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รูปแบบการอ้างอิง 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

รูปแบบ 
การอ้างอิงในเนื้อหา 

การอ้างอิงในเอกสารอ้างอิง 
หน้าข้อความ ท้ายข้อความ 

หนังสือ 

ผู้แต่งชาวไทย /ชื่อ-สกุล/(ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) (ชื่อ-สกุล,/ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) ช่ือ-สกุลผู้แต่ง./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่อหนังสือ./(ครั้งท่ีพิมพ์)./สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

ผู้แต่งชาวต่างชาติ /Surname/(Year,/pp./Page Number) 
 
หมายเหตุ 
- ผู้แต่งชาวไทยท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
  ให้ใส่ท้ังชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ 

(Surname,/(Year,/pp. /Page Number)  
 
 

Author, A. A./(Year)./Title of book./(Edition)./Location of publication: 
////////Publisher. 
หมายเหตุ 
-ครั้งท่ีพิมพ์ ใส่เฉพาะการพิมพ์ครั้งท่ี 2 ขึ้นไป 
-เครื่องหมาย / Space Bar แทนการเว้นวรรค 1 ครั้ง 
-ผู้แต่งชาวต่างชาติใช้นามสกุล ตามด้วยตัวย่ออักษรแรกของชื่อและชื่อกลาง (ถ้ามี) 

ตัวอย่าง 
ผู้แต่ง 1 คน 

สิริแข พงษ์สวัสดิ์ (2557, หน้า 15) 
สิริแข พงษ์สวัสดิ์ (2557, หน้า 15-19)  
Young (2010, p. 8) 
Young (2010, pp. 8-12, 24) 

(สิริแข พงษ์สวัสด์ิ, 2557, หน้า 15)  
(สิริแข พงษ์สวัสด์ิ, 2557, หน้า 15-19)  
(Young, 2010, p. 8) 
(Young, 2010, pp. 8-12, 24) 

สิริแข พงษ์สวัสดิ์. (2557). หลักชีววิทยา. กรุงเทพฯ: ทริปเปิ้ล เอ็ดดูเคชั่น. 
Young, J.K. (2010). Introduction to Cell Biology. Singapore: World   
        Scientific. 

ผู้แต่ง 2 คน เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม และทวีวงศ์ ศรีบุรี 
(2564, หน้า 10)  
Mader and Windelspecht (2021, p. 59) 

(เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม และทวีวงศ์ ศรีบุรี, 2564, 
หน้า 10)  
(Mader & Windelspecht, 2021, p. 59) 

เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม และทวีวงศ์ ศรีบุรี. (2564). ถ่านชีวภาพและการประยุกต์ 
ใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

Mader, S., & Windelspecht, M. (2021). Essentials of Biology. (6th ed.). 
        New York: McGraw Hill. 
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รูปแบบ 
การอ้างอิงในเนื้อหา 

การอ้างอิงในเอกสารอ้างอิง 
หน้าข้อความ ท้ายข้อความ 

หนังสือ 

ผู้แต่ง 3-5 คน 
การอ้างอิงครั้งแรก 
 
 
การอ้างอิงครั้ง
ต่อมา 

สิริภัทร์ พราหมณีย์, ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ 
และลักษณา กันทะมา (2561, หน้า 137) 
Begon, Townsend, & Harper (2008,  
pp. 461-465) 
สิริภัทร์ พราหมณีย์ และคณะ (2561, หน้า 5) 
Begon et al. (2008, p. 9) 

(สิริภัทร์ พราหมณีย์, ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ 
และลักษณา กันทะมา, 2561, หน้า 137)  
(Begon, Townsend, & Harper, 2008,  
pp. 461-465) 
(สิริภัทร์ พราหมณีย์ และคณะ, 2561, หน้า 5) 
(Begon et al., 2008, p. 9) 

สิริภัทร์ พราหมณีย์, ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ และลักษณา กันทะมา. (2561). 
        ชีววิทยา: ปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Begon, M., Townsend, C. R., &  Harper, J. L. (2008). ECOLOGY: From  

Individuals to Ecosystems. (4th ed.). Oxford: Blackwell. 

ผู้แต่ง 6 คนขึ้นไป ปริญญา พุทธาภิบาล และคณะ (2562,  
หน้า 38-39) 
 
 
Bexby et al. (2005, pp. 4-6) 

(ปริญญา พุทธาภิบาล และคณะ, 2562,  
หน้า 38-39)  
 
 
(Bexby et al., 2005, pp. 4-6) 

ปริญญา พุทธาภิบาล, สมชาย นาคะผดุงรัตน์, บูรพา แพจุ้ย, วรัญทร คณิตปัญญา
เจริญ, ยุพา ทาโสด, วิชัย จูฑะโกสิทธ์ิกานนต์ และพัชร์ส ุวรรณขาว. 
(2562). ธรณีวิทยา 1. กรุงเทพฯ: โครงการต าราวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มูลนิธิสอวน. 

Bexby, C., Nigel, E., Smith, K., Rodgers, G. A., Williams, H.,  
& Robinson, J. (2005). Referencing and plagiarism: A 
complete guide. London: Sage. 

ผู้แต่งใช้นามแฝง ปลิวลม (2557, หน้า 12-13) 
J.K. Rowling (2004, p. 51) 

(ปลิวลม, 2557, หน้า 12-13)  
(J.K. Rowling, 2004, p. 51) 

ปลิวลม. (2557). 100 เรื่อง วิทยาศาสตร์น่ารู้. กรุงเทพฯ: ยิปซี. 
J.K. Rowling. (2004). Harry Potter and the Order of the Phoenix.  

New York: Scholastic. 

ผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์ 
ยศ หรือฐานันดรศักดิ์ 

คึกฤทธิ์  ปราโมช, ม.ร.ว. (2545, หน้า 3-5) 
พรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง (2546, หน้า 8) 

(คึกฤทธิ์  ปราโมช, ม.ร.ว., 2545, หน้า 3-5) 
(พรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง, 2546, หน้า 8) 

คึกฤทธิ์  ปราโมช, ม.ร.ว. (2545). ชมสวน. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 
พรทิพย์ โรจน์สุนันท์, คุณหญิง. (2546). การชันสูตรศพ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 

ผู้แต่งมีสมณศักดิ์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (2562, หน้า 6-9) (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์, 2562, หน้า 6-9) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์. (2562). บทสร้างนิสัย. กรุงเทพฯ: ธรรมสภาและสถาบัน
บันลือธรรม. 
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รูปแบบ 
การอ้างอิงในเนื้อหา 

การอ้างอิงในเอกสารอ้างอิง 
หน้าข้อความ ท้ายข้อความ 

หนังสือ 

ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน
บริษัท สมาคม  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2560, หน้า 7) 
 
World Health Organization (2020, p. 5) 

(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2560, หน้า 7) 
 
(World Health Organization, 2020, p. 5) 
 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2560). การพัฒนาการท่องเที่ยวเรื่องกลยุทธ์ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 

World Health Organization. (2020). Central Nervous System   
        Tumours. (5th ed.). Geneva: World Health Organization. 

ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ สุดารัตน์ ค าผา (ม.ป.ป., หน้า 8) 
 
Carlson (n.d., pp. 8-12) 

(สุดารัตน์ ค าผา, ม.ป.ป., หน้า 8)  
 
(Carlson, n.d., pp. 8-12)  

สุดารัตน์ ค าผา. (ม.ป.ป.). ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต. นครปฐม:  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล. 

Carlson, A. (n.d). Eco Product. Singapore: BN press. 
หนังสือแปล 
รูปแบบ /ชื่อ-สกุลผู้แต่ง/(ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 

/Surname/(Year,/pp. /Page Number) 
(ชื่อ-สกุลผู้แต่ง,/ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
(Surname,/(Year,/pp. /Page Number) 

ช่ือ-สกุลผู้แต่ง./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่อหนังสือที่แปลแล้ว./แปลจาก/ชื่อหนังสือเดิม/โดย/ 
////////ช่ือ-สกุลผู้แปล./สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์.  

ตัวอย่าง Mader and Windelspecht (2019, p. 9) (Mader & Windelspecht, 2019, p. 9) Mader, S. S., & Windelspecht, M. (2019). หลักชีววิทยา 2. แปลจาก 
Essentials of Biology โดย อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร, พหล โกสิยะ
จินดา, ระพี บุญเปลื้อง และณัฐพล อ่อนปาน. กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล. 

บทความในหนังสือรวมเรื่อง 

รูปแบบ /ชื่อ-สกุล/(ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
/Surname/(Year,/pp. /Page Number) 

(ชื่อ-สกุล,/ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
(Surname,/(Year,/pp. /Page Number) 

ช่ือ-สกุลผู้เขียนบทความ./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก. 
////////Ed./Eds.) (ถ้ามี)./ชื่อหนังสือ/(หน้า/เลขหน้า)./สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา (2553, หน้า 39) 
 
 
Casti and Fath (2009, pp. 107-108) 

(ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา, 2553, หน้า 39) 
 
 
(Casti & Fath, 2009, pp. 107-108) 

ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา. (2553). ออกก าลังกายแค่ไหน จึงจะดีต่อสุขภาพ. ใน วินิทรา 
นวลละออง (บ.ก.). 100 เรื่องเด่น ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพส าหรับ
ประชาชน (หน้า 39). ปทุมธานี: โรงพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

Casti, J. L., & Fath, B. (2009). Ecological Complexity. In Jørgensen, S. E. 
(Ed.). Ecosystem Ecology (pp. 106-113). Italy: Elsevier. 
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รูปแบบ 
การอ้างอิงในเนื้อหา 

การอ้างอิงในเอกสารอ้างอิง 
หน้าข้อความ ท้ายข้อความ 

บทความในวารสาร 

รูปแบบ /ชื่อ-สกุล/(ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
/Surname/(Year,/pp. /Page Number) 

(ชื่อ-สกุล,/ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
(Surname,/(Year,/pp. /Page Number) 

ช่ือ-สกุลผู้เขียนบทความ./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีท่ี(ฉบับท่ี),/ 
////////หน้า/เลขหน้า. 

ตัวอย่าง วรรณา ภักดี (2564, หน้า 402) 
 
 
Lee, Whon, Roh, & Jeon (2020, pp. 
7733-7734) 

(วรรณา ภักดี, 2564, หน้า 402) 
 
 
(Lee, Whon, Roh, & Jeon, 2020, pp. 
7733-7734) 

วรรณภา ภักดี. (2564). วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุดสองขั้นแบบปรับปรุงส าหรับ 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยไม่เชิงเส้นเมื่อความ
คลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธ์. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(1), หน้า 399-412. 

Lee, S. H., Whon, T. W., Roh, S. W., & Jeon, C. O. (2020). Unraveling 
microbial fermentation features in kimchi: from classical to 
meta-omics approaches. Applied Microbiology and 
Biotechnology, 104, pp. 7731–7744. 

รายงานการวิจัย 

รูปแบบ /ชื่อ-สกุล/(ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
/Surname/(Year,/pp./Page No) 

(ชื่อ-สกุล,/ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
(Surname,/(Year,/pp./Page No) 

ช่ือ-สกุลผู้แต่ง./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่องานวิจัย./สถานท่ีพิมพ์:/หน่วยงาน. 

ตัวอย่าง นิษฐกานต์ ประดิษฐศรีกุล (2555, หน้า 24) 
 
 
 
 
Hassen (2013, p. 9) 

(นิษฐกานต์ ประดิษฐศรีกุล, 2555, หน้า 24) 
 
 
 
 
(Hassen, 2013, p. 9) 

นิษฐกานต์ ประดิษฐศรีกุล. (2555). รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ผักกาดเขียวปลีดองเปรี้ยวและกิมจิในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ 
กรณีศึกษา การใช้ความรู้ทางชีววิทยาในงานสิ่งแวดล้อม. 
พระนครศรีอยุธยา: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 

Hassen, N. (2013). A literature review: The neurological effects of 
a spinal manipulable therapy. USA, MA: Harvard University. 
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รูปแบบ 
การอ้างอิงในเนื้อหา 

การอ้างอิงในเอกสารอ้างอิง 
หน้าข้อความ ท้ายข้อความ 

เอกสารรายงานการประชุมทางวิชาการ 

รูปแบบ /ชื่อ-สกุล/(ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
/Surname/(Year,/pp./Page Number) 

(ชื่อ-สกุล,/ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
(Surname,/(Year,/pp./Page Number) 

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก./Ed./Eds.) 
//////// (ถ้ามี),/ชื่อการประชุม./(หน้า/เลขหน้า)./สถานท่ีพิมพ์:/หน่วยงาน. 

ตัวอย่าง พอจิต นันทนาวัฒน์, นันทิกา คงเจริญพร, 
วิชชุดา ประสาทแก้ว และศุภกิจ ศรีสวัสด์ิ 
(2559, หน้า 5) 
 
Jafari and Zakaria (2012, pp. 8-9) 

(พอจิต นันทนาวัฒน์, นันทิกา คงเจริญพร, 
วิชชุดา ประสาทแก้ว และศุภกิจ ศรีสวัสด์ิ, 
2559, หน้า 5) 
 
(Jafari & Zakaria, 2012, pp. 8-9) 

พอจิต นันทนาวัฒน์, นันทิกา คงเจริญพร, วิชชุดา ประสาทแก้ว และศุภกิจ  
ศรีสวัสดิ์. (2559). การผลิตพอลิโคลนอลแอนติบอดีจ าเพาะต่อไวเทลโล 
เจนินจากพลาสมาปลากะพงขาว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8. (หน้า 518-523). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 

Jafari, A., & Zakaria, A. (2012). Fabrication and modification of chemical 
deposited nanocrystalline cadmium sulphide thin film in 
presence of impurity. In B. Ari-Wahjoedi, R. Razali & M. Narahari 
(Eds.), International Conference on Fundamental and 
Applied Sciences: ICFAS 2012. (pp. 617-620). United States of 
America: American Institute of Physics. 

บทความในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ 

รูปแบบ /ชื่อ-สกุล/(ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
/Surname/(Year,/pp. /Page Number) 

(ชื่อ-สกุล,/ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
(Surname,/(Year,/pp. /Page Number) 

ช่ือ-สกุลผู้เขียนบทความ./(ปีท่ีพิมพ์,/วันท่ี/เดือน(ถ้ามี))./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร 
////////หรือชื่อหนังสือพิมพ์,/ปีท่ี,/หน้า/เลขหน้า. 

ตัวอย่าง พงศธร กิจเวช (2565, หน้า 39) 
 
 
Hussian (2013, p. 8) 

(พงศธร กิจเวช, 2565, หน้า 39) 
 
 
(Hussian, 2013, p. 8) 

พงศธร กิจเวช. (2565, เมษายน). ดาวเต่า ดาวไถ. สาระวิทย์, 109, หน้า 39-42. 
พิมพรรณ มีชัยศรี. (2558, 27 พฤศจิกายน). สุขใจบนหลังอาน ขวัญแก้ว-อรอุษา 

สาวแกร่งปั่นพิชิตมะเร็ง!. ผู้จัดการรายวัน360°, 26, หน้า 18. 
Hussian, S. (2013, January). Facing a Glacier. National Geographic, 

223(1), p. 8. 
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รูปแบบ 
การอ้างอิงในเนื้อหา 

การอ้างอิงในเอกสารอ้างอิง 
หน้าข้อความ ท้ายข้อความ 

วิทยานิพนธ์ 

รูปแบบ /ชื่อ-สกุล/(ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
/Surname/(Year,/pp./Page Number) 

(ชื่อ-สกุล,/ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
(Surname,/(Year,/pp./Page Number) 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ระดับวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
////////ดุษฎีนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ/สาขาวิชา,/ชื่อมหาวิทยาลัย. 

ตัวอย่าง ซารูนี อีซอ (2559, หน้า 23) 
 
 
 
Deng (2021, pp. 56-57) 

(ซารูนี อีซอ, 2559, หน้า 23) 
 
 
 
(Deng, 2021, pp. 56-57) 

ซารูนี อีซอ. (2559). ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหนอนปลอกน้ า
เพื่อประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า บริเวณอุทยานแห่งชาติ 
บางลาง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

Deng, W. (2021). The Persistence of Human Norovirus Surrogate in 
Leafy Greens Production System. Doctor of Philosophy in 
Food Science, Graduate School, University of Arkansas. 

ค าส่ัง ประกาศ หนังสือสั่งการ 

รูปแบบ /ชื่อ-สกุล/(ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
/Surname/(Year,/pp./Page Number) 

(ชื่อ-สกุล,/ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
(Surname,/(Year,/pp./Page Number) 

ชื่อหน่วยงานเจ้าของเอกสาร./(ปี,/วันท่ี/เดือน)./ชื่อค าส่ังหรือชื่อเอกสาร,/เลขท่ี 
////////เอกสาร (ถ้ามี). 

ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (2564) (มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564 
หน้า 8) 

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. (2564, 2 มกราคม). ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติและมาตรการในการป้องกัน
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับ
บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน (ฉบับที่ 3). 

แผ่นพับ/ จุลสาร/ สูจิบัตร 

รูปแบบ /ชื่อ-สกุล/(ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
/Surname/(Year,/pp./Page Number) 

(ชื่อ-สกุล,/ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
(Surname,/(Year,/pp./Page Number) 

ช่ือ-สกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง [แผ่นพับ/จุลสาร/สูจิบัตร]./สถานท่ีพิมพ์:/ 
////////ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง วิชชุดา ประสาทแก้ว (2562, หน้า 3) (วิชชุดา ประสาทแก้ว, 2562, หน้า 3) วิชชุดา ประสาทแก้ว. (2562). ขยะทะเล [แผ่นพับ]. ชลบุรี: เอส เอส ปริ้นท์ติ้ง. 
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รูปแบบ 
การอ้างอิงในเนื้อหา 

การอ้างอิงในเอกสารอ้างอิง 
หน้าข้อความ ท้ายข้อความ 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปแบบ /ชื่อ-สกุล/(ปีท่ีพิมพ์)  
/Surname/(Year) 

(ชื่อ-สกุล,/ปีท่ีพิมพ์)  
(Surname,/(Year,/pp.) 

ช่ือ-สกุลผู้แต่ง./(ปีท่ีเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต)./ชื่อเรื่อง./ค้นเมื่อ วันท่ี เดือน ปีท่ีค้น, 
////////จาก URL.  

ตัวอย่าง พจนา เพชรคอน (2563) 
 
 
Bailey (2021) 

(พจนา เพชรคอน, 2563) 
 
 
(Bailey, 2021) 

พจนา เพชรคอน. (2563). การสังเคราะห์แสงของพืช. ค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 
2564, จาก https://www.scimath.org/lesson-biology/item/10517-
2019-07-18-01-41-56. 

Bailey, R. (2021). An Introduction to Types of Respiration. Retrieved 
May 24, 2021, from https://www.thoughtco.com/respiration-
definition-and-types-4132422. 

บทความจากวารสารออนไลน์ 

รูปแบบ 
 

/ชื่อ-สกุล/(ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
/Surname/(Year,/pp./Page Number) 

(ชื่อ-สกุล,/ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
(Surname,/(Year,/pp./Page Number) 

ช่ือ-สกุลผู้แต่ง./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีท่ี(ฉบับท่ี),/หน้า/เลขหน้า. 
////////ค้นเมื่อ วันท่ี เดือน ปีท่ีค้น, จาก URL หรือ doi. 

   ปาริชาติ พุ่มขจร และพงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ  
  (2563, หน้า 210-211) 
 
 
 
Yuan, Xue, and Han (2021, p. 219) 

   (ปาริชาติ พุ่มขจร และพงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ,     
   2563, หน้า 210-211) 

 
 
 
(Yuan, Xue, & Han, 2021, p. 219) 

ปาริชาติ พุ่มขจร และพงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ. (2563). การตรวจแยกแลคติก
แอซิดแบคทีเรียท่ีมีศักยภาพเป็นโพรไบโอติกจากอาหารหมัก. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 39(2),  
210-211. ค้นเมื่อ 30 มกราคม 2565, จาก  http://journal.msu.ac.th/ 
upload/ articles/article2603_44183.pdf 

Yuan, X., Xue, N., & Han, Z. (2021). A meta-analysis of heavy metals 
pollution in farmland and urban soils in China over the past  
20 years. Journal of Environmental Sciences, 101, 219. 
Retrieved May 4, 2021, from https://doi.org/10.1016/j.jes.2020. 
08.013. 
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รูปแบบ 
การอ้างอิงในเนื้อหา 

การอ้างอิงในเอกสารอ้างอิง 
หน้าข้อความ ท้ายข้อความ 

ข่าวออนไลน์ 

รูปแบบ /ชื่อ-สกุล/(ปีท่ีพิมพ์)  
/Surname/(Year) 

(ชื่อ-สกุล,/ปีท่ีพิมพ์)  
(Surname,/(Year,/pp.) 

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีท่ีพิมพ์,/วันท่ี/เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสารหรือชื่อ// 
////////หนังสือพิมพ์./จาก หรือ Retrieved from URL  

ตัวอย่าง พรรณรวี พิศาภาคย์ (2565)  
 
 
หมอด้ือ (2565) 
 
 

(พรรณรวี พิศาภาคย์, 2565)  
 
 
(หมอด้ือ, 2565) 

พรรณรวี พิศาภาคย์. (2565, 24 เมษายน). สายตาส้ันและเอียง เรื่องที่หลายคน
กลับมองข้าม. เดลินิวส์ออนไลน์. จาก https://www.dailynews.co.th 
/articles/982534/ 

หมอด้ือ. (2565, 17 เมษายน). ชอบกินเนื้อ..ถึงกับเสี่ยงตาย?. ไทยรัฐออนไลน์. 
จาก  https://www.thairath.co.th/lifestyle/health-and-
beauty/2369217? utm_ source=dable 

คลิปวิดีโอจากยูทูป 

รูปแบบ /ชื่อ-สกุล/(ปีท่ีเผยแพร่)  
/Surname/(Year) 

(ชื่อ-สกุล,/ปีท่ีเผยแพร่)  
(Surname,/Year) 

ชื่อ Username./(ปี,/วันท่ี/เดือน)./ชื่อเรื่องคลิปวิดีโอ/[Video File]./จาก  
////////Retrieved from URL  

 Easy biology by DrPukan (2562) (Easy biology by DrPukan, 2562) Easy biology by DrPukan. (2562, 6 มิถุนายน). การหายใจแบบไม่ใช้
ออกซิเจน [Video File]. จาก https://www.youtube.com/watch? 
v=SmB3ndgfbfE&list=PLlqo_j443OFrWmZcsorSz8fwz25lqk-
CO&index=7 

Veolia North America. (2021, May 22). The Circular Economy: 
Reimagining Sustainability [Video File]. Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=-wBW8K9l_k8. 
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รูปแบบ 
การอ้างอิงในเนื้อหา 

การอ้างอิงในเอกสารอ้างอิง 
หน้าข้อความ ท้ายข้อความ 

ภาพจากอินเตอร์เน็ต 

รูปแบบ  /ชื่อ-สกุล/(ปีท่ีเผยแพร่)  
/Surname/(Year) 

(ชื่อ-สกุล,/ปีท่ีเผยแพร่)  
(Surname,/Year) 

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อภาพ./ [Image]. /ค้นเมื่อ หรือ Retrieved วัน/เดือน/ปี,/ 
////////จาก หรือ from/URL 

 ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน (2554) 
 
Ladyofhats (2009) 

(ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน, 2554) 
 
(Ladyofhats, 2009) 

ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน. (2554). การท าไวน์ผลไม้. [Image]. ค้นเมื่อ 24 
พฤษภาคม 2564, จาก https://surathai.wordpress.com/2011 

          /05/15/fruitwine/. 
Ladyofhats. (2009). Plant cell structure. [Image]. Retrieved May 3, 

2021, from https://commons .org/ wiki/File:Plant_cell_ 
structure_no_text-2.svg. 

การสื่อสารส่วนบุคคล สัมภาษณ์ 

รูปแบบ /ชื่อ-สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์/(ปีท่ีสัมภาษณ์,/
สัมภาษณ์)  
/Surname/(Year, Interview) 

/(ชื่อ-สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์,/ปีท่ีสัมภาษณ์, 
สัมภาษณ์)  
/(Surname,/Year,/Interview) 

ช่ือ-สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์./(ปี,/วันท่ี/เดือนท่ีสัมภาษณ์)./สัมภาษณ.์/ต าแหน่ง.//// 
////////หน่วยงานท่ีสังกัด. 
  

ตัวอย่าง ณรงค์ชัย คุณปล้ืม (2563, สัมภาษณ์)  
 
Pardee (2006, Interview) 

(ณรงค์ชัย คุณปล้ืม, 2563, สัมภาษณ์)  
 
(Pardee, 2006, Interview) 

ณรงค์ชัย คุณปล้ืม. (2563, 20 สิงหาคม). สัมภาษณ.์ นายกเทศมนตรี 
เมืองแสนสุข. เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี.  

Pardee, H. N. (2006, March 19). Interview. Professor of Economics 
and Political Science. University of California.   
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รูปแบบ 
การอ้างอิงในเนื้อหา 

การอ้างอิงในเอกสารอ้างอิง 
หน้าข้อความ ท้ายข้อความ 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาจากข้อมูลท่ีถูกอ้างถึงในเอกสารอื่น 

รูปแบบ /ชื่อ-สกุล/(ปีท่ีพิมพ์/อ้างถึงใน/ชื่อ-สกุล,/ปีท่ี
พิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
/Surname/(Year/cited in/Surname,/ 
Year,/pp./Page Number) 

/(ชื่อ-สกุล/ปีท่ีพิมพ์/อ้างถึงใน/ชื่อ-สกุล,/ปีท่ี
พิมพ์,/หน้า/เลขหน้า) 
/(Surname/Year/cited in/Surname,/ 
Year,/pp./Page Number) 

หมายเหตุ  
ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามรูปแบบของเอกสารรอง เช่น หนังสือ บทความ 

ในวารสาร หรือเว็บไซต์ เป็นต้น 

ตัวอย่าง อนุสรณ์ เชิดทอง (2557 อ้างถึงใน  
วิชชุดา ประสาทแก้ว, 2564, หน้า 25) 

(อนุสรณ์ เชิดทอง, 2557 อ้างถึงใน  
วิชชุดา ประสาทแก้ว, 2564, หน้า 25) 

วิชชุดา ประสาทแก้ว. (2564). เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักชีววิทยา 
เพื่อสิ่งแวดล้อม 1. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

 Bradford (1976 cited in Chutima 
Thanomsit, 2021, pp. 105-106) 

(Bradford, 1976 cited in Chutima 
Thanomsit, 2021, pp. 105-106) 

Chutima Thanomsit, Phochit Nanthanawat, Jakkaphun Nanuam, 
Amnuay Wattanakornsiri, Witchuda Prasatkaew, & Wilaiporn 
Insuwan. (2021). The Induction and One-Step Purification of 
Acetylcholinesterase (AChE) from the Brain of Hybrid catfish 
after Exposed to Glyphosate. Naresuan University Journal: 
Science and Technology, 29(1), 105-106. 

 

หมายเหตุ  

การอ้างอิงผลงานหลายเรื่องพร้อมกัน 
- ให้ระบุรายการอ้างอิงทุกรายการในวงเล็บ ค่ันระหว่างรายการด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) เรียงตามตัวอักษร  
- กรณีมีผู้แต่งท้ังชาวไทยและต่างชาติให้เขียนผู้แต่งชาวไทยก่อนและเรียงตามล าดับอักษรตามด้วยผู้แต่งชาวต่างชาติเรียงตามล าดับอักษร 
 


