แก้ไข ก.ย. 2560

รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
ในบทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
1. การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา (In-Text Citation)
การเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความในบทความในเนื้อหาใช้รูปแบบ APA Style ระบบนาม-ปี (authordate citation system) อาจเขียนแทรกไว้หน้าข้อความหรือท้ายข้อความที่นํามาอ้างอิง โดยระบุนามสกุล แล้วตาม
ด้วยปี ค.ศ. (กรณีผู้แต่งเป็นคนไทย ระบุเฉพาะนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ และปรับปี พ.ศ. ที่พิมพ์เป็น ค.ศ.) เช่น
ผู้แต่งคนไทย
กีรติ บุญเจือ (2547)
การอ้างอิงในบทความใช้ Bunchua (2004) หรือ (Bunchua, 2004)
ผู้แต่งชาวต่างชาติ
Lev Vygotsky (1978)

การอ้างอิงในบทความใช้ Vygotsky (1978) หรือ (Vygotsky, 1978)

รายการอ้างอิงที่ปรากฏแทรกอยู่ในเนื้อหาจะต้องนําไปเรียงตามลําดับตัวอักษรนามสกุลของผู้แต่ง พร้อมใส่
รายละเอียดของรายการอ้างอิงในบรรณานุกรม (References) ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนบรรณานุกรมของวารสาร
ในทํานองเดียวกันรายการอ้างอิงที่อยู่ในส่วนบรรณานุกรมจะต้องมีการอ้างอิงไว้ในเนื้อหา ซึ่งข้อมูลทั้ง 2 แห่งนี้จะต้อง
มีนามสกุลของผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ต้องตรงกันและจํานวนรายการต้องตรงกัน
1.1 รายการอ้างอิงมีผู้แต่งคนเดียว ระบุนามสกุลของผู้แต่งตามด้วยปี ค.ศ. ที่พิมพ์
- ผู้แต่งเป็นคนไทย:
Bunchua (2004) พบว่า ...
… (Bunchua, 2004)
- ผู้แต่งเป็นต่างชาติ:
Vygotsky (1978) กล่าวว่า ...
… (Vygotsky, 1978)
1.2 รายการอ้างอิงมีผู้แต่ง 2 คน ระบุนามสกุลของผู้แต่งทั้งสองคนตามด้วยปี ค.ศ. ที่พิมพ์
- ผู้แต่งเป็นคนไทย:
Sirijaroen & Nimanuphap (1997) กล่าวว่า ...
… (Sirijaroen & Nimanuphap, 1997)
- ผู้แต่งเป็นต่างชาติ:
Shobhadevi & Bidarakoppa (1994) เสนอแนะว่า
… (Shobhadevi & Bidarakoppa, 1994)
1.3 รายการอ้างอิงมีผู้แต่ง 3-5 คน ระบุนามสกุลของผู้แต่งทุกคนตามด้วยปี ค.ศ. ที่พิมพ์ สําหรับการกล่าวถึง
ครั้งต่อมาให้ระบุนามสกุลของผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคําว่า “et al.” และปี ค.ศ. ที่พิมพ์
กล่าวถึงครั้งแรก: Holmberg, Orbuch, & Veroff (2004) กล่าวว่า ...
… (Holmberg, Orbuch, & Veroff, 2004)
กล่าวถึงครั้งต่อมา: Holmberg et al. (2004) กล่าวว่า ...
… (Holmberg et al., 2004)
1.4 รายการอ้างอิงมีผู้แต่ง 6 คน ขึ้นไป
ระบุนามสกุลของผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคําว่า “และคณะ” เมื่อชื่ออยู่ในข้อความ หรือตามด้วยคําว่า “et al.”
เมื่ออยู่ในวงเล็บ และตามด้วยปี ค.ศ. ที่พิมพ์
Harris et al. (2011) เสนอว่า ...
(Harris et al., 2011)
1

1.5 รายการอ้างอิงมีผู้แต่งเป็นสถาบันหรือหน่วยงาน
การเขียนรายการอ้างอิงครั้งแรกให้ระบุชื่อเต็มของหน่วยงานตามด้วยปีที่พิมพ์ ชื่อเต็มหน่วยงาน ตามด้วยปี
ค.ศ. ที่พิมพ์
…. (Australian Research Council, 1996)
กรณีสถาบันหรือหน่วยงานมีอักษรย่อแทนหน่วยงาน ในการอ้างอิงในเนื้อหาครั้งแรกให้ใส่วงเล็บชื่อย่อ
หน่วยงานตามด้วยปีที่พิมพ์ การอ้างอิงครั้งต่อมาให้ใช้อักษรย่อตามด้วยปีที่พิมพ์
กล่าวถึงครั้งแรก: ชื่อเต็มของหน่วยงาน ตามด้วยวงเล็บชื่อย่อ และปี ค.ศ. ที่พิมพ์
… (Australian Institute of Health and Welfare [AIHW], 2005)
กล่าวถึงครั้งต่อมา: ชื่อย่อ และปี ค.ศ. ที่พิมพ์
… (AIHW, 2005)
1.6 รายการอ้างอิงมีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ให้ระบุชื่อเรื่องเป็นในเครื่องหมายอัญประกาศ “” ในตําแหน่งของชื่อผู้แต่ง และตามด้วยปีที่พิมพ์
(“Using APA”, 2001)
1.7 รายการอ้างอิงมีไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์หรือสํานักพิมพ์หรือปีที่พิมพ์
การระบุผู้แต่งให้เป็นไปตามข้อ 1.1 -1.5 สําหรับส่วนที่ไม่ปรากฏให้แทนด้วยคําดังต่อไปนี้
รายการอ้างอิงของไทยและของต่างชาติ
ไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ (no place of publication)
ใช้ “n.p.”
ใช้ “n.p.”
ไม่ปรากฏสํานักพิมพ์ (no place of publisher)
ไม่ปีที่พิมพ์ (no date)
ใช้ “n.d.”
Thomas (n.d.) พบว่า ...
… (Thomas, n.d.)
1.8 การอ้างอิงรายการทุติยภูมิ (Secondary Source)
ระบุนามสกุลของผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์เอกสารต้นฉบับ (as cited in นามสกุล, ปีที่พิมพ์ของผู้แต่งทุติยภูมิ)
Farrow (1968, as cited in Ward & Decan, 1988) พบว่า …
(Farrow, 1968, as cited in Ward & Decan, 1988)
1.9 มีรายการอ้างอิงมากกว่า 2 แหล่งในข้อความเดียวกัน
ระบุรายการอ้างอิงทุกรายการในวงเล็บ คั่นระหว่างรายการด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) เรียงตามตัวอักษร
(Holmberg, Orbuch, & Veroff, 2004; Sartre, 1962; Vygotsky, 1978)
- กรณีอ้างอิงผูแ้ ต่งมีทงั้ คนไทยและชาวต่างชาติ ให้เขียนผู้แต่งที่เป็นคนไทยก่อนและเรียงตาม
ตัวอักษร ตามด้วยผู้แต่งทีเ่ ป็นชาวต่างชาติเรียงตามตัวอักษร
(Bunchua, 2004; Holmberg, Orbuch, & Veroff, 2004; Sartre, 1962; Vygotsky, 1978)
- กรณีอ้างอิงแหล่งที่มามากกว่า 1 ชิ้นของผู้แต่งคนเดียวกันในข้อความเดียวกัน ให้ระบุผู้แต่งโดย
เรียงตามปีที่พิมพ์จากอดีตถึงปัจจุบัน ให้ระบุผู้แต่งและปีที่พิมพ์สําหรับแหล่งที่มาที่ตีพิมพ์ก่อน ส่วนแหล่งที่มาถัดไปให้
ระบุเพียงแค่ปีที่พิมพ์ คั่นระหว่างแหล่งที่มาด้วยเครื่องหมาย (;) (ผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์ก่อน;/ปีที่พิมพ์ถัดมา)
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(Wiratchai, 1999; 2002)
1.10 รายการอ้างอิงมากกว่า 2 รายการ แต่ผู้แต่งคนเดียวกันและปีเดียวกัน
ระบุนามสกุลของผู้แต่งและปี ค.ศ. ที่พิมพ์ตามด้วยอักษร a,b,c ตามที่เรียงไว้ในบรรณานุกรม
Stair (1992b) ข้อความต่อมา Stair (1992a)
(Stair, 1992a, 1992b)
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2. การเขียนอ้างอิงรูปภาพและตาราง
ถ้าเป็นภาพวาด แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ กราฟ และตาราง ผู้เขียนจะต้องระบุแหล่งที่มาเช่นเดียวกับการ
อ้างอิงในเนื้อหา และใส่รายละเอียดการอ้างอิงในบรรณานุกรม ซึ่งข้อมูลทั้ง 2 แห่งนี้จะต้องมีนามสกุลของผู้แต่ง และปี
ที่พิมพ์ต้องตรงกันและจํานวนรายการต้องตรงกัน แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่ผู้เขียนสร้างขึ้นเองต้องระบุแหล่งที่มาด้วย
ตัวอย่างการใส่ตารางและรูปภาพประกอบ
2.1 ตาราง (Table)
ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหา
ตารางที่ 1 สถิติข้อมูลสรุปจํานวนบริษทั หลักทรัพย์จัดการทีม่ ีกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ RMF จํานวนกองทุนและ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเปรียบเทียบตั้งแต่ ปี 2545–2554* (* ปี 2554 เป็นตัวเลขข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2554)
ข้อมูล ณ สิ้นปี
ข้อมูล
2554* 2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545
จํานวน บลจ.ที่มี RMF
20
20
20
21
18
18
18
17
14
13
จํานวนกองทุน
98
90
83
80
75
70
64
58
46
42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
81.04 79.28 58.55 37.49 38.02 25.48 18.46 12.24 7.28 2.84
(หน่วย: พันล้านบาท)
ที่มา: Association of Investment Management Companies (2011)
2.2 รูปภาพ (Figure)
ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหา

ภาพที่ 1 ภาพ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก
ที่มา: Flashfly (2012)
2.3 รูปภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหา

ภาพที่ 3 ตัวอย่างเว็บบล๊อกของผู้เขียนอิสระ เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือไอโฟน (iPhone)
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ที่มา: Pokpitch (2010)

3. การเขียนอ้างอิงในบรรณานุกรม (References)

3.1 ผู้เขียนจะต้องเขียนอ้างอิงในบรรณานุกรมตอนท้ายของบทความในรูปแบบ APA Style (American
Psychological Association) ให้ถูกต้องตามรูปแบบของวารสาร
3.2 รายการอ้างอิงที่ผู้แต่งเป็นคนไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ ดูตัวอย่างเขียนบรรณานุกรม
(References) ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่หน้าเว็บไซต์
3.3 รายการอ้างอิงทุกรายการที่อยู่ในส่วนบรรณานุกรมจะต้องมีการอ้างอิงไว้ในเนื้อหา ภาพ หรือ ตาราง ซึ่ง
ข้อมูลนี้จะต้องมีนามสกุลของผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ต้องตรงกันและจํานวนรายการต้องตรงกัน
3.4 ผู้เขียนต้องตรวจสอบการเขียนให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

รูปแบบ
General Format
ผู้แต่ง 1 คน

หนังสือ (Book)
ผู้แต่ง./(ปีทพี่ ิมพ์).//ชือ่ เรือ่ ง (ครั้งทีพ่ ิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
Author,/A./A.,/&/Author,/B./B./(Year).//Title of book.// Location:/Publisher.
กีรติ บุญเจือ. (2547). ตรรกวิทยาทัว่ ไป (พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช.
Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The developmental of higher
psychological process. Cambridge, MA: Harvard University Press.

ผู้แต่ง 3-5 คน

ลัลลนา ศิริเจริญ, และ สุมาลี นิมานุภาพ. (2540). ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่
6). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ฉัตรตรา บุนนาค, สุวรรณี อุดมผล, และ วรรณี พุทธเจริญทอง. (2547). ศิลปการใช้
ภาษาไทยในชีวติ ประจําวันและทางธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ประกายพรึก.
Holmberg, D., Orbuch, T., & Veroff, J. (2004). Thrice-told tales:
Married couples tell their stories. Mahwah, NJ: Erlbaum.

ผู้แต่ง 6 คนขึ้นไป

จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ และคณะ. (2540). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ คะนึง จันทรศิริ (ผู้รวบรวม). (2547). ประดิษฐ์เศษวัสดุ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
หนังสือแปล
Book-Translated

มาซาอุ, อิบกุ ะ. (2547). รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว (ธีระ สมิตร, และ พรอนงค์ นิยมค้า,
ผู้แปล). กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน.
Sartre, J.-P. (1962). Imagination: A psychological critique (F. Williams, Trans.).
Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

ผู้แต่งเป็นสถาบัน เช่น
หน่วยราชการ
สถาบันการศึกษา

สํานักนายกรัฐมนตรี. กรมประชาสัมพันธ์. (2547). นามสงเคราะห์ส่วนราชการ. กรุงเทพฯ:
ผู้แต่ง.
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หนังสือเล่ม หรือ หนังสือ
ชุด เช่น ประวัติศาสตร์
อีสาน มี 2 เล่มจบ

เติม วิภาคย์จนกิจ. (2546). ประวัติศาสตร์อสี าน (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2 เล่ม). กรุงเทพฯ:
สมาคมสังคมสงเคราะห์.
ดวงมน จิตร์จํานงค์. (2543). หลังม่านวรรณศิลป์ (ชุดภาษาและวรรณคดี). กรุงเทพฯ:
เทียนวรรณ.

บทความในหนังสือ

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2543). เด็กกับสังคม. ใน จิตรา วสุวานิช (บก.), การพัฒนาพฤติกรรม
เด็ก (น. 15-62). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Stein, A. (1997). Sex after ‘sexuality’: From sexology to poststructuralism. In D.
Owen (Ed.), Sociology after postmodernism (pp. 158-172). London: Sage.

Chapter in A Book
ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง
Book-No Author

ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย. (2547). กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
Joint investigations of child abuse. (1993). Washington, DC: US Department of
Justice, Office of Justice Programs.

ไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์
หรือสํานักพิมพ์ หรือ
ปีที่พิมพ์

เมืองใช้ (ม.ป.ท.) สํานักพิมพ์ใช้ (ม.ป.พ.) ปีใช้ (ม.ป.ป.)
ถ้าไม่ปรากฏทั้ง 3 แห่ง เช่น
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (พิมพ์ครั้งที่ 3). (ม.ป.ป.). ม.ป.ท.: ม.ป.พ.

รูปแบบ
General Format

รูปแบบ
General Format

รูปแบบ
General Format

วารสาร (Journal Article)
ผู้แต่ง./(ปีทพี่ ิมพ์).//ชือ่ บทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),/ หน้า.
Author,/A./A.,/Author,/B./B.,/&/Author/C./C./(Year).//Title of article.//
Title of Journal,/volume(issue), page-numbers.
ธนิศา บุญถนอม. (2542). ชีวติ หอยโข่ง นิเวศวิทยาริมทุง่ . สารคดี, 6(21), 68-70.
Apulu, I., Latham, A., & Moreton, R. (2011). Factors affecting the effective
utilization and adoption of sophisticated ICT solutions: Case studies of
SMEs in Lagos, Nigeria. Journal of Systems and Information Technology,
13(2), 125-143.
หนังสือพิมพ์ (Newspaper Article)
ผู้แต่ง./(ปี, วัน เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.
Author if named or Article title if no author./(Year,/Month/day).//Title
of article if not given before/[useful descriptive information].//
Title of Newspaper,/p/pp. nn-nn.
เกษม สิริสัมพันธ์. (2541, 3 เมษายน). อย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่. สยามรัฐ, 5-6, 14.
Nagourney, E. (2003, October 28). Impatience, at your own risk. The New York
Times, F6.
วิทยานิพนธ์ (Doctoral Dissertations and Master’s Theses)
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์/(ระดับวิทยานิพนธ์, ชือ่ มหาวิทยาลัย).
Author,/A./A./(Year).//Title of dissertation/thesis (Doctoral dissertation/Master’s
thesis, University, Year).//Source, volume, page.
วรุณี อุดมศิลป. (2543). ศิลปการประพันธ์เรือ่ ง “กาย”ในนวนิยายของมาร์เกอริต ยูรเซอร์
นาร์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a
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witness misidentifies a familiar but innocent person from a lineup
(Doctoral dissertation, Cornell University).
เอกสารประชุมวิชาการ (Conference paper as part of a book in proceedings)
รูปแบบ
ผู้แต่ง./(ปีทพี่ ิมพ์).//ชือ่ บทความ.// ใน//การสัมมนาวิชาการเรื่อง............... (หน้า)./สถานที่
General Format
พิมพ์:/ สํานักพิมพ์.
จีรเดช มโนสร้อย, สุดา เสาวคนธ์, และ อภิญญา มโนสร้อย. (2543). หญ้าหวาน ใน การ
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรมครั้งที่ 2 เรื่องการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการแพทย์แผนไทย (น. 42-50). เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและพัฒนา
วัตถุดิบยาเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Shobhadevi, Y. J., & Bidarakoppa, G. S. (1994). Possession phenomena: As a
coping behaviour. In G. Davidson (Ed.), Applying Psychology: Lessons from
Asia-Oceania (pp. 83-95). Carlton, Vic., Australia: Australian Psychological
Society.
รูปแบบ
General Format

รูปแบบ
General Format

รูปแบบ
General Format

สื่อโสตทัศน์ ประเภท วีดิทศั น์ เทป ซีด-ี รอม แผ่นดิสก์
ผู้แต่งหรือผู้ผลิตหรือผู้บรรยายหรือผู้ขับร้อง (ถ้ามี)./(ปีที่ผลิต).//ชื่อเรื่อง//[ประเภทของ
วัสดุ].//สถานทีผ่ ลิต:/ผู้ผลิต. ยกเว้นประเภทสื่อที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องที่ระบุเลข ID
ไม่ต้องใส่วงเล็บใหญ่ [ ] อีก แต่ให้ใส่ในวงเล็บ ( ) ต่อจากชือ่ เรื่อง
การเลี้ยงไก่ [ซีด-ี รอม]. (2541). กรุงเทพฯ: เจริญโภคภัณฑ์.
ธีรภัทร มนตรีศาสตร์. (2545, กันยายน). Thumb: มิติใหม่การเก็บข้อมูล [ฉบับ
อิเล็กทรอนิกส์]. ไมโครคอมพิวเตอร์, 2(204), 21.
Costa, P. T., Jr. (Speaker). (1988). Personality, continuity, and changes of adult
life (Cassette Recording No. 207-433-88A-B). Washington, DC: American
Psychological Association.
อินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์ (Website)
ผู้แต่ง./(ปี).//ชือ่ บทความ.//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,/จาก/URLของเว็บไซต์
Author,/A./A./(Year).//Title of webpage:/Subtitle if needed,/Retrieved/
Month/day,/year,/from source.
จอมจักร จันทรสกุล. (2546). โรคสะเก็ดเงิน. สืบค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2547, จาก
http://www.thaiheath.net/h/article239.html
NCAA Committee on Sportsmanship and Ethical Conduct. (n.d.). Operations
plan 2001-02 and 2002-03: Strategic planning and budgeting for the 200203 and 2003-04 Academic Years. Retrieved February 9, 2004, from
http://www1.ncaa.org/membership/governance/ assoc-wide/
sportsmanship_ethics/index.html
อินเทอร์เน็ต : วารสาร
ผู้แต่ง./(ปี).//ชือ่ บทความ./ชื่อวารสาร,/ปีท,ี่ /(ฉบับที่), เลขหน้า.//สืบค้นเมื่อ/วัน/ เดือน/ปี,
จาก URLของเว็บไซต์
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ธีรภัทร มนตรีศาสตร์. (2545). Thumb: มิติใหม่การเก็บข้อมูล.ไมโครคอมพิวเตอร์, 2(204),
21. สืบค้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2546, จาก
http://www.micro.se.ed.com/content/mc204/default.asp
Wada, K. (2008). Illegal file sharing 101. Educause Quarterly, 31(4), 18-25.
Retrieved November 20, 2010, from http://net.educause.edu/ir/
library/pdf/EQM0844.pdf
อินเทอร์เน็ต : หนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์จากผู้แทนจําหน่ายฐานข้อมูล
รูปแบบ
General Format

รูปแบบ
General Format

ผู้แต่ง./(ปี, วัน เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,
จาก URLของเว็บไซต์
ทางออกสิทธิบตั รกวาวเครือ. (2547, 18 พฤศจิกายน). ผู้จัดการออนไลน์ , 1-5.// สืบค้น
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2547, จาก http://www.manager.co.th/
Home/ViewNews.aspx?News ID=9470000084289
หนังสือพิมพ์จากผู้แทนจําหน่าย เช่น NewsCenter
ผู้แต่ง./(ปี, วัน เดือน).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์, เลขหน้า.//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,
จาก ชื่อฐานข้อมูล. หรือ จาก URLของเว็บไซต์ อย่างใดอย่างหนึ่งตามตัวอย่างข้างบน
ครึ่งปีทอ่ งเที่ยวเชียงใหม่ขยายตัวเพิ่ม 15%. (2547, 10 กันยายน). บ้านเมือง, 5-7. สืบค้น
เมื่อ 20 กันยายน 2547,จาก NewsCenter database.
ครึ่งปีทอ่ งเที่ยวเชียงใหม่ขยายตัวเพิ่ม 15%. (2547, 10 กันยายน). บ้านเมือง, 5-7. สืบค้น
เมื่อ 20 กันยายน 2547, จาก http://www. library.bu.ac.th/buonline /newssecu
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