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1. นโยบายการจัดพิมพ์
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดทาโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร เพื่ อ เป็ น สื่ อ และช่อ งทางในการเผยแพร่ผ ลงานวิจั ย ความรู้ และวิ ท ยาการทาง
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนท์ มัลติมีเดีย
และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารเปิดรับบทความทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภายในและ
ภายนอกประเท โดยรับบทความแบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) ซึ่งบท
ความสามารถเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือน
มกราคม และกรกฎาคม ผู้ ส นใจสามารถส่ ง บทความต้ น ฉบั บ ได้ โดยตรงที่ บ รรณาธิ ก ารวารสารเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามที่อยู่ข้างล่าง หรือทาง
จดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Mail) โดยบทความดังกล่าวจะต้ องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่ นใดมาก่อ นและเป็ น
ข้อคิดเห็นของ ผู้ส่งบทความเท่านั้น

2. การส่งบทความ
2.1 การเตรียมต้นฉบับ
ผู้สนใจส่งต้นฉบับ บทความต้ องมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 การตั้งค่าหน้ากระดาษขอบ
ด้านบน ด้านล่าง และด้านขวา 2.5 ซม. ขอบด้านซ้าย 3 ซม. พิมพ์ 2 คอลัมน์ กว้าง 7.25 ซม. ระยะห่าง 1 ซม.
พิมพ์ด้วยตัวอักษร “TH SarabunPSK” ตัวธรรมดา ขนาด 14 มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ตัวหนา ขนาด 18
2.1.2 บทคัดย่อ (Abstract) ไม่เกิน 250 คา ให้พิมพ์คอลัมน์เดียว มีภาษาไทย 1 ย่อหน้า ภาษาอังกฤษ
1 ย่อหน้า
2.1.3 หัวข้อหลักต่างๆ ให้พิมพ์ตัวหนา ขนาด 16 ทั้งฉบับ ส่วนหัวข้อย่อยให้พิมพ์ตัวธรรมดา ขนาด 14
ทั้งฉบับ
2.1.4 เนื้อหาให้ย่อหน้า 0.5 ซม. ใช้ตัวธรรมดา ขนาด 14 และพิมพ์ชิดขอบทั้งสองด้าน
2.1.5 การลาดับหัวข้อของเนื้อเรื่องให้ใช้เลขกากับ โดยให้บทนาเป็นหมายเลข 1 และหากมีหัวข้อย่อย
ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมกากับหัวข้อย่อย แต่ไม่เกิน 3 ระดับ เช่น 2.1 หรือ 2.2.1 เป็นต้น
2.2 การเรียงลาดับเนื้อหา
การเรียงลาดับเนื้อหาบทความในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ให้ผู้สนใจเรียงลาดับเนื้อหาตามหัวข้อ
หลักดังนี้
2.2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรครอบคลุมเนื้อหาสาคัญ กระชับ ชัดเจน ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ใช้อักษรตัวหนา ขนาด 18 โดยพิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
2.2.2 ชื่อผู้เขียน ให้ระบุชื่อเต็ม-นามสกุลเต็ม ของผู้เขียนให้ครบถ้วนทุกคน ถ้ามีมากกว่า 1 คน ให้
พิมพ์คาว่า “และ” ไว้หน้าที่คนสุดท้าย โดยให้ใส่ตัวเลขอารบิคกากับต่อท้ายนามสกุล โดยทาเป็นตัวยก และใส่
เครื่องหมายดอกจัน “*” กากับท้ายตัวเลขสาหรับผู้ประสานงาน ใช้ตัวอักษรตัวธรรมดา ขนาด 14 โดยพิมพ์ไว้ตรง
กึ่งกลางหน้ากระดาษ
2.2.3 ที่อยู่หรือหน่วยงาน ให้พิมพ์ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันในสังกัดของ
ผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตามหมายเลข ไว้ท้ายกระดาษของบทคัดย่อ และสาหรับผู้ที่ทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้
ร่วมวิจัย (Corresponding Author) ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ และ e-Mail ที่ติดต่อได้ ให้ใช้ขนาดอักษรตัวธรรมดา
ขนาด 12 โดยพิมพ์ชิดขอบกระดาษซ้าย
2.2.4 บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นาบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน
ภาษาอังกฤษ ต้องมีเนื้อหาตรงกัน ให้พิมพ์คอลัมน์เดียว ย่อหน้า 1.25 ซม. เนื้อหาในบทคัดย่อควรระบุวัตถุประสงค์

ระเบียบวิธีวิจัย และสรุปผลการวิจัยโดยย่อ หัวข้อบทคัดย่อให้ใช้อักษรตัวหนา ขนาด 14 โดยพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ และเนื้อหาให้ใช้อักษรตัวธรรมดา พิมพ์ชิดขอบทั้งสองด้าน โดยมีความยาวไม่เกิน 250 คา
2.2.5 คาสาคัญ (Keyword) ให้พิมพ์ “คาสาคัญ:” เป็นภาษาไทย โดยใช้อักษรตัวหนา อยู่ใต้บทคัดย่อ
ให้เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด และ “Keywords:” ภาษาอังกฤษ โดยใช้อักษรตัวหนา อยู่ใต้ Abstract ให้เว้นระยะห่าง
1 บรรทัด ส่วนเนื้อหาให้ใช้อักษรตัวธรรมดา โดยคาสาคัญไม่เกิน 4 คา
2.2.6 เนื้อหา (Text) บทความวิจัยประกอบด้วย
1) บทนา (Introduction) บอกความสาคัญหรือที่มาของปัญหาที่นาไปสู่การศึกษา วัตถุประสงค์
สมมติฐาน และอาจรวมถึงการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ที่เกี่ยวข้อง
2) ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย (Research Methodology) บอกเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละวิ ธี ก ารวิ จั ย
(Materials and Methods) บอกรายละเอียดการศึกษา การวิเคราะห์ และการดาเนินการที่กระชับและชัดเจน
3) ผลการวิ จั ย (Research Results) บอกผลที่ พบอย่ างสมบู รณ์ มี รายละเอี ยดครบถ้ วน อาจมี
แผนภูมิ รูปภาพ หรือตารางประกอบคาอธิบาย
4) อภิปรายผลและสรุปผล (Discussion and Conclusion) อาจเขียนรวมกับผลการวิจัยได้
เป็ น การประเมิ น การตี ค วาม และการวิเคราะห์ ในแง่มุ ม ต่ างๆ ควรมี ก ารอ้ างหลั ก การ แนวคิ ด หรือ ทฤษฎี ม า
สนับสนุนหรือหักล้างอย่างเป็นเหตุเป็นผล และอาจมีข้อเสนอแนะที่จะนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
2.2.7 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ระบุสั้นๆ ว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและความช่วยเหลือจากแหล่ง
ใดบ้าง
2.2.8 เอกสารอ้างอิง (References) การอ้างอิงในบทความใช้การอ้างอิงแบบ APA ทุกการอ้างอิงที่
ปรากฏในเนื้อหาต้องมีในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ซึ่งการอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงทั้งบทความจะต้อง
ตรงกัน โดยห้ามใส่เอกสารอ้างอิงบทความโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ รายละเอียดของเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วยชื่อ -สกุลผู้เขียน ชื่อหนังสือหรือชื่อของบทความ ชื่อ
ของเอกสารที่พิ มพ์ สานักพิมพ์หรือสถานที่พิมพ์ ปีที่ (ฉบับที่) พิมพ์ และเลขหน้าของบทความที่อ้างอิง ทั้งนี้การ
เขียนให้เป็นไปตามรูปแบบของชนิดของเอกสารที่อ้างอิง
2.2.9 ตาราง (Table) การพิมพ์ตารางต้องมีหมายเลขกากับใช้คาว่า “ตารางที่...” และมีคาอธิบายไว้
เหนือตาราง โดยทุกตารางที่ใส่ไว้ในบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความ
2.2.10 รูปภาพ (Figure) การพิมพ์รูปภาพต้องมีหมายเลขกากับใช้คาว่า “ภาพที่...” และมีคาอธิบายใส่
ไว้ใต้รูป (รูป ภาพให้บันทึกในรูปแบบของ .jpg แนบเพิ่มมาพร้อมกับไฟล์บทความด้วย) โดยทุกรูป ภาพที่ใส่ไว้ใน
บทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความ
2.2.11 สมการ (Equation) การพิมพ์ให้พิมพ์กึ่งกลางคอลัมน์และต้องมีหมายเลขกากับอยู่ภายในวงเล็บ
หมายเลขสมการ อยู่ชิดขอบด้านขวาสุดของคอลัมน์
2.2.12 ภาคผนวก (ถ้ามี)
2.3 เกณฑ์การพิจารณา
บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย 2 คน ซึ่งกองบรรณาธิการ
อาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงตีพิมพ์หรือไม่ก็ได้
2.4 การส่งต้นฉบับ
ส่งต้นฉบับบทความฉบับเต็มรูปแบบ (Full Paper) โดยส่งต้นฉบับที่ระบุชื่อผู้เขียน จานวน 1 ชุด และส่ง
ต้นฉบับที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน จานวน 3 ชุด ซีดี 1 แผ่น พร้อมทั้งแบบฟอร์มนาส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสาร
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งมาที่
บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
หรือ ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail): jmct@rmutp.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงาน โทร. 02-6653777 ต่อ 6817, 6833
E-Mail: jmct@rmutp.ac.th

ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1. ประเภทของผลงานที่จะตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.1 บทความวิจัย
1.2 บทความวิชาการ
2. การพิมพ์ต้นฉบับผลงานที่จะตีพิมพ์
2.1 ความยาวของบทความ/งานวิจัยไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (รวมเอกสารอ้างอิงและประวัต)ิ
2.2 ชนิดของตัวอักษรที่พิมพ์เป็น TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยท์
3. รูปแบบการนาเสนอบทความวิชาการ
3.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3.3 คาสาคัญ ให้ระบุไม่เกิน 4 คา
3.4 บทนา
3.5 เนื้อหา
3.6 บทสรุป
3.7 เอกสารอ้างอิง
3.8 การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบ APA
4. รูปแบบการนาเสนอบทความวิจยั
4.1 ชื่อเรื่องงานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4.3 คาสาคัญ ให้ระบุไม่เกิน 4 คา
4.4 บทนา
4.5 ระเบียบวิธีวิจยั
4.6 ผลการวิจัย
4.7 อภิปรายผลและสรุปผล
4.8 บรรณานุกรม
4.9 การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบ APA
5. วิธีการส่งบทความ
5.1 กรอกแบบนาส่งเอกสาร
5.2 แนบบทความ จานวน 4 ชุด
5.3 แนบไฟล์บทความ 1 แผ่นซีดี
5.4 ส่งเอกสารที่
กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
หรือ ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail): jmct@rmutp.ac.th
สอนถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงาน โทร. 02-2829009-15 ต่อ 6833, 6817
E-Mail: jmct@rmutp.ac.th

6. การตอบรับ
เมื่อส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัยแล้วจะได้รับหนังสือตอบรับบทความเบื้องต้นภายใน 5 วันทาการ
และจะได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ ภายใน 90 วันทาการ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
7.1 กองบรรณาธิก ารส่งบทความให้กรรมการกลั่น กรองพิ จารณา รอผลการพิจารณาจากกรรมการ
กลั่นกรอง ภายใน 4 สัปดาห์
7.3 เมื่ อ ได้ รั บ บทความคื น จากกรรมการกลั่ น กรองพิ จ ารณาเรีย บร้ อ ยแล้ ว กองบรรณาธิก ารจะส่ ง
บทความให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรอง ภายใน 1 สัปดาห์
7.5 เมื่อผู้เขียนแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งบทความสมบูรณ์จานวน 1 ฉบับ พร้อมไฟล์บทความ 1 แผ่น ที่กอง
บรรณาธิการ
7.6 บรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความลงวารสาร
8. การตีพิมพ์วารสาร
8.1 กองบรรณาธิการจะรวบรวมเอกสารบทความวิชาการ/บทความวิจัย ส่งตีพิมพ์เมื่อมี จานวนผู้ขอ
ตีพิมพ์บทความครบแล้ว
8.2 การตีพิมพ์วารสารจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน เมื่อได้เล่มวารสารที่สมบูรณ์แล้ว กองบรรณาธิการ
จะแจ้งผู้เขียนให้ทราบและจัดส่งวารสารให้ต่อไป
หมายเหตุ
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงตีพิมพ์บทความที่เคยลงในวารสารวิชาการ
ฉบับอื่นแล้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงาน
กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-6653777 ต่อ 6815, 6815, 6817
E-Mail: jmct@rmutp.ac.th

ตัวอย่างการพิมพ์รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
คาจากัดความ
เอกสารอ้างอิง หมายถึง รายการแหล่งอ้างอิงตามที่มีการอ้างอิงในเนื้อหาของงานเขียน
บรรณานุกรม หมายถึง รายการแหล่งอ้างอิงตามที่มีการอ้างอิง ในเนื้อหาของงานเขียน รวมถึง
รายการที่ได้อ่านประกอบโดยมิได้มีการอ้างอิงในเนื้อหาของงานเขียน
การพิมพ์อ้างอิงในเนื้อหา
การพิ มพ์ อ้ างอิ งในเนื้ อหาให้ ผู้ เขี ยนพิ มพ์ อ้ างอิ งตามแบบเอพี เอ (American Psychological
Association) มีวิธีการเขียนดังนี้
1. กรณีอ้างอิงเมื่อเริ่มต้นย่อหน้า
ชื่อ-สกุลผู้เขียน (ปี พ.ศ.: เลขหน้า)
เช่น
กัลยา วณิชย์บัญชา (2557: 80)
Armstrong (1998: 150)
2. กรณีแทรกในเนื้อหาหรือท้ายย่อหน้า
ชื่อ-สกุลผู้เขียน (ปี พ.ศ.: เลขหน้า)
เช่น
(กัลยา วณิชย์บัญชา, 2557: 80)
(Armstrong, 1998: 150)
การพิมพ์เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม
การพิมพ์เอกสารอ้างอิง ให้เขียนแบบเอพีเอ (American Psychological Association) และ
ในการเขียนเอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ และใช้ห ลักการพิมพ์ตามแบบของ
ต่างประเทศ และให้ใส่วงเล็กกากับไว้ตอนท้ายว่า (In Thai) เช่น
สมบูรณ์ สุริยวงศ์. (2550). การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis). กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
Suriyawong, S. (2007). Factor Analysis. Bangkok: Ramkhamhaeng University Press.
(In Thai)
การเขียนเอกสารอ้างอิงมีวิธีการเขียนดังนี้
1. หนังสือ
1.1 ผู้แต่ง 1 คน
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2557). การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SME) ด้วย AMOS. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจากัดสามลดา.
Armstrong, M. (1998). A Handbook of Personnel Management Practice Fifth
Edition. London: Kogan Page.
Cronbach, L. J. (1974). Essencials of Psychological Testing. 3rd ed. New York:
Harper & Row Publisher.

1.2 ผู้แต่ง 2 คน
เกียรติศักดิ์ พันธ์ลาเจียก และสุกัญญา แสงเดือน. (2554). การจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์สู่สังคม
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และอรรถพร กงวิไล. (2549). สถานภาพองค์ความรู้ของการจัดการทาง
การสื่อสารในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Ballanca, J. and Brandt, R. (2010). 21st Century Skills: Rethinking How Students
Learn (Leading Edge). Solution Tree Press.
Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (1983). Using multivariate statistics. New York :
Harper & Row.
1.3 ผู้แต่ง 3 คน
วุฒิชัย ธนาพงศธร, เอกธิป สุขวารี และกัลญา โอภาสเสถียร. (2552). การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อกากับ
ติดตาม การจัดการอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565). กรุงเทพมหานคร : สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.
อรุณี อ่อนสวัสดิ์, จุรีรัตน์ ประวาลัญจกร และวันดี ทับทิม. (2552). การสังเคราะห์องค์ประกอบ
ของความถนัดวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน).
Audesirk, T., Audesirk, G. and Byers, B. E. (2008). Biology: Life on Earth with
Physiology. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Skoog, D. A., West Donald, M. and Holler, F. James. (1990). Analytical Chemistry: An
Introduction. 5th ed. Philadelphia: Saunders College.
1.4 ผู้แต่ง 4 คน หรือมากกว่า 4 คน
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ และคณะ. (2550). สื่อสารมวลชนเบื้องต้น สื่อมวลชนวัฒนธรรม และสังคม.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร และคณะ. (2546). หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล.
Bloom, B., et al. (1956). Taxonomy of educational objectives : The classification
of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York, Toronto:
Longmans, Green.
Kvaeme Per, et al. (1995). The Bon Religion of Tibet: The Iconography of a Living
Tradition. Boston: Shambhala.

1.5 ผู้แต่งที่เป็นนิตบิ ุคคล
ชื่อผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ สมาคม
ฯลฯ ให้ ล งชื่ อ หน่ ว ยงาน คั่ น ด้ ว ยเครื่อ งหมายจุล ภาค (,) และตามด้ ว ยฐานะของหน่ ว ยงาน เช่ น
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม หรือแรงงานและสวัสดิการสังคม, กระทรวง ดังนี้
ทรัพย์สินทางปัญญา, กรม. (2553). TIOEF 2010 Thailand International Creative
Economy Forum GlobaLOCALisation-Local Move, Global Success มหกรรม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ. กรุงเทพมหานคร : กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร :
นานมีบุคพับลิเคชั่นส์.
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2548). คู่มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย.
กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2550). การประเมินมูลค่าตรา
สารทุน. กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายสื่อความรู้และสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Institute of Electrical Engineers. (1994). Energy Storage for Power Systems.
London: Peter Peregrinus.
Institution of Civil Engineers and the Faculty and Institute of Actuaries. (2005).
RAMP: Risk Analysis and Management for Project. London: Thomas
Telford.
1.6 ผู้แต่งคนเดียวกันหรือคณะเดียวกันในปีเดียวกัน
อรรถกร เก่งพล. (2553 ก). การตัดสินใจเกณฑ์พหุคูณ เล่มที่ 1. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ผลิตตารา
เรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
. (2553 ข). การตัดสินใจเกณฑ์พหุคูณ เล่มที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ผลิตตาราเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
Ruth Karola Westheimer. (2000 a). Grandparenthood. New York: Routledge.
. (2000 b). The Art of Arousal: A Celebration of Erotic Art Through out
History. (n.p.): Madison Books.
1.7 ผู้แต่งที่เป็นพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้แต่งที่มีราชทินนาม
ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้ใส่ราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ นั้น ไว้ข้างหลังชื่ อ โดยหลังชื่อผู้
แต่งให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น ดารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จ
กรมพระเดชาดิ ศ ร, สมเด็ จ กรมพระ และภู ว เนตรนริน ทรฤทธิ์ , กรมหลวง. (ร.ศ.124). ค าฤษฎี .
พระนคร: โรงพิมพ์บารุงนุกูลกิจ.
ชื่อนิติบุคคล, ฐานะของหน่วยงาน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: โรงพิมพ์.

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. (2550). เขาว่ากันว่าหรือข้อมูลตามทาง.
กรุงเทพมหานคร: โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี.
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จ. (2540). บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. 4 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 9.
กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร.
ส่วนคานาหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ตาแหน่งทางวิชาการ อาชีพ หรือยศ ไม่ต้องระบุ
เช่น พล.ต.อ.วสิษฐ์ เดชกุญชร ให้เขียนเป็น วสิษฐ์ เดชกุญชร ยกเว้น นามแฝง เช่น ว.วินิจฉัยกุล , ดร.
สมิท, หลังชื่อผู้แต่งให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2556). การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ว.วชิรเมธี. (2550). ธรรมะติดปีก. พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์.
1.8 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง มีแต่ผู้ทาหน้าที่บรรณาธิการ
มัทนา หาญวนิชย์ และอุษา ทิสยากร. (บรรณาธิการ). (2535). เอดส์: การดูแลรักษา. พิมพ์ครั้งที่
2. กรุงเทพมหานคร: ดีไซร์.
ณัฏฐภัทร จันทวิช. (บรรณาธิการ). (2549). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมรดกของแผ่นดิน.
กรุงเทพมหานคร: สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร.
Kellner, R. (editor). (1998). AnalyticalChemistry: The Approved Text to the FECS
Curriculum Analytical Chemistry. Weinheim: Wiley.
Bradley Phil. (editor.). (2000). The Business and Economy Internet Resource
Handbook. London: Library Association Publishing.
1.9 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง/ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
65 เรื่องน่ารู้ เทคนิคเครื่องกล. (2533). กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
15 ปี ซีไรต์. (2536). กรุงเทพมหานคร: สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย.
Tokyo Seimitsu Co. Ltd. (n.d.). Operation manual for roundness and cylindrical
profile Measuring instrument rondcom series (roundness analysis
edition). Japan: (n.p.).
Smith, D. (1989). Welding Skills and Technology. 1st ed. (n.p.).

1.10 หนังสือแปล
วิลเลี่ยม สตีเวนสัน. (2539). นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
คูโดฮาตะ, ชี. (2549). คิระ คิระ งามระยับดั่งดวงดาว. แปลโดย สุดากาญจน์ ปัทมดิลก
กรุงเทพมหานคร: มติชน.
Frank Skilbeck. (2554). Royal Activities and International Cooperation (พระเมตตา
ใต้ฟ้าเดียวกัน). แปลโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ สานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
Lissuer, Ivar. (1957). The Living Past. Translatedby Maxwell, J. New York: G. P.
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