การอ้ างอิงและการเขียนเอกสารอ้ างอิง
1 การอ้ างอิงในเนือ้ เรื่ อง (Citation)
กรณี ผ้ ูเขี ย นต้ องการระบุแ หล่งที่ มาของข้ อมูล ในเนื อ้ เรื่ อง ให้ ใ ช้ วิธี ก ารอ้ างอิงแบบนาม-ปี -เลขหน้ า
(Author-date-page in-text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปี ที่พิมพ์ เลขหน้ า หลังข้ อความนันๆ
้ เพื่อบอกแหล่งที่มา
ตามตัวอย่างดังนี ้
1.1 สาหรับแหล่งที่มาภาษาไทย: (ชื่อ นามสกุล. ปี ที่พิมพ์: เลขหน้ า)
ตัวอย่าง (สุพตั รา สุภาพ. 2536:18) (ล้ วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2543: 36)
1.2 สาหรับแหล่งที่มาภาษาอังกฤษ: (นามสกุล. ปี ที่พิมพ์: เลขหน้ า)
ตัวอย่าง (Smelser.1995:145) (Thomson and Thomson. 1993: 12-13)
2. การเขียนเอกสารอ้ างอิง (References)
การอ้ างอิงส่วนท้ ายเล่มในรู ปแบบเอกสารอ้ างอิง ให้ จดั เรี ยงรายการเอกสารตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่งตาม
ตัวอย่าง ดังนี ้
2.1 หนังสือ
ชื่อ นามสกุล. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อเรื่ อง. ครัง้ ที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
บุญช่วย ศรี สวัสดิ์. (2547). ไทยสิบสองปั นนา. พิมพ์ครัง้ ที่ 3 . กรุ งเทพฯ: ศยาม.
Sebesta, Robert W. (2002). Concepts of Programming Languages. 5th ed. Boston,
M.A.: Addison-Wesley.
2.2 หนังสือแปล ผู้เขียนเดิม. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อเรื่ องภาษาไทย. แปลโดย ชื่อผู้แปล. ครัง้ ที่
พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ซาเว็ตซ์, เควิน เอ็ม. (2539). ไขปั ญหาอินเทอร์ เน็ต. แปลโดย กิตติ บุณยกิจโณทัย; มีชยั
เจริ ญด้ วยศีล และ อมรเทพ เลิศทัศนวงศ์. กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
2.3 วิทยานิพนธ์ ปริ ญญานิพนธ์ หรื อสารนิพนธ์
ชื่อ นามสกุล. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อเรื่ อง. ชื่อวุฒิปริ ญญา (สาขาวิชาเอก). เมืองที่พิมพ์:
ชื่อมหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
ตัวอย่าง
เลิศชาย ศิริชยั . (2537). การสูญเสียที่ดนิ และการตอบสนองด้ านอาชีพของชาวนา:
ศึกษากรณี หมู่บ้านภาคกลาง. ปริ ญญานิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์ ).
กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
2.4 บทความจากวารสาร
ชื่อ นามสกุล. (ปี ที่พิมพ์, วัน เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปี ที่(ฉบับที่): หน้ าที่อ้าง.

ตัวอย่าง
สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. (2540, มีนาคม). พระพุทธรู ปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก.
ศิลปวัฒนธรรม. 18(5): 38-39.
Harris, Mark N., Loundes, Joanne, and Webster, Elizabeth. (2002). Determinants of
Household Saving in Australia. The Economic Record. 78(241): 207-233.
2.5 บทความจากหนังสือพิมพ์
ชื่อ นามสกุล. (ปี , วันที่ เดือน). ชื่อบทความหรื อชื่อหัวข้ อในคอลัมน์. ชื่อหนังสือพิมพ์ .
หน้ าที่ตีพิมพ์บทความ.
ตัวอย่าง
นวลจันทร์ จินตนาพันธ์ . (2546, 14 กุมภาพันธ์). ปรับหนี ้เพิ่มแรงขับฟื น้ เศรษฐกิจยัง่ ยืน.
คมชัดลึก. หน้ า 15.
2.6 แหล่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง. (ปี ที่พิมพ์หรื อปี ที่สืบค้ น). ชื่อเรื่ อง. สืบค้ นเมื่อ วัน เดือน ปี (หรื อ Retrieved เดือน
วัน, ปี ), จาก (from) ชื่อเว็บไซต์
ตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. (2548). หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ด้ านบริหาร
จัดการสาหรั บผู้บริ หาร. สืบค้ นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2548, จาก
http://news.swu.ac.th/newsdetail.asp?ID
Kishwar, Madhu. (1997). Women’s Marginal Role in Politics. Retrieved October 2,
2000, from http://www.freespeech.org/manushi/97/politics.html
ตัวอักษรและรู ปแบบการพิมพ์
1. ตัวอักษรการพิมพ์ : ขนาดตัวอักษร Cordia New 16, Single Space
ด้ านบน 1 นิ ้ว ด้ านล่าง 1 นิ ้ว ด้ านซ้ าย 1.25 นิ ้ว ด้ านขวา 1 นิ ้ว
2. รู ปแบบการพิมพ์
รายการ
ชื่อบทความ
ชื่อผู้เขียนบทความ*
(ไทยและอังกฤษ)
บทคัดย่อ
หัวข้ อใหญ่
หัวข้ อรอง
หัวข้ อย่อย
เนื ้อหาบทคัดย่อและบทความ

ลักษณะตัวอักษร
ตัวหนา
ตัวเอน

รูปแบบการพิมพ์
กลางหน้ ากระดาษ
ชิดขวา

ขนาดตัวอักษร
18
16

ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวปกติ
ตัวปกติ

ชิดซ้ าย
ชิดซ้ าย
ใช้ หมายเลขกากับ
ใช้ หมายเลขกากับ
-

16
16
15
15
15

รายการ
การเน้ นความในบทความ
ข้ อความในตาราง
ข้ อความอ้ างอิง
เอกสารอ้ างอิง

ลักษณะตัวอักษร
ตัวหนา
ตัวปกติ
ตัวเอน
ตัวหนา

รูปแบบการพิมพ์
ชิดซ้ าย

ขนาดตัวอักษร
15
14
15
16

ตัวอย่ างการเขียนลาดับหัวข้ อและตัวเลข

หัวข้ อใหญ่
1. หัวข้ อรอง
1.1 หัวข้ อย่อย
1) เนื ้อหา .......................................................................................................................

