
รูปแบบการเขียนบทความวิจัย 
 

 เป็นบทความภาษาไทย ขนาด A4  พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 pt.  ยกเว้น 
หน้าบทคัดย่อ (ขนาดตัวอักษรดูตาม Template) อาจมีภาพ  ตาราง  แผนภูมิประกอบได้  โดยบทความมี
ความยาว จ านวน 10 - 12 หน้า 
  
องค์ประกอบของบทความวิจัย 

1. ชื่อเรื่องวิจัย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ส าหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 
2. ชื่อ นามสกุลผู้วิจัย หลักสูตร  สาขาวิชา  มหาวิทยาลัย 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา  สังกัด  
4. บทคัดย่อ (ภาษาไทย ไม่เกิน  300 ค า และภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 ค า)  
5. ค าส าคัญ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ไม่เกิน 4 ค า 
6. บทน า  
7. วัตถุประสงค์การวิจัย 
8. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
9. กรอบแนวคิดการวิจัย 
10. วิธีด าเนินการวิจัย 

10.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
10.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
10.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
10.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

11. สรุปผลการวิจัย  
12. อภิปรายผลการวิจัย  
13. ข้อเสนอแนะ  

13.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
13.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

14. กิติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
15. เอกสารอ้างอิง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ 
 

 เป็นบทความภาษาไทย ขนาด A4  พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun New เนื้อหาขนาด 14 pt.  ยกเว้น หน้าบทคัดย่อ 
(ขนาดตัวอักษรดูตาม Template) อาจมีภาพ  ตาราง  แผนภูมิประกอบได้  โดยบทความมีความยาว จ านวน 10 - 12 หน้า 
 

องค์ประกอบของบทความวิชาการ 
1. ชื่อเรื่องวิจัย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ส าหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 
2. ชื่อ นามสกุลผู้วิจัย หลักสูตร  สาขาวิชา  มหาวิทยาลัย 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา  สังกัด  
4. บทคัดย่อ (ภาษาไทย ไม่เกิน  300 ค า และภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 ค า)  
5. ค าส าคัญ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ไม่เกิน 4 ค า 
6. บทน า  
7. เนื้อหา 
8. สรุป 
9. เอกสารอ้างอิง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบการลงรายการอ้างอิง 
 

หนังสือ 
  รูปแบบการลงรายการอ้างอิงหนังสือ 
 
 อ้างอิงในเนื้อหา ภาษาไทย (ชื่อ//นามสกุล,/ปี,/หน้า) 
    ภาษาอังกฤษ (นามสกุล,/ปี,/หน้า) 
 อ้างอิงท้ายเล่ม ภาษาไทย ชื่อ//นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./(ครั้งที่พิมพ์)./ 
       สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
    ภาษาอังกฤษ นามสกุล,/อักษรย่อชื่อแรก ชื่อกลาง (ปีที่พิมพ์)./ 
       ชื่อเรื่อง/ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์ 
       หรือโรงพิมพ์. 
 
  1.  ผู้แต่งคนเดียว 

   (สมพงษ์  ชูมาก, 2548, หน้า 10-12) 
   สมพงษ์  ชูมาก, (2548). กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง. (พิมพ์ครั้งที่ 3).  
    กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
    (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา, 2531) 
   กัลยานิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้า. (2531). เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์.  
    (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์. 
   (Wilson, 2007, p. 67) 
   Wilson, K. (2007). Smart choice. (2 nd ed.).  London : Oxford  
    University Press. 

  2.  ผู้แต่ง 2-3 คน 

   (ไพรัช  ธัชยพงษ์ และกฤษณะ  ช่างกล่อม, 2541, หน้า 85-86) 
   ไพรัช  ธัชยพงษ์ และกฤษณะ  ช่างกล่อม. (2541). การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    สารสนเทศแห่งชาติเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน 
    คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. 
   (Mitchell & Larson, 1987, pp. 30-33) 
   Mitchell, T.R., & Larson, J.R. (1987). An introduction  to organization 
    behavior. New York: McGraw-Hill. 
 
 
 
 



  3.  ผู้แต่งมากกว่า 3 คน 

   (อวยพร  พานิช และคนอ่ืน ๆ, 2548, หน้า 51-53) 
   อวยพร  พานิช และคนอ่ืน ๆ. (2548). ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร.  
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
   (Crouhy, et al., 2006, pp. 75-78) 
   Crouhy, M., et al. (2006). The essentials  of  risk management. New  
    York: McGraw-Hill. 

  4.  ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546, หน้า 10-11) 
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2546). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการ 
 วิจัยการบริหารการศึกษา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541, หน้า 5-6) 
การศึกษาแห่งชาติ, ส านักงานคณะกรรมการ. (2541). การปฏิรูปการเรียนตาม 
 แนวคิด 5 ทฏษฏี.  กรุงเทพ: โรงพิมพ์ไอเดียสแควร์, 2541. 

   (Ministry of Education, 2002, pp. 70-71) 
   Education, Ministry of.  (2002).  Chiangmai:  Nop  Bueri  Si  Nakon   
    Ping. Bangkok: Ministry  of  Education. 

  5.  ผู้แต่งใช้นามแฝง 

   (ส.ศิวรักษ์, (นามแฝง), 2527) 
   ส.ศิวรักษ์. (นามแฝง). (2527). วัฒนธรรมและอิทธิพลความคิดแบบฝรั่งต่อการ 
    เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 
   (Vance, (pseud), 1961) 
   Vance, R. (pseud). (1961). My son in martal. London: Collins. 

6.  หนังสือรวมเรื่องที่มีผู้รับผิดชอบในการจัดท าเป็นผู้รวบรวม บรรณาธิการ 

(ลัดดา  ภู่เกียรติ, (บก.), 2538) 
ลัดดา  ภู่เกียรติ. (บก.). (2538). เส้นทางสู่งานวิจัยในชั้นเรียน. (พิมพ์ครั้งที่ 2).  
 นครปฐม: บพิธการพิมพ์. 
(Gibbs & Huana, (Eds.), 1991) 
Gibbs, J.T., & Huang, L.N. (Eds.). (1991). Children of color. San  
 Francisco: Jossy-Bass. 

 

 



  ส าหรับหนังสือรวมเรื่องถ้าใช้อ้างอิงเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ลงรายการดังนี้ 

   (สุวัฒนา  สุวรรณเขตนิคม, 2538, หน้า 6-7) 
   สุวัฒนา  สุวรรณเขตนิคม. (2538). หลักการแนวคิดและรูปแบบที่เก่ียวกับการวิจัย 
    ในชั้นเรียน. ใน ลัดดา ภู่เกียรติ (บก.). เส้นทางสู่งานวิจัยในชั้นเรียน.  
    (หน้า 6-18). กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์. 
   Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuggy logical 
    Model of pereeption. In H.L.Pick, P.Van den Broek, & D.C.Knill 
   (Eds), Cognition: Conecptual and methodologieal issues (pp.  
    51-84). Washington, D.C: American Psychological Association. 

7.  หนังสือแปล 

(ฟิสด์, 2542, หน้า 101-103) 
ฟิสด์, เอ็ดเวิร์ด บี. (2542). การกระจายอ านาจทางการศึกษาการเมืองและ 
 ฉันทานุมัติ (แปลจาก Decentralization of education : Politics and  
 consensus โดย ภัทรนันท์  พัฒิยะ). กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. 

  8.  หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 

   (กฎหมายตราสามดวง, 2502) 
   กฎหมายตราสามดวง. (2502). พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา. 
   (Merrian-Webster’s collegiate dictionary, 1993, p. 637) 
   Merrian-Webster’s collegiate dictionary. (1993). (10 th ed.). Spring  
    field: Merrian-Webster. 

  9.  วิทยานิพนธ์ 

   (เชวงศักดิ์  เขียวเขิน, 2543, บทคัดย่อ) 
   เชวงศักดิ์  เขียวเขิน. (2543). การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
    สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร. 
   (โอกามา  จ่าแกะ, 2550) 
   โอกามา  จ่าแกะ. (2550). การจัดการตลาดทางเลือกเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษา 
    สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทาจ ากัด  ต าบลแม่ทา กิ่งอ าเภอแม่ออน 
    จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
    พัฒนาสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 
 



   (Almeida, 1990) 
   Almeida, D.M. (1990). Father’s participation in family work:  
    Consequences for fathers’ stress and father child relation.  
    Master's thesis, University of Victoria. 

  10.  สิ่งพิมพ์รัฐบาล 

      (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550, หน้า  14-20) 
   นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ส านักงาน. (2550).  
    แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554. กรุงเทพฯ: ส านักงาน 
    นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
   (National Institute of Mental Health, 1990, p. 121) 
   National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious  
    mentalillness. Washington D.C: U.S. Government Printing  
    Office. 

  11.  รายงานการประชุม 

 (นิทัศน์  ภัทรโยธิน, 2540, หน้า 30) 
 นิทัศน์  ภัทรโยธิน. (2540). ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ในการประชุม 
  นักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 วิสัยทัศน์นักบัญชีไทย. วันที่ 27-28 
  มิถุนายน พ.ศ. 2540 (หน้า 19-35). กรุงเทพฯ: สมาคมนักบัญชีและผู้สอบ 
  บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. 
 (Paitoon  Sinlarat, 1995, p. 217) 
 Paitoon  Sinlarat. (1995). Success and failure of facility in Thai  
  university. In Somwang Pitiyanuwat, et al. (Eds), Preparing  
  Teachers for All the World’s Children: An Era of  
  Transformation Proceedings of International conference,  
  Bangkok 1992. (pp. 217-233). Bangkok: UNICEF. 

  12.  การอ้างอิงหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ไม่ปรากฏเลขหน้าให้ระบุค าที่แสดงที่อยู่ของข้อมูลแทน  
เช่น  ค าน า  บทคัดย่อ ถ้าเป็นส่วนเนื้อหาใช้ค าว่า ไม่ปรากฏเลขหน้า หรือ Unpage 

   (กัลยาณีย์  สินสกุล, 2541, บทคัดย่อ) 
   (เติมชัย  ไชยนุวัฒน์, 2530, ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
   (Solomon, 1990, Unpage) 

 



  13.  การอ้างอิงจากหนังสือที่มีผู้แต่งคนเดียวกัน ปีเดียวกัน  แต่ชื่อเรื่องต่างกันให้ก ากับด้วย
ตัวอักษร ก, ข, ค...หรือ a, b, c...ก ากับไว้ที่ปีที่พิมพ์ตามล าดับอักษรของชื่อเรื่อง 

   (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 ก, หน้า 56-57) 
   (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 ข, หน้า 12-14) 
   สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2546 ก). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 
    การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี:  
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
   สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2546 ข). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หน่วยท่ี 11-15.  นนทบุรี:  
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
  14.  การอ้างอิงเอกสารรอง (Secondary  source) 

   14.1  ถ้าให้ความส าคัญของเอกสารเดิมมากกว่าให้ใช้ชื่อผู้แต่งหรือชื่อเรื่องของเอกสารเดิม  
และใช้ค าว่า  “อ้างถึงใน” (quoted in หรือ cited by)  ตามด้วยเอกสารรอง 

   (สุทธิลักษณ์  อ าพันวงศ์, 2510, หน้า 7, อ้างถึงใน กมลา  รุ่งอุทัย, 2531, หน้า 80) 
   กมลา  รุ่งอุทัย. (2531). หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน   
    ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
    (Linkert, 2002, p. 195, อ้างถึงใน  สายหยุด  ใจส าราญ  และสุภาพร   
    พิศาลบุตร, 2545, หน้า  151-152) 
   สายหยุด  ใจส าราญ  และสุภาพร  พิศาลบุตร.  (2545).  การพัฒนาองค์การ.   
    (พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 

   14.2  ถ้าให้ความส าคัญของเอกสารรองมากกว่าให้ใช้ชื่อผู้แต่งหรือชื่อเรื่องของเอกสารรอง 
และใช้ค าว่า “อ้างจาก” (quoting หรือ citing) ตามด้วยเอกสารเดิม 

   (กมลา  รุ่งอุทัย, 2531, หน้า 80, อ้างจาก สุทธิลักษณ์  อ าพันวงศ์, 2510, หน้า 7) 
   กมลา  รุ่งอุทัย. (2531). หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน  
    ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
    (สายหยุด  ใจส าราญ  และสุภาพร  พิศาลบุตร, 2545, หน้า  151-152,  
    อ้างจาก Linkert, 2002, p. 195) 
   สายหยุด  ใจส าราญ  และสุภาพร  พิศาลบุตร.  (2545).  การพัฒนาองค์การ.  
    (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 
 
 
 
 
 



วารสาร 
  รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมวารสาร  การลงรายการชื่อผู้แต่งเหมือนหนังสือ 
ดังนี้  

  อ้างอิงในเนื้อหา (ชื่อ//นามสกุล,/ปีที่พิมพ์,/หน้า) 
  อ้างอิงท้ายเล่ม ชื่อ//นามสกุล,/(ปี,/เดือน/วัน)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีท่ี 
     (ฉบับที่),/หน้า 
 
  การลงรายการชื่อผู้แต่ง  ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน 
  1.  บทความท่ีปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ 
   (ประสงค์  เมธีพินิตกุล, 2550, หน้า 45-46) 
   ประสงค์  เมธีพินิตกุล. (2550, มกราคม-มีนาคม). การประเมินผลการรู้เรื่อง 
    การอ่านตามแบบ PISA. วารสารวิชาการ, 10(1), 44-47. 
   (มัลลวีร์  อดุลวัฒนศิริ, นิตย์  บุหงามงคล และวิลาวัลย์  จตรุธ ารง, 2549, หน้า 85) 
   มัลลวีร์  อุดลวัฒนศิริ, นิตย์  บุหงามงคล และวิลาวัลย์  จตรุธ ารง. (2549,  
    กรกฎาคม-ธันวาคม). การศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของ 
    เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารศึกษาศาสตร์, 29(3-4),  
    83-92. 
   (Bekerian, 1993, pp. 574-575) 
   Bekerian, D.A. (1993, June). In search of the typical eyewitness.  
    American Psychologist, 48, 574-576. 

  2.  บทความท่ีไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ 
   (สีผสมอาหารเกินมาตรฐาน, 2549, หน้า 10) 
   สีผสมอาหารเกินมาตรฐาน. (2549, กรกฎาคม). Healthtoday, 6(64), 10-15. 
   (The new health care lexicon, 1993, pp. 1-2) 
   The new health care lexicon. (1993, August-September). Health, 4(5),  
    1-8) 
 
 
หนังสือพิมพ ์
  รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์ การลงรายการชื่อผู้แต่งเหมือน
หนังสือ 

  อ้างอิงในเนื้อหา (ชื่อ//นามสกุล,/ปี,/หน้า) 
  อ้างอิงท้ายเล่ม ชื่อ//นามสกุล./(ปี,/เดือน/วัน). ชื่อบทความหรือพาดหัวข่าว./ 
     ชื่อหนังสือพิมพ์,/หน้า. 
 
 



  1.  บทความจากหนังสือพิมพ์ที่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
   (สมศรี  หาญอนันทสุข, 2550, หน้า 7) 
 
   สมศรี  หาญอนันทสุข. (2550, มิถุนายน 26). ฤารัฐธรรมนูญใหม่จะสร้างมิติใหม่ 
    ให้สังคมพุทธ. มติชน, หน้า 7. 
   (Krishman, 2007, pp. 1, 12) 
   Krishman, E. dward. (2007, June 26). Rebuilding self-esteem Bangkok  
    post, p.1, 12. 

  2.  บทความจากหนังสือพิมพ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
   (ปรับตัวรับการค้าเสรี, 2550, หน้า 17) 
   ปรับตัวรับการค้าเสรี. (2550, มิถุนายน 25-27). ประชาชาติธุรกิจ, หน้า 17. 
   (New drug, 1993, p. A12) 
   New drug. (1993, July 15). The Washington Post, p. A12. 
  
จุลสาร 
  รูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมจุลสาร  แผ่นพับ  แผ่นปลิว 

  อ้างอิงในเนื้อหา (ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต,/ปี) 
  อ้างอิงท้ายเล่ม ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต./(ปี)./ชื่อเรื่อง./[แผ่นพับ]./สถานที่ 
     พิมพ์:/ผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต.   

  (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2541) 
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2541). ท่องเที่ยวสงขลา. [แผ่นพับ]. สงขลา:  
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
  (Research and Traning Center on Independent Living, 1993) 
  Research and Traning Center on Independent Living. (1993).  
    Guidelines  for  reporting and writing about people with  
    disabilities. [Brochure]. Lawrence: Research and Training 
    Center on Independent Living. 
 
ราชกิจจานุเบกษา 
  รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมราชกิจจานุเบกษา 
  อ้างอิงในเนื้อหา (ชื่อกฎหมาย.//ปี,/เดือน/วัน).//ราชกิจจานุเบกษา.//เล่ม / 
     /////// ตอนที.่// หน้า / เลขหน้า. 
  อ้างอิงท้ายเล่ม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพาพุทธศักราช 2533. (2533,29  
     กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 107 ตอนที่ 131. หน้า 1-20. 
 
 



โสตทัศนวัสด ุ
  รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ 
  อ้างอิงในเนื้อหา (ชื่อผู้สร้างหรือผู้ผลิต,/ปี) 
  อ้างอิงท้ายเล่ม ชื่อผู้สร้างหรือผู้ผลิต./(ปี)./ชื่อเรื่อง./[ประเภทโสตทัศนวัสดุ]./ 
     สถานที่ผลิต: หน่วยงานหรือบริษัทที่ผลิต. 

  (วิโรจน์  ริจิรานุวัฒน,์ 2530) 
  วิโรจน์  ริจิรานวุัฒน์ (ผู้สร้าง), และวิรัช  ริจิรานุวัฒน์ (ผู้อ านายการสร้าง). (2530). 
     กรุงเทพฯเมืองอมร. [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: ทัวร์ทอง. 
  (ยุพดี  พยักฆพันธ์, 2530) 
  ยุพดี  พยักฆพันธ์ (ผู้บรรยาย). (2530). ยาสมุนไพร. [แถบบันทึกเสียง]. กรุงเทพฯ:  
    องค์การวิทยาศาสตร์การแพทย์. 
  (การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร, 2538) 
  การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร. (2538). [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ: คอมลิงค์. 
  (Shocken, 1992) 
  Shocken, M. (1992). Over  the waterfall. Arkansas traveler. [VCD]. 
    New York: Polygram Music. 
 
ซีดีรอม 
  รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมซีดี-รอม (CD-ROM)  
  อ้างอิงในเนื้อหา (ชื่อผู้แต่ง,/ปี) 
  อ้างอิงท้ายเล่ม ชื่อผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อเรื่อง./[CD-ROM]. Available:/แหล่งที่มา./ 
     [ปี,/เดือน/วันที่สืบค้น]. 
   
  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540) 
  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงานคณะกรรมการ. (2540). แผนพัฒนา 
    เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8. [CD-ROM]. Available:  
    ฐานข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. [2550, มีนาคม 15]. 
  (อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร, 2543) 
  อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร. (2543). [CD-ROM]. Available: ฐานข้อมูลไปดูให้ 
    เต็มตาล้ าค่าความเป็นไทย. [2544,  มิถุนายน  23]. 
  (Social Science Index, 1999) 
  Social Science Index. (1999). [CD-ROM]. Available: UMI/Social Science  
    Index. [2005, June 26]. 
 
 
 
 



เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.  การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  อ้างอิงในเนื้อหา (ชื่อผู้แต่ง,/ปี) 
  อ้างอิงท้ายเล่ม ชื่อผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อเรื่อง./[Online]. Available: แหล่งที่มา./ 
     [ปี, เดือน/วันที่สืบค้น]. 

  (อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, 2542). 
  อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์. (2542). ความอุดมสมบูรณ์ของดิน. [Online]. Available:  
    http://158.108.200.11/soil009hom-1/009421/chap1.htm#era1.  
    [2550, กุมภาพันธ์ 20]. 
  (Abell, 2002) 
  Abell, S.K. (2002). Science teacher education: An international  
    perspective. [Online]. Available: http://ebook.Springkerlink. 
    com/Search/Search Results.aspx?. [2007, June 30]. 
  
  2.  การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  อ้างอิงในเนื้อหา (ชื่อผู้แต่ง,/ปี) 
  อ้างอิงท้ายเล่ม ชื่อผู้แต่ง./(ปี)./บทความ./ชื่อวารสาร[Online Serial], /ปทีี่,/ 
     (ฉบับที่). Available:/แหล่งที่มา./[ปี,/เดือน/วันที่สืบค้น].  
  
  (Kenneth, 1998) 
  Kenneth, I. (1998). A Buddhist response to the nature of human rights.  
    Journal of Buddhist Ethies [Online Serial], 2, (9). Available:  
    http://www.cac.psu.edu/Jbe/twocont.html. [2006, August 12]. 
 
  3.  การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  อ้างอิงในเนื้อหา (ชื่อผู้แต่ง, วัน/เดือน/ปี) 
  อ้างอิงท้ายเล่ม ชื่อผู้แต่ง./(ปี,/เดือน/วัน)./บทความหรือพาดหัวข่าว ใน ชื่อ 
     หนังสือพิมพ์ [Online]. Available: แหล่งที่มา  [ปี, เดือน วันที่ 
     สืบค้น]. 

  (ซูม, (นามแฝง), 25 ตุลาคม 2542) 
  ซูม. (นามแฝง). (2542, ตุลาคม 25). บุญของคนไทย ใน ไทยรัฐ. [Online]. Available:  
    http://www.thairath.co.th. [2542, ตุลาคม 25]. 
  (ศธ. ยุติการถ่ายโอนสถานศึกษาบัญชี 2, 2550) 
  ศธ. ยุติการถ่ายโอนสถานศึกษาบัญชี 2. (2550, มิถุนายน 23). ใน ไทยรัฐ. [Online].  
    Available: http://www.thairath.co.th. [2550,  มิถุนายน 30]. 
 
 



  4.  การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมจากเวิลด์ไวด์เว็บ (www)  
  อ้างอิงในเนื้อหา (ชื่อผู้แต่ง,/ปี) 
  อ้างอิงท้ายเล่ม ชื่อผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อเรื่องหรือหัวข้อเรื่อง./ 
     [Online]./Available:/แหล่งที่มา./[ปี,/เดือน/วันที่สืบค้น]. 

  (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ม.ป.ป.) 
  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ศูนย์.  (ม.ป.ป.). การจัดการศึกษา 
    ทางไกล. [Online]. Available: http://www.nectec.or.th/ 
    eourseware/cai/0015.htm. [2550, กรกฎาคม 1]. 
  (Ministry of Education, 2005) 
  Education, Ministry of.  (2005). The regional seminar on higher  
    education in southeast Asian countries. [Online]. 
    Available: http://www.inter.mua.go.th/news/News% 
    20January%202005.htm. [2006, January 5]. 
  
การสัมภาษณ์ 
  การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมจากการสัมภาษณ์ 
  อ้างอิงในเนื้อหา (ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์,/ปี/เดือน/วันที่สัมภาษณ์) 
  อ้างอิงท้ายเล่ม ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์./(ปี,/เดือน/วันที่สัมภาษณ์)./ต าแหน่ง./สัมภาษณ์. 

  (ดิลก  บุญเรืองรอด, 2543, กรกฎาคม 14) 
  ดิลก  บุญเรืองรอด. (2543, กรกฎาคม 14). อธิการบดี, สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. 
     สัมภาษณ์. 
  (Page, 1991,  March 5) 
  Page, O. (1991, March 5). President, Austin Peay State University. Interview. 
 


