
1 

 

ตัวอย่างการอ้างอิง 

การอ้างอิงเอกสาร  
1. การอ้างอิงในเนื้อหา ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุช่ือผู้เขียน ปีท่ีพิมพ์ และเลขหน้าเอกสาร

ไว้ข้างหลังของข้อความท่ีต้องการอ้างอิง 
2. การอ้างอิงท้ายบทความ ให้ระบุเอกสารท่ีใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ โดยเรียงตามล าดับตัวอักษรใช้

รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA Style 6th ed. ต่อไปนี้ 

รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

หนังสือทั่วไป 

รูปแบบ /ช่ือ/นามสกุลผู้แต่ง,/ 
(ปี พิมพ์) 
Surname (Date, 
pp.) 

/(ช่ือ/นามสกุลผู้แต่ง,/
ปี พิมพ์,/หน้า/..-.. 
ระบุเลข หน้าท่ี
อ้างอิง) 
/(Surname,/Date,/
pp.) 

ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือเรื่อง. (ครั้งท่ีพิมพ์ ใส่พิมพ์ครั้งท่ี 2 
เป็นต้นไป). สถานท่ี//////// พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
Author. (Year). Title of book. (Edition). City, State 
abbreviation 
////////or Country of publication: Publisher. 
*เครื่องหมาย / Space Bar แทนการเว้นวรรค 1 ครั้ง 

ตัวอย่าง 
ผู้แต่ง/ 
Author 
1 คน 

จอมพงศ์ มงคลวนิช 
(2555, หน้า 116) 
 
 
Tracy (2014, pp. 
54-55) 

(จอมพงศ์ มงคลวนิช, 
2555, หน้า 116) 
 
 
(Tracy, 2014, pp. 
54-55) 

จอมพงศ์ มงคลวนิช. (2555). การบริหารองค์การและ 
     บุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์  
     มหาวิทยาลัย. 
 
Tracy, B. (2014). Leadership (2nd ed.). New York:  
     American Management Association. 

2 คน ชลลดา มงคลวนิช 
และ วัตนาภรณ์  
ชาติวงศ์ [2551, 
หน้า 43) 

(ชลลดา มงคลวนิช 
และ วัตนาภรณ์ ชาติ
วงศ์, 2557, หน้า 43) 

ชลลดา มงคลวนิช และ วัตนาภรณ์ ชาติวงศ์. (2557).  
     ภาพลักษณ์ขนมไทยในสายตาของเยาวชนไทย.  
     กระแสวัฒนธรรม CULTURAL APPROACH, 15(21),  
     39-50. 

3-6 คน การอ้างอิงคร้ังแรก 
สุวารี เจริญมุขยนันท์, 
ถาวร สกุลพาณิชย์, 
พัชนี ธรรมวันนา, 
อนุชิต สว่างแจ้ง และ 
ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 
(2556, หน้า 27-29) 

การอ้างอิงคร้ังแรก 
(สุวารี เจริญมุขยนันท์, 
ถาวร สกุลพาณิชย์, 
พัชนี ธรรมวันนา, 
อนุชิต สว่าง แจ้ง และ 
ณัฐธิดา สุข เรืองรอง, 
2556, หน้า 27-29) 

สุวารี เจริญมุขยนันท์, ถาวร สกุลพาณิชย์, พัชนี ธรรมวันนา,  
     อนุชิต สว่างแจ้ง และ ณัฐธิดา สุขเรืองรอง. (2556).  
     การศึกษาสถานการณ์การให้บริการ สุขภาพกับชาว 
     กัมพูชาท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา: กรณ์ศึกษา จังหวัด  
     สระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข  
     ปี 2556. นนทบุรี: ส านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา    
     หลักประกันสุขภาพไทย. 
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

3-6 คน 
(ต่อ) 

Buonora, 
Chiavarini, 
Salmasi, Giaimo, & 
Minelli (2013) 

(Buonora, 
Chiavarini, 
Salmasi, Giaimo, & 
Minelli, 2013) 

Buonora, N., Chiavarini, M., Salmasi, L., Giaimo,  
     M. D., & Minelli, L.,(2013). Impact of   
     immigration on burden of Tuberculosis in  
     Umbria: A low- incidence Italian region with  
     high immigrants rates. Journal of Preventive  
     Medicine and Hygiene, 54(1), 29-34. 

 
  

การอ้างอิงคร้ังต่อมา 
สุวารี เจริญมุฃยน้นท์ 
และคนอื่น ๆ, 2556) 
Buonora et al. 
(2013) 

การอ้างอิงคร้ังต่อมา 
(สุวารี เจริญมุฃยน้นท์ 
และคนอื่น ๆ, 2556) 
(Buonora et al., 
2013) 

 

มากกว่า 
6 คน 

ปรีดา อุ่นเรือน และ
คนอื่น ๆ (2553) 
 
 
 
Crawley et al. 
(2015) 

(ปรีดา อุ่นเรือน และ
คน อื่น ๆ, 2553) 
 
 
 
(Crawley et al., 
2015) 

ปรีดา อุ่นเรือน, สมชาย ตระกลูกิจ, ไพบูลย์ ใจดี, วัฒนา  
    เกียรติรัตน์, สุวรรณ เปียมไสว, วิไลพร คล่องการเรียน,   
    ... บังอร กนกงาม. (2553). การจัดการ ระบบ 
    สารสนเทศส าหรับ CEO (พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ:  
    ซีอีโอเพรส.  
Crawley, R. B., Dockery, L. M., Branson, T. S.,   
     Carmichael, L. E., Carson, J. c., Findlay, A.   
     F.,… Smith, D. M. (2015). Manor houses of the     
      early 1900s. London, England: Taylor & Francis. 

ผู้แต่ง 
เป็นกลุ่ม 
บุคคล 
หรือ 
นิติ

บุคคล 

ส านักงานกองทุน 
สนันสนุนการวิจัย 
(สกว., 2557, หน้า 
70-71) 
World Health 
Organization 
(WHO, 2013,  
pp. 37-38) 

(ส านักงานกองทุน 
สนันสนุนการวิจัย 
[สกว.], 2557, หน้า 
70-71) 
(World Health 
Organization 
[WHO], 2013,  
pp. 37-38) 

ส านักงานกองทุนสนันสนนุการวิจัย. (2557). นักวจัิย สกว.  
     คิดสูตรอัลลอยผลิต ช้ินส่วนข้อต่อเครื่องประดับเงิน.  
     Update, 29(352), 70-71. 
 
World Health Organization. (2013). World health  
     statistics 2013. Geneva, Switzerland: Author. 

 การอ้างอิงครั้งต่อมา 
สกว. (2557, หน้า 
70¬71) 
WHO (2013, pp. 
118-119) 

การอ้างอิงครั้งต่อมา
(สกว., 2557,  
หน้า 70-71) 
(WHO, 2013, pp. 
118-119) 

ผู้แต่งเป็นกลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยงาน
ราชการ หรือ กลุ่มบุคคล การอ้างอิงครั้งแรก ใช้ช่ือเต็มส่วน 
การอ้างอิงครั้งต่อไปใช้ช่ือ อักษรย่อ 
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

ผู้แต่งมี 
ฐานันดร

ศักด์ิ, 
บรรดา 
ศักด์ิ, 
สมณ 
ศักด์ิ 

เทพรัตนราซสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี, 
สมเด็จพระ (2557) 
ลักษณาจันทร  
เลาหพันธุ์, คุณหญิง 
(2554) 
 พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
(2556) 

(เทพรัตนราซสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี, 
สมเด็จพระ, 2557) 
(สักษณาจันทร  
เลาหพันธุ์, คุณหญิง, 
2554)  
(พระพรหมคุณาภรณี 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 
2556) 

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.  
     (2557). อันมีทิพเนตรส่องไป. กรุงเทพฯ: ไซเบอร์ 
     พริ้นท์กรุ๊ป. 
ลักษณาจันทร เลาหพันธุ, คุณหญิง. (2554).  
     มหาวิทยาลัยไทยกับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน.  
     ข่าวสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล, 37(3), 6-12. 
พระพรหมคุณาภรณี (ประยุทธ์ ปยุต.โต). (2556). ปรัชญา 
     การศึกษาของไทยภาค พุทธธรรม: แกนน าการศึกษา.  
     กรุงเทพฯ: ผลิธัมม์. 

ผู้รวบ 
รวม/ 

บรรณา 
ธิการ 

ใช้รูปแบบเดียวกับ ผู้แต่ง 1 คน พงศธร พคชเสรี, ธนันดา ตระการวนิช และ เกรียงศักดิ์  
     วารีแสงทิพย์. (บ.ก.). (2557). Nephrology board  
     review 2014. กรุงเทพฯ: สมาคมโรคไตแห่ง 
     ประเทศไทย. 
Murthy, S. N. (Ed.). (2011). Dermatokinetics of  
     therapeutic agents. Boca Raton, NM: CRC Press. 

ผู้แต่งใช้
นามแฝง 

ใช้รูปแบบเดียวกับ ผู้แต่ง 1 คน ส. พลายน้อย. (2559). ขุนนางสยาม ประวัติศาสตร์ 
"ข้าราชการ" ทหารและพลเรือน (พิมพ์ครั้งท่ี 3). 
กรุงเทพฯ: มติชน. 

หนังสือ 
ไม่ปรากฏ 
ชื่อผู้แต่ง 

อุตสาหกรรมอัญมณี 
(2553) 

(อุตสาหกรรมอัญมณี, 
2553) 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับผลกระทบ 
     จากวิกฤตหนี้สาธารณะในสหภาพยุโรป. (2553).   
     กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ  
     เครื่องประดับแห่งชาติ. (**หากช่ือเรื่องยาวมากไม่ต้องใส่ท้ังหมดให้ใส่ 

เต็มในบรรณานุกรมท้ายเล่ม) 

ชื่อผู้แต่ง 
และปีที ่
พิมพ ์

เหมือนกัน 
แต่ต่าง 
ชื่อเร่ือง 

สัญญา สัญญาวิวัฒน ์
(2551 ก) 
สัญญา สัญญาวิวัฒน ์
(2551 ข) 

(สัญญา สัญญาวิวัฒน,์ 
2551 ก) 
(สัญญา สัญญาวิวัฒน,์ 
2551 ข) 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2551 ก). ทฤษฎีและกลยุทธ์การ
พัฒนาสังคม. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2551 ข). สังคมวิทยาองค์การ. 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

กรณีภาษาต่างประเทศใช้ a, b ตามหลัง ค.ศ.  
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

หนังสือแปล 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป คอตเลอร์, พิเสิป และ เสจิตต์, ธีโอดอร์. (2557).  
     การบริหารการตลาด [Harvard business review  
     on reinventing your marketing] (ณัฐยา  
     สินตระการผล, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: เอ็กซ์เปอร์เน็ท. 

การอ้างอิงเอกสารทุติยภูมิ (อ้างถึงใน) 

ตัวอย่าง Bazzano (2011 
อ้างถึงใน วิโรจน์ 
สารรัตนะ, 
2556, หน้า 47) 
Bennett (2000 as 
cited in Stone, 
2013) 

(Bazzano, 2011  
อ้างถึงใน วิโรจน์  
สารรัตนะ, 
2556, หน้า 47) 
(Bennett, 2000 as 
cited in Stone, 
2013) 

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2556). กระบวนทัศน์ใหม่ทาง 
     การศึกษา: กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษท่ี 21.  
     กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธิ์. 
Stone, R. J. (2013). Managing human resources  
     (4th ed.). Milton, Australia: Wiley. 

บทความในหนังสือ หรือ บทในหนังสือและรายงานการประชุม 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่งบทความหรือบท. (ปีพิมพ์). ช่ือบทความหรือบท.
ใน ช่ือบรรณาธิการ (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.), ช่ือหนังสือ
(เลขหน้า). สถานท่ีพิมพ์:/ ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ประยูร ศรีประสาธน์. (2555). แผนพัฒนาการศึกษาไทย.  
     ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา.  
     สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, ประมวลสาระนโยบายและ 
     การวางแผนการศึกบา หน่วยที่ 6-9 (เล่ม 2, พิมพ์ครั้ง 
     ท่ี 8, หน้า 285- 392). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
     ธรรมาธิราช. 
จันทร์เอื้อ เชาวน์ฤทธิ์. (2557). องค์ประกอบการส่ือสาร 
     การด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดขอบต่อสังคมของธุรกิจ 
     พลังงานและสาธารณูปโภค. ใน วัลลภ รัฐฉัตรานนท์  
     (บ.ก.), รายงานการประชุม การประชุมวิชาการ 
     บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 (หน้า 3-16 - 3-24).  
     กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

รายงานการวิจัย 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือเรื่อง (รายงานการวิจัย). สถานท่ีพิมพ์:
ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ชนิตา รักษ์พลเมือง. (2551). การส่งเสริมทรัพย์สินทาง 
     ปัญญาใน สถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา  
     (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการ 
     สภาการศึกษา. 

วิทยานิพนธ ์

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ผู้แต่ง. (ปี,พิมพ์). ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิตหรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎบีัณฑิต). 
สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์หรือช่ือมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษา. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป สุเมธ แสงนิ่มนวล. (2556). ต้นแบบการบริหารจัดการของ. 
     องค์ปกครองส่วน ท้องถิ่นในประเทศไทย.  
     (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ:  
     มหาวิทยาลัยสยาม. 
Bowler, N. (2010). Prisoners' mental state: A  
     psychosocial perspective (Unpublished  
     doctoral dissertation). Swansea University,  
     Swansea. 

ราชกิจจานุเบกษา 

รูปแบบ ช่ือพระราชบัญญัติ 
(ปีพิมพ์) 

(ช่ือพระราชบัญญัติ, 
ปีพิมพ์) 

ช่ือพระราชบัญญัติ. (ปีพิมพ์, วันท่ี/เดือน). ราชกิจจา
นุเษกษา. เล่มท่ี... ตอนท่ี..., หน้า..-...  

รูปแบบ พระราชบัญญัติ 
มาตรการของฝ่าย 
บริหารในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ 
ทุจริต (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 (2559) 

(พระราชบัญญัติ 
มาตรการของฝ่าย 
บริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการ 
ทุจริต (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559, 2559) 

พระราชบัญญัติ มาตรการชองฝ่ายบริหารในการป้องกัน  
     และปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559.  
     (2559, 29 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 133  
     ตอนท่ี 38 ก, หน้า 39-48. 
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

สิทธิบัตร 

รูปแบบ ช่ือนามสกุลผู
ประดิษฐ์ (ปีท่ีอนุมัติ 
สิทธิบัตร) 

(ช่ือนามสกุลผู้ 
ประดิษฐ์, ปีท่ีอนุมัติ 
สิทธิบัตร) 

ช่ือผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์. (ปีท่ีอนุมัติสิทธิบัตร). 
ช่ือสิทธิบัตร. สิทธิบัตรไทย เลขท่ี.... 

ตัวอย่าง วุฒิรัตน์ คงรัตนประ 
เสริฐ (2552) 

(วุฒิรัตน์ คงรัตนประ 
เสริฐ, 2552) 

วุฒิรัตน์ คงรัตนประเสริฐ. (2552). เครื่องและวิธีการ
ตรวจหาความอ่อนแก่ของทุเรียนแบบไม่ท าลายโดยใช้การ
ส่ันสะเทือน. สิทธิบัตรไทย เลขท่ี 26476. 

บทความวารสาร/นิตยสาร 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบับท่ี),
เลขหน้า. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือบทความ. ช่ือนิตยสาร, ปีท่ี(ฉบับท่ี),
เลขหน้า. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป จอมพงศ์ มงคลวนิซ. (2557). การพัฒนาแนวทางการ 
     รับรองมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู.  
     วารสารครุศาสตร์, 42(2), 31-52. 

บทความที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง 

รูปแบบ “ช่ือบทความ”  
(ปีพิมพ์, เลขหน้า) 

(“ช่ือบทความ,”  
ปีพิมพ์, เลขหน้า) 

ช่ือบทความ. (ปีพิมพ์). ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบับท่ี), เลขหน้า. 

ตัวอย่าง “นวัตกรรมดิจิทัลยุค 
Thailand 4.0,” 
(2560, หน้า 71) 

(“นวัตกรรมดีจิทัลยุค 
Thailand 4.0,” 
2560, หน้า 71) 

นวัตกรรมดิจิทัลยุค Thailand 4.0 โฉมใหม่ของบริการ 
     เหนือระดับ. (2560). วารสารยุติธรรม, 17(1), 70-71. 

หนังสือพิมพ ์

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์, วัน เดือน). ช่ือบทความ.  
ช่ือหนังสือพิมพ์, หน้า. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป สมหมาย จันทร์เรือง. (2559, 21 ธันวาคม).  
กฎมนเทียรบาล. มติชน. หน้า 15. 
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

แผ่นพับ/จุลสาร/สูจิบัตร 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือเรื่อง [แผ่นพับ/จุลสาร/สูจิบัตร].
สถานท่ีพิมพ์: ผู้แต่ง 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์.  
     ภาควิชาศัลยศาสตร์. (2552). มารู้จักมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
     และล าไส้ตรง...กันเถอะ [แผ่นพับ]. สงขลา: ผู้แต่ง. 

โสตทัศนวัสดุหรือสื่อวิทยุโทรทัศน์ 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือเรื่อง. [ประเภทส่ือ]. สถานท่ีพิมพ์:
ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ประสาน อิงคนันที. (ผู้จัดรายการ). (2551, 3, 10  
     ธันวาคม). ต้นทุนชีวิตก าไร สังคม [แผ่นดินไท].  
     กรุงเทพฯ: ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (ซ่อง 11). 
ชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ. (ผู้ก ากับ). (2550). ต านานสมเด็จ 
     พระนเรศวรมหาราช [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ:  
     พรีเมี่ยมเรคคอร์ด. 

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์/วิกิพิเดีย 

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง (ปีท่ีจัดท า) (ช่ือผู้แต่ง, ปีท่ีจัดท า) ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ีอบทความ. เข้าถึงได้จาก http://www. 
(ใช้ค าว่า เข้าถึงได้จากส าหรับเอกสารภาษาไทย และค าว่า 
Retrieved from ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ) 

ตัวอย่าง 
เว็บไซต์ 

กระทรวงพาณิชย์ 
(2559) 
World Health 
Organization 
(2014) 

(กระทรวงพาณิชย์, 
2559) 
(World Health 
Organization, 
2014) 

กระทรวงพาณิชย์. (2559). สถิติการค้าระหว่างประเทศ 
     ของไทย. เข้าถึงได้จาก www2.ops3.moc.go.th 
World Health Organization. (2014). Pneumonia.  
     Retrieved from http://www.who.int/   
     mediacentre/factsheets/fs331/en/ 

ตัวอย่าง 
วิกิพีเดีย 

วิกิพีเดีย (ม.ป.ป.) 
Wikipedia (n.d.) 

(วิกิพีเดีย, ม.ป.ป.) 
 

วิกิพีเดีย. (ม.ป.ป). สยาม. วันท่ีสืบค้น 13 มิถุนายน 2560,  
     จาก https://th.wi kipedia.org/wiki/%E0%B8%  
     AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1 
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

 Wikipedia (n.d.) (Wikipedia, n.d.) Wikipedia. (n.d.). Quality assurance. Retrieved  
     June 13, 2560, from https://en.wikipedia.org/ 
     wiki/Quality assurance 

สารสนเทศประเภท Press Release รายงานประจ าปี ไฟล์ประเภท PowerPoint, Blog post, Online Video,  
Audio Podcast, facebook post, Twitter post เป็นต้น 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับเว็บไซต์ ช่ือผู้เขียน. (ปี,วันท่ี/เดือน). ช่ือเรื่อง. [รูปแบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์]. เข้าถึงได้จาก หรือ Retrieved 
from/URL หรือเว็บไซต์ของข้อมูล 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับเว็บไซต์ ชาญณรงค์ ราชนัวน้อย. (2552, 15 มีนาคม).  
     ศัพท์บัญญัติการศึกษา. [เว็บบล็อก]. เข้าถึงได้จาก  
     http://www.sornor.org/ 

บทความที่ตีพิมพ็ในวารสารที่เผยแพร่ทั้งฉบับพมิพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ช่ือบทความ [ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์]. ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบับท่ี), เลขหน้าท่ีปรากฏ. 
(ใช้ค าว่า [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์] ส าหรับเอกสารภาษาไทย 
และค าว่า [Electronic version] ส าหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ) 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป เจษฎา นกน้อย และ วรรณภรณ์ บริพันธ์. (2552).  
     การตลาดทางอินเทอร์เน็ต: โอกาส ทางเลือกและ 
     ความท้าทาย [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์].  
     วารสารบริหารธุรกิจ, 32(121), 34-52. 

บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงไม่มีการจัดพิมพ์เปน็รูปเล่ม 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบับท่ี),
เลขหน้า-เลขหน้า. doi: xxxx 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป Roger L. C. & Richard, L. H. (2010). Calcium- 
     Permeable AMPA receptor dynamics mediate  
     fear, memory erasure. Science, 330(6007), 
     1108-1112. doi:10.1126/science.U95298 
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

บทความที่สืบค้นได้จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบับท่ี)/
เลขหน้า-เลขหน้า. URL ฃองวารสาร 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป Cadigan, J., Schmitt, p., Shupp, R., & Swope, K.  
     (2011, January). The holdout problem and  
     urban sprawl: Experimental evidence. 
     Journal of Urban Economics. 69(1), 72.  
     Retrieved from 
     http://journals.elsevier.com/00941190/journal 
     -of-urban-economics/ 

สารสนเทศประเภทสารานุกรม พจนานุกรม หนังสือคู่มือ 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ช่ือบทความ. ใน ช่ือผู้แต่ง 
(บรรณาธิการ.), ช่ือหนังสือ (ครั้งท่ีพิมพ์), เลขหน้าท่ีปรากฏ
บทความจากหน้าใดถึงหน้าใด) สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป Hanegraaff, พ. (2005). New Age movement.  
    In L. Jones (Ed.), Encyclopedia of religion.  
    Retrieved from http://find.galegroup.com/gvrl/ 

เอกสารหรือสารสนเทศ ไม่ปรากฏเมืองท่ีพิมพ์/ส านักพิมพ์ 
หรือไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ 

ให้ใส่ [ม.ป.ท.] ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ [ท.p.] 
ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 
ให้ใส่ [ม.ป.ป.]. ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ [ท.d.] 
ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 

การแสดงสด 

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง (ปีท่ีจัดท า) (ช่ือผู้แต่ง, ปีท่ีจัดท า) ช่ือผู้แต่ง. (ผู้ออกแบบหรือผู้เขียนบทหรือผู้ก ากับ) 
(ปีพิมพ์). ช่ือเรื่อง. [ประเภทส่ือ].  
สถานท่ีแสดง: ส านักพิมพ์หรือช่ือสถานท่ีแสดง. 

ตัวอย่าง เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 
(2558) 

(เรข์ณพัศ ภาสกรณ์, 
2558) 

เรข์ณพัศ ภาสกรณ์. (ผู้ออกแบบและผู้ก ากับ). (2558, 27 
พฤษภาคม). การแสดงต่อหน้า พระพักตร์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานคืนสู่เหย้าเฝ้าฯ 
ทูลกระหม่อมอาจารย์. [ละครเวที]. กรุงเทพฯ: โรงเรียน
นายร้อย จปร. 
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

การติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล 

ตัวอย่าง ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ (การส่ือสารส่วน
บุคคล, 9 สิงหาคม 2559) 
 
ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ (การสัมภาษณ์,  
9 สิงหาคม 2559) 
 
G. A. Smith (Interview, October 5, 
2012) 
G. A. Smith (personal communication, 
October 5, 2012) 

(ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์, 
การส่ือสารส่วนบุคคล, 
9 สิงหาคม 2559) 
(ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์, 
การสัมภาษณ์, 9 
สิงหาคม 2559) 
(G. A. Smith, Interview, 
October 5, 2012) 
(G. A. Smith, personal 
communication, 
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การติดต่อส่ือสารส่วนบุคคล 
ให้ท าการอ้างอิงในเนื้อหา
โดยไม่ต้องลงรายการใน
บรรณานุกรม 

หมายเหตุ: 1) ผู้แต่งชาวไทยให้ใส่ช่ือและนามสกุลโดยไม่ต้องใส่ค าน าหน้าช่ือ ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ 
ให้น าไปใส่ท้ายช่ือโดยใช้เครื่องหมายจุลภาคค่ันระหว่างช่ือกับราชทินนามและฐานันดรศักด์ิ ส่วนสมณศักด์ิ              
ให้คงรูปตามเดิม 
    2) กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ช่ือท้ังสองคนตามล าดับท่ีปรากฏ เช่ือมด้วยค าว่า “และ” ส าหรับเอกสาร 
ภาษาไทย และใช้เครื่องหมายส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ระหว่างคนท่ี 1 และคนท่ี 2 โดยเว้น 1 ระยะ
ก่อนและหลัง 

   3) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยช่ือสกุล ตามด้วยตัวอักษรย่อช่ือต้นโดย เว้น 1 ระยะ และ 
อักษรย่อช่ือกลาง (ถ้ามี) ท้ังนี้การกลับช่ือสกุลให้ใช้ตามความนิยมชองคนในชาตินั้น โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค 
ค่ันระหว่างช่ือสกุลและอักษรย่อช่ือต้น อักษรย่อช่ือกลาง หากกรณีท่ีผู้แต่งมีค าต่อท้าย เช่น Jr. หรือค าอื่น ๆ ให้
ใส่ค าดังกล่าวต่อท้ายอักษรย่อช่ือต้นหรืออักษรย่อช่ือต้น (ถ้ามี) โดยค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค 

   4) ผู้แต่งท่ีเป็นสถาบัน ให้ลงรายการโดยเรียงล าดับจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย และ 
เว้นวรรคจากช่ือหน่วยใหญ่ไปหาช่ือหน่วยงานย่อย 

   5) โปรดสังเกตการณ์เขียนรายการอ้างอิง ช่ือเรื่องและช่ือวารสาร/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ ใช้แบบ
อักษร ตัวเอน 
 


