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การเขียนอ้างอิง 
 การเขียนอ้างอิงเป็นการบอกแหล่งที่มาของข้อมูล ข้อความหรือ

แนวคิดท่ีนำมาใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ การเขียนเอกสารวิชาการ การ

เขียนรายการการวิจัย และเอกสารวิชาการอื่น ๆ ซึ่งเป็นจรรยาบรรณ

ของนักเขียนที่ควรมี เพื่อเป็นการให้เกียรติและรับรู้สิทธิ์ของเจ้าของ

ผลงานที่ถูกนำมาอ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารีกำหนดใช้ การ

เ ขี ย น อ้ า ง อิ ง ต ามแบบ  American Psychological Association 

(APA) (ฉบับพิมพ์ที่ 6) ค.ศ. 2010 สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ การเขียน

เอกสารวิชาการ การเขียนรายงานการวิจัย และเอกสารวิชาการอื่น ๆ 

และกำหนดใช้ประเภทตัวอักษร TH SarabunPSK โดยได้รวบรวมและ

เรียบเรียงลำดับเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การอ้างอิงแบบแทรกใน

เนื้อหา เฉพาะรูปแบบระบบนาม-ปี และการอ้างอิงแยกจากเนื้อหา ซึ่ง

เป็นเขียนรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมท้ายเล่มรายงาน  
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ส่วนที่ 1 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 
 เป็นวิธีเขียนอ้างอิงงานที่ผู้เขียนนำมาอ้างในเนื้อหาของงาน

ตน เพื่อสนับสนุนความคิด/งานเขียน เป็นการระบุแหล่งที่มาอย่างย่อ

ไว้ที่หน้าหรือท้ายข้อความที่มีการอ้าง เพื่อแนะไปยังแหล่งข้อมูลใน

รายการอ้างอิงที่เรียงลำดับอักษรชื่อที่ท้ายเล่มรายงาน โดยกำหนดใช้

ระบบนาม-ปี (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์) โดยผู้แต่งชาวต่างประเทศ 

ลงเฉพาะชื ่อสกุล สำหรับปีพิมพ์หากไม่มีให้ใช้คำว่า “ม.ป.ป.” 

หมายถึง ไม่ปรากฏปีพิมพ์ หรือ “n.d.” หมายถึง no date 

 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาระบบนาม – ปี มี 3 ลักษณะ ซ่ึง

สามารถใช้ปนกันได้ตลอดเล่มรายงาน ดังนี้ 

1. เน้นข้อความ ข้อมูลนามปีอยู่ท้ายข้อความ

 รูปแบบ : (ชื่อผู้แต่ง, ปี)  

ตัวอย่าง   

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

 

2. เน้นผู้แต่ง ข้อมูลนามปีอยู่หน้าข้อความ 

 รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง (ปี) 

ตัวอย่าง   

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

ร ู                                   

ปแบบ : (ชื่อรูปแบบ : 

(ชื่อผู้แต่ง, ปี)ผู้แต่ง, ปี) 
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3. เน้นผู้แต่งและปี   

 รูปแบบ : เขียนทั้งหมดในเนื้อความ 

ตัวอย่าง  

     ในปี 1992 Thomas ได้ศึกษาอนุกรมวิธานของปลวก พบว่า.... 

 

สำหรับการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาทีละหลายๆ งาน ให้เขียน

อ้างอิง ดังนี้ 

กรณีหลายงาน แต่ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เขียนอ้างเรียงตามปี 

ตัวอย่าง  

งานวิจัยในอดีต (Anderson, 1977, 1980, in press) ชี้ชัด

ว่า ...................... 

 

กรณีหลายงาน ผู้แต่งคนเดียวกัน แต่ปีซ้ำกัน ให้เขียนอ้าง

ระบุอักษร ก, ข (ภาษาไทย) หรือ a, b (ภาษาต่างประเทศ) กำกับที่ปี 

ตัวอย่าง 

 Dingkuhn (1990a, 1990b) พบว่า ...................... 
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กรณีหลายงาน โดยผู้แต่งทั้งคนไทย และชาวต่างประเทศ ให้

เขียนอ้างเรียงผู้แต่งคนไทยก่อน แล้วตามด้วยผู้แต่งชาวต่างประเทศ 

ตัวอย่าง  

.........................(บำรุง กลัดเจริญ และฉวีวรรณ วีณาวงศ์, 

2527; Kankel, 1981) 

กรณีการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาการสื่อสารส่วนบุคคล ให้

เขียนชื่อ นามสกุล (คนไทย) หรือระบุอักษรย่อชื่อต้นและชื่อกลาง 

(ถ้ามี) และนามสกุล (ชาวต่างประเทศ ตามด้วยคำว่า “personal 

communication” หรือ “การสื่อสารส่วนบุคคล” และวันเดือนปีที่

สื่อสาร 

ตัวอย่าง  

วิจิตร ศรีสอ้าน (การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 กรกฎาคม 2540) 

 R.D. Stueart, personal communication, September 

19, 1997) 

กรณกีารอ้างส่วนชี้เฉพาะเจาะจงของแหล่งสารสนเทศ เพ่ือ

ระบุตำแหน่งที่ถูกต้องในเนื้อหา สามารถระบุเลขหน้าในการอ้างอิง

ได้ โดยใช้คำย่อ p/pp. = page หรือ น. = หน้า แต่คำว่า chapter 

หรือบทหรือหน่วย ไม่ให้ใช้คำย่อ 
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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 ทีปชยั และ     

  สุณี ไทธนา (2554) 

Walker and Allen     

   (2004) 

กนกอร ทีปชยั  

  และสุณี ไทธนา  

  (2554) 

Walker and   

   Allen (2004) 

(กนกอร ทีปชยั   

  และสุณี ไทธนา,    

  2554) 

(Walker & Allen,    

    2004) 

(กนกอร ทีปชยั 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,  

   และกิ่งแกว้ ทวี,  

    2553) 

(Bradley,  

   Ramirez, &  

   Soo,1999) 

(คมศร เมธีกุล และ 

  คณะ, 2553) 

(Bradley et al.,1999) 

ผู้แต่ง  

6 คนขึ้น

ไป 

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) 
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ประเภท

การอ้าง 

หน้าข้อความ 

ครั้งแรก 

หน้าข้อความ 

ครั้งต่อมา 

ท้ายข้อความ 

ครั้งแรก 

ท้ายข้อความ 

ครั้งต่อมา 

หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ  

   (ศธ, 2556) 

มหาวิทยาลัยรังสิต  

   (2557) 

ศธ (2556) 

มหาวิทยาลัย 

  รังสิต (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) 

สมณศักดิ ์ พระพรหมมังคลาจารย ์ 

(2552, น. 8) 

พระพรหมมังคลา 

   จารย ์(2552,  

    น. 8) 

(พระพรหมมังคลา 

   จารย์, 2552, น. 8) 

(พระพรหมมังคลา 

   จารย์, 2552,  

   น. 8) 

ไม่มีชื่อผู้

แต่งใช้ชื่อ

เร่ืองแทน 

สหรัฐอเมริกากับ 

 เวียดนาม (2530, น. 3) 

สหรัฐอเมริกากับ 

 เวียดนาม  

  (2530, น. 3) 

(สหรัฐอเมริกากับ 

   เวยีดนาม, 2530,  

    น. 3) 

(สหรัฐอเมริกากับ 

   เวยีดนาม, 2530,    

   น. 3) 
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ส่วนที่ 2 การเขียนรายการอ้างอิง 
 การอ้างอิงแยกจากเนื้อหาหรือการเขียนรายการอ้างอิงไว้

ท้ายเล่ม เป็นแจ้งรายละเอียดสำคัญของเอกสารที่ผู้เขียนนำมาอ้างไว้ 

ช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นคืนและใช้แหล่งสารสนเทศได้จริงตามที่ระบุ 

โดยวิธีการเขียนให้ใช้ตามที่ผู ้ให้ทุนกำหนด สำหรับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีใช้รูปแบบ APA (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6) เพื่อให้เข้าใจ

คำที่มักพบบ่อย ได้แก่ คำว่า “เอกสารอ้างอิง (Reference)” เป็น

บัญชีรายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ระบุรายละเอียดของเอกสารประเภท

ต่าง ๆ ที่ผู้เขียนนำมาอ้างอิงในเนื้อหาทุกรายการตามรูปแบบการ

เขียนที่เป็นแบบแผน สำหรับคำว่า “บรรณานุกรม (Bibliography)” 

เป็นการนำรายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เขียนมารวบรวมไว้

ตามลำด ับอ ักษรช ื ่อผ ู ้แต ่ง หร ือข ้อม ูลอ ื ่น  ๆ เพ ิ ่มเต ิมจาก

เอกสารอ้างอิง เพื่อแนะนำให้ผู้อ่านได้ศึกษาค้นคว้าเรื ่องดังกล่าว

เพ่ิมเติม (นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์, 2558)  
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หลักการและแนวทางการเขียนรายการอ้างอิง 
 รายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาทุกรายการต้องปรากฏเป็น

รายการอ้างอิงท้ายเล่มรายงาน รวมถึงชื่อผู้แต่งและปีที่ปรากฏเป็น

รายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาต้องตรงกับผู้แต่งและปีที่ปรากฏใน

รายการอ้างอิงท้ายเล่มรายงาน  

ชื่อผู้แต่ง 

 กรณีคนไทย กำหนดให้ใช้ชื่อต้นและสกุล ไม่มีคำนำหน้า

นาม ตำแหน่งทางวิชาการ คำเรียกทางวิชาชีพ และยศต่าง ๆ 

 กรณีชาวต่างประเทศ กำหนดให้ใช้   

 

เช่น  สุภมาส อังศุโชติ. 

 Luffman, J. M.  

 De Francis, J. 

 

 กรณผีู้แต่ง 2-7 คน ให้ลงหมด โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย

จุลภาพ (,) ก่อนคนสุดท้ายใช้เครื่องหมาย “&” หรือ “และ”   

เช่น  ปิยะ นากสงค์, และพันธุ์รวี วรสิทธิกุล. 

 Hansmann, U., Merk, L., & Bulleen, C.V. 

ชื่อสกุล,/อักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี)/อักษร

ย่อชื่อต้น 
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 แต่หากมีผู้แต่งตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป กำหนดให้ลง ชื่อผู้แต่ง 6 

คนแรก,/…/ชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย. 

เข่น  ปรีดา อุ่นเรือน, สมชาย ตระกูลกิจ, ไพบูลย์ ใจดี, วัฒนา  
  เกียรติรัตน์, สุวรรณ เปี่ยมไสว, วิไลพร คล่อง 
  การเรียน, ... บังอร กนกงาม. 
 Merver, D. W., Kent, A., Nowicki, S. D., Squier, D.,  
  Choi, W., … Morgan, C. 
 

 กรณีผู้แต่งเป็นสถาบัน/นิติบุคคล กำหนดใช้   

   

 

เช่น กรมศิลปากร.  สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. 

 Ministry of Education,  Department of Curriculum and  

  Instruction Development. 

 
 กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง กำหนดใส่ชื่อเรื่องแทนชื่อผู้แต่ง  
เช่น หลากความคิด ชีวิตคนทำงาน. 
 Art of display: Culture shows. 
 
 กรณีผู้แต่งใช้นามแฝง 
เช่น ทมยันตี.   

ชื่อหน่วยงานใหญ่.//หน่วยงานย่อย 
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ปีพิมพ์ 

 พิมพ์ตามปรากฏในเครื่องหมายวงเล็บ กรณีไม่ปรากฏปี

พิมพ์ให้ใช้ “ม.ป.ป.” หรือ “n.d.” 

เช่น สนธยา เรืองหิรัญ.  (ม.ป.ป.). 

 The Council of the Development of Cambodia. (n.d.). 

ชื่อเรื่อง 

 กรณีภาษาต่างประเทศ ให้พิมพ์อักษรตัวใหญ่ขึ้นต้น และคำ

เฉพาะ ยกเว้นคำนำหน้านาม บุพบท สันธาน เช่น a, and, the, on, 

at, to  

เช่น Research design: Qualitative, quantitative and  

mixed method approaches. 

 Valuable adages of Luang Poo Buddha Isara. 

คร้ังที่พิมพ์ 

 ระบุตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ในเครื่องหมายวงเล็บ 

เช่น  (พิมพ์ครั้งที่ 2).      (2nd). 

เมืองที่พิมพ ์

 ระบุชื่อเมืองที่ปรากฏ หากมีหลายเมืองให้ลงชื่อเมืองแรก 

กรณีไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ให้ใช้ “ม.ป.ท.” หรือ “n.p.” 
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สำนักพิมพ์ 

 ระบุเฉพาะชื่อสำนักพิมพ์ที่ปรากฏ คำประกอบอ่ืน ๆ ให้ตัด

ออก ยกเว้นสำนักพิมพ์ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น สำนักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีไม่ปรากฏสำนักพิมพ์ให้ใช้ “ม.ป.พ.” 

หรือ “n.p.” 
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รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง  

หนังสือ 
 

 

ตัวอย่าง 

ครรชิต มาลัยวงศ์, ประดิษฐา ศิริพันธ์, รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่, และ 

อติพร หวังวัชรกุล. (2537).  บรรณารักษ์  

ศูนย์บริการ และการสืบค้นสารสนเทศในปี 2000 (พิมพ์ 

ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ. 

Mathews, J., Berrett, D., & Brillman, D. (2012). The  

business of  fancydancing: Stories and poems.  

Brooklyn, NY: Hang Loose Press. 

 

 

 
 

ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อหนังสือ//(พิมพ์ครั้งที)่.//สถานที่พิมพ์:/ 
        สำนักพิมพ์. 

หมายเหตุ เครื่องหมาย / คือ การเว้นหรือการเคาะ Spacebar 
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หนังสือรวมบทความ 
  

 

 

*** ชื่อบรรณาธิการลงแบบไม่กลับคำ *** 

ตัวอย่าง 

กอบเดช พิสิทธิ์พร.  (2537).  การอนุรักษ์มรดกไทย.  ใน สมถวิล  

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. 
 

 

 

ผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความหรือชื่อบท.//ใน/ชื่อ 
บรรณาธิการ (บ.ก.หรือ Ed.),//ชื่อหนังสือ (น. หรือ p.  
x-xx).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์. 
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หนังสือแปล 
 

 

ตัวอย่าง 

ฮอว์คิง, เอส ดังบลิว., และฮุกตัน, เจ. เอฟ.  (2552).  ประวัติย่อของ 

กาลเวลา ฉบับภาพประกอบ [The illustrated: A brief  

history of time] (ปิยบุตร บุรีคำ และอรรถกฤต ฉัตรภูมิ, ผู้ 

แปล) (พิมพ์ครั้งที่ 17).  กรุงเทพฯ: มติชน. 

Stanislavski, K.  (2008).  My life in art (J. Benedetti, Trans.).   

London: Routledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แต่งต้นฉบับ.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่องที่แปล [ชื่อต้นฉบับ] (ชื่อผู้แปล,  
ผู้แปล)//(ครั้งที่พิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์. 
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บทความวารสาร 
 

 

ตัวอย่าง  

ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, และนฤมล ยุตาคม.  (2549).  การเปลี่ยนแปลง 

แนวคิดเรื่องการละลายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที ่
หรือเล่มที่ (ฉบับที่),/เลขหน้า. 
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บทความออนไลน์ 
1) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปี).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที,่/หน้า 
เริ่มต้น-สิ้นสุด.  doi/:/xxxxxxxxxxx 
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2) ไม่มีเลข DOI (Digital Object Identifier) 

 

 

ตัวอย่าง 

สุนันทา เลาวัณย์ศิริ.  (2553).  ธาตุอาหารหลักของน้ำสกัดชีวภาพ 

แบบเข้มข้นจากขยะครัวเรือน.  วารสารออนไลน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  29(2).  สืบค้นจาก 

http://www.journal.msu.ac.th/index.php?option=co

m_content&task= 

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 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปี).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที,่/หน้า 
เริ่มต้น-สิ้นสุด. Retrieved from  
http://www.xxxxxxxxxxx 
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หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
 

 
 

 

ตัวอย่าง 

วรากรณ์ สามโกเศศ.  (2554, 3 พฤษภาคม).  สถิติการศึกษาไทย.   

มติชน.  สืบค้นจาก http://mic.matichon.co.th/ 

imagedoc/54/21/19/54211902.PDF 

Srisirirungsimakul, N.  (2011, May 1).  Starting out on a  

sultry note.  Bangkok Post. Retrieved from 

http://mic.matichon.co.th/imagedoc/ 

54/23/03/54230320.PDF 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปี, วันเดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อ 
หนังสือพิมพ์. สืบค้นจาก หรือ Retrieved from  
http://www.xxxxxx 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปี, เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่) 
เลขหน้า).  Retrieved from http://www.xxxxxxxx 
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ข้อมูลที่ค้นได้จากอินเตอร์เน็ต 
 

 

 

ตัวอย่าง 

ดวงใจ กาญจนศิลป์.  (2552). หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : ทรัพยากร 

สารสนเทศรูปแบบใหม่.  สืบค้นจาก  

http://203.158.6.11:8080/sutir/bitstream/12345678

9/3020/1/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 
 

 

 

 

ผู้แต่ง.//(ปี).//ชื่อเอกสาร.//สืบค้นจาก หรือ Retrieved from  
http://www.xxxxxx 
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เอกสารประกอบการประชุม 
1) จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 

 

 

 

ตัวอย่าง 

ชัชพล มงคลิก.  (2552).  การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิง 

วิเคราะห์ในการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์: กรณีศึกษา 

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา.  ใน การประชุมวิชาการการ

บริหารและการจัดการ ครั้งที่ 5 (น. 46).  กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

Krongtaew, C., Messner, K., & Fackler, K.  (2010).  Lignocellulosic  

structural changes after physio-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. 

 

ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.  ใน หรือ In ชื่อ 
บรรณาธิการ (บ.ก.หรือ Ed.),//ชื่อการประชุม (น. หรือ p.).//  
สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์. 
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2) ยังไม่ไดจ้ัดพิมพ์เป็นรูปเลม่ 
 

 

 

 

ตัวอย่าง 

วิจิตร ศรีสอ้าน.  (2540).  ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจวาง 

ระบบการศึกษาไร้พรมแดน“แผนมทส”. ใน เอกสารการ 

สัมมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

ยุคโลกไร้พรมแดน.  การประชุมสัมมนาจัดโดย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 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. 

ชื่อผู้นำเสนอหรือผู้แต่ง.//(ป,ี เดือน).//ชื่อเรื่องที่นำเสนอ.  ใน หรือ In  
ชื่อของประธานจัดงาน (ประธาน หรือ Chair),//ชื่อการ
ประชุม.//การประชุมจัดโดย หรือ Symposium 
conducted at the meeting of ชื่อหน่วยงาน, สถานที่
จัด. 
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เอกสารและโปสเตอร์นำเสนอในท่ีประชุม 

สัมมนาทางวิชาการ 
 

 

 

 

ตัวอย่าง 

พนิดา ไพรนารี.  (2544, มีนาคม).  การจัดการวิสาหกิจชุมชนใน 

จังหวัดกาฬสินธุ์.  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ,  

กรุงเทพ. 

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 

 

ชื่อผู้นำเสนอ.//(ป,ี เดือน).//ชื่อเอกสารหรือโปสเตอร์.// 
เอกสารหรือโปสเตอร์นำเสนอในการประชุมของชื่อ
หน่วยงาน.//สถานที่. 
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วิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ 
1) พิมพ์เป็นรูปเล่ม 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 

ก้องเกียรติ บูรณศรี.  (2553).  ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็น 

ผู้ประกอบการขององค์การ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ

ผลการดำเนินงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการ

ผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพ้ืนที่การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎี

บัณฑิต).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์ (ปริญญานิพนธ์ปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ ปริญญา 
มหาบัณฑิตหรือ master’s thesis).//สถานที่พิมพ์: 
สำนักพิมพ์. 
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2) ไม่ได้ตีพิมพ ์

 

 

 
 

 

ตัวอย่าง 

กมลวรรณ กลิ่นเจริญ. (2547).  การสร้างเอกสาร XML จากฐานข้อมูล 

เชิงสัมพันธ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตไม่ได้รับการ 

ตีพิมพ์).  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  

กรุงเทพฯ. 

Knight, A. (2001). Exercise and osteoarthritis of the knee 

(Unpublished master's thesis). Auckland  

University of Technology, Auckland, New Zealand. 
 

 

 

 

 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์ (ปริญญานิพนธ์ปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ Unpublished   
doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบัณฑิตไม่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ Unpublished 
master’s thesis).//ชื่อสถาบัน, สถานที่พิมพ์. 
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วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลพาณิชย์ 
 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 

Casey, J. T.  (2011).  Horseback riding therapy for at-risk  

foster youth: a grant proposal (Master’s thesis).   

Available from ProQuest Dissertations and Theses  

database.  (UMI No. 1493095). 

MI Pflieger, J. C. (2009). Adolescents' parent and peer  

relations and romantic outcomes in  young  

adulthood (Doctoral dissertation). Available from 

ProQuest Dissertations & Theses Global database.  

(UNo. 3371229) 
 

 

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ  
Master's thesis หรือปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
หรือ Doctoral dissertation). สืบค้นจาก หรือ 
Available from ชื่อฐานข้อมูล.  (หมายเลข UMI หรือเลข
ลำดับอื่น ๆ)  
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