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การเขียนอ้างอิง 
 การเขียนอ้างอิงเป็นการบอกแหล่งที่มาของข้อมูล ข้อความหรือแนวคิดที่น ามาใช้ในการเขียน

วิทยานิพนธ์ การเขียนเอกสารวิชาการ การเขียนรายการการวิจัย และเอกสารวิชาการอื่นๆ  ซึ่งเป็น

จรรยาบรรณของนักเขียนที่ควรมี เพื่อเป็นการให้เกียรติและรับรู้สิทธิของเจ้าของผลงานที่ถูกน ามาอ้าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก าหนดใช้การเขียนอ้างอิงตามแบบ American Psychological Association 

(APA) (ฉบับพิมพ์ที่ 6) ค.ศ. 2010 ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ การเขียนเอกสารวิชาการ การเขียนรายงานการ

วิจัย และเอกสารวิชาการอื่นๆ และก าหนดใช้ประเภทตัวอักษร TH SarabunPSK โดยได้รวบรวมและเรียบ

เรียงล าดับเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา เฉพาะรูปแบบระบบนาม-ปี และการ

อ้างอิงแยกจากเนื้อหา ซึ่งเป็นเขียนรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมท้ายเล่มรายงาน  

ส่วนที่ 1 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 
 เป็นวิธีเขียนอ้างอิงงานที่ผู้เขียนน ามาอ้างในเนื้อหาของงานตน เพื่อสนับสนุนความคิด/งานเขียน เป็น

การระบุแหล่งที่มาอย่างย่อไว้ที่หน้าหรือท้ายข้อความที่มีการอ้าง เพื่อแนะไปยังแหล่งข้อมูลในรายการอ้างอิงที่

เรียงล าดับอักษรชื่อที่ท้ายเลม่รายงาน โดยก าหนดใช้ระบบนาม-ปี (ชื่อผูแ้ต่ง, ปีพิมพ)์ โดยผู้แต่งชาวต่างประเทศ 

ลงเฉพาะชื่อสกุล ส าหรับปีพิมพ์หากไม่มีใหใ้ช้ค าว่า “ม.ป.ป.” หรือ “n.d.” 

 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาระบบนาม – ปี มี 3 ลักษณะ ซึ่งสามารถใช้ปนกันได้ตลอดเล่มรายการ ดังนี ้

1. เน้นข้อความ ข้อมูลนามปีอยูท่้ายข้อความ  รูปแบบ : (ชื่อผู้แต่ง, ปี) 

ตัวอย่าง  ................................... (ฉวีวรรณ หุตะเจริญ, 2533; Mitchell, 1989) 

2. เน้นผู้แต่ง ข้อมูลนามปีอยูห่น้าข้อความ  รูปแบบ : ชื่อผูแ้ต่ง (ปี) 

ตัวอย่าง  Elouard (1994) ได้รวบรวมผลงาน..................... 

3. เน้นผู้แต่งและป ี     รูปแบบ : เขียนทั้งหมดในเนือ้ความ 

ตัวอย่าง  ในปี 1992 Thomas ได้ศึกษาอนุกรมวิธานของปลวก พบว่า................................... 

 ส าหรับการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาทีละหลายๆ งาน ให้เขียนอ้างอิง ดังนี้ 

กรณีหลายงาน แต่ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เขียนอ้างเรียงตามปี 

ตัวอย่าง งานวิจัยในอดีต (Anderson, 1977, 1980, in press) ชี้ชัดว่า ...................... 

กรณีหลายงาน ผู้แต่งคนเดียวกัน แต่ปีซ้ ากัน ให้เขียนอ้างระบุอักษร ก, ข (ภาษาไทย) หรือ a, b  

(ภาษาต่างประเทศ) ก ากับที่ปี 
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ตัวอย่าง Dingkuhn (1990a, 1990b) พบว่า ...................... 

กรณีหลายงาน โดยผู้แต่งทั้งคนไทย และชาวต่างประเทศ ให้เขียนอ้างเรียงผู้แต่งคนไทยก่อน แล้วตาม

ด้วยผู้แต่งชาวต่างประเทศ 

ตัวอย่าง ................................(บ ารุง กลัดเจริญ และฉวีวรรณ วีณาวงศ์, 2527; Kankel, 1981) 

กรณีการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาการสื่อสารส่วนบุคคล ให้เขียนชื่อ นามสกุล (คนไทย) หรือระบุอักษร

ย่อช่ือต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี) และนามสกุล (ชาวต่างประเทศ ตามด้วยค าว่า “personal communication”  

หรือ “การสื่อสารส่วนบุคคล” และวันเดือนปีที่สื่อสาร 

ตัวอย่าง วิจิตร ศรีสอ้าน (การสื่อสารส่วนบคุคล, 27 กรกฎาคม 2540) 

 R.D. Stueart, personal communication, September 19, 1997) 

กรณีการอ้างส่วนชี้เฉพาะเจาะจงของแหล่งสารสนเทศ เพื่อระบุต าแหน่งที่ถูกต้องในเนื้อหา สามารถ

ระบุเลขหน้าในการอ้างอิงได้ โดยใช้ค าย่อ p/pp. = page หรือ น. = หน้า แต่ค าว่า chapter หรือบทหรือ

หน่วย ไม่ใหใ้ช้ค าย่อ 

ตัวอย่าง (Durr, 1984, p.33) 

 Vernam (1994, chapter 2) 

 ประเวศ วะสี (2538, น.21) 
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ตารางสรุปรูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 
ประเภท

การอ้าง 

หน้าข้อความ 

ครั้งแรก 

หน้าข้อความ 

ครั้งต่อมา 

ท้ายข้อความ 

ครั้งแรก 

ท้ายข้อความ 

ครั้งต่อมา 

ผู้แต่ง  

1 คน 

วิจิตร ศรีสอ้าน  

   (2555) 

Walker (2007) 

วิจิตร ศรีสอ้าน  

   (2555) 

Walker (2007) 

(วิจิตร ศรีสอ้าน,  

  2555) 

(Walker, 2007) 

(วิจิตร ศรีสอ้าน,  

   2555) 

(Walker, 2007)        

ผู้แต่ง  

2 คน 

กนกอร ทีปชัย และ     

  สุณี ไทธนา (2554) 

Walker and Allen     

   (2004) 

กนกอร ทีปชัย  

  และสุณี ไทธนา  

  (2554) 

Walker and Allen  

    (2004) 

(กนกอร ทีปชัย และ 

    สุณี ไทธนา, 2554) 

(Walker & Allen,    

    2004) 

(กนกอร ทีปชัย และ 

  สุณี ไทธนา, 2554) 

(Walker & Allen,  

   2004) 

ผู้แต่ง  

3-5 คน 

คมศร เมธีกุล, นัดดา       

   คมคาย, และกิ่งแก้ว    

   ทวี (2553) 

Bradley, Ramirez,  

   and Soo (1999) 

คมศร เมธีกุล และ 

   คณะ (2553) 

Bradley et al.  

   (1999) 

(คมศร เมธีกุล, นัดดา  

  คมคาย, และกิ่งแก้ว  

  ทวี, 2553) 

(Bradley, Ramirez, &  

   Soo,1999) 

(คมศร เมธีกุล และ 

  คณะ, 2553) 

(Bradley et al.,1999) 

ผู้แต่ง  

6 คนขึ้นไป 

ศรีสุภา และคณะ   

  (2550) 

Omega et al. (2002) 

ศรีสุภา และคณะ  

   (2550) 

Omega et al.  

  (2002) 

(ศรีสุภา และคณะ,  

   2550) 

(Omega et al., 2002) 

(ศรีสุภา และคณะ,  

   2550) 

(Omega et al., 2002) 

หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ  

   (ศธ, 2556) 

มหาวิทยาลัยรังสิต  

   (2557) 

ศธ (2556) 

มหาวิทยาลัยรังสิต  

   (2557) 

(กระทรวงศึกษาธิการ,  

   2556) 

(มหาวิทยาลัยรังสิต,  

   2557) 

(ศธ, 2556) 

(มหาวิทยาลัยรังสิต,  

   2557) 

นามแฝง ทมยันตี (2540,  

   น. 49) 

ทมยันตี (2540, 

  น.49) 

(ทมยันตี, 2540, 

  น.49) 

(ทมยันตี, 2540,  

  น.49) 

สมณศักดิ์ พระพรหมมังคลา 

   จารย์  (2552,  

   น. 8) 

พระพรหมมังคลา 

   จารย์ (2552,  

    น. 8) 

(พระพรหมมังคลา 

   จารย์, 2552, น. 8) 

(พระพรหมมังคลา 

   จารย,์ 2552,  

   น. 8) 
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ประเภท

การอ้าง 

หน้าข้อความ 

ครั้งแรก 

หน้าข้อความ 

ครั้งต่อมา 

ท้ายข้อความ 

ครั้งแรก 

ท้ายข้อความ 

ครั้งต่อมา 

ไม่มีชื่อผู้

แต่งใช้ชื่อ

เรื่องแทน 

สหรัฐอเมริกากับ 

   เวียดนาม (2530,  

   น. 3) 

สหรัฐอเมริกากับ 

   เวียดนาม (2530,  

   น. 3) 

(สหรัฐอเมริกากับ 

   เวียดนาม, 2530,  

   น. 3) 

(สหรัฐอเมริกากับ 

   เวียดนาม, 2530,  

   น. 3) 
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ส่วนที่ 2 การเขียนรายการอ้างอิง 
 การอ้างอิงแยกจากเนื้อหาหรือการเขียนรายการอ้างอิงไว้ท้ายเล่ม เป็นแจ้งรายละเอียดส าคัญของ

เอกสารที่ผู้เขียนน ามาอ้างไว้ ช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นคืนและใช้แหล่งสารสนเทศได้จริงตามที่ระบุ โดยวิธีการ

เขียนให้ใช้ตามที่ผู้ให้ทุนก าหนด ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้รูปแบบ APA (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6) 

เพื่อให้เข้าใจค าที่มักพบบ่อย ได้แก่ ค าว่า “เอกสารอ้างอิง (Reference)” เป็นบัญชีรายช่ือเอกสารอ้างอิงที่ระบุ

รายละเอียดของเอกสารประเภทต่างๆ ที่ผู้เขียนน ามาอ้างอิงในเนื้อหาทุกรายการตามรูปแบบการเขียนที่เป็น

แบบแผน ส าหรับค าว่า “บรรณานุกรม (Bibliography)” เป็นการน ารายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่

เขียนมารวบรวมไว้ตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง หรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิง เพื่อแนะน าให้ผู้อ่าน

ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม (นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์, 2558)  

 

หลักการและแนวทางการเขียนรายการอ้างอิง 
 รายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาทุกรายการต้องปรากฏเป็นรายการอ้างอิงท้ายเล่มรายงาน รวมถึงชื่อผู้

แต่งและปีที่ปรากฏเป็นรายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาต้องตรงกับผู้แต่งและปีที่ปรากฏในรายการอ้างอิงท้าย

เล่มรายงาน  

ชื่อผู้แต่ง  

 กรณีคนไทย ก าหนดให้ใช้ชื่อต้นและสกุล ไม่มีค าน าหน้านาม ต าแหน่งทางวิชาการ ค าเรียกทาง

วิชาชีพ และยศต่างๆ 

 กรณีชาวต่างประเทศ ก าหนดให้ใช้   

 กรณีผู้แต่ง 2-7 คน ให้ลงหมด โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาพ (,) ก่อนคนสุดท้ายใช้เครื่องหมาย “&” 

หรือ “และ”   

 แต่หากมีผู้แต่งตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป ก าหนดให้ลง ชื่อผู้แต่ง 6 คนแรก,/…/ชื่อคนสุดท้าย. 

 กรณีผู้แต่งเป็นสถาบัน/นิติบุคคล ก าหนดใช ้    

 กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ก าหนดใส่ชื่อเรื่องแทนชื่อผู้แต่ง  

ปีพิมพ ์

 พิมพ์ตามปรากฏในเครื่องหมายวงเล็บ กรณีไม่ปรากฏปีพิมพ์ให้ใช้ “ม.ป.ป.” หรือ “n.d.” 

------------------------------ 

ชื่อสกุล,/อักษรย่อช่ือกลาง (ถ้ามี)/อักษร

ย่อช่ือต้น 

ชื่อหน่วยงานใหญ่.//หน่วยงานย่อยย่อช่ือ

ต้น 

หมายเหตุ    เครื่องหมาย / คือ การเว้น หรือการเคาะ Spacebar 
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ชื่อเรื่อง 

 กรณีภาษาต่างประเทศ ให้พิมพ์อักษรตัวใหญ่ขึ้นต้น และค าเฉพาะ ยกเว้นค าน าหน้านาม บุพบท 

สันธาน เช่น a, and, the, on, at, to  

ครั้งที่พิมพ ์

 ระบุต้ังแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป เช่น พิมพ์ครั้งที่ 2      2nd ed. 

เมืองที่พิมพ ์

 ระบุช่ือเมืองที่ปรากฏ หากมีหลายเมืองให้ลงชื่อเมืองแรก กรณีไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ใหใ้ช้ “ม.ป.ท.” 

หรือ “n.p.” 

ส านักพิมพ ์

 ระบุเฉพาะชื่อส านักพิมพ์ที่ปรากฏ ค าประกอบอ่ืนๆ ให้ตดัออก ยกเว้นส านักพิมพ์ของ

สถาบันอุดมศึกษา เช่น ส านกัพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง  

หนังสือ 
 

 

ตัวอย่าง 

ครรชิต มาลัยวงศ,์ ประดิษฐา ศิริพันธ,์ รังสมิา เพ็ชรเม็ดใหญ่, และอติพร หวังวัชรกุล. (2537).  บรรณารักษ์  

ศูนย์บริการ และการสืบค้นสารสนเทศในปี 2000.  พมิพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: ส านักงานพัฒนา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 

Mathews, J., Berrett, D., & Brillman, D. (2012). The business of  fancydancing: Stories and  

poems. Brooklyn, NY: Hang Loose Press. 

 

 
 

ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
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หนังสือรวมบทความ 
  

 

*** ชื่อบรรณาธิการลงแบบไม่กลับค า *** 

ตัวอย่าง 

กอบเดช พิสิทธิ์พร.  (2537).  การอนุรักษ์มรดกไทย.  ใน สมสวิถ โอสถ (บ.ก.), การพัฒนาโลก (น.100-201).  

กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 

Von Wahlde, B., & Schiller, N.  (1993).  Creating the virtual library : Strategic issues. In L.M.  

Saunders (Ed.), The virtual library : Visions and realities (p.68-91).  Westport, CT.: 

Meckler. 
 

หนังสือแปล 
 

 

ตัวอย่าง 

ฮอว์คิง, เอส ดังบลิว.  (2552).  ประวัติย่อของกาลเวลา ฉบับภาพประกอบ [The illustrated: A brief  

history of time]  (พิมพ์ครัง้ที่ 17) (ปิยบตุร บุรีค า และอรรถกฤต ฉัตรภูม,ิ ผู้แปล).  กรุงเทพฯ:  

มติชน. 

 

บทความวารสาร 
 

 

ตัวอย่าง  

ปัฐมาภรณ์ พมิพ์ทอง, และนฤมล ยุตาคม.  (2549).  การเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องการละลายของนักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาปีที่ 6.  วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สังคมศาสตร์), 27 (1), 1–8.  

Binney, D.  (2010).  The knowledge management spectrum – understanding the KM 

         landscape. Journal of knowledge management, 5 (1), 33–42. 

ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อหนังสือ [ชื่อต้นฉบับ]  (ครั้งที่พมิพ์) (ชื่อผู้แปล, ผู้แปล).//สถานทีพ่มิพ:์/ 
ส านักพิมพ์. 

 

ผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความหรือชื่อบท.//ใน/ช่ือบรรณาธิการ 
           (บ.ก.หรือ Ed.),//ชือ่หนังสือ (น.หรือp. x-xx).//สถานที่พิมพ:์/ส านักพิมพ์. 

ผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่หรอืเล่มที่ (ฉบับที่),/เลข 
หน้า. 
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บทความออนไลน ์
– มีเลข DOI (Digital Object Identifier) 

 

ตัวอย่าง  

Senior, B., & Swailes, S.  (2007).  Inside management teams: Developing a teamwork survey  

instrument.  British Journal of Management, 18, 138-153. doi: 10.1111/j.1467- 

8551.2006.00507.x 

 

– ไม่มีเลข DOI (Digital Object Identifier) 

 

 

ตัวอย่าง 

Bibi, S., Saqlain, S., &Mussawar, B. (2016). Relationship between Emotional Intelligence and  

Self Esteem among Pakistani University Students. Journal Psychology & 

Psychotherapy, 6, 1-6. Retrieved from https://www.omicsonline.org/open-

access/relationship-between-emotional-intelligence-and-self-esteem-among-

pakistani-university-students-2161-0487-1000279.pdf 
 

หนังสือพมิพ์ 
 

 

ตัวอย่าง 

ความหวังใหม่ของมะเร็งล าไส้ ทาร์เก็ตเทอราปี. (2550, 7 มิถุนายน). ประชาชาติธุรกิจ, น.63. 

ปิยวรรณ ผลเจริญ.  (2553, 21 สิงหาคม). เรียนรู้นิคมจูลง่สิงคโปร์ต่อยอดแนวคิดอุตฯ เชิงนิเวศไทย.  มติชน,  

น.7. 

 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปี).//ช่ือบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที,่/หน้าเริ่มต้น-สิ้นสุด.  doi/:/xxxxxxxxxxx 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปี).//ช่ือบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที,่/หน้าเริ่มต้น-สิ้นสุด. Retrieved from  
http://www.xxxxxxxxxxx 

ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ป,ี วันเดือน).//ช่ือบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,/น.หรือ p. 
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Schwartz, J. (2001, August 3). Obesity affects economic, social status.  The Washington Post,  

p. A1, A4.  
 

นิตยสารออนไลน์ 
 

 

ตัวอย่าง 

Clay, R.  (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists fight back against the misuse of  

research. Monitor on Psychology, 39(6).  Retrieved from  

http://www.apa.org/monitor/2008/06/ideology.aspx 
 

ข้อมูลที่ค้นได้จากอินเตอร์เน็ต 
 

 

ตัวอย่าง 

ดวงใจ กาญจนศิลป์.  (2552). หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ : ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่.  สืบค้นจาก  

http://203.158.6.11:8080/sutir/bitstream/123456789/3020/1/AR10.pdf 

Kenney, G. M., Cook, A., & Pelletier, J. (2009).  Prospects for reducing uninsured rate among  

children.  Retrieved from http://www.urban’.org/url.cfm?ID=411823 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
 

 

 

 

 

ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ป,ี เดือน).//ชื่อบทความ.  ใน ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก.หรือ Ed.),//ชื่อการ 
ประชุม.//การประชุมสัมมนาจัดโดย หรือ Symposium conducted at the meeting of  
ชื่อองค์กร, สถานที่. 

ชื่อผู้แต่ง.//(ป,ี เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่)เลขหน้า).  Retrieved from  
http://www.xxxxxxxxxxx 

ผู้แต่ง.//(ปี).//ชื่อเอกสาร.//สืบค้นจาก หรอื Retrieved from http://www.xxxxxx 
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ตัวอย่าง 

วิจิตร ศรีสอ้าน.  (2540).  ขอ้มูลสารสนเทศในการตัดสินใจวางระบบการศึกษาไร้พรมแดน“แผนมทส”. ใน  

เอกสารการสัมมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจัดการยุคโลกไร้พรมแดน.  การ 

ประชุมสัมมนาจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา. 

Saracevic, T.  (1991, July).  Individual differences in organizing and retrieval information. 

          In J. Griffiths (Ed.),  Proceeding of the 54th Annual Meeting of the American 

           Society for Information Science. Symposium conducted at the meeting of the  

American Society for Information Science, Medford, NJ. 
 

เอกสารและโปสเตอร์น าเสนอในที่ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
 

 

 

ตัวอย่าง 

Porter, M., Omar, M., Campus, C., & Edinburgh, S. (2008, January). Marketing to the 

 bottom of the pyramid: Opportunities in emerging markets. Paper presented  

 at the 7th International Congress Marketing Trends, Venice, Italy. Retrieved from  

http://www.escp-eap.eu/conferences/marketing/2008_cp/Maktoba.pdf 

 

วิทยานิพนธ ์
 

 

ตัวอย่าง 

กมลวรรณ กลิน่เจริญ. (2547).  การสร้างเอกสาร XML จากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญา 

มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์).  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ. 

Knight, A. (2001). Exercise and osteoarthritis of the knee (Unpublished master's  

 dissertation). Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand. 

ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ป,ี เดือน).//ชื่อเอกสารหรือโปสเตอร์.//เอกสารหรือโปสเตอร์น าเสนอใน 
การประชุมของชื่อการประชุม.//สถานที่. 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์ (การศึกษาอิสระหรอืวิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต 
หรือดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์).//ชื่อมหาวิทยาลัย, จังหวัด. 
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วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูล 
 

 

 

ตัวอย่าง 

MI Pflieger, J. C. (2009). Adolescents' parent and peer relations and romantic outcomes in 

 young adulthood (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations 

 & Theses Global database. (UNo. 3371229) 

Thomas, R. (2009). The making of a journalist: The New Zealand way (Doctoral thesis,  

 Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand). Retrieved from  

 http://hdl.handle.net/10292/466 

 

การสัมภาษณ ์
 

 

ตัวอย่าง 

แม้นมาส ชวลิต.  (2519, 7 ธันวาคม).  ผู้อ านวยการกองหอสมุดแห่งชาติ.  [บทสัมภาษณ์.] 

 

ข้อมูลสื่อสารออนไลน์ 
 

 

 

ตัวอย่าง 

Blog 

Hirst, M. (2009, April 3). Public television for $1 a day [Web log post]. Retrieved from  

http://ethicalmartini.wordpress.com/2009/04/03/public-television-for-1-a-day/ 

Author, A. A. (date). Title of doctoral dissertation or master's thesis  
 (Doctoral dissertation or Master's thesis). Retrieved from Name of  

database.  
 (Accession or Order No.) 

Author, A. A. (Year, Month Day). Title of post [Description of form]. Retrieved from 
 http://www.xxxxxx 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.//(ป,ี วัน เดือน).//ต าแหน่ง (ถ้ามี).//[บทสัมภาษณ์.] 
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 YouTube video 

Bellofolletti. (2009, April 8). Ghost caught on surveillance camera [Video file].  

 Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Dq1ms2JhYBI&feature=related 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Dq1ms2JhYBI&feature=related
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