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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer Reviewers) 
ท่ีเผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2560 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. รองศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร  ข้าราชการบํานาญ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมช่ืน สมประเสริฐ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธัญญา วัณโณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเทพ พูนพล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กําจรเมนูกูล  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
10. อาจารย์ ดร.นิยะดา  จิตต์จรัส  ข้าราชการบํานาญ 
11. อาจารย์ ดร.มนัส บุญประกอบ  ข้าราชการบํานาญ 
12. อาจารย์ ดร.สุจินดา ประเสริฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
13. อาจารย์ ดร.อมราพร สุรการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
14. อาจารย์ ดร.เฉลิมรัตน์ จันทรเดชา  นักวิชาการอิสระ 
15. อาจารย์ ดร.พลรพี ทุมมานนท์  สํานักงานรับรองมาตรฐาน 

                                                                       และประเมินคุณภาพการศึกษา 
16. อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
17. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ อรินทร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ 
 
ช่วงเวลาเผยแพร่:   

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เป็นวารสารท่ีเผยแพร่เป็นประจําทุกปี ๆ ละ 2 ฉบับ โดยตีพิมพ์ในส้ินเดือนมกราคม 
และส้ินเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพ่ือการเผยแพร่วิชาการโดยไม่จําหน่าย  
 
เจ้าของวารสาร: 

ลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
สถานที่ติดต่อ:  
 บรรณาธิการวารสารพฤติกรรมศาสตร์  

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 17600  
E-mail: bsrieditor@gmail.com, kornwika@g.swu.ac.th 

 
มาตรฐานวารสาร:  
 1. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มท่ี 1 และฐานข้อมูล DOAJ (Directory of OPEN ACCESS JOURNALS), http://doaj.org, 
http://ejournals.swu.ac.th/ 
 2. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ท่ีสกอ. และสกว. กําหนดโดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
มีผลงานวิจัยต่อเน่ืองท่ีมาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหน่ึง และมีผู้อ่านหรือผู้ประเมิน
บทความ (Peer Reviewer) ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ทางงานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อย 2 คน โดยผู้อ่าน ไม่ทราบช่ือผู้เขียน และเป็นวารสารท่ีออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง  
 3. เป็นวารสารที่ได้รับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีงบประมาณ 2552  
 
การจัดพิมพ์บทความ 

1) ความยาวของบทความ ต้ังแต่ 3,000 - 8,000 คํา (นับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง และ
ภาคผนวก) โดยจัดพิมพ์ในหน้ากระดาษขนาด A4  

2) ระยะขอบกระดาษ กําหนด ดังน้ี 
  top    2.75 cm 
  bottom   2.30 cm 
  left or inside   2.50 cm 
  right or outside  2.00 cm 
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3) บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวระหว่าง 150 - 250 คํา และคําสําคัญ (Keywords) 3 - 5 คํา 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

4) ช่ือเรื่องบทความภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt. 
(ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ   

5) ช่ือผู้เขียนทุกคน (ภาษาอังกฤษ) ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt. 
(ตัวอักษรปกติ) จัดชิดขวาหน้ากระดาษ 

6) เน้ือหาบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt. 
(ตัวอักษรปกติ) จัดชิดซ้ายขวา พิมพ์ 1 คอลัมน์ 

7)  คําสําคัญภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษร
ปกติ) ค่ันด้วยเครื่องหมาย “,” ระหว่างคํา และวรรค 1 เคาะระหว่างคํา 

8)  ช่ือตําแหน่งและสังกัดหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยของผู้เขียนภาษาอังกฤษ ใช้ระบบ Footnote 
รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 10 pt. (ตัวอักษรปกติ)  

9) ช่ือเรื่องบทความภาษาไทย ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 18 pt. (ตัวหนา) 
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ   

10)  ช่ือผู้เขียนทุกคน (ภาษาไทย) ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 pt. 
(ตัวอักษรปกติ) จัดชิดขวาหน้ากระดาษ 

11) เน้ือหาบทคัดย่อภาษาไทย ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวอักษร
ปกติ) จัดชิดซ้ายขวา พิมพ์ 1 คอลัมน์ 

12)  คําสําคัญภาษาไทย ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวอักษรปกติ) 
และวรรค 2 เคาะระหว่างคํา 
13)  ช่ือตําแหน่งและสังกัดหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยของผู้เขียนภาษาไทย ใช้ระบบ footnote รูปแบบตัวอักษร 
TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษรปกติ)  
 
เน้ือหาบทความ 

เน้ือหาบทความ ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ท้ังหมด 
1)  ช่ือหัวเรื่อง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย ไม่ใส่เลขลําดับท่ี 
2)  เน้ือหาบทความ พิมพ์ 1 คอลัมน์ ให้ชิดขอบซ้ายขวา ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวอักษรปกติ) 
3)  เน้ือหาบทความ ย่อหน้า 1 cm 
4)  ช่ือตาราง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ให้ระบุไว้เหนือตารางจัดชิดซ้าย ใต้ตารางให้บอกแหล่งท่ีมา

หรือหมายเหตุ (ถ้ามี) จัดชิดซ้าย ส่วนรายละเอียดตัวอักษรในตาราง ผู้เขียนอาจปรับขนาดให้เหมาะสมกับหน้า
บทความในกรณีของตารางผู้เขียนอาจจัดทําเป็นภาพ แต่ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อท่ี 7 
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5)  ช่ือภาพประกอบ ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ให้ระบุไว้ใต้ภาพประกอบ จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
ใต้ภาพประกอบให้บอกแหล่งท่ีมาจัดชิดซ้าย 

6) ถ้ามีภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง หรืออ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องมีหมายเลขกํากับในบทความ อ้างอิง
แหล่งท่ีมาของข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืน  

7) การจัดทําภาพประกอบ หรือจัดทําตารางด้วยการใช้ภาพ ให้ใช้รูปภาพขาว - ดํา ท่ีมีความคมชัด โดย
กําหนดให้ไฟล์ท่ีเป็นรูปภาพ แผนภูมิ หรือตาราง มีความละเอียดข้ันตํ่าต้ังแต่ 300 DPI ข้ึนไป โดยอาจปรับให้
รูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบ มีขนาดพอดีและเหมาะสมกับหน้าบทความ 

8) ช่ือเอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย 
9) เน้ือหาเอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 16 pt. พิมพ์ 1 คอลัมน์ จัดชิดซ้าย 

  
รายละเอียดของบทความ 

เนื้อเรื่อง 
     1. บทความวิชาการ หัวข้อและเน้ือหาควรช้ีประเด็นท่ีต้องการนําเสนออย่างสมบูรณ์ และมีลําดับเน้ือหา 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ 
โดยมีการสรุปประเด็น อาจเป็นการนําความรู้ กรอบแนวคิดและทฤษฎีจากแหล่งต่าง ๆ มาสังเคราะห์ โดยท่ีผู้เขียน
สามารถให้ทัศนะทางวิชาการผ่านมุมมองของตนเองได้อย่างเด่นชัด และเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน 

2. บทความวิจัย ควรให้มีรูปแบบการนําเสนอการวิจัยและผลท่ีได้รับอย่างเป็นระบบโดยมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปน้ี (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้) บทนํา (Introduction) ท่ีครอบคลุมความสําคัญและ
ท่ีมาของปัญหาวิจัยพร้อมท้ังเสนอภาพรวมของบทความและวัตถุประสงค์ของการวิจัย, การประมวลเอกสาร 
ท่ีเกี่ยวข้อง (Literature Review) วิธีการวิจัย (Research Methodology) ท่ีสามารถอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย
รวมถึงการเก็บข้อมูลหรือเครื่องมือท่ีใช้ในการทําวิจัยอย่างชัดเจน ผลการศึกษา (Research Finding) อภิปราย
และสรุปผลการวิจัย (Discussion/Conclusion)  
  3. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เป็นงานเขียนบทความท่ีวิพากษ์วิจารณ์เน้ือหาสาระ คุณค่า และ
คุณูปการของหนังสือ เพ่ือให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และสามารถนําไปต่อยอดได้ โดยบทวิจารณ์หนังสือควรมีองค์ประกอบ
ได้แก่ ช่ือหนังสือ ช่ือผู้เขียนหนังสือ บทนํา สาระสําคัญของหนังสือ บทสรุป และเอกสารอ้างอิง 
 
การอ้างอิงในเน้ือหา 

เพ่ือบอกแหล่งท่ีมาของข้อความน้ัน ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุช่ือผู้เขียน ปีพิมพ์ และเลข
หน้าของเอกสาร (ถ้ามี) ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความท่ีต้องการอ้างอิง เช่น สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2546: 
147) … หรือ ... (Newman & Cullen, 2007: 18-19) หรือ ... (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ, 2544: 21-22) 
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การเขียนเอกสารอ้างอิง 
            ให้รวบรวมเอกสารท่ีใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ เรียงตามลําดับตัวอักษร โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิง
ตามระบบ APA 6th Edition ดังน้ี 
 
หลักเกณฑ์การลงรายการผู้แต่ง 

(1) ผู้แต่ง 1 - 7 คน ให้ลงช่ือผู้แต่งตามท่ีปรากฏต้ังแต่ 1 - 7 คน โดยใส่ & นําหน้าช่ือผู้แต่งคนสุดท้ายกรณี 
ท่ีเป็นงานเขียนภาษาต่างประเทศ “และ” สําหรับงานเขียนภาษาไทย ค่ันทุกช่ือด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)  

(2) ผู้แต่งเกินกว่า 7 คน ลงเฉพาะผู้แต่ง 6 คนแรกตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคและมหัพภาค 3 จุด (. . .) 
โดยหน้าและหลังแต่ละจุดต้องเว้นวรรค 1 ระยะ ตามด้วยช่ือผู้แต่ง คนสุดท้าย 
 
ตัวอย่าง 
Wolshick, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J. Y., Coatsworth, D., Lengua, L., . . . Griffin, W. A. 

 
(3) บรรณาธิการ ลงช่ือบรรณาธิการตามด้วยคําว่า บรรณาธิการ หรือ Ed. ถ้ามีมากกว่า 1 คนใช้ Eds. ใน

วงเล็บ หากอ้างอิงบทใดบทหน่ึงในหนังสือท่ีมีบรรณาธิการเฉพาะบทน้ัน ๆ ลงช่ือบรรณาธิการประจําบทในรายการ
อ้างอิงใส่คําว่า ใน หรือ In นําหน้าช่ือบรรณาธิการ หรือช่ือเรื่องกรณีไม่มีบรรณาธิการ 
 
ตัวอย่าง 
Elliot, A.S. (2007). How good to be true? In James, E. E. (Ed.), Dream can come true (pp.7-80). 
 London: Cambridge University Press. 
สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. (2545). สมองไหลจากระบบราชการไทย. ใน กมลพรรณ แสงมหาชัย (บรรณาธิการ), 

วิกฤติอุดมศึกษาของไทยและทางออกของปัญหา (น. 24-41). กรุงเทพฯ: สํานักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย. 
 
(4) ผู้แต่งชาวไทย ให้ใส่ช่ือตามด้วยช่ือสกุล โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น ไม่ว่างานเขียนจะเป็น

ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ กรณีผู้แต่งใส่ท้ังช่ือสกุลของตัวเองและสามี ก็ให้ลงรายการตามท่ีปรากฏ โดยไม่
ต้องมีเคร่ืองหมายใด ๆ ค่ัน 

(5) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ใส่ช่ือสกุล อักษรย่อช่ือต้น เว้นวรรค 1 ระยะ และอักษรย่อช่ือกลาง (ถ้ามี) 
โดยใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรค 1 ระยะระหว่างช่ือสกุลและอักษรย่อช่ือต้น ไม่ว่างานเขียนจะเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
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ตัวอย่าง 
Graham, M. A. 
Johnson, S. 

 
หลักเกณฑ์การลงปีพิมพ์ 

(1) ให้ใส่ปีพิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บ ส่วนงานท่ีไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ให้ใช้ปีท่ีผลิตงานน้ันแทน 
(2) กรณีไม่มีปีพิมพ์ แต่มีปีลิขสิทธ์ิ (copyright) ให้ใส่ปีลิขสิทธ์ิแทน 
(3) บทความท่ีอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ให้ใส่คําว่า in press หรือ กําลังจัดพิมพ์ ในวงเล็บโดยไม่ต้องลงวัน

เดือนปี 
(4) หากไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ ให้ใส่คําว่า (ม.ป.ป.) ซ่ึงหมายถึง ไม่ปรากฏ ปีท่ีพิมพ์ สําหรับงานท่ีเป็น

ภาษาไทย และใส่ (n.d.) หมายถึง No date of publication สําหรับงานท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ 
 
หลักเกณฑ์การลงชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) 

(1) ช่ือบทความหรือช่ือบทในหนังสือรวมท้ังช่ือเรื่องรอง ให้พิมพ์อักษรตัวแรกด้วยตัวใหญ่ต่อจากน้ันเป็น
ตัวเล็กทั้งหมด จบข้อความด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
ตัวอย่าง 
Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness. 

 
(2) ช่ือวารสาร จดหมายข่าวและนิตยสาร พิมพ์อักษรตัวแรกของแต่ละคําด้วยตัวใหญ่และเป็นตัวเอน 

ยกเว้นคําเช่ือมประโยค ให้พิมพ์ด้วยตัวเล็ก 
ตัวอย่าง 
Journal of Business and Behavioral Sciences 
 
หลักเกณฑ์การลงสถานท่ีพิมพ์และสานักพิมพ์ 

(1) ใส่ช่ือเมืองที่พิมพ์ตามด้วยช่ือสํานักพิมพ์ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) และเว้นวรรค 1 ระยะหลัง
เครื่องหมายดังกล่าว 
ตัวอย่าง 
Amsterdam: Elsevier  
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 

 
(2) กรณีไม่ปรากฏเมืองท่ีพิมพ์ในตัวเล่ม ให้ใส่คําว่า (ม.ป.ท.) หมายถึง ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์ สําหรับงาน

ท่ีเป็นภาษาไทย และ (n.p.) หมายถึง no place สําหรับงานท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ 
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(3) ให้ใส่ช่ือสํานักพิมพ์โดยใช้รูปแบบสั้น ๆ และเป็นท่ีเข้าใจ โดยละคําท่ีไม่จําเป็นออกจากช่ือสํานักพิมพ์ 
เช่น Publishers, Co., Inc. หรือคําว่า สํานักพิมพ์ บริษัท ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น แต่ให้คงคําว่า Books และ Press 
หรือ โรงพิมพ์ ไว้ 

(4) กรณีไม่ปรากฏช่ือสํานักพิมพ์ในตัวเล่ม ให้ใส่คําว่า (ม.ป.พ.) หมายถึง ไม่ปรากฏสํานักพิมพ์ สําหรับงาน
ท่ีเป็นภาษาไทย และ (n.p.) หมายถึง no publisher สําหรับงานที่เป็นภาษาต่างประเทศ 
 
รูปแบบการอ้างอิงวารสารและนิตยสาร 
ผู้แต่งคนท่ี 1,\ผู้แต่งคนท่ี 2,\และผู้แต่งคนท่ี 3.\(ปีพิมพ์).\ช่ือบทความ.\ช่ือวารสาร,\ปีท่ี(ฉบับท่ี),\ 
 เลขหน้า. DOI: XXXXXXXX 
(DOI หรือ digital object identifier หมายถึง เลขประจําบทความท่ีมีรูปแบบเป็นดิจิทัล) 
* เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
 
ตัวอย่างบทความในวารสาร 
Addae, H. M., Parboteeah, K. P. & Davis, E. E. (2006). Organizational commitment and intentions 

to quit: An examination of the moderating effects of psychological contract breach in 
Trinidad and Tobago. International Journal of Organizational Analysis, 14(3), 225–238. 
DOI: 10.1108/19348830610823419 

กาญจนา แก้วเทพ. (2545). สื่อและวัฒนธรรมศึกษากับสังคมไทย. รัฐศาสตร์สาร, 23(3), 50-97. 
 
ตัวอย่างบทความในนิตยสาร 
Chamberlin, J., Noyotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, May). Enhancing worker well-being: 
 Occupational health psychologists convene to share their research on work, stress, and 
 health. Monitor on Psychology, 39(5), 26-29. 
ลักษณา อัครมนตรี. (16 เมษายน 2547). เวนิสในลมหนาว. พลอยแกมเพชร, 17, 98-112. 
 
รูปแบบการอ้างอิงหนังสือ 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือหนังสือ.\สถานที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์. 
* เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
 
ตัวอย่าง 
วิจารณ์ พานิช. (2551). การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ. (พิมพ์ครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการจัดการ

ความรู้เพ่ือสังคม. 
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รูปแบบการอ้างอิงเอกสารประกอบการประชุมวิชาการท่ีพิมพ์เผยแพร่ 
ตัวอย่าง 
สมประวิณ มันประเสริฐ. (2550). การศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจราย
 พ้ืนท่ีของประเทศไทย. ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน: การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งท่ี 3 (น. 207-239). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in 
 personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. 
 Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press. 
 
รูปแบบการอ้างอิงวิทยานิพนธ์ 
ผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ช่ือเร่ือง.\(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิต).\ช่ือมหาวิทยาลัย,\ช่ือคณะ,\
 ช่ือสาขาวิชาหรือภาควิชา. 
* เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
ตัวอย่าง 
Boroughs, B.B.S. (2010). Social networking websites and voter turnout. (Master’s thesis). 
 Georgetown University, Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences. 
ธีระพันธ์ ชนาพรรณ. (2548). การจัดการการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีผลต่อการ
 ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน, สาขาการสื่อสารภาครัฐและเอกชน.  
   
รูปแบบการอ้างอิงการสัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์.\ตําแหน่ง\สถานท่ีทํางาน (ถ้ามี).\(วัน เดือน ปีท่ีสัมภาษณ์).\สัมภาษณ์. 
* เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
ตัวอย่าง 
โสมาภรณ์ ขจรปาน. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลําไยการพิมพ์ จํากัด. (28 ตุลาคม 2554). สัมภาษณ์. 
 
กรณีท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์.\ตําแหน่ง, สถานท่ีทํางาน (ถ้ามี).\(ปี, เดือน วันท่ีสัมภาษณ์).\สัมภาษณ์. 
* เครื่องหมาย\หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
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ตัวอย่าง 
Pardee, H. N. Professor of Economics and Political Science, University of California. (2006, 
 November 8). Interview. 
 
รูปแบบการอ้างอิงส่ือออนไลน์ 
บทความในวารสารฉบับท่ีเผยแพร่บนออนไลน์ก่อนฉบับตีพิมพ์ 
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://ofs.lib.swin.edu.au/indes.php/ejap/article/view/71/100 
 
บทความในนิตยสารออนไลน์ 
Clay, R. (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists fight back about the misuse of 
 research. Monitor on Psychology, 39(6). Retrieved from http://www.apa.org/monitor/ 
ความรักจะดีถ้ามีสุขภาพเป็นเลิศ. (1 กุมภาพันธ์ 2554). ชีวจิต, 12(296). สืบค้นจาก 
 http://www.cheewajit.com/articleView.aspx?cateId=2&articleId=2032 
 
บทความในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Times. 
 Retrieved from http://www.nytimes.com 
อธิการบดี ‘มศว’ แนะติดป้ายเตือนจุด “นํ้าลึก-นํ้าวน” หลังนิสิต มศว จมนํ้าเสียชีวิต. (26 พฤษภาคม 2559). 
 มติชนออนไลน์. สืบค้นจาก http://www.matichon.co.th/news/149053 
 
บทคัดย่อออนไลน์ 
Lassen, S. R., Steele, M. M., & Sailor, W. (2006). The relationship of school-wide positive behavior 
 support to academic achievement in an urban middle school. Psychology in the School, 
 43, 701-712. Abstract retrieved from http://www.interscience.wiley.com 
วราภรณ์ ปัญญาวดี, ชพิกา สังขพิทักษ์, จิราภรณ์ ก้อนสุรินทร์, นุชจรี ปิมปาอุด, และนภดล สนวิทย์. 
 (2553). การประเมินราคาแฝงเพื่อการปรับปรุงทรัพยากรนํ้าของครัวเรือนผู้ใช้นํ้าประปาใน 
 เขตพ้ืนท่ีปลายลุ่มนํ้าแม่สาจังหวัดเชียงใหม่. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, 28(4), 
 1-15. บทคัดย่อสืบค้นจาก http://www.econ.tu.ac.th/doc/article/fulltext/280.pdf 
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
O’ Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from 
 http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID+135 
กฎหมายสามัญประจําบ้าน. สืบค้นจาก http://www.ilovelibrary.com/ 
 book_detail_nologin.php?id=06600008323&group=BK-007 
 
รายงานทางราชการฉบับออนไลน์ท่ีผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart, 
 Lung, and Blood Institute. (2003). Managing asthma: A guide for schools (NIH Publication 
 No.02-2650). Retrieved from 
 http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf 
กระทรวงการต่างประเทศ. (2552). รายงานประจ้าปีของกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552. 
 สืบค้นจาก http://www.mfa.go.th/web/3010.php?id=3936 
 
รายงานฉบับออนไลน์ของคณะทํางานท่ีผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
American Psychological Association, Task Force on the Sexualization of Girls (2007). Report of 
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