
 
 
 

รูปแบบบรรณานุกรม Chicago style ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15 
 

เฉพาะรูปแบบของการอ้างอิงในเน้ือหา (In-text citation) และรายการอ้างอิง (Reference list) 
 
การอ้างอิงในเนื้อหา ( In-text citation )  
รายการอ้างอิงในเน้ือหา ( In-text citation ) จะปรากฏแทรกอยู่ในเนื้อหาของข้อมูล และรายการ
ทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้ในรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ( Reference list )  
 
รูปแบบ : 
  ( ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์)   ถ้าต้องการระบุเลขหน้า จะมีรูปแบบดังนี้   (ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์, เลขหน้า)  
[16.4,17.29] 
 
ตัวอย่าง : (ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ 2548) หรือ (ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ 2548, 20) 
 
หมายเหตุ 

1. ผู้แต่งชาวต่างประเทศใช้เฉพาะชื่อสกุล 
2. ผู้แต่งมากกว่า 3 คน ใช้ชื่อผู้แต่งคนแรก ตามด้วยค าว่า และคณะ หรือ et al. [16.118] 
3. สามารถลงรายการผู้แต่งด้วยชื่อผู้รวบรวม, ผู้แปล, หรือบรรณาธิการได้ โดยหลังรายการชื่อ

ผู้แต่งให้ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค และค าว่า ผู้รวบรวม, ผู้แปล, หรือบรรณาธิการ 
4. ไม่มีชื่อผู้แต่ง, ผู้รวบรวม, ผู้แปล หรือบรรณาธิการ ให้ลงรายการชื่อเร่ืองแทน  

 
รายการอ้างอิง (Reference list) 
 
หนังสือ 
รูปแบบ : 
 
ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อเร่ือง.  คร้ังที่พิมพ์.  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 

 



หนังสือผู้แต่งคนเดียว 
วิจิตร บุญยะโหตระ.  2542.  อาหารเพื่อสุขภาพ.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : รักสุขภาพ. 
หนังสือผู้แต่ง 2-10 คน ลงรายการผู้แต่งทุกคน 
มณฑา กุลละวณิชย์, ยุทธนา ศิริวัธนุกูล, และ ยุพินพรรณ คชเสนี.  2521.  การเลี้ยงสุกร.   

สงขลา: คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
หนังสือผู้แต่งมากกว่า 10 คน ลงรายการเฉพาะชื่อผู้แต่ง 7 คนแรก และตามด้วยค าว่า “ และคณะ” 
หรือ   “ et al.” [17.29,17.30] 

 
บทหนึ่งของหนังสือ [17.69] 
รูปแบบ 
 

ผู้แต่งบทความ.  ปีพิมพ์.  ชื่อบทความ.  ใน  ชื่อเร่ือง,  ชื่อบรรณาธิการ,  บรรณาธิการ.  หน้าของ
บทความ.  เมือง: ส านักพิมพ์. 

 
ซากีย์ พิทักษ์คุมพล.  2551.  ความรุนแรงภาคใต้กับการย้ายถิ่น.  ใน แผ่นดินจินตนาการ: รัฐและการ

แก้ไขปัญหาความรุนแรงในภาคใต้,  ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, บรรณาธิการ. หน้า 405-474.  
กรุงเทพฯ: มติชน. 

 
เอกสารอันดับรอง [17.274] 
รูปแบบ 
 
ผู้แต่งเอกสารอันดับแรก.  ปีพิมพ์.  ชื่อเร่ืองของเอกสารอันดับแรก.  เมือง: ผู้จัดพิมพ,์ หน้าท่ีถูกอ้าง.  

อ้างถึงใน  ชื่อผู้แต่งเอกสารอันดับรอง,  ชื่อเร่ืองของเอกสารอันดับรอง.  (เมือง: ส านักพิมพ์
, ปีพิมพ์ ), หน้าท่ีอ้าง.     

ธัญญา ผลอนันต์.  2544.  พิชิตมายด์แม็ป.  กรุงเทพฯ: ขวัญข้าว, 10. อ้างถึงใน นงค์นุช ตังควัฒนกุล.  
การเขียนรายงานและการค้นสารสนเทศ.  ( สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ), 36. 

 
บทความในวารสาร [17.154-17.164] 
รูปแบบ 
 
ผู้เขียนบทความ.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร  ปีที่ ( ฉบับที่ ) : เลขหน้า. 



เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.  2542.  หวนคืนสู่ธรรมชาติด้วยการแพทย์แผนไทย.  หมออนามัย  9 (2): 73-
77. 

Edwards, Mathew A.  2008.  The FTC and new paternalism.  Administrative Law Review  60(2): 
323-370. 

หมายเหตุ:  
1. ชื่อวารสารภาษาต่างประเทศ ใช้อักษรตัวใหญ่แบบheadline styles และใช้ชื่อ

เต็ม [ 17.159 ] 
2. ถ้าวารสารน้ัน ๆ runเลขหน้าต่อเน่ืองกันไปทุกฉบับในปีเดียวกัน อาจไม่ใส่ฉบับ

ที่ได้ [ 17.163 ] 
 
วิทยานิพนธ์ [17.214] 
รูปแบบ 
 
ผู้แต่ง.  ปีท่ีพิมพ์.  ชื่อเร่ือง.  ชื่อปริญญา, สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยท่ีให้ท าวิทยานิพนธ์. 
 
เตือนใจ ศิริพาหนะกุล. 2542. กรรมวิธีการผลิตปลาทูน่าความชื้นปานกลางในซอสถั่วเหลืองปรุง

รส. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

 
E-Journal [17.181] 
รูปแบบ 
 

ผู้แต่ง.  ปีท่ีพิมพ์.  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร  ปีที่, ฉบับที่(เดือน): เลขหน้า.  URL. 
 
Warr, M., and C. G. Ellison.  2000.  Rethinking social reactions to crime: Personal and altruistic 

fear in family households.  American Journal of Sociology 106,no.3 (November): 551-78. 
http://www.journals.uchicago.edu/AJS/Journal/issues/ v106n3/050125/050125.html. 

 
 
 
 
 



Website [17.356] 
รูปแบบ 
 
ชื่อผู้พัฒนาเว็บไซต.์  ปีท่ีปรับปรุงข้อมูลล่าสุด.  ชื่อเร่ือง.  หน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์.  URL          

(วันท่ีสืบค้นข้อมูล). 
 
รายงานการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2546 : 2. เร่ืองทัศนคติและความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิรูป

ระบบราชการ. ม.ป.ป. ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.   
http://www.senate.go.th/web-senate/ research46/b002.htm ( สืบค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2551).  

 
Vidmar, Dale.  2007.  Tip to effective internet search.  Lenn and Dixie Library, Southern Oregon 

University.  http://hanlib.sou.edu/searchtools/searchtips.html.  (accessed August 7, 2008). 
 
 
หมายเหตุ 

1. ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ใช้ชื่อสกุลมาก่อนตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และชื่อต้น 
ชื่อกลาง เฉพาะผู้แต่งคนแรกเท่านั้น 

2. ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษให้ใช้อักษรตัวใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อเร่ืองหลัก ชื่อเร่ือง
รอง และชื่อเฉพาะเท่านั้น 

3. หากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ใช้ค าว่า “ ม.ป.ป. หรือ n.d.” 
4. หากไม่ปรากฎเมืองที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ให้ใช้ค าว่า ม.ป.ท. หรือ n.p (กรณีไม่ปรากฏทั้ง

เมืองที่พิมพ์และสถานที่พิมพ์ ให้ใช้ค าว่า ม.ป.ท. หรือ N.p. [17.102] 
5. งานของผู้แต่งคนเดียวกัน ไม่ต้องพิมพ์บรรณานุกรมซ้ า ใช้การขีดเส้น 8 ระยะแล้วตาม

ด้วยจุด แทน [16.103] 
6. บรรณานุกรมที่มีความยาวเกิน 1 บรรทัด ในการพิมพ์/เขียนบรรทัดที่ 2 ให้เยื้องเข้า

ประมาณ ½ นิ้ว 
 

ตัวเลขในวงเล็บเหลี่ยม [  ] คือการอ้างอิงถึงหัวข้อในคู่มือ The Chicago manual of style 
 

 
 
  ผลิตโดยส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ปรับปรุงแก้ไข พฤษภาคม 2553  


