คู่มือการเตรียมต้นฉบับ
สำหรับส่งบทความเพือ่ ตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการ
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วารสารสหวิ ท ยาการ วิ ท ยาลั ย สหวิ ท ยาการ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เป็ น เอกสารวิ ช าการ
กำหนดการออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 ประจําเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม) โดยจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 3 ท่าน โดยพิจารณาแบบ Blind Review และบทความที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร
ฉบั บ นี ้ จ ะต้ อ งไม่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาจากที ่ อ ื ่ น หรื อ ได้ ร ั บ การตี พ ิ ม พ์ ใ นวารสารอื่ น หรื อ เผยแพร่
Proceedings มาก่อน
1. การรับพิจารณาบทความ
เปิดรับพิจารณา บทความวิชาการ บทความวิจัย ทางด้าน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ นิเทศศาสตร์ การศึกษา และสังคมศาสตร์สาขาอื่น ๆ
-บทความวิจัย (Research article) ประกอบด้วยบทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการ
วิจัย ผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย เอกสารอ้างอิง และ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
-บทความวิชาการ (Academic article) ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ เนื้อเรื่อง
เอกสารอ้างอิง และ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
2. รูปแบบการส่งบทความ
กำหนดจำนวนหน้าของบทความต้นฉบับไม่เกิน 16 หน้ากระดาษ A4 จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม
Microsoft Word รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ยกเว้นตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ให้ใช้รูปแบบตัวอักษร
เป็น Symbol ขนาด Point (pt) ซึ่งมีความสูงเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น รายละเอียดข้อกำหนดส่วน
ต่าง ๆ มีดังนี้
2.1 ขนาดกระดาษ ขนาด A4 พิมพ์แบบแนวตั้ง (Portrait) จัดชิดขอบซ้าย-ขวาของหน้ากระดาษ
แบบการกระจายแบบไทย (Thai distributed) และใส่หมายเลขหน้าทุกหน้าที่ด้านบนขวาของกระดาษ โดยตั้ง
ค่าหน้ากระดาษ (Page setup) ดังนี้
− ด้านบน (Top) และด้านล่าง (Bottom) 2.54 ซม.
− ด้านซ้าย (Left) และด้านขวา (Right) 2.54 ซม.
− หัวกระดาษและท้ายกระดาษ 1.25 ซม.
− ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line spacing) 1.0 บรรทัด
2.2 ขนาดตัวอักษร
− ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point ตัวหนา
− ชื่อผู้นพิ นธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
− สังกัดของผู้นิพนธ์ และอีเมลผู้ประสานงานหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 12 pointตัวปกติ
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− ส่วนของเนื้อหา ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point ตัวปกติ (ยกเว้นหัวข้อเรื่องให้ใช้ตัวหนา)
− คำอธิบายเชิงอรรถ ใช้ตัวอักษรขนาด 12 points
2.3 เนื้อหาของบทความ ประกอบด้วย
บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ชื่อเรื่อง (Title)
พิมพ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ
ชื่อผู้นพิ นธ์ (Author)
ต้องระบุชื่อ และนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ของผู้นิพนธ์ทุกคน โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านามหรือชื่อ
ตำแหน่งหน้าชื่อ
ที่อยู่ (Address)
ให้ระบุสังกัดหรือสถานที่ติดต่อโดยละเอียดทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2
ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
10120 เป็นต้น
อีเมลผูป้ ระสานงานหลัก (Corresponding author,
e-mail)
ให้ระบุอีเมลเฉพาะของผู้ประสานงานหลักเท่านั้น และให้
กำหนดดอกจันทร์ (*) หลังชื่อผู้ประสานงานหลักด้วย
บทคัดย่อ (Abstract)
จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนคำไม่เกิน
300 คำ โดยต้องมีการตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษตาม
หลักไวยากรณ์ด้วย
และในบทคัดย่อต้องประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
1.วัตถุประสงค์การศึกษา
2.วิธกี าร/กรอบเค้าโครงการศึกษา
3.ข้อค้นพบ
4.คำสำคัญ
คำสำคัญ (Keywords)
จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 3-5 คำ
ภาษาไทย ใช้เว้นวรรคระหว่างคำ ไม่ใส่เครื่องหมาย ,
ภาษาอังกฤษ ใส่เครื่องหมาย , คั่นระหว่างคำ
บทนำ (Introduction)
นำเสนอที่มา ความสำคัญของปัญหา แนวคิดหรือความ
จำเป็น ประโยชน์ของงานที่สอดคล้องกับเรื่องที่ดำเนินการ

ชื่อเรื่อง (Title)
พิมพ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ
ชื่อผู้นพิ นธ์ (Author)
ต้องระบุชื่อ และนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้
นิพนธ์ทุกคน โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านามหรือชื่อตำแหน่งหน้า
ชื่อ
ที่อยู่ (Address)
ให้ระบุสังกัดหรือสถานที่ติดต่อโดยละเอียดทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนน
พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 10120
เป็นต้น
อีเมลผูป้ ระสานงานหลัก (Corresponding author,
e-mail)
ให้ระบุอีเมลเฉพาะของผู้ประสานงานหลักเท่านั้น และให้
กำหนดดอกจันทร์ (*) หลังชื่อผู้ประสานงานหลักด้วย
บทคัดย่อ (Abstract)
จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนคำไม่เกิน 300
คำ โดยต้องมีการตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษตามหลัก
ไวยากรณ์ด้วย
และในบทคัดย่อต้องประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
1.วัตถุประสงค์การศึกษา
2.วิธกี าร/กรอบเค้าโครงการศึกษา
3.ข้อค้นพบ
4.คำสำคัญ
คำสำคัญ (Keywords)
จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 3-5 คำ
ภาษาไทย ใช้เว้นวรรคระหว่างคำ ไม่ใส่เครื่องหมาย ,
ภาษาอังกฤษ ใส่เครื่องหมาย , คั่นระหว่างคำ
บทนำ (Introduction)
นำเสนอที่มา แนวคิดหรือความจำเป็น ข้อถกเถียงหรือคำถาม
หลักของบทความ หรือวิธีการแก้ปัญหาหรือการดำเนินการ
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บทความวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives)
มีความชัดเจน วัดได้ สอดคล้องกับเรื่องที่ดำเนินการ
วิธีดำเนินการวิจัย (Materials and methods)
ให้อธิบายวิธีการดำเนินการทางการวิจัย ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ผลการวิจัย (Result)
เสนอผลการวิจัย สอดคล้องกับวิธีดำเนินการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
เสนอการค้นพบที่สำคัญของงานวิจัยและอาจเชื่อมโยงผล
เพื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยอื่น หรือให้ความเห็นบน
พื้นฐานหลักการทฤษฎี
สรุปผลการวิจยั (Conclusion)
ให้เขียนบรรยายหรือสรุปโดยย่อแบบความเรียงถึงประเด็น
ที่สำคัญ
ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
ให้เขียนข้อเสนอแนะที่สำคัญอย่างกระชับ
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) (Acknowledgement)
หากไม่มีไม่ต้องใส่
เอกสารอ้างอิง (References)
ใช้ระบบ APA

บทความวิชาการ
ผลดีหรือผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น ประโยชน์ที่สอดคล้องกับเรื่องที่
ดำเนินการ
วัตถุประสงค์ (Objectives)
มีความชัดเจน วัดได้ สอดคล้องกับเรื่องที่ดำเนินการ
เนื้อเรื่อง
มีการเรียบเรียงเนื้อหาได้เข้าใจง่าย มีข้อถกเถียงเชิงวิชาการ
เขียนตามหลักทางวิชาการอย่างถูกต้อง
บทสรุป
มีการสรุปที่กระชับและสอดคล้องกับเนื้อหาทั้งหมด
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) (Acknowledgement)
หากไม่มีไม่ต้องใส่หัวข้อนี้

เอกสารอ้างอิง (References)
ใช้ระบบ APA

3. การเขียนเอกสารอ้างอิง
กำหนดให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA Style (ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 7. รูปแบบการอ้างอิง)
4. การลำดับหัวข้อ
ควรลำดับเป็นหัวข้อเลขแทนการใช้ bullet point เช่น
1. ................................................................
2. ...............................................................
2.1..........................................................
2.1.1..............................................
5. การใส่ตาราง
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ควรมีชื่อตารางกะทัดรัดเข้าใจง่ายและมีหมายเลขกำกับโดยเรียงหมายเลขตารางตามลำดับ โดยใส่ชื่อ
ตารางบน หัวตาราง เริ่มที่ตารางที่ 1 ตารางที่ 2 ตารางที่ 3... ไปจนครบ ในกรณีที่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ให้
เขียนชื่อผู้แต่งตามหลักการเดียวกับการเขียนอ้างแบบตามท้ายข้อความในเนื้อหา ตามด้วยวงเล็บปีที่พิมพ์ ถ้ามี
ตารางเดียวกันในหน้าต่อไปให้ใส่คำว่า (ต่อ) ที่หัวตาราง เช่น

ตารางที่ 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ต่อ)
XXXX
XXX
xxxx
xxxx
xxxx

XXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXX

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
Xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
Xxxx
xxxx

XXXX
xxxx
xxxx
xxxx
ที่มา : xxxx (xxx)

6. การใส่ภาพประกอบ
ภาพประกอบต้องเป็นภาพที่มีความคมชัดของรายละเอียดอย่างน้อยที่สุด 360 dpi (หากเป็นภาพที่
เป็นลายเส้นจะต้องมีความละเอียดอย่างน้อยที่สุด 600 dpi) มีหมายเลขกำกับโดยใส่ชื่อภาพประกอบไว้ที่
ด้านล่างของภาพ และเรียงหมายเลขภาพประกอบ เช่น ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ... ไปจนภาพสุดท้าย การ
อ้างถึงภาพประกอบในเนื้อหาต้องอ้างหมายเลขกำกับภาพประกอบด้วย การอ้างอิงแหล่งที่มาให้เขียนชื่อผู้
แต่งตามหลักการเดียวกับการเขียนอ้างอิงแบบตามท้ายข้อความในเนื้อหา ตามด้วยวงเล็บปีที่พิมพ์ เช่น
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ภาพที่ 1 ........................................................
ที่มา : Johnson & Smith (1980, p. 78)

7. การส่งบทความต้นฉบับ
• กรอกข้อมูลผ่านลิงก์ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์วารสาร https://ci.tu.ac.th/journal
• ดาวน์โหลด Template บทความสำหรับส่งวารสารสหวิทยาการ https://ci.tu.ac.th/journal
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8. รูปแบบการอ้างอิง
หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย
รูปแบบ

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้าข้อความ

ผู้แต่ง 1 คน

ชื่อ—สกุล (ปีพิมพ์, น. )

รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)
ท้ายข้อความ

(ชื่อ—สกุล, ปีพิมพ์, น. )

ผู้แต่ง 1. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์:
สำนักพิมพ์.

ขจีรัตน์ ดวงดาว (2555)

(ขจีรัตน์ ดวงดาว, 2555)

จุมพต สายสุนทร. (2552). กฎหมายระหว่างประเทศ (พิมพ์ครั้งที่
8 แก้ไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

ชูศรี วงศ์รัตนะ (2525, น. 42)
Kidd (1987, pp. 15-16)
ผู้แต่ง 2 คน

(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2525, น. 42)
(Kidd, 1987, pp. 15-16)

Harris, M. B. (1995). Basic statistics for behavioral science

ชื่อ-สกุลคนที่ 1 และคนที่ 2 (ปีพิมพ์, (ชื่อ-สกุลคนที่ 1 และคนที่ 2, ปี
น. )
พิมพ์, น. )

ผู้แต่ง 1, & ผู้แต่ง 2. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์:

กนกอร ทีปชัย และสุณี ไทธนา
(2554)

(กนกอร ทีปชัย และสุณี ไทธนา,
2554)

ปิยะ นากสงค์, และพันธุ์รวี วรสิทธิกุล. (2545). ดูหนังฟังเพลงเล่น

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ
(2536, น. 45)

(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,
2536, น. 45)

Magee, J., & Kramer, J. (2006). Concurrency state

research. Boston: Allyn and Bacon
สำนักพิมพ์.
เกมร้องคาราโอเกะ. กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย.
models & Java programs. West Sussex, UK: John Wiley.
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รูปแบบ

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้าข้อความ

ผู้แต่งใช้นามแฝง

Anderson and Pratl (1995, p.
156)
ชื่อนามแฝง (ปีพิมพ์, น. )

รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)
ท้ายข้อความ

(Anderson & Pratl, 1995, p.
156)
(ชื่อนามแฝง, ปีพิมพ์, น. )

ชื่อนามแฝง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์:
สำนักพิมพ์.

ทมยันตี (2540, น. 49)

(ทมยันตี, 2540, น. 49)

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

บรรณาธิการ ผู้เรียบเรียง หรือ
ผู้รวบรวม

ชื่อบรรณาธิการ ( ปีพิมพ์, น.
หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า)

(ชื่อบรรณาธิการ, ปีพิมพ์, น.
หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า)

ชื่อบรรณาธิการ. (บ.ก.). (ปีพมิ พ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้ง ที่). สถานที่

สุทธินันท์ สมบัติพรหม
(2549, น. 75)

(สุทธินันท์ สมบัติพรหม, 2549, น.
75)

ไพฑูรย์ สินลารัตน์, นพพร ศรีวรวิไล, และอัศวิน แสงพิกุล. (บ.ก.).

พิมพ์: สำนักพิมพ์.
(2552). การบริหารจัดการ แนวคิดและทางเลือกร่วมสมัย.
กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

Berlo (2005)

(Berlo, 2005)

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

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้าข้อความ

ผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์ ยศ หรือ
ฐานันดรศักดิ์ ตำแหน่งทาง
วิชาการ
ไม่ลงคำนำหน้านาม เช่น นาย
นาง นางสาว ผศ. รศ. ศ. ดร.
นพ. พญ. ฯลฯ
ผู้แต่งมีสมณศักดิ์

ชื่อ-สกุล, บรรดาศักดิ์ ยศฯ
(ปีพิมพ์, น. )
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
(2524, น. 14)
ปิ่น มุทุกันฑ์, พ.อ. (2511,
น. 52)
ชื่อสมณศักดิ์ (ปีพิมพ์, น. )
พระพรหมมังคลาจารย์
(2552, น. 8)

ผู้แต่งเป็นกลุ่มบุคคลหรือนิติ
บุคคล ได้แก่ หน่วยงาน
ราชการ หรือกลุ่มบุคคล การ
อ้างอิงครั้งแรกใช้ชื่อเต็ม ส่วน
การอ้างอิงครั้งต่อไปใช้ชื่อ
อักษรย่อ

ชื่อเต็มของหน่วยงาน [อักษร
ย่อ], ปีพิมพ์, น. หรือ p.
หรือ pp. เลขหน้า)
สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ., 2545)
สมศ. (2545)

รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)
ท้ายข้อความ

.

(ชื่อ-สกุล, บรรดาศักดิ์ ยศฯ, ปีพิมพ์,
น. )
(คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2524, น.
14)
(ปิ่น มุทุกันฑ์, พ.อ., 2511, น. 52)

ชื่อ, ฐานันดรศักดิ์. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์:
สำนักพิมพ์.
เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว. (2535). ชีวลิขิต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิช.
Vajiravudh, King of Siam. (1980). Correspondence
Selections. Bangkok: Chulalongkorn University Press
ชื่อสมณศักดิ์ (ปีพิมพ์, น. )
ชื่อสมณศักดิ์ (ชื่อเดิม). (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่
พิมพ์: สำนักพิมพ์.
(พระพรหมมังคลาจารย์, 2552, น. พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน).
8)
(2554). นิพพานคือนิพพาน. กรุงเทพฯ: คณะศิษยานุศิษย์ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
(ชื่อเต็มของหน่วยงาน [อักษรย่อ], ปี ชื่อเต็มของสถาบันหรือหน่วยงาน. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่).
พิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า) สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
(สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา [สมศ.],
2545, น. 58)
(สมศ., 2545, น. 58)

กรมศิลปากร. สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ.
(2543). ปราสาทพนมรุ้ง (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
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รูปแบบ

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้าข้อความ

หนังสือแปล

กรณีงานที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง ชื่อ
บรรณาธิการ
ให้ลงชื่อเรื่องแทนชื่อผู้แต่ง

รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)
ท้ายข้อความ

Technology Information
Access Center (TIAC,
2002, p. 33)
TIAC (2002, p. 33)
ชื่อผู้แต่งภาษาเดิม, (ปีพิมพ์
ฉบับแปล, น. หรือ p. หรือ
pp. เลขหน้า)
ปาร์กเกอร์ (2552)

(Technology Information
Access Center [TIAC], 2002, p.
33)
(TIAC, 2002, p. 33)
(ชื่อผู้แต่งภาษาเดิม, ปีพิมพ์ฉบับแปล
, น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า)

Kiyosaki and Lechter
(2010)

(Kiyosaki & Lechter, 2010)

“ชื่อเรื่อง” หรือ “ชื่อบทที่”
หรือ “ชื่อบทความ,” (ปี
พิมพ์)
“ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
ไทย” (2545)

(“ชื่อเรื่อง” หรือ “ชื่อบทที่” หรือ
“ชื่อบทความ,” ปีพิมพ์)

(ปาร์กเกอร์, 2552)

(“ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย,”
2545)

Ministry of Education, Department of Curriculum and
Instruction Development. (2001). Basic education
curriculum B.E. 2544 [A.D. 2001]. Bangkok: Department
of Curriculum and Instruction Development.
ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่องที่แปล [ชื่อต้นฉบับ] (ชื่อผู้แปล,
ผู้แปล). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์. (ต้นฉบับพิมพ์ ปี ค.ศ. หรือ
พ.ศ.)
ปาร์กเกอร์, อาร์. บี. (2552). ศพคนดัง [High profile] (อิสริยา
ชมภูผล, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: นกฮูก พับลิชชิ่ง.
บริกแฮม, อี. เอฟ., และฮุสตัน, เจ. เอฟ. (2544). การจัดการ
การเงิน [Fundamentals of financial management] (เริงรัก
จำปาเงิน, ผู้แปลและเรียบเรียง) (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: บุ๊คเน็ท. (ต้นฉบับพิมพ์ ปี ค.ศ. 2001).
ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). (ปีพิมพ์). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

หลากความคิด ชีวิตคนทำงาน. (2551). กรุงเทพฯ: แผนงานสุข
ภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ.
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รูปแบบ

การอ้างอิงเอกสารทุตยิ ภูมิ
(Secondary Source)
(อ้างอิงใน)

การอ้างอิงในเนื้อหา

รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)

หน้าข้อความ

ท้ายข้อความ

“Transient viscoelastic flow of
polymer solution” (1975)
ชื่อผู้แต่งเอกสารต้นฉบับ
(อ้างถึงใน หรือ as cited in
ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์เอกสาร
ทุติยภูมิ, หน้า)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช (อ้างถึง
ใน พนม คลี่ฉายา, 2542)

(“Transient viscoelastic flow of
polymer solution,” 1975)
(ชื่อผู้แต่งเอกสารต้นฉบับ, ปีพิมพ์
ต้นฉบับ อ้างถึงใน หรือ as cited in
ชื่อผู้แต่งทุติยภูมิ, ปีพิมพ์ทุติยภูม,ิ
หน้า)
(Reynolds et al., 2004 as cited
in Belinda et al., 2007)

Seidenberg and McClelland’s
study (as cited in Coltheart,
Curtis, Atkins, & Haller, 1993, p.
71)
บทความในหนังสือ หรือบทใน ชื่อผู้แต่ง, (ปีพิมพ์, หน้า หรือ
หนังสือ
บทที่ หรือ chapter)

(Hill & Hlavacek, 1972;
Peterson & Berger, 1972;
Hanan, 1976 as cited in
(ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, หน้า หรือ บทที่
หรือ chapter)

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

พนม คลี่ฉายา. (2539). อิทธิพลและประสิทธิภาพของสื่อเกี่ยวกับ
ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อผู้มีสิทธิ 18-19 ปี
เขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2538. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริม
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม.
Jirapanthong, W. (2010). Development of selection
model to support higher
education. Bangkok: Dhurakij Pundit University.
ชื่อผู้แต่งบทความหรือบท. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความหรือบท. ใน หรือ
In ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.), ชื่อหนังสือ (น.
หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
บรรณาธิการชาวต่างประเทศใส่อักษรย่อชื่อต้นและชื่อรอง ตาม
ด้วยนามสกุล
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รูปแบบ

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้าข้อความ
สมนึก คีรีโต (2549, น. 60-78)

Fisher (1995, pp. 23-40)

วิทยานิพนธ์

ชื่อผู้แต่ง (ปีพิมพ์, น. หรือ p.
หรือ pp. เลขหน้า)
ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ (2553,
น. 10-12)

รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)
ท้ายข้อความ

(สมนึก คีรีโต, 2549, น. 60-78)

ณัฐพล ปัญญโสภณ. (2554). มุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อ
กระบวนการผลิตละครเพื่อการสื่อสาร. ใน ชนัญชี ภังคานนท์
(บ.ก.), กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทายของเอเชีย
แปซิฟิก (น. 23-24). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
(Fisher, 1995, pp. 23-40)
Sinnaeve, G. (2010). Use of near infrared spectroscopy
for the determination of internal quality of entire
apples. In S. Saranwong, & P. Williams (Eds.), Near
infrared spectroscopy: Proceedings of the 14th
International Conference (pp. 255- 259). West Sussex,
UK: IMP.
(ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ
pp. เลขหน้า)
Doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
หรือ master’s thesis สาขา). ชื่อสถาบัน. สถานที่พิมพ์.
(ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์, 2553, น. 10- ก้องเกียรติ บูรณศรี. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็น
12)
ผู้ประกอบการขององค์การ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลการดา
เนินงานในพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ปริญญา
นิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
กรุงเทพฯ
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รูปแบบ

รายงานการวิจัย

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้าข้อความ

ท้ายข้อความ

Alamazi (1993, p. 48)

(Alamazi, 1993, p. 48)

ชื่อผู้วิจัย (ปีพิมพ์, น. หรือ p.
หรือ pp. เลขหน้า)
พินิจ ทิพย์มณี (2553, น. 20-21)

Jirapanthong (2010, pp. 12-15)

เอกสารการประชุมทาง
วิชาการ

รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)

ชื่อผู้แต่ง (ปีพิมพ์, น. หรือ p.
หรือ pp. เลขหน้า)
ชัชพล มงคลิก (2552, น.
46)

Nickels, D. W. (2005). The relationship between ITbusiness alignment and organizational culture: An
exploratory study (Doctoral dissertation). University of
Memphis. USA.
(ชื่อผู้วิจัย, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (รายงานผลการวิจัย). สถานที่พมิ พ์:
pp. เลขหน้า)
สำนักพิมพ์.
(พินิจ ทิพย์มณี, 2553, น. 20-21) พินิจ ทิพย์มณี. (2553). การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
(Jirapanthong, 2010, pp. 12-15) Chitnomrath, T. (2011). A study of factors regarding firm
characteristics that affect financing decisions of public
companies listed on the stock exchange of
Thailand (Research report). Bangkok: Dhurakij Pundit
University.
(ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความหรือชื่อเรื่องของบท. ใน หรือ In ชื่อ
pp. เลขหน้า)
บรรณาธิการ (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.), ชือ่ การประชุม (น. หรือ
p. หรือ pp. เลขหน้า). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
(ชัชพล มงคลิก, 2552, น. 46)
ชัชพล มงคลิก. (2552). การประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ในการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์: กรณีศึกษา
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(Soutar & Mazzarol, 1995, pp.
85-110)

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา. ใน การประชุมวิชาการการบริหาร
และการจัดการ ครั้งที่ 5 (น. 46). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์.
Soutar, G., & Mazzarol, T. W. (1995). Gaining competitive
advantage in education services exports: Forward
integration and strategic alliances in a maturing market.
In G. Tower (Ed.), Proceeding of the Academy of
International Business Southeast Asia Regional
Conference, Asia Pacific International Business:
Regional integration and global competitiveness (pp.
85-110). Perth: Murdoch University.
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วารสาร หนังสือพิมพ์ ฉบับพิมพ์
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การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้าข้อความ
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Siriwongworawat (2003, pp. 38-43)

บทความที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง
หรือชื่อผู้เขียนบทความ

“ชื่อบทความ,” (ปีพิมพ์, น. หรือ p.
หรือ pp. เลขหน้า)
“การทางานเชิงรุก: ทักษะที่สร้างไม่
ยาก” (2550, น. 62-69)
“Linking corporate
entrepreneurship to strategy,
structure and process:

รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)

ท้ายข้อความ
(ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, น. หรือ p. หรือ pp. ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขของปีที่
เลขหน้า)
(เลขของฉบับที่), เลขหน้า.
(ปิยะวิทย์ ทิพรส, 2553, น. 103-119) ปิยะวิทย์ ทิพรส. (2553). การจัดการป้องกันและลดสารให้
กลิ่นโคลน Geosmin ใน ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ.
วารสารสุทธิปริทัศน์, 24(72), 103-119.
(Siriwongworawat, 2003, pp. 38Siriwongworawat, S. (2003). Use of ICT in Thai
43)
libraries: An overview. Program: Electronic Library
and Information Systems, 37(1), 38-43.
(“ชื่อบทความ,” ปีพิมพ์, น. หรือ p.
ชื่อบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อวารสาร, เลขปีท(ี่ เลขฉบับที่),
หรือ pp. เลขหน้า)
เลขหน้า.
(“การทำงานเชิงรุก: ทักษะที่สร้างไม่
การขับเคลื่อนเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม. (2554).
ยาก,” 2550, น. 62-69)
พลาสติก, 45-52.
(“Linking corporate
IEEE CCNC 2011 highlights latest advances in
entrepreneurship to strategy,
anytime, anywhere consumer communication.
structure and process:
(2011). IEEE Communications Magazine, 49(3), 1415.
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(Boonnoon, 2011, p. 7A)
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Boonnoon, J. (2011, April 28). Manufacturers
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Cooper (2007)

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม)

ทีมข่าวเศรษฐกิจ. (2554, 3 พฤษภาคม). บางจากฟุ้งไตรมาสแรกปี 54
กาไรพุ่งกว่า 1.4 พันล้าน. ไทยรัฐ. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2554, จาก
http://www.thairath. co.th/content/eco/168677
Kehr, D. (2011, May 1). The hard work of comedy and
straight-shooting. Bangkok Post. Retrieved September, 17
2015, from
http://mic.matichon.co.th/imagedoc/54/21/19/54211902.PDF

18

