เชิงอรรถอ้างอิง (CITATION FOOTNOTE OR REFERENCE FOOTNOTE)
การเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความที่ผู้เขียนได้นาสารสนเทศของผู้อื่นมาอ้างอิง
1. เชิงอรรถอ้างอิงใช้อักษรขนาด 12 point
2. การลงเชิงอรรถเมื่ออ้างอิงเอกสารซา ในการเขียนรายงาน บางครังจาเป็นต้องอ้างอิงหลักฐานบาง
เล่มหลาย ๆ ครัง ในงานชินเดียว การลงรายการเชิงอรรถครังแรกต้องลงให้สมบูรณ์ ส่วนครังต่อ ๆ ไป ให้ลง
แบบย่อ
3. อ้างอิงถึงงานชินเดิมซาทันทีและเป็นข้อความในหน้าเดียวกัน โดยไม่มีเชิงอรรถอื่นมาคั่น ให้ใช้
คาว่า “เรื่องเดียวกัน” และระบุเลขหน้าที่อ้างอิงด้วย
4. เชิ งอรรถอ้างอิง จะต้องนาไปใส่ในรายการอ้างอิงท้ายเล่ม โดยเขียนตามหลักการอ้างอิงของ
เอกสารแต่ละประเภท
ตัวอย่างเชิงอรรถอ้างอิงภาษาไทย
สานักความคิดทางกฎหมาย (School of legal thought)1 หมายถึงแนวความคิดหรือทฤษฎีทาง
กฎหมายของนักคิด นักปราชญ์ หรือปรัชญาเมธีทังหลาย ซึ่งมีความคิดเห็นร่วมกันหรือมีความเชื่อตรงกัน
จนจัดได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน2 แม้แต่ละคนหรือแต่ละแนวความคิดจะเกิดขึนต่างยุคต่างสมัยกันก็ตาม แต่ละ
สานักจะความคิดจะมุ่งอรรถาธิบายว่า กฎหมายเกิดขึนอย่างไร 3 มาจากไหน และมีปัจจัยใดบ้ างที่มีอิทธิพล
ต่อการเกิดกฎหมายเป็นสาคัญ
1

ศักดา ธนิตกุล, กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์: ทรัพย์สิน สัญญา และละเมิดกฎหมายระหว่าง
ประเทศว่าด้วยลิขสิทธ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, พิมพ์ครังที่ 2 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2550), 107.
2

เรื่องเดียวกัน, 110.
3
พรชัย ด่านวิวัฒน์, กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, พิมพ์ครังที่ 2 แก้ไข
เพิ่มเติม (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550), 46.
5. เชิงอรรถอ้างอิงภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบเดียวกับภาษาไทย และหากอ้างอิงถึงงานชินเดิมซาทันที
และเป็นข้อความในหน้าเดียวกัน โดยไม่มีเชิงอรรถอื่ นมาคั่น ให้ใช้คาว่า “Ibid” โดยมีสัญลักษณ์คอมมา (,)
และระบุเลขหน้าที่อ้างอิงด้วย

ตัวอย่างเชิงอรรถอ้างอิงภาษาอังกฤษ
Organisation behaviours, culture, values, management style and ethics, all of them make a
combination on which company success and failure depends.1 Every company in the world start by stating
the mission, objectives, values, belief and structure. Every part of it influences each other. It is very
difficult to maintain balance between them.2
1

Hendrick, J., Law and ethics. Cheltenham: Nelson Thornes, 2004), 74.
2
Ibid., 94.
6. ในกรณีที่มี เชิงอรรถอ้างอิงซ า แต่มีเชิงอรรถแหล่งข้อมูลอื่นคั่น หรืออ้างอิงซาในหน้าอื่น ให้ลง
เชิงอรรถอย่างย่อ หากมีผู้เขียนมากกว่าสองคน ผู้แต่งชาวไทยให้ใช้คาว่า และคณะ ผู้เขียนชาวต่างประเทศให้ใช้
et al.
ตัวอย่าง
5
6

พรชัย ด่านวิวัฒน์, กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, 49.
Hendrick, J., Law and ethics, 79.

หนังสือที่เขียนโดยผู้แต่งหนึ่งคน
*

ผู้แต่ง,/ชื่อหนังสือ,/(เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ตัวอย่าง
*

วิจิตรา ฟุ้งลัดดา วิเชียรชม, รวมกฎหมายแรงงาน, พิมพ์ครังที่ 10 ปรับปรุงใหม่, (กรุงเทพฯ:
วิญญูชน, 2545), 62.
*
Megantz, R. C, Technology management: Developing and implementing effective
technology licensing programs, (New York: Wiley, 2002), 76-85.

หนังสือที่เขียนโดยผู้แต่งสองคน
สาหรับหนังสือภาษาไทยใช้คาว่า และ คั่นระหว่างชื่อ ส่วนภาษา ต่างประเทศใช้สัญลักษณ์ & คั่น
*

หน้า.

ผู้แต่งคนแรก/และชื่อผู้แต่งคนที่สอง,/ชื่อหนังสือ,/(เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลข

ตัวอย่าง
*

เมธา วาดีเจริญ และเสวก อรุณรุมแสง, หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยข้าราชการตามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540): ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาพร้อมด้วยตัวอย่างสานวนการสอบสวนวินัย,
(กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล, 2544), 256.
*
Clements, R. & Kay, J., Constitutional & administrative law, 2nd ed., (Blackstone:
R. Clements, 2001), 156-162.

หนังสือที่เขียนโดยผู้แต่งสามคนขึ้นไป
การเขียนเชิงอรรถอ้างอิงหนังสือภาษาไทยให้ใช้คาว่า และคณะ ส่วนหนังสือภาษาต่างประเทศให้
ใช้ et al. คั่น แต่ในรายการอ้างอิงท้ายเล่มต้องระบุชื่อทุกคน
*

ผู้แต่ง/และคณะ,/ชื่อหนังสือ,/(เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ตัวอย่าง
*

ยุทธนา สมิตะสิริ และคณะ, รายงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 1, (เชียงราย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2545), 55-62.
*
Jones, E. E. et al., Social stigma: The psychology of marked relationships, (San Fracisco:
W. H. Freeman, 1984), 156.

หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีชื่อผู้รับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
*

ผู้แต่ง/(ฐานะการรับผิดชอบ),/ชื่อหนังสือ,/(เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ตัวอย่าง
*

ธนะชัย ผดุงธิติ (ผู้รวบรวม), สถิติข้อสอบกฎหมาย 3 สนาม เนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา
อัยการผู้ช่วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, (กรุงเทพฯ: นิติรัฐ, 2544), 23-27.
*
Katsh, M. E. (Ed.), Taking sides: Clashing views on controversial legal issues, 7th ed.,
(Guilford, CT: Dushkin Publishing Group, 1997), 98.

หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งที่เป็นบุคคล แต่มีหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ
*

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ,/ชื่อหนังสือ,/(เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ตัวอย่าง
*

กลุ่มงานผลิตเอกสาร, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542, พิมพ์ครังที่ 4, (กรุงเทพฯ:
สานักการพิมพ์สานักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร, 2545), 33.
*
กรมการค้าภายใน, คาอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542,
(กรุงเทพฯ: กองนิติการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, 2542), 7.
*
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุด: วิชากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
(International transaction laws), (นนทบุรี: มหาวิทยาลัย, 2528), 75.
*
Inns of Court School of Law, Opinion writing, 6th ed., (London: Blackstone Press, 2001),
99-103.

หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ขึนต้นรายการด้วยชื่อหนังสือ คือให้เลื่อนชื่อหนังสือ ชื่อบทความมาไว้ในตาแหน่งชื่อผู้แต่ง
*
ชื่อหนังสือ,/(เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
*

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (Alien business operations act
B.E. 2542 [1999]), (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543), 22.
*
Hazard communication: Issues and implementation, (Philadelphia, PA: ASTM, 1986), 163.

หนังสือที่ไม่ปรากฏปีพิมพ์ สถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์
1. ถ้าไม่ปรากฏปีพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ป. ภาษาอังกฤษให้ใช้ n.d. แต่หากประมาณได้ว่าหนังสือนัน
พิมพ์ในปีใดให้ระบุเครื่องหมายคาถาม (?) กากับ
2. ถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ท. ภาษาอังกฤษให้ใช้ N.P.
3. ถ้าไม่ปรากฏสานักพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.พ. ภาษาอังกฤษให้ใช้ n.p.
ตัวอย่าง
*

กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์, เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การร่างกฎหมายและ
กระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง หลักกฎหมายเบื้องต้น, (ม.ป.ท: ม.ป.พ., ม.ป.ป.), 52-58.

*

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535,
(กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2535?), 12.
*
Present law and background information on Federal excise Taxes, January 2011, (N.P:
n.p., 2011?), 16-20.

หนังสือที่มีหลายเล่มจบ
ให้พิมพ์เล่มที่นามาอ้างอิงต่อท้ายชื่อหนังสือ
*

ชื่อผู้แต่ง,/ชื่อหนังสือ/เล่ม หรือฉบับที่,/(เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ตัวอย่าง
*

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, คาอธิบายกฎหมายภาษีอากร: ภาษีเงินได้นิติบุคคล เล่ม 2, (กรุงเทพฯ:
T.Training Center, 2542), 16.
*
Communications law in the digital age, 2010 Vol. 2, (New York: Practising Law Institute,
2010), 356.

หนังสือแปล
*

ชื่อ/นามสกุล,/ชื่อหนังสือ,/แปลจาก/ชื่อหนังสือ/โดย/ชื่อผู้แปล,/(เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/
ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
*
กอตชัลค์, หลุยส์, การเข้าใจประวัติศาสตร์: มูลบทว่าด้วยระเบียบวิธีประวัติศาสตร์, แปลจาก
Understanding history: A primer of historical method โดย ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน, (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2525), 63.
*
Shapira, Hayim El‘azar, The beard in Jewish law: Halachic imperative or Kabbalistic
stringency?: An annotated translation of Responsa Minchas Elazar II: 48, Translated from Tisporet
ha-zakan be-misparayim ve-sam: isur ‘a. p. halakhah o humrah ‘a. p. Kabalah? by Eliyahu Touger,
(Jersey City, NJ: Ktav, 2010), 123-126.

บทความในหนังสือรวมบทความของผู้เขียนคนเดียว
*

ชื่อ/นามสกุล,/ชื่อบทความ,/ใน/ชื่อหนังสือ,/(เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ตัวอย่าง
*

เสาวลักษณ์ กีชานนท์, ชีวิตข้าราชการไทยของศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์, ใน ประวัติและ
ผลงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย เล่ม 2, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2539), 201-226.

*

Burns, J. M., Inrellectual leadership: Ideas as moral power, In Leadership, (New York:
Harper & Row, 1978), 141-168.

บทความในหนังสือที่ผู้เขียนบทความ ผู้รวบรวม หรือบรรณาธิการเป็นคนละคน
1. ชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ ไม่ต้องกลับเอาคานาหน้านาม สาหรับฐานันดรหรือบรรดาศักดิ์
ไว้ข้างหลังชื่อ
2. ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ แต่งชาวต่างชาติ ไม่ต้องกลับชื่อไว้ข้างหลังเช่นกัน
*

ชื่อ/นามสกุล,/ชื่อบทความ,/ใน/ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม/(ฐานะการรับผิดชอบ),/ชื่อ
หนังสือ,/(เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
*
อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป, การจัดทาและการอนุมัติงบประมาณ, ใน สมคิด เลิศไพฑูรย์
(บรรณาธิการ), รวมบทความกฎหมายการคลัง 1, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2537), 20-23.
*
Chemers, M. M., The social organizational and cultural context of effective leardership, In
B. Kellerman (Ed.), Leadership: Multidisciplinary perspectives, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,
1984), 113-138.

บทความในหนังสือ ถ้ามีผรู้ วบรวมหรือบรรณาธิการจานวนมากกว่าห้าคน
1. สาหรับหนังสือภาษาไทย ให้ใช้ชื่อ นามสกุลคนแรก ตามด้วย และคณะ
2. สาหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ et al.
*

ชื่อ/นามสกุล,/ชื่อบทความ,/ใน/ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวมคนแรก/และคณะ/(ฐานะการ
รับผิดชอบ),/ชื่อหนังสือ,/(เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
*
นฤมล กิจไพศาลรัตนา, First search: บริการข้อสนเทศระบบออนไลน์ที่ทันสมัยที่สุด, ใน
ยุพดี ต่อบุณย์ และคณะ (บรรณาธิการ), เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานห้องสมุด (Appropriate technology
and library work): เอกสารวิชาการจัดพิมพ์เนื่องในการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2537 สมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 14-17
ตุลาคม 2537 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพฯ: สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ,
2537), 67-76.

*

Paitoon Sinlarat, Success and failure of faculty development in Thai university, In
Somwang Pitiyanawat et al. (Eds.), Preparing teachers for all the world’s children: An Era of
Transmission, Proceedings of International Conference, Bangkok, 1992, (Bangkok: UNICEF, 1995),
217-233.

บทความที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ในหนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้รวบรวม
*

ชื่อบทความ,/ใน/ชื่อหนังสือ,/(เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ตัวอย่าง
*

เครื่องรางของขลังและการปลุกเสก, ใน หนังสือที่ระลึกอาคาร “สุจิณโน” โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, (เชียงใหม่: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527),
62-64.

บทความในวารสาร นิตยสาร
*

ชื่อ/นามสกุล,/ชื่อบทความ,/ชื่อวารสารหรือนิตยสาร,/เลขประจาเล่มหรือเลขประจาปี,/ฉบับที่
(วัน/เดือน/ปี),/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
*
ไชยยศ เหมะรัชตะ, การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในกฎหมายขายฝาก, วารสารกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 11, 1(ธันวาคม 2529-มีนาคม 2530), 20.
*
Barras, C., Spinal cord bypass restores lost links, NewScientist, 197, 2642(9 February
2008), 15.

บทความในหนังสือพิมพ์
*

ชื่อ/นามสกุล,/ชื่อบทความ,/ชื่อหนังสือพิมพ์/(วัน/เดือน/ปี),/เลขหน้า.

ตัวอย่าง
*

พลวิชญ์ ขยันงาน, เทคโนโลยีช่วยการเดินทางของคนกรุงเทพฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตและมือถือ,
แนวหน้า (4 เมษายน 2554), 18.
*
Lawkowski, G. ‘11, Justice Thomas caps annual federalist society student symposium,
Virginia Law Weekly (4 March 2011), 1.

บทความในวารสาร หรือนิตยสารที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ
*

ชื่อบทความ,/ชื่อวารสารหรือนิตยสาร,/เลขประจาเล่มหรือเลขประจาปี,/ฉบับที่(วัน/เดือน/ปี),/

*

จากก้าวที่ 1 ถึงปีที่ 9: ก้าวสู่ 1 ทศวรรษแห่งการพัฒนา, จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,

*

Library licensing and criminal law, College & Research Libraries News, 72, 9(October

เลขหน้า.
ตัวอย่าง
3(36), 8-9
2011), 15-19.

บทความในหนังสือพิมพ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ
*

ชื่อบทความ,/ชื่อหนังสือพิมพ์/(วัน/เดือน/ปี),/เลขหน้า.

*

นิด้า เปิดเวทีถกเอฟทีเอ ส่งการค้าไทยไปได้ไกลจริงหรือ?, มติชน (16 กรกฎาคม 2547), 20.

*

Japanese officials scramble to contain nuclear power plant crisis, Fox news (16 March

ตัวอย่าง

2011), 6.

ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
*

ชื่อผู้แต่ง,/ชื่อเรื่อง,/ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา,/(จังหวัด:/ชื่อมหาวิทยาลัย,/ปี),/เลขหน้า.

ตัวอย่าง
*

กันตพิชญ์ กอบเกียรติพัฒน์, ปัญหาการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย,
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553),
42-49.
*
Ofoia, L. L., Law and grace in the understanding of the Methodist Church of Samoa,
Master’s Thesis in Theology, (Melbourne: Melbourne College of Divinity, 1999), 95.

เอกสารการประชุมสัมมนาที่ตีพิมพ์หรือรวมเล่ม
*

ชื่อผู้แต่ง,/ชื่อบทความ,/ใน/ชื่อการประชุม หรือชื่อรายงาน,/วันเดือนปีที่จัด/สถานที่จัด,/(เมือง
ที่พิมพ์หรือเมืองที่ตังของหน่วยงานที่รับผิดชอบ:/สานักพิมพ์หรือหน่วยงาน,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ตัวอย่าง
*

ฉลองภพ สุสังกรกาญจน์, การปฏิรูปราชการไทย, ใน รายงานการประชุมวิชาการ กรม
วิชาการเกษตร ประจาปี 2540, 28 เมษายน-2 พฤษภาคม 2540 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่,
(กรุงเทพฯ: กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร, 2540), 21-38.
*
ถิรพัฒน์ วิสัยทอง, บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียุคใหม่, ใน การประชุมวิชาการประจาปี 2539 ครั้งที่ 5 เรื่อง การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, (โตเกียว: สานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ สมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่น , 2539),
25-31.
*
Hirshon, A., The lobster quadrille: The future of technical services in a re-engineering
world, In The future is now: The challenging face of technical services: Proceedings of the OCLC
Symposium, ALA Midwinter Conference, (Dublin, OH: OCLC, 1994), 14-20.

เอกสารการประชุมสัมมนาที่ไม่ได้ตีพิมพ์หรือรวมเล่ม
*

ชื่อผู้แต่ง,/ชื่อบทความ,/ชื่อการประชุม หรือชื่อรายงาน,/(เมืองที่พิมพ์หรือเมืองที่ตังของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:/หน่วยงาน,/วัน เดือน ปีที่จัด).
ตัวอย่าง
*
ศรีศักดิ์ จามรมาร และกนกวรรณ ว่องวัฒนสิน, เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา,
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์ของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา, (กรุงเทพฯ: กันยายน 2543).
*
Thompson, B., Why generalization coefficients are an essential aspect of reliability
assessment?, Paper presented at the annual meeting of the Sounthwest Educational Research Association,
(Houston, TX: January, 1989).

จุลสาร แผ่นพับ เอกสารอัดสาเนา โสตทัศนวัสดุ เอกสารโบราณ
เขียนเหมือนเชิงอรรถอ้างอิงหนังสือ แต่ให้มีคา จุลสาร หรือ แผ่นพับ หรือ Brochure หรือ อัดสาเนา
ไว้ท้ายชื่อเรื่อง
*

ชื่อผู้แต่ง,/ชื่อเรื่อง/[ประเภทของเอกสาร],/(สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ตัวอย่าง
*

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (ผู้รวบรวม), รวมคาพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2468-2520 พร้อมด้วย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.
2510 [อัดสาเนา], (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), 33.
*
The Stock Exchange of Thailand, SET index and market turnover [Brochure], (Bangkok:
The Stock Exchange of Thailand, 2007).

กฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา
*

ชื่อพระราชบัญญัติ,/ราชกิจจานุเบกษา,/เล่ม/เลขเล่ม,/ตอนที่/เลขตอน,/(วัน/เดือน/ปี),/เลข

หน้า.
ตัวอย่าง
*

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 115, ตอนที่ 65ก,
(19 กันยายน 2541), 1-20.
*
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 76 ตอนที่ 98, (27
ตุลาคม 2502), 454-471.

ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศของหน่วยงาน ทีไ่ ม่ได้จัดทาเป็นรูปเล่ม
*

ชื่อหน่วยงานที่ออกประกาศ,/ชื่อประกาศหรือระเบียบ,/(วัน/เดือน/ปีที่ประกาศ).

ตัวอย่าง
*

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเทียบโอน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, (25 พฤศจิกายน 2547).
*
กระทรวงสาธารณสุข, ประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2550 เรื่อง การ
ระบุข้อความอันจาเป็นที่ฉลากของเครื่องสาอาง, (18 กันยายน 2550).

เอกสารที่มีผู้อ้างไว้แล้ว
ผู้ศึกษาควรค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่เป็นฉบับเดิมให้มากที่สุด หากไม่สามารถหาเอกสารเดิมได้ ก็
ให้เขียนรายละเอียดทางบรรณานุกรมของแหล่งข้อมูลเดิมเท่าที่ค้นได้ ตามด้วยรายละเอียดทางบรรณานุกรม
ของแหล่งข้อมูลที่ผู้ศึกษาใช้ค้นคว้า คั่นด้วยข้อความว่า อ้างถึงใน หรือภาษาอังกฤษใช้ Cited in
*

ชื่อผู้แต่งเดิม,/ชื่อหนังสือ,/(เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า,/อ้างถึงใน/ชื่อผู้แต่ง
,/ใน/ชื่อหนังสือ,/(เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ตัวอย่าง
*

วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครังที่ 3, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์,
2530), 67, อ้างถึงใน มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย, ใน รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง กฎหมายที่มี
บทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ม.ป.ป.), 11.

เอกสารที่สืบค้นจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ใช้รูปแบบเดียวกับบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ ฯลฯ และให้
ระบุวันเดือนปีที่สืบค้น และแหล่งที่สืบค้นถึงข้อมูลนัน ๆ
1. ภาษาไทยใช้ สืบค้นเมื่อ วัน เดือน ปี
2. ภาษาอังกฤษใช้ Retrieved Month date, year
*
*

รายการบรรณาณุกรมของเอกสาร,/สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,/จาก/URL
รายการบรรณาณุกรมของเอกสาร,/Retrieved/Month/date,/year,/from/URL

ตัวอย่าง
*

สมเกียรติ เพ็ญทอง, สื่อดิจิทัลการ์ตูนคณิตศาสตร์, นิตยสาร สสวท., 37, 158 (มกราคมกุมภาพันธ์ 25525), 38-39, สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2552, จาก http://www.ipst.ac.th/ magazine/ index.html
*
สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย, การค้าชายแดน, สืบค้นเมื่อ 19 กรกฎาคม 2547, จาก
http://www.chiangraiinfo.com/criinfo/agriculture.html
*
Deepen, J., Logistic outsourcing relationship, (13 June 2007), Retrieved April 4, 2008, from
www.springerlink.com/content/r25l26/?p=63d88ad4731f46d5ba6c80b6b 65a6d8a&pi=1

การสัมภาษณ์
*

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์,/ตาแหน่ง,/หน่วยงาน(ถ้ามี),/(วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์),/สัมภาษณ์.

ตัวอย่าง
วันชัย ศิริชนะ, อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, (18 ตุลาคม 2548), สัมภาษณ์.

