

          Study guide: Marketing communication.

3.2 ช่ือวารสาร พิมพ์ด้วยตัวเอนและลงท้ายด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค

          Journal of College Admissions,

3.3 ช่ือบทความ พิมพ์ตัวธรรมดาตามด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค “.”

          (ก าลังจัดพิมพ์) 

          (in press)

2.2 หนังสือไม่ปรากฏปีพิมพ์ ใส่อักษรย่อในเคร่ืองหมายวงเล็บแทนปีพิมพ์ ดังน้ี

          (n.d.) แทนค าเต็มว่า no date

3. ช่ือหนังสือ ช่ือวารสาร ช่ือบทความ

          University of Sydney, Department of Oriental Study.

2. ปีพิมพ์

2.1 หนังสืออยู่ในระหว่างการพิมพ์ ให้ลงค าว่า ก าลังจัดพิมพ์ หรือ in press ในเคร่ืองหมายวงเล็บแทนปีพิมพ์

1.5 ผู้แต่งมีสมณศักด์ิ ให้ลงช่ือสมณศักด์ิ และถ้าทราบช่ือเดิมให้ใส่ไว้ในวงเล็บต่อจากช่ือสมณศักด์ิ

          พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงด า)

1.6 ผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ใส่ช่ือนามแฝงตามท่ีปรากฏ

          ดอกไม้สด

1.7 ผู้แต่งท่ีเป็นช่ือหน่วยงาน สมาคม สโมสร ให้ลงช่ือของหน่วยงาน เป็นค าเต็ม ไม่ใช้อักษรย่อ 

หนังสือมีช่ือเร่ืองย่อย (Sub title) ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของช่ือเร่ืองย่อยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ โดยใช้เคร่ืองหมาย “:” ค่ัน และพิมพ์ติดกับตัวอักษรตัวสุดท้ายของช่ือเร่ืองแรก

          ม.ร.ว. รมณียฉัตร แก้วกิริยา ลงรายการเป็น  รมณียฉัตร แก้วกิริยา, ม.ร.ว.

1.4 ผู้แต่งมีฐานันดรศักด์ิ และบรรดาศักด์ิ ให้กลับฐานันดรศักด์ิ หรือบรรดาศักด์ิ โดยมีเคร่ืองหมายจุลภาคค่ัน

          American Library Association.

          ถ้ามีหน่วยงานย่อยรับผิดชอบงานเขียน ให้ลงช่ือหน่วยงานใหญ่ ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค ช่ือหน่วยงานย่อย

3.1 ช่ือหนังสือ พิมพ์ด้วยตัวเอนและลงท้ายด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค “.” ตัวอักษรตัวแรกของช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ค าอ่ืน ๆ พิมพ์ตัวพิมพ์เล็กหมด ยกเว้นช่ือ



          N.P.             No place of publication

6. ส านักพิมพ์

6.1 ถ้าส านักพิมพ์เป็นมหาวิทยาลัยและมีช่ือของรัฐหรือจังหวัดเป็นส่วนหน่ึงของช่ือมหาวิทยาลัย ไม่ต้องระบุช่ือของรัฐหรือจังหวัดในส่วนของสถานท่ีพิมพ์อีก

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

          University of Wisconsin.

               Alabama               AL

               Alaska                  AK

               Colorado             CO

5.5 ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์ ให้ใช้อักษรย่อดังน้ีแทน

          ม.ป.ท.          ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์

          London

5.3 สถานท่ีพิมพ์ท่ีเป็นช่ือเมืองท่ีไม่เป็นท่ีรู้จัก ให้ใส่อักษรย่อของช่ือรัฐตามหลังช่ือเมืองหรือช่ือประเทศ

          เมือง Springfield รัฐ Massachusetts ลงรายการเป็น Springfield, MA:

5.4 ช่ือรัฐ และเมืองในเขตการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ใช้อักษรย่อ 2 ตัว แทนช่ือรัฐต่าง ๆ ตามท่ีการไปรษณีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้

          รัฐหรือเขตการปกครอง   อักษรย่อ

          Management: Building competitive advantage (4th ed.)

5. สถานท่ีพิมพ์

          Amsterdam, London, New York  ลงเมืองแรก คือ Amsterdam

5.2 สถานท่ีพิมพ์ท่ีเป็นช่ือเมืองท่ีรู้จักกันท่ัวไป ลงรายการตามช่ือท่ีปรากฏ ไม่ต้องลงช่ือประเทศ

          Bangkok

4. คร้ังท่ีพิมพ์

4.1 หนังสือ พิมพ์คร้ังแรก ไม่ใส่คร้ังท่ีพิมพ์

4.2 หนังสือ พิมพ์คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไปใส่คร้ังท่ีพิมพ์ต่อจากช่ือเร่ือง โดยคร้ังท่ีพิมพ์จะอยู่ในเคร่ืองหมายวงเล็บและตามด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค

5.1 ในส่ิงพิมพ์ปรากฏช่ือเมืองหลายช่ือ ให้ใส่เมืองแรกท่ีปรากฏ หรือช่ือเมืองของส านักพิมพ์ท่ีพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์น้ัน ๆ 



6.5 ไม่ปรากฏท้ังช่ือส านักพิมพ์ และโรงพิมพ์ ให้ใช้อักษรย่อดังน้ี

          ม.ป.พ.    ไม่ปรากฏส านักพิมพ์

          n.p.       no publisher

Co., และ Inc. ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องระบุ แต่ให้คงค าว่า Books ค าว่า Press ในช่ือของส านักพิมพ์ไว้

          ส านักพิมพ์ดวงกมล  ลงรายการเป็น  ดวงกมล

          บริษัท ดีเอ็มจี  ลงรายการเป็น ดีเอ็มจี .

          Harper Collins Publishers, Inc.     ลงรายการเป็น Harper Collins

6.4 ไม่มีช่ือส านักพิมพ์ ให้ใส่โรงพิมพ์แทนโดยให้คงค าว่าโรงพิมพ์ไว้

6.3 ถ้าช่ือของผู้แต่งเป็นช่ือเดียวกับช่ือของส านักพิมพ์ ให้ใช้ค าว่า ผู้แต่ง หรือ Author ในต าแหน่งของส านักพิมพ์

.........................................................

6.2 ลงช่ือของส านักพิมพ์อย่างส้ันและเข้าใจได้ชัดเจน เขียนช่ือ สมาคม บริษัท และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย แต่ให้ตัดค าว่าส านักพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท หรือ ค าว่า Publishers, 


