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คาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์บทความวิ จยั
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปั ญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จดั ทาวารสารศรีนคริ นทรวิ โรฒ
วิ จยั และพัฒนา (สาขามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เพื่อ เป็ น สื่อ กลางในการแลกเปลี่ย นและเผยแพร่
องค์ความรูท้ างด้านวิชาการ โดยรับบทความวิจยั จากผูน้ ิพนธ์ทุกหน่ วยงานทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
และบทความวิจยั ต้องมาจากนิพนธ์ตน้ ฉบับในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
• เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ
• นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
• ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา
• มานุษยวิทยา โบราณคดี
• สังคมวิทยา
• ประชากรศาสตร์
• นิตศิ าสตร์
• อักษรศาสตร์
• รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
• ศิลปศาสตร์
• สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิ พ นธ์ ต้ น ฉบับ ที่ เ ป็ นบทความวิ จ ัย ประกอบด้ ว ย บทคัด ย่ อ บทน า วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิจ ัย
วิธดี าเนินการวิจยั ผลการวิจยั สรุปและอภิปรายผล กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุ: บทความวิจ ยั ต้อ งมีบ ทคัด ย่อ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ในกรณีทจ่ี ดั พิมพ์เ นื้ อหา
บทความเป็ นภาษาอื่น เช่น ภาษาญีป่ ่ นุ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาอื่นด้วย
ทัง้ นี้ บ ทความวิจ ัย ต้ อ งเป็ น ผลงานใหม่ ไ ม่ เ คยเผยแพร่ ท่ีใ ดมาก่ อ น ไม่ ซ้ า ซ้ อ น ไม่ มีก ารลอกเลีย น
หรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง ไม่อยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพทัง้ ในรูปแบบของวารสาร (Journals)
หรือบทความทีน่ าเสนอในงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) และปฏิบตั ติ ามจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิจยั
และบทบาทหน้าที่ของผู้นิพนธ์ รวมถึงได้รบั ความเห็นชอบจากผู้นิพนธ์ร่วมทุกท่านในการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
เป็ น ที่เ รีย บร้อ ยแล้ ว เมื่อ บทความมีผ ลการประเมิน คุ ณ ภาพผ่ า นเกณฑ์ จ ากผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิส าขาที่เ กี่ย วข้อ ง
(Peer Review) จานวน 2 ใน 3 ท่าน และผูน้ ิพนธ์ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะครบถ้วน จะได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เผยแพร่
ในวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจยั และพัฒนา (สาขามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ตามลาดับ ทัง้ นี้การเผยแพร่
วารสาร ก าหนดปี ละ 2 ฉบั บ (ฉบั บ ที่ 1 มกราคม-มิ ถุ น ายน และ ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม-ธั น วาคม)
สามารถดาวน์ โหลดไฟล์บทความวิจยั คาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์บทความวิจยั รูปแบบการพิมพ์บทความวิจยั
และใบนาส่งบทความวิจยั ได้ทางเว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/journal/rd หากท่านพบข้อสงสัยประการใด
โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทห่ี มายเลขโทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, 11094, 11097 หรือทางอีเมล
swujournal@gmail.com
การเตรียมต้นฉบับและการส่งบทความวิ จยั
1. พิมพ์บทความตามข้อกาหนดการจัดพิมพ์บทความวิจยั โดยพิมพ์บนกระดาษ ขนาด เอ 4 หน้าเดียว
2. ส่งบทความวิจยั ถึงกองบรรณาธิการวารสาร จานวน 4 ชุด ดังนี้
2.1 บทความวิจยั ชุดที่ 1 พิมพ์ช่อื ผู้นิพนธ์ และสถานที่ทางาน/หรือสถานที่ศึกษา (ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) และ *Corresponding author, e-mail
2.2 บทความวิจ ัย ชุ ด ที่ 2-4 ไม่ ต้ อ งพิ ม พ์ ช่ือ ผู้ นิ พ นธ์ และสถานที่ท างาน/หรือ สถานที่ศึก ษา
และกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และ *Corresponding author, e-mail
3. ส่ ง ใบน าส่ ง บทความวิ จ ัย เพื่ อ ขอรับ การพิ จ ารณาเบื้ อ งต้ น และประเมิน คุ ณ ภาพทางวิ ช าการ
โดยผูท้ รงคุณวุฒสิ าขาทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ส่งสาเนาหนังสือการรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ และ/หรือ หนังสือการรับรองจรรณยาบรรณ
การดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
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หมายเหตุ:
1. กรณี ส่ ง เป็ นเอกสาร ให้ ด าเนิ น การรวบรวมเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามข้ อ ที่ 2-4 และส่ ง ถึ ง
กองบรรณาธิก ารวารสารศรีน คริน ทรวิโ รฒวิจ ัย และพัฒ นา (สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ ) ได้ ท่ี
สถาบั น ยุ ท ธศาสตร์ ท างปั ญญาและวิ จ ั ย (ชั น้ 20 อาคารนวั ต กรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บั ว ศรี )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110 และส่งไฟล์เอกสารทัง้ หมดถึงกองบรรณาธิการวารสารทางอีเมล swujournal@gmail.com
2. กรณี ส่ ง ไฟล์ ท างอีเ มล ให้ด าเนิ น การรวบรวมไฟล์ เ อกสารที่เ กี่ย วข้อ งตามข้อ ที่ 2-4 และส่ ง ถึง
กองบรรณาธิก ารวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจยั และพัฒนา (สาขามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ทางอีเมล
swujournal@gmail.com
ข้อกาหนดการจัดพิ มพ์บทความวิ จยั
พิมพ์บทความด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows ตามข้อกาหนดการจัดพิมพ์บทความวิจยั
เพื่อให้มรี ปู แบบการพิมพ์เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
1) การจัดเค้าโครงหน้ ากระดาษ ตัง้ ระยะขอบในแต่ละหน้า กาหนดจากขอบบน 1.25 นิ้ว ขอบล่าง
1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว และพิมพ์เนื้อหาบทความ จัด 1 คอลัมน์ จานวนไม่เกิน 12 หน้า
2) ตัวอักษร กาหนดให้ใช้แบบ บราววัลเลีย นิว (Browallia New) เหมือนกันตลอดทัง้ บทความ
3) การเรียงลาดับ หัวข้อของบทความ ลักษณะและขนาดตัวอักษร กาหนด ดังนี้
(1) ชื่อบทความ (Title) มีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ชื่อบทความภาษาไทย กาหนดชิดซ้าย (ตัวหนา, ขนาด 17 Point)
- ชื่อบทความภาษาอังกฤษ (ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่ทงั ้ หมด) กาหนดชิดซ้าย (ตัวหนา, ขนาด 17 Point)
(2) ชื่อผู้นิพนธ์ (Author) และชื่อหน่ วยงาน
- ชื่อผู้นิพนธ์ลาดับที่ 1 มีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กาหนดชิดซ้าย (ตัวหนา, ขนาด 14 Point)
และชื่อผูน้ ิพนธ์ลาดับถัดไป (ถ้ามี) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวธรรมดา, ขนาด 14 Point)
- ชื่ อ หน่ ว ยงานของผู้ นิ พ นธ์ ทุ ก ล าดับ มี ท ัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ก าหนดชิ ด ซ้ า ย
(ตัวธรรมดา, ขนาด 14 Point)
- *Corresponding author, e-mail กาหนดชิดซ้าย (ตัวหนา, ขนาด 14 Point)
(3) บทคัดย่อ (Abstract)
- หัวข้อบทคัดย่อ และ Abstract กาหนดกึง่ กลางหน้ากระดาษ (ตัวหนา, ขนาด 16 Point)
- เนื้อความของบทคัดย่ อภาษาไทยและบทคัดย่ อภาษาอังกฤษ (Abstract) บรรทัดแรกจัดย่ อหน้ า
โดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว (ตัวธรรมดา, ขนาด 14 Point) และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย ความยาวประมาณ
15-20 บรรทัด
(4) คาสาคัญ (Keyword)
- มีท งั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเลือ กใช้คาที่เกี่ยวข้อ งกับบทความ ประมาณ 3-5 คา
(ตัว ธรรมดา, ขนาด 14 Point) และพิม พ์ เ รีย งล าดับ ค าส าคัญ (ภาษาไทย) กับ Keyword (ภาษาอัง กฤษ)
ทีม่ คี วามหมายเดียวกัน
(5) การพิ มพ์หวั ข้อหลักและหัวข้อรอง
- หัว ข้อ หลัก ประกอบด้วย บทนา (Introduction) วัตถุประสงค์ของการวิ จยั (Objectives)
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั (Methods) ผลการวิ จยั (Results) สรุปและอภิ ปรายผล (Conclusions and Discussion)
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กิ ตติ กรรมประกาศ (Acknowledgements) (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิ ง (References) กาหนดชิดซ้าย (ตัวหนา,
ขนาด 16 Point)
- หัวข้อรอง (ถ้ามี) จัดย่อหน้าเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว (ตัวหนา, ขนาด 14 Point)
เนื้ อ ความของหัว ข้อ หลัก และหัว ข้อ รอง บรรทัด แรกจัด ย่ อ หน้ า โดยเว้น ระยะจากขอบซ้า ย 0.5 นิ้ว
(ตัวธรรมดา, ขนาด 14 Point) และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
(6) กิ ต ติ ก รรมประกาศ (Acknowledgements) (ถ้ า มี) กล่ า วถึง เฉพาะการได้ร ับ ทุ น สนั บ สนุ น
การวิจยั เท่านัน้ กาหนดชิดซ้าย (ตัวหนา, ขนาด 16 Point)
(7) คาศัพท์ ใช้ศพั ท์บญ
ั ญัตวิ ชิ าการของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(8) ภาพและตารางประกอบ กรณีมภี าพหรือตารางประกอบ กาหนดการจัดพิมพ์ ดังนี้
- ภาพประกอบและตารางประกอบทัง้ หมดทีน่ ามาอ้างต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิผลงานของผู
์
อ้ ่นื
- ภาพประกอบจัดกึง่ กลางของหน้ากระดาษ และไม่ตอ้ งมีเส้นกรอบภาพ
- ชื่อภาพประกอบจัดอยู่ใต้ภาพ ใช้คาว่า ภาพที่ ต่อด้วยหมายเลขภาพและข้อความบรรยายภาพ
กาหนดกึง่ กลางของหน้ากระดาษ (ตัวธรรมดา, ขนาด 14 Point)
- ตารางประกอบจัดชิดซ้ายหน้ากระดาษ โดยเส้นคั ่นบนสุดและเส้นคั ่นล่างสุดของตารางเป็ นเส้นคู่
- ชื่อตารางประกอบ จัดอยู่ เหนื อเส้นคัน่ บนสุ ดของตาราง ใช้ค าว่ า ตารางที่ ต่ อ ด้ว ยหมายเลข
ตารางและข้อความบรรยายตาราง กาหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ (ตัวธรรมดา, ขนาด 14 Point)
- บอกแหล่งที่มาของภาพประกอบ และตารางประกอบที่นามาอ้าง โดยพิมพ์ห่างจากชื่อภาพ
หรือเส้นคั ่นใต้ตาราง กาหนดเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด บรรทัดแรกจัดย่อหน้า โดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว
(ตัวธรรมดา, ขนาด 14 Point) และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
ตัวอย่าง ภาพประกอบทีน่ ามาอ้างและการบอกแหล่งทีม่ าของภาพ

ภาพที่ 1 โครงร่างของตูเ้ ย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก
ทีม่ า: Min, G., and Rowe, D.M. (2006). Experimental Evaluation of Prototype Thermoelectric
Domestic Refrigerators. Applied Energy. 83, 133-152.
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หมายเหตุ: กรณีมภี าพประกอบ ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ความละเอียดของภาพประกอบต้องไม่ต่ากว่า 300 ppi (pixels/inch) และขนาดของตัวอักษรทีป่ รากฏ
อยู่บนภาพประกอบต้องไม่ต่ากว่า 12 Point
2. สกุลของไฟล์ภาพประกอบที่อนุ ญาตให้ใช้ เช่น .JPG, .JPEG, .BMP, .TIFF และบันทึก ไฟล์ภาพ
ลงแผ่น CD/DVD (ส่งพร้อมกับไฟล์บทความวิจยั ชุดที่ 1)
ตัวอย่าง ตารางประกอบทีน่ ามาอ้าง และการบอกแหล่งทีม่ าของตาราง
ตารางที่ 1 สมบัตกิ ารกันแดดของอุปกรณ์ในห้องสมุด
ค่า Transmitted
หมายเหตุ
Radiation Impact
0.45
ติดตัง้ เรียบร้อยแล้ว
0.15
ดาเนินการติดตัง้ ในงานวิจยั

รูปแบบอุปกรณ์กนั แดด
1. อุปกรณ์กนั แดดติดตัง้ ภายในอาคาร: มูลส่ี เี งิน
2. อุปกรณ์กนั แดดติดตัง้ ภายนอกอาคาร: แบบเกล็ด

ที่มา: Olgyay Victor. (1992). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism.
New York: Van Nostrand Reinhold. pp. 61-81.
4) การพิ มพ์อ้างอิ งแทรกในเนื้ อหาของบทความ
(1) ใช้ ก ารอ้ า งอิ ง แบบล าดับ หมายเลข โดยระบุ อ ยู่ ท้ า ยข้อ ความหรือ ชื่อ บุ ค คลที่น ามาอ้ า งอิง
เริม่ จากหมายเลข 1, 2, 3 .......... ไปตามลาดับการอ้างอิงก่อน-หลัง และจัดลาดับหมายเลขอ้างอิงอยู่ในวงเล็บใหญ่
เช่ น ค่ า OTTV ไม่ เ กิน 50 วัต ต์ต่ อตารางเมตร [1] ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่ง เสริมการอนุ รกั ษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 [2]
(2) เมื่อมีการอ้างอิงซ้าจะต้องใช้ลาดับหมายเลขเดิมในการอ้างอิงทุกครัง้
(3) การอ้ า งอิง แทรกในตารางประกอบหรือ ข้อ ความบรรยายชื่อ ตาราง หรือ ข้อ ความบรรยาย
ชื่อภาพประกอบต้องใช้ลาดับหมายเลขสอดคล้องกับลาดับหมายเลขทีไ่ ด้อา้ งอิงมาก่อนแล้วในเนื้อหาของบทความ
(4) การอ้างอิงมากกว่า 1 รายการ ถ้าอ้างอิงต่อเนื่องกันให้ใช้เครื่องหมายยัติภงั ค์ (Hyphen หรือ -)
เชื่อ มระหว่ างรายการแรกถึง รายการสุ ด ท้า ยที่อ้า งอิง เช่ น [1-5], [7-12] ถ้า การอ้า งอิง มีลาดับ ไม่ต่ อ เนื่ องกัน
ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (Comma หรือ ,) คั ่นระหว่างรายการแรกกับรายการถัดไป เช่น [5, 7], [4, 10, 12]
5) การพิ มพ์เอกสารอ้างอิ งท้ายบทความ
(1) ใช้รปู แบบการอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association)
(2) เอกสารอ้างอิงทุก ลาดับ ที่ปรากฏอยู่ท้ายบทความต้อ งมีการอ้างอิง หรือกล่าวถึง อยู่ในเนื้ อ หา
ของบทความ
(3) พิมพ์เรียงลาดับเอกสารอ้างอิง ก่อน-หลัง ตามลาดับหมายเลขที่ได้อ้างอิงแทรกอยู่ หรือกล่าวถึง
ในเนื้อหาของบทความโดยไม่ตอ้ งแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอิง กาหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ
(ตัวธรรมดา, ขนาด 14 Point)
(4) หากรายละเอียดของเอกสารอ้างอิง มีความยาวมากกว่า หนึ่ง บรรทัด ให้พิมพ์ ต่อบรรทัดถัดไป
ทีย่ ่อหน้าแรก กาหนดเว้นระยะจากขอบซ้ายของหน้ากระดาษ 7 ช่วงตัวอักษร (เริม่ พิมพ์ช่วงตัวอักษรที่ 8)
(5) การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเอกสารทีน่ ามาอ้างอิง ดังนี้
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1. อ้างอิ งจากหนังสือ
เลขลาดับ/ชื่อ/สกุลผูแ้ ต่ง./(ปี ทพ่ี มิ พ์)./ชือ่ เรือ่ ง./ครัง้ ทีพ่ มิ พ์.(ถ้ามี)/เมืองทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
[1] ไพจิตร ยิง่ ศิรวิ ฒ
ั น์. (2541). เนื้อดินเซรามิกส์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
[2] Kotler Philip, & Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing. 9th ed. Boston: McGraw-Hill.
2. อ้างอิ งจากวารสาร
เลขลาดับ/ชื่อ/สกุลผูแ้ ต่ง./(ปี ทพ่ี มิ พ์)./ชื่อบทความ./ชือ่ วารสาร,/ปีท(ี ่ ฉบับที)่ ,/หน้าเริม่ ต้น-สิน้ สุด.
ตัวอย่าง
[3] สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2564). การศึกษาและสร้างสรรค์ศลิ ปะจากเรื่องเล่าเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 พืน้ ที่
วัดเขาทุเรียน. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจยั และพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 13(26), 159174.
[4] Sathit Thimwatbunthong. (2021). Study And Art Creation Based on The Stories of World War 2, Wat
Khao Durian Area. Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social
Sciences), 13(26), 159-174.
3. อ้างอิ งจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิ ชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการ/หนังสือสารานุกรม
เลขลาดับ/ชื่อ/สกุลผูแ้ ต่ง./(ปี ทพ่ี มิ พ์)./ชื่อบทความหรือชื่อตอน./ใน/ชือ่ หนังสือ./ชื่อบรรณาธิการหรือชื่อผูร้ วบรวม
(ถ้ามี)./หน้าทีต่ พี มิ พ์บทความหรือตอนนัน้ ./ครัง้ ทีพ่ มิ พ์./สถานทีพ่ มิ พ์:/ชื่อสานักพิมพ์หรือผูจ้ ดั พิมพ์.
ตัวอย่าง
[5] แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. (2526). การก้าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด. ใน เอกสารการสัมมนา
ทางวิชาการเรือ่ งก้าวแรกของการใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด. หน้า 1-7. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
[6] Tichner, Fred J. (1981). Apprenticship and Employee Training. In The New Encyclopedia Britannica,
Macropedia, V.1. pp. 1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica.
4. อ้างอิ งจากปริญญานิ พนธ์/วิ ทยานิ พนธ์/สารนิ พนธ์
เลขลาดับ/ชื่อ/สกุลผูแ้ ต่ง./(ปี ทพ่ี มิ พ์)./ชือ่ เรือ่ ง./ชื่อปริญญา/(สาขาหรือวิชาเอก)./เมืองทีพ่ มิ พ์:/หน่วยงาน.
ตัวอย่าง
[7] สิรสิ ุมาลย์ ชนะมา. (2548). การพัฒนารูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาสังคมศึกษาสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที ่ 6. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
[8] Patamaporn Yenbamrung. (1992). The Emerging Electronic University: A Study of Student
Cost-Effectiveness. Dissertation, Ph.D. (Library and Information Science). Austin: Graduate
School The University of Texas at Austin.
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5. อ้างอิ งจากแหล่งข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์ออนไลน์ เช่น
5.1 หนังสือออนไลน์
เลขลาดับ/ชื่อ/สกุลผูแ้ ต่ง./(ปี ทพ่ี มิ พ์หรือปี ทส่ี บื ค้น)./ชือ่ เรือ่ ง./สถานทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์./สืบค้นจาก(หรือ Retrieved
from)/ชื่อเว็บไซต์
ตัวอย่าง
[9] ทบวงมหาวิทยาลัย. (2544). กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา. สืบค้นจาก
http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_document.htm
[10] Davies, J. Eric, Wisdom, Stella, & Creaser, Claire. (2000). Out of Sight but Not Out of Mind:
Visually Impaired People's Perspectives of Library and Information Services. Loughborough:
LISU. Retrieved from http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/public.html
5.2 บทความจากวารสารออนไลน์
เลขลาดับ/ชื่อ/สกุลผูแ้ ต่ง./(ปี ทพ่ี มิ พ์/หรือปี ทส่ี บื ค้น)./ชื่อบทความ./ชือ่ วารสาร./ปี ท(่ี ฉบับที)่ :/เลขหน้าเริม่ ต้น-สิน้ สุด.
(ถ้ามี)./สืบค้นจาก(หรือ Retrieved from)/ชื่อเว็บไซต์
ตัวอย่าง
[11] พิษณุ กล้าการนา. (2545). เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน. หมออนามัย. 11(6). สืบค้นจาก
http://moph.go.th/ops/doctor/backreport.htm
[12] Bearman, David. (2000). Intellectual Property Conservancies. D-Lib Magazine. 6(12). Retrieved from
http://www.dlib.org/dlib/december/bearman/12bearman.html
5.3 บทความจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์
เลขลาดับ/ชื่อ/สกุลผูแ้ ต่ง./(ปี ทพ่ี มิ พ์,/วันเดือนของหนังสือพิมพ์หรือปี ทส่ี บื ค้น)./ชื่อบทความ./ชือ่ หนังสือพิมพ์./
สืบค้นจาก (หรือ Retrieved from)/ชื่อเว็บไซต์
ตัวอย่าง
[13] เปลวสีเงิน. (2546, 9 ตุลาคม). ราลึก 30 ปี 14 ตุลา. ไทยโพสต์. สืบค้นจาก http://thaipost.net/
mdex.ssp?bk=thaipost&post_date=Oct/2546news_id=77317&cat_id=200
[14] Weeks, Linton. (2001, August 29). Pat Schroeder's New Chapter. The Washington Post.
Retrieved from http://washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A36584-2001Feb7.html
6. อ้างอิ งจากบทสัมภาษณ์
การพิมพ์อา้ งอิงจากบทสัมภาษณ์ กรณีทไ่ี ม่มกี ารเผยแพร่เป็ นสาธารณะ ให้พมิ พ์อา้ งอิงแทรกในเนื้อหา
เท่านัน้ โดยไม่ตอ้ งใส่เป็ นรายการอ้างอิงท้ายบทความ ดังนี้ ชื่อ/สกุลผูถ้ ูกสัมภาษณ์/(การสื่อสารส่วนบุคคล,/วัน/
เดือน/ปี ) หรือ (ชื่อ/สกุลผูถ้ ูกสัมภาษณ์,/การสื่อสารส่วนบุคคล,/วัน/เดือน/ปี )
ตัวอย่าง
(ภาษาไทย) สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 31 มกราคม 2565)
(สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง, การสื่อสารส่วนบุคคล, 31 มกราคม 2565)
(ภาษาอังกฤษ) S. Thimwatbunthong (personal communication, January 31, 2021)
(S. Thimwatbunthong, personal communication, January 31, 2021)
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