1. ตัวอย่างการเขียนการอ้างอิง ในส่วนของเนื้อหาของบทความ
รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา
(ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์/:/เลขหน้าที่อ้างอิง)
ตัวอย่างการอ้างอิง
1. ผู้แต่งชาวไทย
(ปรียาวดี ผลอเนก. 2556 : 21-22)
(ปรีชา สุวรรณทัต. 2554 : คานา)
2. ผู้แต่งชาวต่างประเทศ
(Samuelson. 1985 : 101)
(Musgrave. 1989 : 79)
3. ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์
(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล. 2550 : 25)
(พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. 2550 : 12)
4. ผู้แต่ง 2 คน
(นิฐิตา เบญจมสุทิน และนงนุช พันธกิจไพบูลย์. 2547 : 36)
(Colander and Gamber. 2002 : 88)
5. ผู้แต่ง 3 คน
(ธารง อุดมไพจิตรกุล, ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และบัณฑิต ผังนิรันดร์. 2543 : 101)
(Jackson, Court and Elliot. 1993 : 27)
6. ผู้แต่งมากกว่า 3 คน
(ชูศรี มณีพฤกษ์ และคณะ. 2553 : 68)
(Lipsey, et al. 1990 : 22)

7. ผู้แต่งที่เป็นสถาบันหรือหน่วยงาน
(สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2549 : 89)
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550 : 37)

8. หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ
(เอกรัตน์ เอกศาสตร์, บรรณาธิการ. 2556 : 8)
9. หนังสือหรือวัสดุอ้างอิงไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. 2546 : 999)
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. 2545 : 22)
10. หนังสือแปล
(จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้แปล. 2553 : 84)
(เบด โรบิน และปาร์กิ้น ไมเคิล. 2553 : 84)
11. สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วีดีทัศน์. 2542)
(กรมการข้าว. ออนไลน์. 2556)
12. การสื่อสารระหว่างบุคคล
(สุรัตน์ หงษ์ไทย. สัมภาษณ์. 14 กุมภาพันธ์ 2557)
13. การอ้างอิงในเนื้อหาที่ต้องการแสดงที่มาของภาพ
ที่มา : วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. 2550 : 20.
ที่มา : Mankiw. 1997 : 21.
14. การอ้างอิงในเนื้อหาที่ต้องการแสดงที่มาของตาราง
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. ออนไลน์. 2557.
ทีม่ า : สรชัย พิศาลบุตร. 2551 : 110.
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ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง ในส่วนสุดท้ายของบทความ
1. หนังสือ :
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่างเช่น
1.1 ผู้แต่งคนเดียว :
กฤษฎา สังขมณี. (2552). การเงินและการธนาคาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจากัด
เรืองแสงการพิมพ์ (2002) จากัด.
1.2 ผู้แต่ง 2 คน หรือ 3 คน :
นิฐิตา เบญจมสุทิน และนงนุช พันธกิจไพบูลย์. (2547). เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
1.3 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน :
ชูศรี มณีพฤกษ์ และคณะ. (2553). หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
1.4 ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน หรือสถาบัน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2547). หลักเศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น. ขอนแก่น : บริษัท เพ็ญพรินติ้ง จากัด.
1.5 หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง หรือผู้รับผิดชอบ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.
2. หนังสือแปล :
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//แปลโดย/ชื่อผู้แปล.//สถานทีพ่ ิมพ์/:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่างเช่น
เบด โรบิน และปาร์กิ้น ไมเคิล. (2553). เศรษฐศาสตร์จุลภาค ฉบับมาตรฐาน แปลโดย จุฑามาศ
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ทวีไพบูลย์วงษ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จากัด.
3. บทความในหนังสือ :
ผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//“ชื่อบทความ”.//ในชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.//ชื่อหนังสือ.//
เลขหน้า.//สถานที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์. (2537). “การสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม”. ในวิจารณ์ พานิช, บทบาทของการวิจัย : การท้าทาย
ของทศวรรษใหม่. 23-116. กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
4. บทความในวารสาร
ผู้เขียนบทความ.//(วัน เดือน ปี).//“ชื่อบทความ.”//ชื่อวารสาร.//ปีที่(ฉบับที)่ /:/เลขหน้าที่อ้างอิง.
ตัวอย่าง
ศศิธร ธัญลักษณานันท์ และรุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร. (กันยายน 2548). “ผลการเรียนรู้จากโครงงานชุด
วิชาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา.” วารสารราชพฤกษ์. 4(1) : 55-63.
5. บทความในหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(วันเดือนปี).//“ชื่อบทความ”.//ชื่อหนังสือพิมพ์.//เลขหน้า.
ตัวอย่าง
นิติภูมิ นวรัตน์. (9 ธันวาคม 2540). “คาทานายของจอห์น ไนซ์บิตต์”. ไทยรัฐ. หน้า 2.
6. วิทยานิพนธ์
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับวิทยานิพนธ์/สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง
พัชชยา ทรงเสี่ยงไชย. (2550). ความเจริญเติบโตของภาคเกษตรกับผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรไทย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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7. เอกสารราชการ/เอกสารพิเศษ
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//“ชื่อเรื่อง”.//ชื่อเอกสาร.//หมายเลขฉบับ.//เลขหน้า.
ตัวอย่าง
กระทรวงศึกษาธิการ. (27 กันยายน 2542). “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการในสถาบันราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2542” ราชกิจจานุเบกษา.
ฉบับประกาศทั่วไป. เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง (12 ตุลาคม 2542) หน้า 21-22.
8. การสัมภาษณ์
ผู้ให้สัมภาษณ์.//ตาแหน่ง (ถ้ามี)./สัมภาษณ์.//วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์.
ตัวอย่าง
ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. สัมภาษณ์. 22 เมษายน 2557.
9. อ้างอิงเอกสารทุติยภูมิ
กรณีระบุรายละเอียดของเอกสารปฐมภูมิก่อน แล้วจึงระบุเอกสารทุติยภูมิคั่นรายการด้วยข้อความว่า
“อ้างถึงใน” หรือ “Cited in”
ตัวอย่าง
ธงชัย สันติวงษ์. (2530). องค์การและการบริหาร. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. อ้างถึงใน
รุ่ง แก้วแดง. (2540). รีเอนจีเนียริ่งระบบราชการไทย ภาค 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มติชน.
กรณีระบุรายการของเอกสารทุตยภูมิก่อน แล้วจึงระบุเอกสารปฐมภูมิ คั่นรายการด้วยข้อความว่า
“อ้างจาก” หรือ Citing
ตัวอย่าง
รุ่ง แก้วแดง. (2540). รีเอนจีเนียริ่งระบบราชการไทย ภาค 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มติชน. อ้างจาก
ธงชัย สันติวงษ์. (2530). องค์การและการบริหาร. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
10. โสตทัศนวัสดุ
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ชื่อผู้จัดทา.//(ปีที่เผยแพร่).//ชื่อเรื่อง.//(ระบุประเภทของโสตทัศนวัสดุด้วย).//สถานที่ผลิต/:/
หน่วยงานที่เผยแพร่.
ตัวอย่าง
สานักวิจัยและบริการวิชาการ. (2546). วิดีโอ การบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง
“การฝึกอบรม การจัดทาข้อเสนอการวิจัยทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”.
นครราชสีมา : ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่การวิจัย สถาบันราชภัฏนครราชสีมา.
11. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
11.1 บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ผู้แต่ง.//(วันเดือนปี).//“ชื่อบทความ.”//ชื่อวารสาร.//[ประเภทของสื่อ].//ปีที่(ฉบับที่)/:/เลขหน้าหรือ
ความยาวของเนื้อเรื่อง.//แหล่งที่มา/:/ชื่อแหล่งข้อมูล/[วัน เดือน ปี ที่เข้าถึงข้อมูล].
ตัวอย่าง
ศิริพร เลิศยิ่งยศ. (มกราคม-เมษายน 2556). “โครงการจัดทาแผนชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
แบบมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านโคกแฝก ตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา.” วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. [ออนไลน์]. 22 (1) : 93-106.
แหล่งที่มา : http://www.nupress.grad.nu.ac.th/journal. [30 เมษายน 2557].
11.2 บทความในหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ผู้แต่ง.//(วันเดือนปี).//“ชื่อบทความ.”//ชื่อหนังสือพิมพ์.//[ประเภทของสื่อ].//เลขหน้าหรือ
ความยาวของเนื้อเรื่อง.//แหล่งที่มา/:/ชื่อแหล่งข้อมูล/[วัน เดือน ปี ที่เข้าถึงข้อมูล].
ตัวอย่าง
บันลือศักดิ์ ปุสสะรังสี. (24 - 26 เมษายน พ.ศ. 2557). “จีนกับเศรษฐกิจฟองสบู่.”
ฐานเศรษฐกิจ. [ออนไลน์]. 7 ย่อหน้า. แหล่งที่มา :
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=225229:2014-04-01-09-47-16&catid=189:2009-09-02-02-47-37&Itemid=542.
[27 เมษายน 2557].
11.3 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้ส่ง/(ที่อยู่ทางอีเมล).//(วัน เดือน ปี).//เรื่องที่ส่ง.//ผู้รับหรือE-mail to/ชื่อผู้รับ (ที่อยู่ทางอีเมล)
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ตัวอย่าง
พัชริน ดารงกิตติกุล (Pacharin@trf.or.th). (24 เมษายน 2557). หลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคม.
ผู้รับ เอกรัตน์ เอกศาสตร์ (ekarat10@yahoo.com).
11.4 แผ่นดิสเก็ต และซีดี-รอม
ผู้ผลิต.//(ปีที่ผลิต).//ชื่อเรื่อง.//[ประเภทของสื่อ].//สถานที่ผลิต/:/ชื่อแหล่งผลิต.
ตัวอย่าง
ศุภชัย ยาวะประภาษ และปิยากร หวังมหาพร. (2555). นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นไทย.
[ซีดี-รอม]. กรุงเทพฯ : บริษัท จุลทอง จากัด.
11.5 บทความ/สาระสังเขปออนไลน์
ผู้ผลิต.//(ปีที่ผลิต).//ชื่อเรื่อง.//[ประเภทของสื่อ].//แหล่งที่มา/:/ชื่อแหล่งข้อมูล/[วันเดือนปีที่เข้าถึงข้อมูล].
ตัวอย่าง
สุรชาติ บารุงสุข. (2556). ทัวร์ปราสาทหิน : ชวนเที่ยว ไม่ชวนทะเลาะ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.etatjournal.com/web/menu-download-zone/menu-dletatjournal/593-dl-tatjournal-22557. [1 เมษายน 2557].
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