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ชื0อบทความภาษาไทย< Cordia New, 16 พ้อยท์, ตัวหนา> 
ชื0อบทความภาษาอังกฤษ < Cordia New, 16 พ้อยท์, ตัวหนา> ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ่ 
 
วิวฒัน์  แสงเพ็ชร 1   ดร.อนนัต์  ธรรมชาลยั 2   ดร. เกียรติชยั วีระญาณนนท์ 3  <Cordia New, 14 พ้อยท์, ตวับาง> 
1 คณะ/หนว่ยงาน สถานที7ทํางาน ของผู้ เขียนคนที7 1   <Cordia New, 14 พ้อยท์, ตวับาง>  
2 คณะ/หนว่ยงาน สถานที7ทํางาน ของผู้ เขียนคนที7 2   <Cordia New, 14 พ้อยท์, ตวับาง>  
3  (ตวัอยา่ง) อาจารย์ประจําหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ<Cordia New, 14 พ้อยท์, ตวับาง>  
 
บทคัดย่อ 
 คําแนะนําที7แสดงในเอกสารฉบบันี Fสําหรับผู้ ที7มีความประสงค์ส่งบทความฉบบัเต็ม (Full Paper) โดยได้
กําหนดรูปแบบและหลกัเกณฑ์ในการพิมพ์บทความให้แก่ผู้ เขียนได้ปฏิบตัิตาม ทั Fงนี Fเพื7อให้ทกุบทความที7จะนําเสนอ
ในงานประชุมอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และเพื7อให้สะดวกและเป็นการประหยัดเวลาในการจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชมุทั Fงแบบรูปเลม่และแบบแผน่ CD โดยหากผู้ เขียนใช้ Cordia New โดยใช้ Microsoft Word 2010 
ในการพิมพ์บทความทา่นสามารถใช้เอกสารฉบบันี Fในลกัษณะของ Template 
 
คาํสาํคัญ: ระบคุําหลกั 2-4 คํา เพื7อใช้สาํหรับการทําดชันีบทความ   
 
Abstract 
 The instructions below are specially directed at author(s) who wish to submit a manuscript to 
Knowledge Integration to Sustainable Development. The manuscript must be clear and its format must be 
consistent with the other papers included in the conference CD-ROM proceedings. Use this document as 
a template if you are using Microsoft Word 2010. Otherwise, use this document as an instruction set. 
 
Keywords: Two to four keywords should be provided here to assist with indexing of the article. 
 
บทนํา 
 (เป็นการบรรยายถึงความเป็นมาของปัญหาของงานวจิยัในที7ทําให้ผู้วิจยั สนใจทําวิจยัเรื7องนี F) เอกสารฉบบั
นี Fจดัทําขึ Fนเพื7อเป็นคู่มือในการเขียนบทความฉบบัเต็ม โดยจะกําหนดทั Fงรูปแบบและแนวทางในการพิมพ์บทความ ซึ7ง
จะเป็นรูปแบบเดียวกบัที7ใช้ในการจดัทําเอกสารประกอบการประชมุทั Fงในแบบแบบ CD โดยภายหลงัจากที7บทความ
ได้รับการพิจารณาจากกรรมการพิจารณาบทความให้นําเสนอในงานประชุมดงักลา่ว  ผู้สง่บทความจะต้องจดัเตรียม
และส่งบทความฉบบัสมบูรณ์ในลกัษณะของ “PDF File” และ “Word File” เพื7อให้การจัดทําเอกสารเป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน ผู้ ที7สง่บทความควรพิมพ์บทความตามรูปแบบและแนวทางที7กําหนดอยา่งเคร่งครัด  
 บทความฉบบัเต็มควรประกอบด้วย ชื7อบทความ ชื7อและที7อยู่ของผู้ เขียนบทความ บทคดัย่อ คําสําคัญ 
เนื Fอหาโดยสมบรูณ์ของบทความ กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง โดยในสว่นของเนื Fอหาของบทความ สามารถ
แบง่ออกเป็นหวัข้อหลกั หวัข้อยอ่ย และอาจแบง่ถึงหวัข้อยอ่ยลงมา ทั Fงนี Fตวัอกัษรทั Fงหมดที7ใช้ในการพิมพ์ทกุสว่นให้ใช้



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาํปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ตวัอกัษรแบบ Cordia New ระยะระหวา่งบรรทดัเป็นแบบรรทดัเดี7ยว (Single Space) และแตล่ะหน้าไมต้่องมีการเตมิ
หมายเลขหน้า  
 ขนาดของกระดาษที7ใช้ในการพิมพ์กําหนดให้มีขนาดมาตรฐาน A4 (8¼   11¾ นิ Fว)   โดยส่วนที7
นอกเหนือจากส่วนของชื7อบทความ ชื7อและที7อยู่ของผู้ เขียนบทความ บทคัดย่อ และคําสําคัญ ให้พิมพ์ โดย
กําหนดการตั Fงคา่หน้ากระดาษดงันี F  
 ริมขอบกระดาษด้านบน 3.17 cm 
 ริมขอบกระดาษด้านลา่ง   2.54 cm 
 ริมขอบกระดาษด้านซ้าย  3.17 cm 
 ริมขอบกระดาษด้านขวา 2.54 cm 
 ความยาวโดยรวมของบทความ ควรอยูใ่นช่วง 8 – 12 หน้ากระดาษ 
 การตั Fง Tab กําหนด ดงันี F 1.45 cm., 2.03 cm., 2.62 cm. , 3.20 cm 
 
วัตถุประสงค์ 
 (ระบ ุวตัถปุระสงค์ของการทําวิจยัเรื7องนี F) 
 
ประโยชน์ที0คาดว่าจะได้รับ 
 (ระบ ุสิ7งที7ได้รับจากการทําวิจยัเรื7องนี F) 
 
กรอบแนวคิด 
 (ระบ ุกรอบแนวคิดของงานวิจยัพร้อมทั Fงทฤษฎี แนวคิดที7นํามาสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐาน (ถ้ามี)) 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
 (ระบุรายละเอียดของประชากร กลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง ตัวแปร การเก็บ
รวบรวมข้อมูล) ส่วนของเนื Fอหาบทความต้องพิมพ์ในลกัษณะแบบ 1 คอลมัน์ตามขนาดและระยะห่างที7กําหนด 
ตวัอกัษรที7ใช้ในเนื Fอหา Cordia New ให้มีขนาด 14 พอยต์ และมีการจดัรูปแบบการพิมพ์ให้ชิดขอบทั Fง 2 ด้าน รวมถึง
ไมต้่องมีการเว้นบรรทดัระหวา่งยอ่หน้า  
 
ผลการวิจัย 
 (รายงานข้อค้นพบ ตามลําดบัขั Fนตอนของการวิจยั อย่างชดัเจนและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั
และสมมติฐาน (ถ้ามี) หากข้อค้นพบ (มีตวัเลขหรือตวัแปรมาก ควรใช้ตารางหรือแผนภมูิแทน)  
 การนําเสนอรูปภาพและตาราง  สามารถนําเสนอตอ่จากข้อความที7กลา่วถึงหรืออาจนําเสนอภายหลงัจาก
จบหวัข้อหรือนําเสนอในหน้าใหม ่ 
 ทั Fงรูปภาพและตารางจะต้องมีคําอธิบาย  โดยคําอธิบายของรูปภาพให้พิมพ์ไว้ใต้รูปภาพและอยู่กึ7งกลาง
หน้ากระดาษ หากรูปภาพใดถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนให้มีการระบุคําอธิบายของแต่ละส่วนโดยอาศัยตัวอักษร
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ภาษาไทยในวงเล็บเรียงตามลําดบัเช่น (ก) และ (ข)  สว่นคําอธิบายตารางให้พิมพ์ไว้เหนือตารา งและชิดริมซ้ายของ
คอลมัน์หรือชิดริมซ้ายของกระดาษ  โดยการเรียงลาํดบัรูปภาพและตารางให้แยกการเรียงลาํดบัออกจากกนั  
 การระบหุมายเลขลาํดบัรูปภาพและตารางในบทความให้ระบเุป็น ภาพประกอบ 1 หรือตาราง 1  เป็นต้น  
 

 
 

ภาพประกอบ 1 ทฤษฎีแรงจงูใจของมาสโลว์ [1] 
 
ตาราง 1 แสดงคา่เฉลี7ย สว่นเบี7ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นผลของการดาํเนินงานในการจดัการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

µ  σ  แปลผล 

1. การประเมินระบบ  

2. การประเมินการจดัเตรียมโปรแกรม  

3. การประเมินการนําโปรแกรมไปใช้  

4. การประเมินเพื7อปรับปรุงโปรแกรม  

5. การประเมินเพื7อรับรองโปรแกรม  

4.80 
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สรุปผลการวิจัย 
 (เป็นการยอ่ผลการศกึษาเฉพาะประเด็นที7สาํคญัๆ ให้ครบถ้วน และเสนอแนะงานวจิยัที7จะนําไปใช้
ประโยชน์ หรือประเด็นคาํถามสาํหรับเป็นแนวทางในการวจิยัตอ่ไป) 
 
อภปิรายผล 
 (อภิปรายผลการวิจยัที7มีเอกสารอ้างอิงที7เชื7อถือได้) 
 
ข้อเสนอแนะ  
 (เสนอแนะงานวจิยัที7จะนําไปใช้ประโยชน์ หรือประเด็นคาํถามสาํหรับเป็นแนวทางในการวจิยัตอ่ไป) 
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รายละเอียดอื0น ๆ 
1. การอ้างอิงในเนื pอหา (In-text citations) 
 1.1. ภาษาไทย 
 ให้ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (the author-date method of in-text citation) โดยระบ ุชื7อ-สกลุ ผู้แตง่ ไว้ใน
เนื Fอหาตามด้วยปีที7พิมพ์ และตามด้วยเลขหน้าของเอกสารที7อ้างถึงต่อท้ายข้อความที7ต้องการอ้าง เช่น (สจิุตต์ วงศ์
เทศ, 2548, หน้า 78) แตถ้่าชื7อผู้แต่งที7อ้างถึงเป็นสว่นหนึ7งของบทความให้วงเล็บเฉพาะปีที7พิมพ์ ตอ่จากชื7อผู้ เขียนได้
เลย เช่น สจิุตต์ (2548) 
 รูปแบบ (ชื7อ – นามสกลุ, ปีพิมพ์, หน้าที7ปรากฏข้อความ) 
 
 1.2. ภาษาอังกฤษ 
 การอ้างอิงผู้แตง่หนึ7งคนหรือหลายคน 

  1.2.1 การอ้างอิงผลงานของผู้แต่งสองคน ให้ใช้ชื7อสกลุของผู้แตง่ คั7นระหวา่งด้วยเครื7องหมาย & แล้ว
ตามด้วยปีที7พิมพ์ เช่น (Peterson & Smith, 2015) 
  1.2.2 การอ้างอิงผลงานของผู้ แต่งสามถึงเจ็ดคน ให้ใช้ชื7อสกุลของผู้ แต่งทั Fงหมด คั7นระหว่างด้วย
เครื7องหมาย & ก่อนผู้แตง่คนสดุท้าย แล้วตามด้วยปีที7พิมพ์ เช่น (Peterson, Smith, & Clare, 2015) 
   หากเป็นการอ้างผลงานเดิมในครั Fงที7สอง ให้ใช้ชื7อสกลุของผู้แตง่คนแรก และคําวา่ et al. แล้วตาม
ด้วยปีที7พิมพ์ เช่น (Peterson et al., 2015) คําวา่ et al. เพียงจดุหลงัคําวา่ al. เทา่นั Fน 

  1.2.3 การอ้างอิงผลงานของผู้แต่งแปดคนขึ Fนไป ให้ใช้ชื7อสกุลของผู้แต่งคนแรก และคําว่า et al. แล้ว
ตามด้วยปีที7พิมพ์ ทั Fงในการอ้างครั Fงที7หนึ7งหรือครั Fงตอ่ ๆ มา เช่น (Peterson et al., 2015) 
  1.2.4 การอ้างอิงผลงานหลายชิ Fน ให้เรียงตามตวัอกัษรของชื7อสกลุผู้แตง่ คั7นระหวา่งด้วยเครื7องหมาย; 
เช่น (Johnson, 2015; Peterson, 2010; Ortega, 2014) 
  1.2.5 การอ้างอิงโดยใช้คําพูดโดยตรงของผลงาน (direct quote) ให้ใส่เลขหน้า เช่น (Peterson, 
2015, p. 30) 
 
2. การอ้างอิงท้ายเรื0อง 
 ให้มีการอ้างอิงโดยการรวบรวมเอกสารทั Fงหมดที7ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงาน จดัเรียงรายการตามลําดบั
อักษรชื7อผู้ แต่ง ภายใต้หัวข้อ “เอกสารอ้างอิง” สําหรับผลงานภาษาไทย หรือ “Reference” สําหรับผลงาน
ภาษาองักฤษ และให้ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบของ American Psychological Association (APA 6th Edition) ดงั
ตวัอยา่ง 
 
หนังสือทั0วไป  

รูปแบบ ชื7อผู้ แต่ง./(ปีที7พิมพ์)./ชื�อเรื�อง /ครั Fงที7พิมพ์ (พิมพ์ครั Fงที7 2 เป็นต้นไป). /สถานที7พิมพ์:/ ////////

สาํนกัพิมพ์. 

ผู้แตง่ 1 คน กฤติน กลุเพ็ง. (2555). กลยุทธ์การสรรหาบุคลากร. กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์. 
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หนังสือทั0วไป 

ผู้แตง่ 2 คน สรายทุธ พรเจริญ และอยัรดา พรเจริญ. (2553). การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของ

บราวเซอร์ด้วยเทคนิค MECCA. พิมพ์ครั Fงที7 3. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อบุลราชธานี. 

ผู้แตง่ 3-7 คน ปิยะนันท์ นามกุล, สุทินี  เสาร์แก้ว และอินทนิล เชื Fอบุญชัย. (2556). รายงานการวิจัย 

พฤติกรรมเสี0ยงและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพของวัยรุ่น: กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภฏัอุบลราชธานี. อบุลราชธานี: มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี. 

ผู้แตง่ 8 คนขึ Fนไป นพรัตน์ เศรษฐกลุ, เอกชยั เอกทฬัห์, พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์, ชยตุม์ สขุทิพย์, ปรีชา วิทยพนัธุ์, จีร

ศกัดิ� แสงศิริ, … ดาริน รุ่งกลิ7น. (2552). ระบบสารสนเทศทั pง ภูมิศาสตร์ลุ่มนํ pาปาก

พนัง: การจัดการพื pนที0 ป่าต้นนํ pาในลุ่มนํ pาปากพนังเพื0อ รักษาสภาพแวดล้อมและ

ระบบนิเวศ. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์. 

ผู้แตง่เป็นสถาบนั มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา. (2552). บทคัดย่อชุดโครงการวิจัยและ

พัฒนาพื pนที0 ลุ่มนํ pาปากพนัง. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์. 

หนงัสอืแปล คอลลินส์, จิม และดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. (2556). ภาวะผู้นํา. แปลจาก HBR’s 10 Must 

Reads: On Leadership แปลโดย คมกฤช จองบญุวฒันา. กรุงเทพฯ: เอ็กเปอร์เน็ท.  

ผู้ ร ว บ ร ว ม ห รื อ

บรรณาธิการ 

คมสนั หุตะแพทย์. (บรรณาธิการ). (2552). คู่ มือการกําจัดแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ

สมุนไพรไล่แมลง. พิมพ์ครั Fงที7 3. กรุงเทพฯ: เกษตรกรรมธรรมชาติ. 

ไม่ ป รา ก ฏ น า ม ผู้

แตง่ 

เกมและกิจกรรมพฒันาทีมงาน = Intant teamwork. (2556). กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท. 

ไม่ ป รากฏ เมื อง ที7

พิ ม พ์ /สํ านัก พิ ม พ์ 

หรือไม่ปรากฏ ปีที7

พิมพ์ 

ให้ใส ่[ม.ป.ท.] สาํหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.p.] สาํหรับเอกสารภาษาตา่งประเทศ  

 

ให้ใส ่[ม.ป.ป.]. สาํหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.d.]. สาํหรับเอกสารภาษาตา่งประเทศ 

บทความในหนังสือ 

รูปแบบ ชื7อผู้ เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื7อบทความ./ใน/ชื7อผู้แตง่ (บรรณาธิการ),/ชื�อหนงัสือ ////////(ครั Fงที7

พิมพ์), เลขหน้าที7ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที7พิมพ์:/ ////////สาํนกัพิมพ์. 

ตวัอยา่ง เสาวณีย์ จําเดิมเผด็จศกึ. (2534). การรักษาภาวะจบัหืดเฉียบพลนัในเด็ก. ใน สมศกัดิ� โลห์่เลขา

, ชลรัีตน์ ดิเรกวฒัชยั และมนตรี ตู้ จินดา (บรรณาธิการ), อิมมูโนวิทยาทางคลีนิคและ

โรคภูมิแพ้. (น. 99-103). กรุงเทพฯ: วิทยาลัย กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ

สมาคมกมุารแพทย์แหง่ประเทศไทย. 
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วารสาร 

รูปแบบ ชื7 อ ผู้ เ ขี ย น บ ท ค ว า ม ./(ปี พิ ม พ์ )./ชื7 อ บ ท ค ว า ม ./ชื� อ ว า ร ส า ร ,/ปี ที�  (ฉ บั บ ที7 ),/                                      

////////เลขหน้าที7ปรากฎ. 

ตวัอยา่ง ดษุฎี วรธรรมดษุฎี. (2556). วฒันธรรมกบัการดื7ม. ราชพฤกษ์, 10(3), 13-20. 

นิตยสาร  

รูปแบบ ชื7อผู้ เขียนบทความ./(ปี,เดือนที7พิมพ์)./ชื7อบทความ./ชื�อนิตยสาร,/ปีที� (ฉบบัที7),/ ////////เลขหน้าที7

ปรากฏ. 

ตวัอยา่ง ส้มโอมือ. (มีนาคม 2545). อาหารบํารุงสมอง. Update, 20(210), 37-40. 

หนังสือพิมพ์  

รูปแบบ ชื7อผู้ เขียนบทความ./(ปี,เดือนที7พิมพ์)./ชื7อบทความ./ชื�อหนงัสือพิมพ์,/ปีที7 (ฉบับที7),/ ////////เลข

หน้าที7ปรากฎ. 

ตวัอยา่ง วิจกัขณ์ ชิตรัตน์. (2552, 12 ธนัวาคม). เพื7อโลกสเีขียว. ข่าวสด. น.7. 

วิทยานิพนธ์  

รูปแบบ ชื7อผู้ เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื7อวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต //////// หรือ

วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต,/ชื7อมหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษา).  

ตวัอยา่ง สภุคักาญจน์ ประกอบแสง. (2558). โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของ

นัก ศึกษาพ ยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี .  วิทยานิ พ น ธ์

สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี). 

สื0 อโสตทัศน์และ

สื0ออื0น ๆ 
ชื7อผู้ จัดทํา (หน้าที7)./(ปีที7ผลิต)./ชื7อเรื7อง. /[ลกัษณะของสื7อ]. /สถานที7ผลิต: ////////หน่วยงานที7

เผยแพร่. 

ตวัอยา่ง อยธุยา: สมเด็จพระนารายณ์มหาราช. (2540). [วีดิทศัน์]. กรุงเทพฯ: ทิชชิ7งทอยส์. 

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

บทความที0ตีพิมพ์ในวารสารที0เผยแพร่ทั pงฉบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปแบบ ชื7อผู้ เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื7อบทความ [ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์]./ชื�อวารสาร,/ปีที� //////// (ฉบบั

ที7),/เลขหน้าที7ปรากฏ. (ใช้คําวา่ [ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์] สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําว่า 

[Electronic version] สาํหรับเอกสารภาษาตา่งประเทศ) 

ตวัอยา่ง ศักดิ�สิน ช่องดารากุล. (2552). ความรู้เชิงคุณค่านวัตกรรมการปลูกฝังคุณธรรม [ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์]. วารสารวิชาการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั pนพื pนฐาน, 2(1), 

18-22. 
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บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ0งไม่มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 

รูปแบบ ชื7อผู้แตง่./(ปีพิมพ์)./ชื7อบทความ./ชื�อวารสาร,/ปีที�/(ฉบบัที7),/เลขหน้า-เลขหน้า. /////////doi:xxxx 

ตวัอยา่ง Roger L. C. & Richard, L. H. (2010). Calcium-Permeable AMPA receptor dynamics 

mediate fear, memory erasure. Science, 330(6007), 1108-1112. 

doi:10.1126/science.1195298 

บทความที0สืบค้นได้จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปแบบ ชื7อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื7อบทความ./ชื�อวารสาร,/ปีที�/(ฉบบัที7),/เลขหน้า-เลขหน้า./URL /////////ของ

วารสาร 

ตวัอยา่ง Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Swope, K. (2011, January). The holdout 

problem and urban sprawl: Experimental evidence. Journal of Urban Economics. 

69(1), 72. Retrieved from http://journals.elsevier.com/00941190/journal-of-urban-

economics/ 

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื0น ๆ 

สารสนเทศประเภทสารานุกรม พจนานุกรม หนังสือคู่ มือ 

รูปแบบ ชื7อผู้ เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื7อบทความ./ใน/ชื7อผู้แตง่ (บรรณาธิการ),/ชื7อหนงัสอื ////////(ครั Fงที7

พิมพ์), เลขหน้าที7ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที7พิมพ์:/ ////////สาํนกัพิมพ์. 

ตวัอยา่ง Hanegraaff, W. (2005). New Age movement. In L. Jones (Ed.), Encyclopedia of 

religion. Retrieved from http://find.galegroup.com/gvrl/ 

วิกิ (WIKI) 

ตวัอยา่ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ์ . สื บ ค้ น เมื7 อ  25 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2553, จ า ก วิ กิ พี เดี ย 

http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ตวัอยา่ง สารสนเทศประเภท Press Release รายงานประจําปี ไฟล์ประเภท PowerPoint, Blog 

post, Online Video, Audio Podcast, facebook post, Twitterr post เป็นต้น 

รูปแบบ ชื7อผู้ เขียน/(ปี,เดือน วนัที7)./ชื7อเนื Fอหา./[รูปแบบสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์]./Retrieved //////// from 

URL หรือเว็บไซต์ของข้อมลู 

ตวัอยา่ง ชาญ ณ รงค์ ราชบัวน้อย. (2560). ศัพ ท์บัญ ญัติการศึกษา. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก 

http://www.sornor.org/ 
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หมายเหตุ :  
 1. ผู้ แต่งชาวไทยให้ใส่ชื7อและนามสกุลโดยไม่ต้องใส่คํานําหน้าชื7อ ยกเว้นราชทินนามฐานนัดรศักดิ� ให้
นํ า ไป ใส่ ท้ าย ชื7 อ โด ย ใช้ เค รื7 อ งห ม าย จุล ภ าค คั7น ระ ห ว่า ง ชื7 อ กับ ราช ทิ น น าม แ ล ะฐ า นัน ด รศัก ดิ�  ส่ ว น 
สมณะศกัดิ�ให้คงรูปตามเดิม 
 2. กรณีผู้ แต่ง 2 คน ให้ใส่ชื7อทั Fงสองคนตามลําดับที7ปรากฏ เชื7อมด้วยคําว่า “และ” สําหรับเอกสาร
ภาษาไทย และใช้เครื7องหมาย “&” สาํหรับเอกสารภาษาตา่งประเทศ ระหวา่งคนที7 1 และคนที7 2 โดยเว้น 1 ระยะก่อน
และหลงั 
 3. ผู้แตง่ชาวต่างประเทศ ให้ขึ Fนต้นด้วยชื7อสกุล ตามด้วยตวัอกัษรย่อชื7อต้นโดย เว้น 1 ระยะ และอกัษรย่อ
ชื7อกลาง (ถ้ามี) ทั Fงนี Fการกลบัชื7อสกลุให้ใช้ตามความนิยมของคนในชาตินั Fน โดยใช้เครื7องหมายจุลภาคคั7นระหวา่งชื7อ
สกุลและอักษรย่อชื7อต้น อักษรย่อชื7อกลาง หากกรณีที7ผู้ แต่งมีคําต่อท้าย เช่น Jr. หรือคําอื7น ๆ ให้ใส่คําดังกล่าว
ตอ่ท้ายอกัษรยอ่ชื7อต้นหรืออกัษรยอ่ชื7อต้น (ถ้ามี) โดยคั7นด้วยเครื7องหมายจลุภาค 
 4. ผู้แต่งที7เป็นสถาบนั ให้ลงรายการโดยเรียงลําดบัจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย และเว้นวรรค
จากชื7อหนว่ยใหญ่ไปหาชื7อหนว่ยงานยอ่ย 
 5. วิธีเรียงบรรณานุกรม การเรียงบรรณานุกรมให้หลักการเดียวกับการเรียงคําในพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน หรือ Dictionary ที7เป็นที7ยอมรับกนัทั7วไป โดยคําที7มีตวัสะกดจดัเรียงไว้ก่อนคําที7มีรูปสระตามลา
ดบัตั Fงแต ่กก – กฮ 
  ก ข ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ 
ส ห ฬ อ ฮ 
 สว่นคําที7ขึ Fนต้นด้วยพยญัชนะตวัเดียวกนั เรียงลาํดบัตามรูปสระ ดงันี F 
  อะ อวั อวัะ อา อา อิ อี อื อ ุอ ูเอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 
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