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ค าจ ากัดความ 
 เอกสารอ้างอิง หมายถึง รายการแหล่งอ้างอิงตามท่ีมีการอ้างอิงในเนื้อหาของงานเขียน 
 บรรณานุกรม หมายถึง รายการแหล่งอ้างอิงตามที่มีการอ้างอิงในเนื้อหาของงานเขียน รวมถึงรายการที่
ได้อ่านประกอบโดยมิได้มีการอ้างอิงในเนื้อหาของงานเขียน 
 
การพิมพอ์้างอิงในเนื้อหา 
 การพิมพ์อ้างอิงในเนื้อหาให้ผู้เขียนพิมพ์อ้างอิงตามแบบเอพีเอ (American Psychological Association) 
มีวิธีการเขียนดังนี้ 
 1. กรณีอ้างอิงเมื่อเริ่มต้นย่อหน้า 
  ชื่อ-สกุลผู้เขียน (ปี พ.ศ., เลขหน้า) 
   กัลยา วณิชย์บัญชา (2557, น.80)  มีเลขหน้า 
    กัลยา วณิชย์บัญชา (2557)  ไม่มีเลขหน้า 
   Armstrong (1998, p.150)   หน้าเดียว  
   Armstrong (1998, pp.150-155)  หลายหน้า  
   Ballanca & Brandt (2010)  ผู้เขียน 2 คน 
   Audesirk, Audesirk, & Byers (2008). ผู้เขียน 3 คน 
   Bloom, B., et al. (1956)  ผู้เขียนมากกว่า 3 คน 
  
 2. กรณีแทรกในเนื้อหาหรือท้ายย่อหน้า 
  (ชื่อ-สกุลผู้เขียน, ปี พ.ศ., เลขหน้า) 
   (กัลยา วณิชย์บัญชา, 2557, น.80)  มีเลขหน้า 
   (กัลยา วณิชย์บัญชา, 2557)   ไม่มีเลขหน้า 
   (Armstrong, 1998, p.150)  หน้าเดียว 
   (Armstrong, 1998, pp.150)  หลายหน้า 
   (Ballanca & Brandt, 2010)  ผู้เขียน 2 คน 

   (Audesirk, Audesirk, & Byers, 2008). ผู้เขียน 3 คน 
   (Bloom, B., et al., 1956)  ผู้เขียนมากกว่า 3 คน 
 

 3. กรณีแทรกในเนื้อหาหรือท้ายย่อหน้าที่มีข้อความเหมือนกันหลายคน  
    (กัลยา วณิชย์บัญชา, 2557; สมบูรณ์ สุริยวงศ์, 2550: Armstrong, 1998)  
    

การพิมพ์เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม 
 การพิมพ์เอกสารอ้างอิง ให้เขียนแบบเอพีเอ (American Psychological Association) และในการ
เขียนเอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ และใช้หลักการพิมพ์ตามแบบของต่างประเทศ และให้
ใส่วงเล็กก ากับไว้ตอนท้ายว่า (In Thai) เช่น 
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สมบูรณ์ สุริยวงศ์. (2550). การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis). กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

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: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสามลดา.  
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 พันธ์ล าเจียก และสุกัญญา แสงเดือน. (2554). การจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์สู่สังคมและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี.  

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และอรรถพร กงวิไล. (2549). สถานภาพองค์ความรู้ของการจัดการทางการสื่อสารใน
ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

Ballanca, J. & Brandt, R. (2010). 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn (Leading 
Edge). Solution Tree Press.  

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (1983). Using multivariate statistics. New York: Harper & Row. 
 
 1.3 ผู้แต่ง 3 คน 
 
วุฒิชัย ธนาพงศธร, เอกธิป สุขวารี และกัลญา โอภาสเสถียร. (2552). การพัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือก ากับติดตาม การ

จัดการอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับ
ที ่2 (พ.ศ. 2551-2565). กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

อรุณี อ่อนสวัสดิ์, จุรีรัตน์ ประวาลัญจกร และวันดี ทับทิม. (2552). การสังเคราะห์องค์ประกอบของความถนัด
วิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). 

Audesirk, T., Audesirk, G. & Byers, B. E. (2008). Biology: Life on Earth with Physiology. Upper 
Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. 

Skoog, D. A., West Donald, M. & Holler, F. James. (1990). Analytical Chemistry: An 
Introduction. 5th ed. Philadelphia: Saunders College. 
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 1.4 ผู้แต่ง 4 คน หรือมากกว่า 4 คน 
 
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ และคณะ. (2550). สื่อสารมวลชนเบื้องต้น สื่อมวลชนวัฒนธรรม และสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 

2. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร และคณะ. (2546). หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. 
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 ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล 
 ชื่อผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ สมาคม ฯลฯ ให้
ลงชื่อหน่วยงาน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และตามด้วยฐานะของหน่วยงาน เช่น การศึกษานอกโรงเรียน, 
กรม หรือแรงงานและสวัสดิการสังคม, กระทรวง ดังนี้ 
 
ทรัพย์สินทางปัญญา, กรม. (2553). TIOEF 2010 Thailand International Creative Economy Forum 

GlobaLOCALisation-Local Move, Global Success มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ. 
กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพย์สินทางปัญญา.  

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุค
พับลิเคชั่นส์. 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2548). คู่มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 

สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2550). การประเมินมูลค่าตราสารทุน. 
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: ศูนย์ผลิตต าราเรียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  
 . (2553 ข). การตัดสินใจเกณฑ์พหุคูณ เล่มที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ผลิตต าราเรียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  
Ruth Karola Westheimer. (2000 a). Grandparenthood. New York: Routledge.  
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 . (2000 b). The Art of Arousal: A Celebration of Erotic Art Through out History. (n.p.): 
Madison Books.  

 
 1.7 ผู้แต่งที่เป็นพระมหากษัตริย์ พระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้แต่งที่มีราชทินนาม ฐานันดร
ศักดิ์ สมณศักดิ์  ให้ใส่ราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์  นั้น ไว้ข้างหลังชื่อ โดยหลังชื่อผู้แต่งให้ใส่
เครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จกรมพระเดชาดิศร, 
สมเด็จกรมพระ และภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, กรมหลวง. (ร.ศ.124). ค าฤษฎี. พระนคร: โรงพิมพ์บ ารุงนุกูลกิจ.  
 
ชื่อนิติบุคคล, ฐานะของหน่วยงาน. (ปีทีพิ่มพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: โรงพิมพ์. 
 
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. (2550). เขาว่ากันว่าหรือข้อมูลตามทาง. 

กรุงเทพมหานคร: โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี.  

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จ. (2540). บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. 4 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร: กรม
ศิลปากร.  

 
 ส่วนค าน าหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ต าแหน่งทางวิชาการ อาชีพ หรือยศ ไม่ต้องระบุ  เช่น 
พล.ต.อ.วสิษฐ์ เดชกุญชร ให้เขียนเป็น วสิษฐ์ เดชกุญชร ยกเว้น นามแฝง เช่น ว.วินิจฉัยกุล, ดร.สมิท, หลังชื่อ
ผู้แต่งให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) 
 
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2556). การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ว.วชิรเมธ.ี (2550). ธรรมะติดปีก. พิมพ์ครัง้ที่ 17. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์. 
 
 1.8 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง มีแต่ผู้ท าหน้าที่บรรณาธิการ 
 
มัทนา หาญวนิชย์ และอุษา ทิสยากร. (บรรณาธิการ). (2535). เอดส์: การดูแลรักษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. 

กรุงเทพมหานคร: ดีไซร์.  
ณัฏฐภัทร จันทวิช. (บรรณาธกิาร). (2549). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมรดกของแผ่นดิน. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 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.  
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 1.9 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง/ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ 
 
65 เรื่องน่ารู้ เทคนิคเครือ่งกล. (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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ

ดุลยเดช. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.  
คูโดฮาตะ, ชี. (2549). คิระ คิระ งามระยับดั่งดวงดาว. แปลโดย สุดากาญจน์ ปัทมดิลกกรุงเทพมหานคร: มติ

ชน.  
Frank Skilbeck. (2554). Royal Activities and International Cooperation (พระเมตตาใต้ฟ้าเดียวกัน). 

แปลโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.  

Lissuer, Ivar. (1957). The Living Past. Translatedby Maxwell, J. New York: G. P. Putnam's Sons.  
 
 1.11 หนังสือรายงานการวิจัยหรือรายงานทางเทคนิคที่มีชื่อชุด 
 
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู. (2531). อาหารและโภชนาการ. (เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับที่ 

108). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: หน่วยศึกษานิเทศก์.  
Boonchalaksi, W. & Guest, P. (1993). AIDS and children: Prospects for the year 2000. (IPSR 

publication series no.168). Nakornpathom: Institute for Population and Social 
Research. 

 
 1.12 ราชกิจจานุเบกษา 
 
ราชกิจจานุเบกษา. (วันที่ 25 พฤษภาคม 2548). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548. เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง: 20-31.  
 . (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551). กฎกระทรวง. ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551. เล่ม 125 ตอนพิเศษ 28 ก: 134-136.  
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 1.13 วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ในสถาบันอุดมศึกษา 
 
นันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย. (2553). การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานผลิตของ

อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้าตามมาตรฐานอาชีพ. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  

พรศักดิ์ สุจริตรักษ์. (2551). ตัวบ่งชี้การบริการสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน. วิทยานิพนธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ลัดดาวัลย์ สืบจิต. (2556). การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

Kittisak Wichianwat. (2011). Development of Heterogeneous Catalysts for Hydrotreatment of 
Bio Oil Fuel. Master Thesis. (Industrial Chemistry), Graduate College, King Mongkut’s 
University of Technology North Bangkok.  

Sunantha Sodsee. (2011). Placing Files on the Nodes of Peer-to-Peer Systems. Ph.D. 
Dissertation, (Information Technology), Graduate College, King Mongkut’s University 
of Technology North Bangkok.  

 
 2. การสัมภาษณ์ 
 
การดี เลียวไพโรจน์. (20 มิถุนายน 2557). อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สัมภาษณ์. 
ฐากูร บุนปาน. (25 มิถุนายน 2557). กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน). สัมภาษณ์. 
จุมพล รอดค าดี. (25 กรกฎาคม 2557). ผู้อ านวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5MHz. 

สัมภาษณ์. 
Chindaprasert, P. (20 August 1999). President, Khon Kaen University. Interview.  
 
 3. บทความที่พิมพ์เผยแพร่  
 3.1 บทความในหนังสือรวบรวมบทความ 
 
บุนนาค พยัคเดช. (2506). “พุทธศาสนากับมรรยาทประจ าวัน.” พุทธศาสนาก้าวหน้า. 445-448. รวบรวม

และจัดพิมพ์โดย ทวน วิริยาภรณ์. ธนบุรี: ป. พิศนาคะการพิมพ์.  
Johnson Bruce, F. and Kilby Peter. (1974). “Interselations between Agricultural and Industrial 

Growth.” Agricultural Policy in Developing Countries. 41-57. Edited by Nural Islam. 
New York: Wiley.  
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  3.2 บทความจากวารสารและจุลสาร 
 
วัฒนา แก้วมณี. (2556). “แบบจ าลองเซลล์เชื้อเพลิงชนิด PEM อย่างง่ายส าหรับวิศวกรไฟฟ้า.” 

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที ่4 ฉบับที่ 1: 122-129.  
สม สุจีรา. “การท าสมาธิต้านฟรีแรดิคัล.” (1 สิงหาคม 2556). นิตยสารชีวจิต. ปีที ่15 ฉบับที่ 356: 62-63.  
Pimapunsri, K. and Tichkiewitch, S. (January 2013). “Integrated Design Approach for Solving 

Complexity of Design Problem.” American Journal of Operations Research. Vol. 3 
No. 1A: 138-146.  

 
 3.3 บทความในหนังสือพิมพ์ 
 
พัฒน์พงษ์. (วันที่ 10 พฤษภาคม 2519). “อุปสรรคในการรวมเวียดนาม.” สยามรัฐ, 11.  
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. (วันที่ 18 สิงหาคม 2547). “Critical Thinking: วิธีคิดของวิญญูชน.” มติชนรายวัน, 12.  
“นมแพะพาสเจอร์ไรส์ เครื่องดื่มสะอาดที่อุดมคุณค่าอาหาร.” (วันที่ 17 มีนาคม 2547). ไทยรัฐ, 7.  
“Amazing Amazon Region.” (January 12, 1969). New York Times, 11.  
 
 3.4 บทความในสารานุกรม 
 
เจริญ อินทรเกษตร. (2515-2516). “ฐานันดร.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่มที ่11. 6912-

6930.  
Lermert Edwin M. (1968). “Social Problems.” International Encyclopedia of the Social 

Sciences. 14. 452-458. 
Kaplan, L. (1975). “Library Cooperation in the United States.” Encyclopedia of Library and 

Information Science. 15. 241-244.  
 
 3.5 บทวิจารณ์หนังสือ (Book Reviews)  
 
ช านาญ นาคประสม. (มิถนุายน-สิงหาคม 2510). วิจารณ์เรื่อง ลายมือสยาม. โดย สุลักษณ ์ศิวลักษณ์. 

สังคมศาสตร์ปริทัศน์. ปีที ่5: 139-141.  
Demott Benjamin. (March 1971). Review of Briefing for a Descent into Hell. by Doris Lessing. 

Saturday Review. 13: 25-26.  
Millar, T. B. (Spring 1976). Review of Three and a Half Powers: The New Balance in Asia. by 

Hinton, H. C. Pacific Affairs. 49: 114-115.  
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 3.6 หนังสือรายงานการประชุม เอกสารการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings)  
 
ณรงค์ โฉมเฉลา. (2542). เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษท่ี 21. การประชุมประจ าปีของ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 16. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ .  

Fitzroy Felix, R. & Kraft Kornelius. (1991). “Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence 
from West Germany.” In Innovation and Technological Change: An International 
Comparison. Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds. New York: Harvester Wheat 
Sheaf, 152-159.  

Gross, P. F. & Penny, R. (Eds.). (1993). AIDS in Asia; Meeting the challenge through training 
education and prevention. Proceedings of the International Symposium on AIDS in 
Asia. Sydney: Institute of Health Economics and Technology Assessment.  

 
  3.7  บทความ/เอกสารที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference Papers)  
 1) กรณีรวมจัดพิมพ์เป็นเล่ม มีหัวข้อการประชุมหรือชื่อการประชุม 
 
วิภา โกยสุโข. (2538). “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ.” ใน ห้องสมุดอัตโนมัติ: แนวทางการพัฒนา. พิษณุโลก: งาน

ส่งเสริมการผลิตต ารา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, (20-34).  
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1991). “Amotivational apprch to self: Intergration in Personality.” 

Perspectives on motivation. Lincoln: University of Nebraska Press, (237-288).  
 
 2) กรณีท่ีรวมจัดพิมพ์เป็นเล่ม ไม่มีหัวข้อการประชุมและมีเฉพาะชื่อการประชุม 
 
ชัชวรินทร์ ปูชัย. (2553). “Polyacrylonitrile (PAN) nanofilm-coated multiwalled carbon 

nanotubes (MWCNTs) via admicellar polymerization for improvement mechanical 
strength of electrospun MWCNTs/PAN nanofiber paper.” ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรม
เคมีและเคมี ประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (22-23 พฤศจิกายน 2553). (ม.ป.ท.), (84).  

สมมารถ ข าเกลี้ยง. (2552). “การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือประยุกต์ใช้กับการศึกษา
วงจรคลื่นระนาบไมโครเวฟร่วมกับการเรียนการสอนแบบซีเดีย.” ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 
10-11 กันยายน 2552. กรุงเทพมหานคร: หจก. สหพัฒนไพศาล, (27).  

Edward, P., Pacharaprakiti, C. & Yomjinda, M. (1990). “Direct and indirect reuse of septage for 
culture of Nite Tilapia Oreochromis Niloticus.” In Proceedings of the Second Asian 
fisheries Forum. Manila: The Asian Fisheries Society, (165-168).  
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 3) กรณีเป็นเอกสารเสนอในการประชุม/สัมมนาที่ไม่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่ม 
 
บัญชร แก้วส่อง. (2540). บทบาทและแนวทางส่งเสริมองค์กรท้องถิ่นในการจัดการป่าอย่างยั่งยืน. เอกสาร

ประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องเขตกันชน: ยุทธวิธีสู่การจัดการป่าอย่างยั่งยืน. 
กรุงเทพมหานคร สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม.  

Lanktree, C. and Briere, J. (1991). Early data on the trauma symptom checklist for children. 
Paper presented at the Meeting of the American Professional Society on the Abuse 
of Children, San Diego, CA., January.  

 
 4. บทความทีเ่ผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 
  4.1 บทความวารสารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตมีฉบับที่เป็นสิ่งพิมพ์ (Printed Version)  
 
วราภรณ์ สามโกเศศ. (2552). [วารสารออนไลน์]. “CERI: Creative Economy Research Initiative.” มติ

ชนออนไลน์. [สืบค้นวันที่ 18 ธันวาคม 2555]. จาก http://www. konthairakkan.com/2009-
08-24-20-13-10/2009-09-02-04-41-06.html 

สาทิส อินทรก าแหง. (2555). [วารสารออนไลน์]. “เกร็ดสุขภาพ.” ชีวจิต. ฉบับที่ 331 ปีที่ 14.  
Ozben, T., Nacitarhan, S. & Tuncer, N. (1995). [serial online]. “Plasma and urine salic acid in 

non-insulin dependent Diabetes mellitus.” Ann Clin Biochem. Vol. 3 No. 2: 303-306.  
 
 4.2 บทความวารสารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตไม่มีฉบับที่เป็นสิ่งพิมพ์ 
 
กนกพร เนียมศรี. (2555). [วารสารออนไลน์]. “การใช้งานค านวณด้วย Microsoft Excel (ตอนที่ 6).”  
KM Lite. [สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2555]. จากhttp://opac.tistr.or.th/Multimedia 

/KM/KMLITE/2012-v5i2/2012-v5i2_09_OfficeTips.pdf 
“เดิมพันครัง้ใหม่ SHISEIDO MEN ตลาดนี้ เราจอง.” (2547). [วารสารออนไลน์]. Positioning Magazine. 

[สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2551]. จากhttp://www.positioningmag.com/ 
Magazine/Details.aspx?id=27382  

Henkel, J. (1999). [serial online]. “Attacking AIDS with a Cocktail therapy.” FDA Cons Mag. 
[cited 1999 Sep. 15]. Available from: URL: http://www.fda.gov/fdav/ 
features/1999/499_aids.html  

 
 4.3 บทความหนังสือพิมพ์เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 
 
เพ็ญพิชญา เตียว. (24 กรกฎาคม 2545). [วารสารออนไลน์]. “มีน าใช้ในสวนทั้งปีด้วยวิธีระบบฉีดฝอย.”  
ไทยรัฐ . [สืบค้นวันที่ 15 มกราคม 2546]. จากhttp://www.avantgothai.com/mazingo/news 

/thairath/agricult/agr1.html  
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 4.4 บทคัดย่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 
 

สุธิดา ชัยชมชื่น. (2553). [บทคัดย่อออนไลน์]. การพัฒนาระบบปรับกิจกรรมการเรียนแบบออนไลน์บน
พ้ืนฐานกระบวนการจัดการความรู้ส าหรับหลักสูตรผลิตครูช่างอุตสาหกรรม. วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. [สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2555]. จาก
http://thailis.or.th/tdc/search_result.php  

 
 4.5 เอกสารประกอบการสอนเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 
 

สุจิตรา สว่างโรจน์. (2551). [ออนไลน์]. ประโยคในภาษาไทย. (บทเรียนวิชาภาษาไทย). [สืบค้นเมื่อ 10 
มกราคม 2551]. จากhttp://www.thaieclass.com/thaiwords/varee.html 

Swart, G. (2013). Work as you go. Retrieved June 29, 2015, form: http://www.theeuropean-
magazine.com/gary-swart--2/7117-the-future-of-work-in-the-digital-age--4 

 
 4.6 ข้อมูลจาก Website ของหน่วยงานต่าง ๆ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2549). [ออนไลน์]. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอุดมศึกษา. [สืบค้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557]. จาก http://www.spu.ac.th/ 
academic/files/2013/12/8.pdf 

ศูนย์พัฒนาปัญญาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2555). [ออนไลน์]. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) เทรนด์ใหม่ตามกระแสโลก. [สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2555]. จาก http:// 
www.muwac.mahidol.ac.th/Sara_CE.html 

 
 4.7 ข้อมูลจาก Website ของบุคคล ไม่ระบุแหล่ง/หน่วยงานที่สังกัด 
 

วิโรจน์ สารรัตน.์ (2556). [ออนไลน์]. การพัฒนาตัวบ่งชี้. [สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2556]. จาก 
http://phd.mbuisc.ac.th/powerpoint/indicator.pdf 

ทิศนา แขมมณี. (2553). [ออนไลน์]. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา: กลยุทธ์การสอน. [สืบค้นเมื่อ 7 
กุมภาพันธ์ 2555]. จาก http://bait.rmutsb.ac.th/bait/km/docs/ standard.pdf 

 
 
 4.8 ข้อมูลจาก Website ไม่ระบุชื่อผู้เขียนหรือผู้จัดท า 
 

“ผู้ชมเลือกซื้อหนังดิจิตอลเพิ่ม.” (วันที่ 12-15 มกราคม พ.ศ. 2557). หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, ปีที่ 34 ฉบับ
ที่ 2: 913.  

 

**************************************** 


