คำแนะนำกำรเตรียมต้นฉบับ
เพื่อตีพิมพ์วำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
(Research articles) บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ (Review articles) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book
review) และบทความวิ จั ย แบบสั้ น (Communication letter) ในสาขาวิ ช าต่ า งๆ ทางด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มีกาหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม ผู้เขียนบทความทุกท่าน
สามารถส่งเรื่องมาตีพิมพ์ได้โดยไม่จาเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือสังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ผลงานที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร ต้องไม่เคยถูกนาไปตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารอื่นใด
มาก่อน พร้อมทั้งได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ (Peer review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ
และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ บทความอาจ ถูกดัดแปลง แก้ไขคา สานวน และรูปแบบการนาเสนอ
ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร
วิธีกำรเตรียมต้นฉบับ
1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภำษำไทยหรืออังกฤษก็ได้ องค์ประกอบต่างๆ ของบทความวิจัย หรือบทความวิชาการให้
จัดทา ตามคาแนะนาการเตรียมต้นฉบับนี้ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คาศัพท์และชื่อบัญญัติตามหลักของ
ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จาเป็นกรณีจาเป็นให้เขียนคาศัพท์ภาษาไทย
ตามด้วยวงเล็บภาษาอังกฤษ โดยคาแรกให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนอักษรและคาที่เหลือทั้งหมดให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์
เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะทุกคาให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ การปรากฏอยู่หลายที่ในบทความของศัพท์คาเดียวกันที่เป็น
ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษ ให้ใช้คาศัพท์ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้งต่อไปให้ใช้คาศัพท์
ภาษาไทยเท่านั้น บทความส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้อง ด้านการ
ใช้ภาษาก่อน
2. กำรพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยจัดหน้ากระดาษ ขนาด A4 (8.5 x 11 นิ้ว)
(2.5 เซนติเมตร) ตั้งค่าหน้ากระดาษด้านบนและด้านซ้ายด้านละ 1.5 นิ้ว
3. รูปแบบตัวอักษร ภาษาไทยใช้แบบ Angsana UPC และ ภาษาอังกฤษใช้แบบ Angsana New ขนาด
ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ขนาดตัวอักษรอย่างเดียวกัน ดังนี้ ชื่อเรื่องขนาด 16 pt. ชื่อผู้เขียนบทความ
และหัวข้อหลักใช้ตัวอักษรขนาด 16pt. ตัวหนา หัวข้อรองให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกส่วนใช้
อักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อตาแหน่งทางวิชาการของผู้เขียนบทความ และที่อยู่ใช้ตัวอักษร
ขนาด 12 pt. ตัวปกติ
4. จำนวนหน้ำ ความยาวของบทความไม่ควรเกิน 15 หน้า รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง
5. ตำรำง รูปภำพ ภำพลำยเส้น แผนภูมิ และกรำฟ (Tables, Picture, Figure, Diagram and Graph) ให้
แทรกไว้ในเนื้อเรื่องอาจจัดทาเป็นขาวดาหรือสีใดก็ได้ โดยให้ผู้เขียนบทความคัดเลือกเฉพาะที่จาเป็นเท่านั้น เรียงลาดับ
ให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ชื่อตารางให้อยู่บนของตาราง ส่วนชื่อรูปภาพ แผนภูมิ และกราฟให้อยู่ด้านล่างพร้อมคาอธิบาย
สั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน

6. กำรส่งต้นฉบับ
6.1 กรณีส่งทางไปรษณีย์ หรือนาส่งด้วยตนเอง
ได้ส่งเอกสารและข้อมูลมาด้วย ดังนี้
6.1.1 แผ่นดิสก์บันทึกต้นฉบับ บทความวิจัย บทความประสบการณ์ บทความเรียบเรียง จานวน 1 ชุด
6.1.2 เอกสารพิมพ์ต้นฉบับ จานวน 1 ชุด เพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณา
6.1.3 ส่งทางไปรษณีย์ กองบรรณาธิการวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
6.2 กรณีส่งทาง E-mail: watcharapong.gen@gmail.com ส่งข้อมูลมาด้วยดังนี้
6.2.1 ต้นฉบับ บทความวิจัย บทความประสบการณ์ บทความเรียบเรียง จานวน 1 ชุด
ประเภทของต้นฉบับ
1. บทควำมวิจัย (Research articles) เป็นการนาเสนอผลการวิจัยอาจเป็น Concept paper หรือ
ผลงานวิจัยที่สาเร็จสมบรูณ์แล้ว ซึ่งผู้เขียนได้ดาเนินการด้วยตนเอง
1.1 ส่วนประกอบตอนต้น
1.1.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเป้าหมายหลักของการวิจัย ความยาวไม่ควรเกิน 100
ตัวอักษร ให้เขียนชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยก่อนใต้ลงมาเป็นภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก
ยกเว้น Article และ Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ให้พิมพ์ด้วยตัวเอนไม่ต้อง
ขีดเส้นใต้ กรณีระบุชื่อสามัญ ของสิ่งมีชีวิตเป็นภาษาไทยให้ใส่ชื่อวิทยาศาสตร์ด้วย
1.1.2 ชื่อผู้เขียนบทควำม (Authors and Co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มทั้งชื่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อตัวและนามสกุล ถ้ามี
ผู้วิจัยหลายคนให้ใช้หมายเลขกากับตามลาดับและลงเครื่องหมายดอกจัน(*) พร้อมระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และชื่อ
หน่วยงานของผู้วิจัยที่ส่วนล่างของหน้าแรกพร้อม E-mail address (กรณีเป็นนักศึกษาให้ระบุระดับการศึกษา สาขาวิชา
และสถาบันการศึกษา)
1.1.3 บทคัดย่อทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ (Abstract) ความยาวไม่เกินอย่างละ 300 คา เป็น
การย่อเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องให้สั้นได้เนื้อหาสาระครบถ้วน ตามเรื่องเต็มควรเขียนแบบสั้นและตรงประเด็น ระบุ
เฉพาะสาระสาคัญเท่านั้น (เขียนแบบ Indicative abstract) ไม่ควรเขียนตามรูปแบบที่เขียนในรายงานการวิจัยฉบับ
สมบรูณ์หรือวิทยานิพนธ์ (เขียนแบบ Informative abstract) โดยลาดับบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนตามด้วยบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ
1.1.4 คำสำคัญ (Keywords) ให้ใช้คาที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องซึ่งเป็นตัวแทนบอกวิธีการวิจัย ประเด็น
ที่วิจัย ผลการวิจัย สาขาที่ทาวิจัย การใช้ประโยชน์หรือสถานที่ที่ทาวิจัย คาสาคัญนี้ให้เขียนทั้งคาสาคัญภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่เกิน 5 คา โดยให้ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา
1.2 เนื้อหำในบทควำมวิจัย สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้แก่ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ครุศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี และอื่นๆ ให้มีองค์ประกอบดังนี้
1.2.1 บทนำ (Introduction) อธิบายถึงภูมิหลังความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย

รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเหตุผลของการทาวิจัย
1.2.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย (Objectives) เป็นความเรียงเฉพาะประเด็นสาคัญของวัตถุประสงค์การ
วิจัยที่ครอบคลุมแนวทางการทาวิจัยทั้งหมด
1.2.3 สมมติฐำนกำรวิจัย (Hypothesis) (ถ้ามี) เป็นความเรียงสมมติฐานเชิงพรรณนาหรือระบุ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา
1.2.4 ขอบเขตกำรวิจัย (Scope) กาหนดกรอบความคิดการวิจัย (Conceptual framework) เป็น
กรอบที่เป็นแนวทางการทาวิจัยด้านเนื้อหาสาระตัวแปรและความสัมพันธ์ของตัวแปรพื้นที่และระยะเวลาการวิจัย
1.2.5 วิธีดำเนินกำรวิจัย (Research methodology) ระบุแผนการวิจัย เช่น การสารวจศึกษา
เอกสาร ทดลอง และอื่นๆ (Survey, documentary, experiment and etc.) และวิธีการดาเนินการวิจัย
1.2.6 ประชำกร (Population) คุณลักษณะและจานวนให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
1.2.7 กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) หลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง
1.2.8 เครื่องมือกำรวิจัย (Research instrument) ชนิดของเครื่องมือ วิธีการสร้าง การทดลองใช้
(Try out) และการปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย
1.2.9 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และระยะเวลาการ
รวบรวมข้อมูล
1.2.10 กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data analysis) (ถ้ามี) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.2.11 ผลกำรวิจัย (Results) รายงานผลการวิจัยเฉพาะใจความสาคัญ ชัดเจน และตรงประเด็น จาก
ผลการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ในการวิจัย โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงค์การวิจัยควรอธิบายผลการวิจัยด้วยคา
บรรยายเป็นหลัก ถ้ามีตัวแปรที่ศึกษาหรือตัวเลขมากให้นาเสนอเป็นรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ และกราฟ แทรกในเนื้อหา
พร้อมอธิบายผลการวิจัยให้ได้สาระครบถ้วนอย่างสั้นๆ
1.2.12 กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย (Discussion) เป็นการแสดงความเห็นว่าผลการวิจัยสอดคล้องหรือ
แตกต่างจากวัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ หรือผลงานวิจัยที่มีผู้รายงานไว้ก่อนอย่างไร เป็นเพราะเหตุใด มี
หลักฐานทางทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอะไรสนับสนุน
1.2.13 สรุปผลกำรวิจัย (Conclusion) เป็นการสรุปเฉพาะประเด็นที่สาคัญเกิดจากการทาวิจัย
1.2.14 ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลกำรวิจัยไปใช้ (Suggestion) นาเสนอผลการวิจัยที่เด่นชัด สมควร
นาไปใช้ประโยชน์อย่างไร และแนวทางการทาวิจัยต่อไป
1.2.15 กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgments) ให้ระบุสั้นๆ ว่างานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนหรือได้
รบความช่วยเหลือจากองค์กรใดและบุคคลใด
1.2.16 เอกสำรอ้ำงอิง (References) ให้ระบุเฉพาะเอกสารที่ผู้เขียนบทความได้นามาอ้างอิงใน
บทความวิจัยอย่างครบถ้วน โดยใช้ระบบการอ้างอิง APA citation style ดูรายละเอียด และตัวอย่างการอ้างอิงใน
เนื้อความและการอ้างอิงท้ายเล่ม ตามข้อ 3 และข้อ 4
หมำยเหตุ การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ประกอบด้วย ข้อ 1.1
ส่วนประกอบตอนต้น ข้อ 1.3 เนื้อหาในบทความวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อ 3 การอ้างอิงในเนื้อความ

และ ข้อ 4 เอกสารอ้างอิง
2. บทควำมประสบกำรณ์ (Experience article) และบทควำมเรียบเรียง (Review Article) เป็น
บทความที่ผู้เขียนได้เรียบเรียง โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร งานแปล และผลงานจากประสบการณ์ของผู้เขียนหรือ
ถ่ายทอดจากผู้อื่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้ การเสนอความคิดเห็นที่มีคุณค่า และประโยชน์ทาง
วิชาการของสาขาต่างๆ
2.1 ส่วนประกอบตอนต้น
2.1.1 ชื่อเรือง (Title) ให้เป็นภาษาไทยก่อน ใต้ลงมาเป็นภาษาอังกฤษโดยภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
เฉพาะตัวแรก ยกเว้น Article และ Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ให้พิมพ์ด้วย
ตัวเอนไม่ต้องขีดเส้นใต้ กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตเป็นภาษาไทยให้ใส่ชื่อวิทยาศาสตร์ด้วย
2.1.2 ชื่อผู้เขียน (Authors and Co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็ม ทั้งชื่อภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ สาหรับภาษาอังกฤษให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อตัวและนามสกุล ถ้ามีผู้วิจัยหลาย
คนให้ใช้หมายเลขกากับตามลาดับและลงเครื่องหมายดอกจัน(*) พร้อมระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และชื่อหน่วยงาน
ของผู้วิจัยที่ส่วนล่างของหน้าแรกพร้อม e-mail address (กรณีเป็นนักศึกษาให้ระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและ
สถาบันการศึกษา)
2.1.3 สำระสังเขป (Summary) เป็นการย่อเนื้อความของบทความทั้งเรื่องให้สั้นได้เนื้อหาสาระ
ครบถ้วน ตามเรื่องเต็ม ให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนไม่เกินอย่างละ 300 คา ให้ลาดับสาระสังเขป
ภาษาไทยขึ้นก่อนตามด้วยสาระสังเขปภาษาอังกฤษ
2.1.4 คำสำคัญ (Keywords) ให้ใช้คาที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องซึ่งเป็นตัวแทนบอกวิธีการ สิ่งที่ศึกษา ผล
การศึกษา สาขา การประโยชน์ และสถานที่ คาสาคัญให้เขียนทั้งคาสาคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่เกิน 5
คา
2.2 เนื้อหำ (Main texts) ในบทความทางวิชาการมีองค์ประกอบดังนี้
2.2.1 บทนำ (Introduction) กล่าวถึง ความน่าสนใจของเรื่องที่นาเสนอ ก่อนเข้าสู่เนื้อหา
2.2.2 เนื้อควำม (Content) ควรนาเสนอพัฒนาการของเรื่องได้อย่างน่าสนใจและเนื้อเรื่องมีเนื้อหาใหม่
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
2.2.3 สรุป (Conclusion) เป็นการย่อเฉพาะข้อมูลจากเนื้อความให้สั้น ได้เนื้อหาสาระของเนื้อความ
ครบถ้วน
2.2.4 เอกสำรอ้ำงอิง (References) ให้ระบุเฉพาะเอกสารที่ผู้เขียนบทความได้นามาอ้างอิง ใน
บทความวิชาการอย่างครบถ้วน โดยใช้ระบบการอ้างอิง APA citation style ดูรายละเอียด และตัวอย่างการอ้างอิงใน
เนื้อความ และการอ้างอิงท้ายเล่ม ตามข้อ 3 และข้อ 4
หมำยเหตุ การเตรียมต้นฉบับบทความประสบการณ์และบทความเรียบเรียงให้ประกอบด้วย ข้อ 2.1
ส่วนประกอบตอนต้น ข้อ 2.2 เนื้อหาในบทความวิชาการ ข้อ 3 การอ้างอิงในเนื้อความ และ ข้อ 4 เอกสารอ้างอิง
3. กำรอ้ำงอิงในเนื้อควำม
การอ้างอิงในเนื้อความเป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อความ ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี

(Authordate in text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์และหน้าที่อ้างอิงเอกสารไว้ข้างหน้า หรือข้างหลังข้อความที่
ต้องการอ้างอิง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ดังนี้
3.1 กำรอ้ำงอิงชื่อบุคคล คนไทยให้ลงชื่อตัวและนามสกุล ส่วนชาวต่างประเทศให้ลงเฉพาะชื่อสกุล
ตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง
ผู้แต่ง 1 คน
(สมเจตน์ ภูศรี, 2550 น. 10)
(Phusri, 2007 p.10)
ผู้แต่ง 2 คน
(สุชา จันทร์เอม และสุรางค์ จันทร์เอม, 2545 น. 66)
(Chanaim and Chanaim, 2002 p. 66)
ผู้แต่ง 3-5 คน ลงชื่อทุกคน ตามด้วยเครื่องหมาย. ก่อนคนสุดท้ายคั่นด้วย “และ” ในภาษาไทย “& “ ในภาษาอังกฤษ
(ศุภมิตร เมฆฉาย, พัชรินทร์ ครุฑเมือง, อัญชลี วงษา, เทิดชัย เวียรศิลป์, โกมุท อุ่นศรีส่ง, และ เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน
2548, น. 90)
ศุภมิตร เมฆฉาย, พัชรินทร์ ครุฑเมือง, อัญชลี วงษา, เทิดชัย เวียรศิลป์, โกมุท อุ่นศรีส่ง, และ เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน.
(2548). การจาแนกเพศปลาบึกด้วยเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ. เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Cate, Harris, Boswell, James & Peter, 1991, chap.)
(Cate, et al., 1991, p.100)
Cate A.R.,Harris, D.L., Boswell, W., James, W.L.,&Peters, & Peter, A.V. (1991). Trance and clay therapy.
Chicago : Chicago University Press.
3.2 ชื่อนิติบุคคล หน่วยงำน องค์กร ที่ทาเอกสาร ให้ระบุชื่อหน่วยงานตามที่ปรากฏ
ตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง
(สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555, น.8)
(Scientific Illustration Committee, 2012, pp.12-15)
4. เอกสำรอ้ำงอิง (References) เป็นการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม โดยรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียน

บทความได้ใช้อ้างอิงในเนื้อความ พร้อมจัดเรียงรายการเอกสารตามลาดับอักษรของผู้แต่ง และให้ใช้การอ้างอิงแบบ
APA (American Psychological Association citation style) ดังนี้
หนังสือ (Book)
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์.
ตัวอย่ำง
มัทนา หาญวิทย์ และอุษา ทิศยากร. (2535). เอดส์การดูแลรักษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ดีไซร์.
Okuda, M. and D. Okuda. (1993). Star trek chronology : The history of the future. New York :
pocket book.
บทควำมจำกหนังสือที่มีผู้เขียนเฉพำะบท (Book article or chapter)
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ/บท/ตอน. ในชื่อบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ (หน้า). สถานที่พิมพ์ :
สานักพิมพ์.
ตัวอย่ำง
ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์. (2547). อาการกบต้ม (สุก). ใน มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และชับปนะ ปิ่นเงิน (บ.ก.) นพีสี
เชียงใหม่. (น. 90-91). เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
McLennan, G. (2001). Maintaining Marx. In G. Ritzer & B. Smart (Eds.). Handbook of Social theory. (pp.
43-53). London : Sage.
บทควำมจำกวำรสำรหรือนิตยสำร (Journal or magazine article)
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่ตีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับ), หน้า.
ตัวอย่ำง
ประทุมพร วัชรเสถียร. (2545, 15 พฤศจิกายน). จอร์ช ดับบลิว บุช กับโลกที่ไม่มีขื่อ มีแป. ขวัญเรือน, 744, 56-57.
Silverberg, M. (2005, November 10). War responsibility revisited : Ausehwitz in Japan. Review of
Asian and Pacific Studies, 29, 46-63
บทควำมจำกหนังสือพิมพ์ (Newspaper article)
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์/ว/ด.) ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้าซึ่งปรากฏบทความ.

ตัวอย่ำง
อธิชัย ต้นกันยา. (2549, 25 เมษายน). ข้ามพรมแดนไทย–พม่า–จีน สารวจเส้นทางสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หาลู่ทางการค้า
ท่องเที่ยว. มติชน, น. 34.
Lee, Melanie. (2006, 26 April). Plastic perfection. Bangkok Post, p. 13.
บทควำมจำกฐำนข้อมูลอินเตอรเน็ต (Article from an internet database)
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีเผยแพร่). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีท,ี่ ต้นฉบับ. จากแหลงข้อมูล/สารนิเทศ.
ตัวอย่ำง
Sillick, T.J., & Schutte, N.S. (2006) Emotional intelligence and self-esteem mediate between
perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2),
38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap Amerrican Scientist, 86,
585. retrieved July 29, 1999, from expanded academic ASAP database.
เว็บไซต์ (Website)
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่สารนิเทศบนอินเตอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ, จาก URL
ตัวอย่ำง
ชวนร ภวกานันท์. (2548). ธุรกิจสปาไทยนาก้าวไกลไปกว่านี้. จาก http://www.businesstgai.co.th/content.
php
Shotton, M.A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. Retrieved from
http://www.ebookstore. Tandf. Co. uk/html/index. asp

