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คู#มือการเขียนเอกสารวิชาการ 

 
 

1. ส$วนประกอบของการจัดทำหนังสือและตำราวิชาการ 
แบ#งออกเป)น 3 ส#วน ได1แก# 

1.1 ส%วนประกอบตอนต/น 

- ปกนอก 

- ปกใน 

- ISBN (ข1อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห#งชาติ เลขหมวดหมู#หนังสือ สถานท่ีพิมพL ราคา ปN พ.ศ. 

จำนวนพิมพL หรือเรียกอีกอย#างว#าหน1าลิขสิทธ์ิ) 

- คำนิยม (ถ1ามี) 

- คำนำ 

- สารบัญ 

- สารบัญตาราง 

- สารบัญภาพประกอบ 

- สารบัญแผนท่ี 

1.2 ส%วนประกอบตอนกลาง 

- เน้ือเร่ือง  

- เชิงอรรถ (ในเน้ือ และท1ายหน1าหรือตีนหน1ากระดาษ)  

- *อัญประภาษ  

- *ตาราง  

- *ภาพประกอบ 

- บทสรุป  

- เอกสารอ1างอิงแต#ละบท 

1.3 ส%วนประกอบตอนท/าย  

- บรรณานุกรม  

- ภาคผนวก 

- อภิธานศัพทL 

- ดัชนี (Index) 

- ประวัติผู1เขียน 
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2. การตั้งค$าหน@ากระดาษ 

การเขียนเอกสารประเภทตำรา และหนังสือ มีแนวทางการตั้งค<าหน=ากระดาษ ดังนี ้

2.1 ใช8รปูแบบการพิมพ=ด8วยโปรแกรม Microsolf Word  

2.2 การตั้งค#าหน8ากระดาษในรูปแบบ B5 

 

2.3 ตั้งค#าระยะขอบ แบบปกต ิ
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2.4 ตั้งค#าหน8ากระดาษหรือเครื่องคอมพิวเตอร=เพื่อการใช8งานพิมพ= 

- ช่ือบท ห#างจากขอบบนประมาณ 5 เซนติเมตร (ในหน1าเปdดและไม#ใส#เลขหน1า) ใช1ตัวอักษรขนาดประมาณ 

22 - 48 point)  

- ช่ือหัวข1อใหญ#ชิดซ1ายมือหรือหน1ากระดาษ (ใช1ตัวอักษรประมาณ 18 point หนา)  

- หัวข1อย#อย (ใช1ตัวอักษรประมาณ 16 point) (หนา) เน้ือหาปกติใช1 16 point 

- ภาพท่ี (ตัวหนา แต#เท#ากับตัวพ้ืน)  

- ส#วนรายละเอียดไม#ต1องหนา ตารางท่ี (ตัวหนา แต#เท#ากับตัวพ้ืน)  

- ส#วนรายละเอียดไม#ต1องหนา แผนภูมิท่ี รูปท่ี ภาพประกอบท่ี ท่ีมา : (ตัวหนา แค# 14 point)  

- ส#วนรายละเอียดไม#ต1องหนา 

 

3. การเขียนการอ@างอิงและบรรณานุกรมตามหลักเกณฑJ APA (7th edition) 

การเขียนการอ1างอิงตามหลักเกณฑL APA (7th edition) สำหรับในการเขียนลงในวารสารการวิจัยกาสะ

ลองคำ น้ัน จะแบ#งการอ1างอิงออกเป)น 2 ส#วนท่ีสัมพันธLกัน คือ (1) การอ1างอิงแบบแทรกในเน้ือหา (Citing 

References in Text) และ (2) การอ1างอิงแบบรายการ (References) 

การอ/างอิงแบบแทรกในเน้ือหา(Citing references in text) 

การอ1างอิงแบบแทรกในเนื้อหา หมายถึง การอ1างอิงที่ใช1กับข1อความที่ผู1นิพนธLคัดลอกหรืออ1างข1อความมา 

โดยมีลักษณะการระบุชื่อและปNที่พิมพLไว1ในเนื้อหา ในกรณีที่อ1างอิงเนื้อหาหรือคัดลอกข1อความโดยตรงมาจาก

ข1อความต1นฉบับ ควรระบุเลขหน1าไว1ด1วยโดยพิมพLต#อท1ายปN พ.ศ. คั่นด1วยเครื่องหมายจุลภาค (,) หากเป)นกรณีท่ี

เป)นการสรุปสาระสำคัญมาอาจไม#ต1องระบุเลขหน1าได1 

1. การอ1างอิงในเน้ือหาใช1ระบบนาม-ปN มีรูปแบบการเขียนดังน้ี 

1.1 ผู1แต#ง 1 คน  

ไทย  ช่ือ/สกุล/(ปN)  หรือ (ช่ือ/สกุล,/ปN) 

อังกฤษ   สกุล/(ปN)  หรือ (สกุล,/ปN) 

 

***เครื่องหมาย/หมายถึงเว1นวรรค 1 ระยะ 
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ตัวอย#าง 

องอาจ อินทนิเวศ (2557) ได1วิจัยเร่ือง … กลุ#มชาติพันธุLในจังหวัดเชียงรายมีการดำเนินชีวิต … 

… ได1อย#างวัฒนธรรมท่ีเข1มแข็ง (ปรมินทรL อริเดช, 2562) 

Inthaniwet (2021) note a single tone … 

… an annual Buddhist ceremony (Inthaniwet, 2021) 

1.2 ผู1แต#ง 2 คน 

ไทย   ช่ือ/สกุล/และ/ช่ือ/สกุล/(ปN) หรือ (ช่ือ/สกุล/และ/ช่ือ/สกุล,/(ปN) 

อังกฤษ   สกุล/and/สกุล/(ปN)  หรือ (สกุล/&/สกุล,/ปN) 

 

ตัวอย#าง 

องอาจ อินทนิเวศ และสุรพงษL วงคLปาน (2557) ได1วิจัยเร่ือง … ระบบเศรษฐกิจในเขตชายแดนเชียงรายมี

การ … 

… ได1อย#างวัฒนธรรมท่ีเข1มแข็ง (ปรมินทรL อริเดช และปวีณา ล้ีตระกูล, 2562) 

Inthaniwet and Aridach (2021) note a single tone … 

… an annual Buddhist ceremony (Leetrakoun & Wangpan, 2021) 

 

1.3 ผู1แต#ง 3 คนข้ึนไป* 

ไทย   ช่ือ/สกุล/และคณะ/(ปN)   หรือ (ช่ือ/สกุล/และคณะ,/ปN) 

อังกฤษ   สกุล/et/al./(ปN)    หรือ (สกุล/et/al.,ปN) 
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ตัวอย#าง 

ยุทธศิลป� ชูมณี และคณะ (2560) ได1วิจัยเร่ือง … แรงดันไฟฟ�าดังกล#าวจะส#งแรงขับไปยัง … 

… กระแสคล่ืนเหนียวนำส#งไปส#งเคร่ืองปฏิกรณL (ปรมินทรL อริเดช และคณะ, 2562) 

Inthaniwet et al. (2021) note a single tone … 

… an annual Buddhist ceremony (Inthaniwet et al., 2021) 

 

2. การอ1างอิงมากกว#าสองแหล#งข1อมูล 

กรณีท่ีต1องการอ1างอิงให1เขียนเรียงลำดับอักษร ดังน้ี 

 

… ผลการศึกษามีความสอดคล1องกับ ปรมินทรL อริเดช (2561) และองอาจ อินทนิเวศ (2562) ท่ีพบว#า 

…. 

… อย#างมีประสิทธ์ิภาพ (ปรมินทรL อริเดช, 2561; องอาจ อินทนิเวศ, 2562) 

… (Inthaniwet & Leetrakun, 2020; Aridach et al., 2021) 

 

3. การอ1างอิงจากแหล#งข1อมูลระดับทุติยภูมิ 

3.1 การอ1างอิงหน1าบทความ 

ไทย   ช่ือ1/สกุล1/(ปN,/อ1างถึงใน/ช่ือ2/สกุล2,/ปN) …  

อังกฤษ   สกุล1/(ปN,/as cited in/สกุล2,/ปN) … 

 

3.2 การอ1างอิงท1ายบทความ 

ไทย   … (ช่ือ1/สกุล1/ปN/อ1างถึงใน/ช่ือ2/สกุล2,/ปN) …  

อังกฤษ   … (สกุล1,/ปN/as cited in/สกุล2,/ปN) … 
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4. การอ1างอิงจากบทสัมภาษณL  

กรณีไม#มีการเผยแพร#สาธารณะ ให1เขียนอ1างอิงในเน้ือหาเท#าน้ันโดยไม#ต1องใส#เป)นรายการอ1างอิงท1าย

เล#ม 

ไทย  ช่ือผู'ถูกสัมภาษณ1/สกุลผู'ถูกสัมภาษณ1/(การส่ือสารส#วนบุคคล,/วัน/เดือน/ปN)  หรือ 

(ช่ือผู'ถูกสัมภาษณ1/สกุลผู'ถูกสัมภาษณ1,/การส่ือสารส#วนบุคคล,/วัน/เดือน/ปN) 

อังกฤษ  อักษรย#อช่ือผู'ถูกสัมภาษณ1/สกุลผู'ถูกสัมภาษณ1/(personal communication,/เดือน/วัน/ปN)

 หรือ 

(สกุลผู'ถูกสัมภาษณ1,/อักษรย#อช่ือผู'ถูกสัมภาษณ1,/personal communication,/เดือน/วัน/ปN) 

ตัวอย#าง 

คะนอง วังฝายแก1ว  (การส่ือสวนบุคคล,15 พฤษภาคม 2560) 

(สุวรรณ จันทิวาสสารกิจ, การส่ือสารส#วนบุคคล,28 ตุลาคม 2548) 

E.-M. Paradis (personal communication, February 24, 2020) 

(Brown, J., personal communication, April 27, 2010) 

 

5. การอ1างอิงข1อมูลกรณีท่ีไม#มีช่ือผู1เขียน 

ไทย  (“ช่ือเร่ือง”,/ปNท่ีเผยแพร#) 

อังกฤษ  (“Title”,/ปNท่ีเผยแพร#) 

ตัวอย#าง 

(“แม#สลอง: ดนตรีสร1างสรรคLเชิงวิชาการ”, 2564) 

(“Bosanova Basic Bass”, 2010) 
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*กรณีท่ีไม#มีวันท่ีเผยแพร#ปรากฏ ให1ใส# ม.ป.ป. หรือ n.d. 

*กรณีท่ีมีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ให1ใส#แค# ปN เท#าน้ัน 

*ถ1าช่ือมีความยาวเกินไป ให1ใส#เฉพาะ คำแรกๆ ของช่ือเร่ืองเท#าน้ัน 

 

6. การอ1างอิงราชกิจจานุเบกษา 

การอ1างอิงราชกิจจานุเบกษาท1ายข1อความในเน้ือหาน้ัน ให1ใช1ช่ือกฎหมายและตามด1วยปN ดังน้ี 

ตัวอย#าง 

(พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจำปNงบประมาณ พ.ศ.2564, 2561) 

 

รูปแบบการอ1างอิงเน้ือหาท่ีมีผู1แต#งลักษณะต#าง ๆ แสดงดังตาราง 1 

ตาราง 1 รูปแบบการอ1างอิงในเน้ือหาพ้ืนฐานสำหรับงานเดียว (Basic citation styles) 

ผู#แต&ง การอ#างอิงในเนื้อหาหน#าข#อความ การอ#างอิงในเนื้อหาท#ายข#อความ 

ครั้งแรก ครั้งต;อมา ครั้งแรก ครั้งต;อมา 
ผู#แต&ง 1 คน องอาจ อินทนิเวศ (2557) 

Satriani (2014) 

(องอาจ อินทนิเวศ, 2557) 

 

(องอาจ อินทนิเวศ, 2557) 

(Satriani, 2014) 

(องอาจ อินทนิเวศ, 2557)  

(Satriani, 2014) 

ผู#แต&ง 2 คน ปรมินทร> อริเดช และ เดช

ชนะ ศรีรัตนลิ้ม (2563) 

Leetrakun and 

Inthaniwet (2021) 

ปรมินทร> อริเดช และ เดช

ชนะ ศรีรัตนลิ้ม (2563) 

Leetrakun and 

Inthaniwet (2021) 

(ปรมินทร> อริเดช และ เดช

ชนะ ศรีรัตนลิ้ม, 2563) 

(Leetrakun & Inthaniwet, 

2021) 

(ปรมินทร> อริเดช และ เดช

ชนะ ศรีรัตนลิ้ม, 2563) 

(Leetrakun & Inthaniwet, 

2021) 

ผู#แต&ง 3 คน

ขึน้ไป 

ปวีณา ลี้ตระกูล และคณะ 

(2564) 

Leetrakun et al. (2021) 

ปวีณา ลี้ตระกูล และคณะ 

(2564) 

Leetrakun et al. (2021) 

(ปวีณา ลี้ตระกูล และคณะ, 

2564) 

(Leetrakun et al., 2021) 

(ปวีณา ลี้ตระกูล และคณะ, 

2564) 

(Leetrakun et al., 2021) 

ผู#แต&งเป4น

หน&วยงาน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

(2563) 

National Research 

Council (2020) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

(2563) 

National Research 

Council (2020) 

(มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย

, 2563) 

(National Research 

Council, 2020) 

(มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย, 

2563) 

(National Research 

Council, 2020) 

ผู#แต&งเป4น

หน&วยงาน

(โดยใช&ชื่อ

ย&อ) 

กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร> วิจัยและ

นวัตกรรม (อว, 2563) 

International Monetary 

Fund (IMF, 2019) 

อว (2563) 

IMF (2019) 

(กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร> วิจัยและ

นวัตกรรม [อว], 2563) 

(International Monetary 

Fund [IMF], 2019) 

(อว, 2563) 

(IMF, 2019) 
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การเขียนรายการอ8างอิง (References) 

การเขียนรายการอ1างอิง หมายถึง การอ1างอิงแหล#งที่มาของข1อมูลที่นำมาเขียน เป)นส#วนสำคัญสำคัญท่ี

ระบุไว1ส#วนท1ายสุดของบทความ รายการอ1างอิงจะบอกถึงรายละเอียดของแหล#งท่ีมาของข1อมูลท่ีใช1อ1างอิงในเน้ือหา

ทุกรายการ การเขียนรายการอ1างอิงจะต1องเรียงลำดับอักษรตัวหน1าของรายการอ1างอิงตามหลักไวยกรณL การเขียน

รายการอ1างอิงมีรูปแบบการเขียน ดังน้ี 

หนังสือ (ลักษณะรูปเล%ม) 

1) ผู1แต#ง 1 คน 

ไทย  ช่ือ/สกุล./(ปNพิมพL)*./ช่ือเร่ือง/(พิมพLคร้ังท่ี).**/สำนักพิมพL. 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรย#อช่ือ./(ปNพิมพL)./ช่ือเร่ือง/(พิมพLคร้ังท่ี)./สำนักพิมพL.*** 

 

ตัวอย#าง 

องอาจ อินทนิเวศ. (2563). ทักษะกีตาร0คลาสสิก (พิมพLคร้ังท่ี 2). เชียงรายไดเร็กการพิมพL. 

Ongsakul, S. (2014). Lanna History (10th ed.). Amarin Printing & Publishing. 

 

2) ผู1แต#ง 2 คน 

ไทย  ช่ือ/สกุล/และ/ช่ือ/สกุล./(ปNพิมพL)./ช่ือเร่ือง/(พิมพLคร้ังท่ี)./สำนักพิมพL. 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรย#อช่ือ.,/&/สกุล,/อักษรย#อช่ือ./(ปNพิมพL)./ช่ือเร่ือง/(พิมพLคร้ังท่ี)./สำนักพิมพL. 

 

ตัวอย#าง 

องอาจ อินทนิเวศ และ ยุทธศิลป� ชูมณี. (2564). วัฒนธรรมชาติพันธุ0ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ. สำนักพิมพLแห#ง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

Inthaniwet, O., & Aridach, P. (2021). Qualitative Research. Routledge. 
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3) ผู1แต#ง 3-20คน ให1ใส#ช่ือทุกคน 

ไทย   ช่ือ1/สกุล1,/ช่ือ2/สกุล2,/ช่ือ3/สกุล3,/ช่ือ4/สกุล4,/ช่ือ5/สกุล5,/ช่ือ6/สกุล6,/และช่ือ7 

///////สกุล7./(ปNพิมพL)./ช่ือเร่ือง/(พิมพLคร้ังท่ี)./สำนักพิมพL. 

อังกฤษ  สกุล1,/อักษรย#อช่ือ1.,/สกุล2,/อักษรย#อช่ือ2.,/สกุล3,/อักษรย#อช่ือ3.,/สกุล4, 

////////อักษรย#อช่ือ4.,/&/สกุล5,/อักษรย#อช่ือ5./(ปNพิมพL)./ช่ือเร่ือง/(พิมพLคร้ังท่ี). 

////////สำนักพิมพL. 

 

4) ผู1แต#ง 21 คนข้ึนไป ให1ใส#ชื่อและสกุลของผู1แต#งคนที่ 1-19 ตามด1วยเครื่องหมาย ,  . . . ก#อนชื่อคน

สุดท1าย 

ไทย  ช่ือ1/สกุล1,/ช่ือ2/สกุล2,/ช่ือ3/สกุล3,/ช่ือ4/สกุล4,/ช่ือ5/สกุล5,/ช่ือ6/สกุล6,ช่ือ7 

///////สกุล7,/ช่ือ8/สกุล8,/ช่ือ9/สกุล9,/ช่ือ10/สกุล10,/ช่ือ11/สกุล11,/ช่ือ12/สกุล12,/ 

///////ช่ือ13/สกุล13,/ช่ือ14/สกุล14,/ช่ือ15/สกุล15,/ช่ือ16/สกุล16,/ช่ือ17/สกุล17,/ 

///////ช่ือ18สกุล18,/ช่ือ19/สกุล19,/…/ช่ือคนสุดท'าย/สกุลคนสุดท'าย./(ปNพิมพL)./ 

///////ช่ือเร่ือง/(พิมพLคร้ังท่ี)./สำนักพิมพL. 

อังกฤษ  สกุล1,/อักษรย#อช่ือ1.,/สกุล2,/อักษรย#อช่ือ2.,/สกุล3,/อักษรย#อช่ือ3.,/สกุล4,/ 

///////อักษรย#อช่ือ4.,/สกุล5,/อักษรย#อช่ือ5.,/สกุล6,/อักษรย#อช่ือ6.,/ 

///////สกุล7,/อักษรย#อช่ือ7.,/สกุล8,/อักษรย#อช่ือ8.,/สกุล9,/อักษรย#อช่ือ9.,/ 

///////สกุล10,/อักษรย#อช่ือ10.,/สกุล11,/อักษรย#อช่ือ11.,/สกุล12,/อักษรย#อช่ือ12.,/ 

///////สกุล13,/อักษรย#อช่ือ13.,/สกุล14,/อักษรย#อช่ือ14.,/สกุล15,/อักษรย#อช่ือ15.,/ 

///////สกุล16,/อักษรย#อช่ือ16.,/สกุล17,/อักษรย#อช่ือ17.,/สกุล18,/อักษรย#อช่ือ18.,/ 

///////สกุล19,/อักษรย#อช่ือ19.,/…/สกุลคนสุดท'าย,/อักษรย#อช่ือคนสุดท'าย./(ปNพิมพL)./ 

///////ช่ือเร่ือง/(พิมพLคร้ังท่ี)./สำนักพิมพL. 
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หนังสือ (ลักษณะอิเล็กทรอนิกสL ไม#มีเลข DOI) 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ปNพิมพL)./ช่ือเร่ือง/(พิมพLคร้ังแรกท่ี)./URL 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรย#อช่ือ./(ปNท่ีพิมพL)./ช่ือเร่ือง/(พิมพLคร้ังท่ี)./URL 

 

ตัวอย#าง 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกวaา 3-5ปd. 

 http://drive.google.com/file/d/1HiTwiRh1Er73hVYIMh1c 

 

หนังสือแปล 

ไทย  สกุล,/อักษรย#อช่ือ./(ปNพิมพL)./ช่ือเร่ืองภาษาตeนฉบับ/[ช่ือหนังสือภาษาไทย]/ 

///////(พิมพLคร้ังท่ี)./สำนักพิมพL. 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรย#อช่ือ./(ปNพิมพL)./ช่ือเร่ืองภาษาตeนฉบับ/[ช่ือหนังสือภาษาอังกฤษ]/ 

///////(พิมพLคร้ังท่ี)./สำนักพิมพL 

 

บทในหนังสือ 

ไทย  ช่ือ/สกุล./(ปNพิมพL)./ช่ือบทหรือช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บ.ก.)./ช่ือหนังสือ/ 

///////(น./เลขหน1า)./สำนักพิมพL. 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรย#อช่ือ./(ปNพิมพL)./ช่ือบทหรือช่ือบทความ./In/ช่ือบรรณาธิการ/ 

///////(Ed. หรือ Eds.),/ช่ือหนังสือ/(pp./เลขหน1า)./สำนักพิมพL. 

*กรณีท่ีไม#ปรากฏนามผู1แต#ง ให1ใส#ช่ือเร่ืองแทน ตัวอย#าง แผนการศึกษาแห#งชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540-

2544 … 
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บทความในวารสารแบบรูปเล%ม/อิเล็กทรอนิกสSท่ีไม%มี DOI 

ไทย  ช่ือ/สกุล./(ปNพิมพL)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/เลขของปdท่ี(เลขของฉบับท่ี),/ 

///////เลขหน1า. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย#อช่ือ./(ปNพิมพL)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/เลขของปdท่ี(เลขของฉบับท่ี),/ 

///////เลขหน1า. 

 

ตัวอย#าง 

องอาจ อินทนิเวศ. (2563). องคLความรู1ภูมิปªญญาด1านดนตรีของกลุ#มชาติพันธุLขมุในจังหวัดเชียงราย.  วารสาร

วิจิตรศิลปi, 10(1), 140-155. 

 

บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกสS (มี DOI) 

ไทย  ช่ือ/สกุล./(ปNพิมพL)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/เลขของปd(เลขของฉบับท่ี),/ 

///////เลขหน1า./https://doi.org/เลขdoi 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรย#อช่ือ./(ปNพิมพL)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/เลขของปdท่ี(เลขของฉบับท่ี),/ 

///////เลขหน1า./http://doi.org/doi 

 

ตัวอย#าง 

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the 

 survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24(2), 225-229. 

 hppt://doi.org/10.1037/0278-6113.24.2.225 

 

*กรณีที่ DOI แบบที่ใช1เดิม ยาวและซับซ1อน ผู1เขียนสามารถเลือกใช1 DOI แบบสั้นหรือแบบยาวก็ได1 
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หนังสือพิมพS และหนังสือพิมพSออนไลนS 

ไทย  ช่ือ/สกุล./(ปN,/วัน/เดือน)./ช่ือคอลัมนL./ช่ือหนังสือพิมพ0,/เลขหน1า.* 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรย#อช่ือ./(ปN,/เดือน/วัน)./ช่ือคอลัมนL./ช่ือหนังสือพิมพ0,/เลขหน1า.* 

 

* กรณีเปPนเอกสารออนไลนQให1เติม URL ต;อจากเลขหน1า 

ตัวอย#าง 

ปรมินทรL อริเดช. (2564, 18 มกราคม). เดลินิวสLวาไรต้ี. เดลินิวส0, 4. 

Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Time, 

 http://www.nytimes.com 

 

วิทยานิพนธSปริญญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยานิพนธSปริญญามหาบัณฑิต (Doctoral dissertation/ 

Master’s thesis) 

1) วิทยานิพนธLปริญญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยานิพนธLปริญญามหาบัณฑิต ท่ีไม#ได1ตีพิมพL 

ไทย  ช่ือ/สกุล./(ปNท่ีเผยแพร#)./ช่ือวิทยานิพนธ0/[วิทยานิพนธLปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม#ได1ตีพิมพL  

///////หรือ วิทยานิพนธLบัณฑิต ไม#ได1ตีพิมพL]./ช่ือมหาวิทยาลัย. 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรย#อช่ือ./(ปNท่ีเผยแพร#)./ช่ือวิทยานิพนธ0/[Unpublished doctoral 

///////dissertation or Unpublished master’s thesis]./ช่ือมหาวิทยาลัย. 

ตัวอย#าง 

องอาจ อินทนิเวศ. (2561). ทำนองเทศน0มหาชาติ “ระบำเทศน0” ใน 7 จังหวัดลeานนา [วิทยานิพนธLปริญญา

 ดุษฎีบัณฑิต ไม#ได1ตีพิมพL]. มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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Jang, M. S. (2014). A structural equation model on core competence of nursing students 

 [Unpublished doctoral dissertation]. Choong-Ang University. 

 

2) วิทยานิพนธLปริญญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยานิพนธLปริญญามหาบัณฑิต จากเว็บไซตL  

(ไม#อยู#ในฐานข1อมูลเชิงพาณิชยL) 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ปNท่ีเผยแพร#)./ช่ือวิทยานิพนธ0/[วิทยานิพนธLปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ  

 ///////วิทยานิพนธLปริญญามหาบัณฑิต]./ช่ือเว็บไซตL./URL 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย#อช่ือ./(ปNท่ีเผยแพร#)./ช่ือวิทยานิพนธ0/[Doctoral dissertation or 

///////Master’s thesis]./ช่ือเว็บไซตL./URL 

 

 รายงาน 

1) รายงานท่ีจัดทำโดยหน#วยงานของรัฐหรือองคLกรอ่ืน 

ไทย  ช่ือหน#วยงาน./(ปNท่ีเผยแพร#)./ช่ือเร่ือง./สำนักพิมพL./URL (ถ1ามี) 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรย#อช่ือ./(ปNท่ีเผยแพร#)./ช่ือเร่ือง./สำนักพิมพL./URL (ถ1ามี) 

 

ตัวอย#าง 

National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer. 

U.S. Department of Health. http://www.camcer.gov/publication/patient-

 education/takingtime.pdf 

 

2) รายงานท่ีจัดทำโดยผู1เขียนรายบุคคลสังกัดหน#วยงานรัฐหรือองคLกรอ่ืน 

ไทย  ช่ือ/สกุล./(ปNท่ีเผยแพร#)./ช่ือเร่ือง./สำนักพิมพL./URL (ถ1ามี) 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย#อช่ือ./(ปNท่ีเผยแพร#)./ช่ือเร่ือง./สำนักพิมพL./URL (ถ1ามี) 
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เอกสารประกอบการประชุม/การประชุมวิชาการ ท่ีไม#มี proceeding (Symposium) 

ไทย  ช่ือ/สกุล./(ปN,/วันท่ี,/เดือน)./เร่ืองท่ีประชุม./ใน/ช่ือ/(ประธาน),/ช่ือการประชุม/ 

///////[Symposium]./ช่ืองานท่ีจัดประชุม,/สถานท่ีประชุม. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย#อช่ือ./(ปN,/เดือน,/วันท่ี)./Title of contribution./In/ช่ือ/(Chair), 

///////Title of symposium/[symposium]./Conference Name,/Location. 

 

การนำเสนองานวิจัย หรือการนำเสนอโปสเตอรS (Paper/ Poster Presentation) 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ปN,/วันท่ี,/เดือน)./ช่ือ paper หรือ poster/[Paper หรือ  

///////Poster presentation]./ช่ือการประชุม,/สถานท่ี. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย#อช่ือ./(ปN,/เดือน,/วันท่ี)./ช่ือ paper หรือ poster/[Paper หรือ Poster 

///////presentation]./Conference Name,/Location. 

 

รายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

1) ลักษณะรูปเล#มหนังสือ 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ปN)./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ช่ือหัวขeอการประชุม./ 

///////ช่ือการประชุม/(น./เลขหน1า)./ช่ือฐานข1อมูล.* 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย#อช่ือ./(ปN)./ช่ือบทความ./In/ช่ือบรรณาธิการ/(Ed. หรือ Eds.),/ 

///////ช่ือหัวข1อการประชุม./ช่ือการประชุม/(pp./เลขหน1า)./ช่ือฐานข1อมูล.* 

 

*กรณีมีเลข DOI หรือ URL ให1เติมต;อท1ายจากชื่อฐานข1อมูล ตัวอย;าง ชื่อฐานข1อมูล./https:doi.ors/xxxx 

 



 

 

15 

ตัวอย#าง 

พุทธพร ล้ีวิเศษ. (2561). บทประพันธLเพลง ใจบ1าน สำหรับวงดนตรีแจส. ใน องอาจ อินทนิเวศ (บ.ก.),  

 อัครศิลป�น คีตศิลปiแผaนดินไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติดeานดุริยางคศิลปiและทัศนศิลปi  

 คร้ังท่ี 1 (น. 53-63). 

 

2) ลักษณะวารสาร 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ปN)./ช่ือเร่ือง:/ช่ือเร่ืองย#อย./ช่ือวารสาร,/เลขของปdท่ี(เลขของฉบับท่ี),/ 

///////เลขหน1า./URL 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย#อช่ือ./(ปN)./ช่ือเร่ือง:/ช่ือเร่ืองย#อย./ช่ือวารสาร,/เลขของปdท่ี(เลขฉบับท่ี),/ 

///////เลขหน1า./URL 

 

เอกสารท่ีไม%ได/ตีพิมพS (เอกสารประกอบการเรียน) 

ไทย  ช่ือ/สกุล./(ปN)./ช่ือเอกสาร/[เอกสารท่ีไม#ได1ตีพิมพL]./คณะ,/มหาวิทยาลัย. 

อังกฤษ  ช่ือ/สกุล./(ปN)./ช่ือเอกสาร/[Unpublished manuscript]./คณะ,/มหาวิทยาลัย.  

 

ตัวอย#าง 

อนรรฆ จรัญยานนทL. (2559). แนวคิด ทฤษฎีดeานดนตรีวิทยา [เอกสารไม#ได1ตีพิมพL]. วิทยาลัยดุริยางคศิลป� 

 มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 

เว็บไซตL 

ไทย ช่ือ/สกุลผู1เขียน./(ปN,/วัน/เดือนท่ีเผยแพร#)./ช่ือบทความ./ช่ือเว็บไซตL./URL 

 อังกฤษ สกุล,/อักษรย#อช่ือผู1เขียน./(ปN,/เดือน/วันท่ีเผยแพร#)./ช่ือบทความ./ช่ือเว็บไซตL./URL 
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*กรณีที่ไม;มีวันที่เผยแพร;ปรากฏ ให1ใส; (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) 

*กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ให1ใส;แค; (ปi) เท;านั้น 

*กรณีชื่อผู1เขียนและชื่อเว็บไซตQเปPนชื่อเดียวกัน ให1ตัดชื่อเว็บไซตQออก 

 

ราชกิจจานุเบกษา 

ไทย ช่ือกฎหมาย./(ปN,/วัน/เดือน)./ราชกิจจานุเบกษา./เล#ม/ตอนท่ี./หน1า/เลขหน1า. 

 

ตัวอย#าง 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจำปNงบประมาณ พ.ศ.2564. (2563, 7 ตุลาคม). 

 ราชกิจจานุเบกษา. เล#ม 137 ตอนท่ี 82 ก. หน1า 1-195. 

 

การเขียนรายการอ/างอิงภาษาไทยเปgนภาษาอังกฤษ (Translate Thai Reference) 

การเขียนรายการอ1างอิงภาษาไทยให1เป)นภาษาอังกฤษ มีวิธีการเขียนท่ีคล1ายคลึงกับการเขียนรายการ

อ1างอิงตามรูปแบบของภาษาอังกฤษ ท้ังน้ีในแต#ละประเภทของสารสนเทศ มีรายระเอียดดังน้ี 

1. ช่ือผู1เขียน ข้ึนต1นด1วยนามสกุลของผู1เขียน และต#อด1วยช่ือย#อ 

2. ช่ือสำนักงานหรือกระทรวง เขียนเป)นช่ือภาษาอังกฤษ 

3. ปNท่ีพิมพL เปล่ียนจาก พ.ศ. เป)น ค.ศ. 

4. ช่ือเร่ือง ช่ือวิทยานิพนธL ช่ือบทความ ช่ือวารสาร และช่ืองานประชุมวิชาการ แปลเป)นภาษาอังกฤษ 

 

ตัวอย#าง 

องอาจ อินทนิเวศ. (2562). ดนตรีชาติพันธุ0ในจังหวัดเชียงราย (พิมพLคร้ังท่ี 2). สำนักพิมพLแห#งมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงราย. 
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Translate Thai Reference 

Inthaniwet, O. (2019). Ethnomusicology in Chiangrai (2th ed.). Chiangrai Rajabhat University 

 Press. 

หมายเหตุ 

- การอ1างอิงข1อมูลจากแหล#งข1อมูลระดับทุติยภูมิ ควรระบุรายการอ1างอิงท1ายเล#ม ให1ใส#เฉพาะช่ือผู1แต#ง

ทุติยภูมิเท#าน้ัน 

- ช่ือบทความภาษาอังกฤษใช1ตัวพิมพLใหญ#เฉพาะคำแรก ช่ือเฉพาะ และคำแรกหลังเคร่ืองหมาย (:) 

 

วิธีจัดเรียงรายการอ8างอิง 

การเรียงตามลำดับอักษร 

ภาษาไทย  ใช1หลักการการเรียงคำเช#นเดียวกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยเรียงตามรูป

พยัญชนะ ก-ฮ ส#วนคำข้ึนต1นด1วยพยัญชนะ ให1เรียงตามรูปสระ ดังน้ี  

อะ อัว อัวะ อา อำ อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 

ภาษาอังกฤษ ใช1หลักการเรียงคำใน Dictionary โดยเรียง A-Z 

 

การเรียงลำดับงานหลายงานท่ีมีช่ือผู1แต#งคนแรกเป)นช่ือเดียวกัน 

1) ถ1าช่ือผู1แต#งทุกคนเหมือนกัน ให1จัดเรียงตาม ปNท่ีพิมพL  

ตัวอย#าง  ปรมินทรL อริเดช. (2559). 

ปรมินทรL อริเดช. (2561). 
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2) ถ1าชื่อผู1แต#งที่แตกต#างกัน ให1จัดเรียงตาม งานที่มีชื่อผู1แต#งคนเดียว มาก#อนรายการอ1างอิงที่มีชื่อผู1แต#ง

คนอ่ืนร#วม 

3) ถ1าช่ือผู1แต#งคนแรกเป)นคนเดียวกัน และช่ือผู1แต#งคนท่ีสอง หรือคนท่ีสามต#างกัน ให1จัดเรียงตาม ลำดับ

อักษรตัวแรกของช่ือสกุลของผู1แต#งคนท่ีสอง และคนท่ีสามตามลำดับ 

4) ถ1าช่ือผู1แต#ง คนแรกมีช่ือสกุล เหมือนกัน ให1จัดเรียงตาม ลำดับอักษรย#อช่ือต1น และช่ือกลางของช่ือผู1

แต#งคนแรก 
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