คู่มือการอ้ างอิงเอกสาร
1. การอ้างอิงในเนื้อหา เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ให้ใช้วธิ ีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อ
ผูเ้ ขียน ปี พิมพ์ และ/หรื อเลขหน้าเอกสารไว้ขา้ งหน้าหรื อข้างหลังของข้อความที่ตอ้ งการอ้างอิง เช่น
ตัวอย่างการอ้างอิงหน้าข้อความ
จอมพงศ์ มงคลวนิช (2557, หน้า 45-46)
Mongkhonvanit (2014, p. 45)
Mongkhonvanit (2014, pp. 50-53)
ตัวอย่างการอ้างอิงหลังข้อความ
………………(จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2557, หน้า 45-46)
………………(Mongkhonvanit, 2014, p. 45)
………………(Mongkhonvanit, 2014, pp. 50-53)
2. การอ้างอิงท้ายบทความให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อา้ งอิงไว้ทา้ ยบทความ โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงตาม
รู ปแบบ APA 6th จัดเรี ยงตามลาดับอักษรชื่อผูเ้ ขียนโดยไม่แยกประเภทของเอกสาร และให้เรี ยง
ตามลาดับ อักษรภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษ
3. ถ้าเอกสารที่ชื่อผูแ้ ต่งและปี ที่พิมพ์ซ้ ากัน ต้องใส่ลาดับ ก,ข,ค, สาหรับภาษาอังกฤษใส่ a, b, c,ในวงเล็บ
ของปี ด้วย
4. คาว่า “และคณะ” ไม่ใช้ในบรรณานุกรม ใช้เฉพาะการอ้างอิงในเนื้อหาในกรณี ที่มีผแู ้ ต่ง 3 คนขึ้นไป
โดยในบรรณานุกรมต้องระบุชื่อผูแ้ ต่งทุกคน
ตัวอย่ างการอ้ างอิงท้ ายบทความ/Reference
หนังสื อ ผูแ้ ต่ง 1 คน
ชื่อนามสกุลผูแ้ ต่ง . (ปี ที่พิมพ์) . ชื่ อหนังสื อ (พิมพ์ครั้งที่
หากพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ตอ้ งใส่ ให้ใส่เฉพาะพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็ นต้นไป ). สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์ .
ตัวอย่ าง
จอมพงศ์ มงคลวนิช. (2555). การบริ หารองค์ การและบุคลากรทางการศึกษา. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
Tracy, B. (2014). Leadership (2nd ed.). New York: American Management Association.
หนังสื อ ผูแ้ ต่ง 2 คน
"ชื่อนามสกุลผูแ้ ต่งคนที่ 1" และ "ชื่อนามสกุลผูแ้ ต่งคนที่ 2" . (ปี ที่พิมพ์) . ชื่ อหนังสื อ (พิมพ์ครั้งที่
หากพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ตอ้ งใส่ ให้ใส่เฉพาะพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็ นต้นไป ). สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์ .
ตัวอย่ าง
พงศธร คชเสรี และ เกรี ยงศักดิ์ วารี แสงทิพย์. (2557). Nephrology board review 2014. กรุ งเทพฯ: สมาคมโรค
ไตแห่งประเทศไทย.
Tracy, B. & Bowler, N. (2014). Leadership (2nd ed.). New York: American Management Association.

หนังสื อ ผูแ้ ต่งมากกว่า 2 คน
ใส่ชื่อสกุลผูแ้ ต่งคนแรก , ชื่อผูแ้ ต่งคนที่ 2 , ชื่อผูแ้ ต่งคนที่ 3 และ ชื่อผูแ้ ต่งคนสุดท้าย . (ปี ที่พิมพ์) . ชื่ อหนังสื อ
(พิมพ์ครั้งที่ หากพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ตอ้ งใส่ ให้ใส่เฉพาะพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็ นต้นไป ). สถานที่พิมพ์ :
สานักพิมพ์ .
ตัวอย่ าง
สุวารี เจริ ญมุขยนันท์, ถาวร สกุลพาณิ ชย์, พัชนี ธรรมวันนา, อนุชิต สว่างแจ้ง และ ณัฐธิดา สุขเรื องรอง.
(2556). การศึกษาสถานการณ์ การให้ บริ การสุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา:
กรณี ศึกษา จังหวัดสระแก้ ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556. นนทบุรี: สานัก
งานวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย.
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.
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หากพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ตอ้ งใส่ ให้ใส่เฉพาะพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็ นต้นไป ). สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์ .
ตัวอย่ าง
ลีลาภรณ์ บัวสาย. (บ.ก.). (2549). เศรษฐกิ จพอเพียง: ร่ วมเรี ยนรู้ สานข่ ายขยายผล. กรุ งเทพฯ: สานักงาน
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Murthy, S. N. (Ed.). (2011). Dermatokinetics of therapeutic agents. Boca Raton, NM: CRC Press.
หนังสื อ ผูแ้ ต่งเป็ นนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล . (ปี ที่พิมพ์) . ชื่ อหนังสื อ (พิมพ์ครั้งที่
หากพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ตอ้ งใส่ ให้ใส่เฉพาะพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็ นต้นไป ). สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์ .
ตัวอย่ าง
สานักงานกองทุนสนันสนุนการวิจยั . (2557). นักวิจัย สกว. คิดสูตรอัลลอยผลิตชิ น้ ส่ วนข้ อต่ อเครื่ องประดับ
เงิน. กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
หนังสื อแปล
ชื่อผูแ้ ต่งดั้งเดิม . (ปี ที่พิมพ์) . ชื่ อหนังสื อฉบับแปล . (ชื่อผูแ้ ปล, ผูแ้ ปล) . (พิมพ์ครั้งที่
หากพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ตอ้ งใส่ ให้ใส่เฉพาะพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็ นต้นไป ). สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์ .
ตัวอย่ าง
คอตเลอร์, ฟิ ลิป และ เลวิตต์, ธีโอดอร์. (2557). การบริ หารการตลาด [Harvard business review on reinventing
your marketing] (ณัฐยา สิ นตระการผล, ผูแ้ ปล). กรุ งเทพฯ: เอ็กซ์เปอร์เน็ท.
Trebbi, J. C. (2014). The art of pop-up: Magical world of three-dimensional books. (T. Corkett, Trans).
Barcelona, Spain: Promo Press.

หนังสื อ รายงานการประชุม เอกสารการประชุมวิชาการ หรื อบทความในหนังสื อ (หนังสื อรวมบทความหลาย
เรื่ อง ผูแ้ ต่งหลายคน)
ชื่อผูแ้ ต่ง . (ปี ที่พิมพ์) . ชื่อบทความหรื อชื่อเรื่ องของบท . ใน ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก.), ชื่ อการประชุม (หน้า
ใส่เลขหน้า ). สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์ .
ตัวอย่ าง
จันทร์ เอื้อ เชาวน์ฤทธิ์ . (2557). องค์ประกอบการสื่ อสารการดาเนิ นธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิ จ
พลัง งานและสาธารณู ป โภค. ใน วัลลภ รั ฐฉัตรานนท์ (บ.ก.), รายงานการประชุ ม การประชุ ม
วิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้ งที่ 5 (หน้า 3-16 – 3-24). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Gibson, C. C. (2005). Impact of the larger social context on the distance learner. In S. Allsop (Ed.),
International Council for Distance Education: One world many voices: Quality in open and distance
learning (pp. 279-282). Chicago, IL: Milton Keynes.
บทความในวารสาร
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ . (ปี ที่พิมพ์) . ชื่ อบทความ . ชื่ อวารสาร . ปี ที่ (ฉบับที่) , เลขหน้า .
ตัวอย่ าง
จอมพงศ์ มงคลวนิช. (2557). การพัฒนาแนวทางการรับรองมาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วชิ าชีพครู .
วารสารครุ ศาสตร์ , 42(2), 31-52.
Kaur, J. (2011). Raising explicitness through self-repair in English as a lingua franca. Journal of
Pragmatics, 43(11), 2704-2715.
Sankarasubajyan, S., Janardan, J. D., & Kaur, P. (2013). Outcomes and characteristics of intermittent
hemodialysis for acute kidney injury in an intensive care unit. Indian Journal of Nephrology,
23(1), 30- 33. https://dx.doi.org/10.4103/0971-4065.107193

บทความในหนังสื อพิมพ์
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ . (ปี ที่พิมพ์, วัน เดือน) . ชื่อบทความ . ชื่ อหนังสื อพิมพ์ , หน้า .
ตัวอย่ าง
สมหมาย จันทร์เรื อง. (2559, 21 ธันวาคม). กฎมนเทียรบาล. มติชน. หน้า 15.
Johnstone, B. F. (1992, May 28). Treaty claim upheld. The Daily Telegraph, p. 2.

วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ(สารนิพนธ์)
ชื่อผูแ้ ต่ง . (ปี ที่พิมพ์) . ชื่ อวิทยานิพนธ์ . (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). สถานที่พิมพ์ : สถาบัน .
ชื่อผูแ้ ต่ง . (ปี ที่พิมพ์) . ชื่ อวิทยานิพนธ์ . (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต). สถานที่พิมพ์ : สถาบัน .
ชื่อผูแ้ ต่ง . (ปี ที่พิมพ์) . ชื่ อวิทยานิพนธ์ . (การค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต). สถานที่พิมพ์ : สถาบัน .
ตัวอย่ าง
สุเมธ แสงนิ่มนวล. (2556). ต้ นแบบการบริ หารจัดการขององค์ ปกครองส่ วนท้ องถิ่นในประเทศไทย.
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Swansea University, Swansea.

ข้อมูลจากโสตทัศนวัสดุหรื อสื่ อวิทยุโทรทัศน์
ชื่อผูแ้ ต่ง . (ปี ที่พิมพ์) . ชื่ อเรื่ อง . [ประเภทสื่ อ] . สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์ .

ตัวอย่าง
ประสาน อิงคนันท์. (ผูจ้ ดั รายการ). (2551, 3, 10 ธันวาคม). ต้ นทุนชีวิตกาไรสังคม [แผ่ นดินไท]. กรุ งเทพฯ:
ทีวไี ทย ทีวสี าธารณะ (ช่อง 11).

ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
ประเภท เว็บไซต์
ชื่อผูแ้ ต่งหรื อชื่อหน่วยงาน . (ปี ที่พิมพ์) . ชื่ อเรื่ อง . เข้าถึงได้จาก ใส่ URL .
ตัวอย่ าง
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
Wikipedia.
(n.d.). Quality assurance. Retrieved June 13, 2017, from https://en.wikipedia.org/ wiki/Quality_
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ตัวอย่ าง
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ชื่อผูแ้ ต่งหรื อชื่อหน่วยงาน . (ใส่ปีที่พิมพ์ , ใส่วนั ที่ ใส่เดือน ). ชื่ อเรื่ อง . [เฟซบุ๊ก]. เข้าถึงได้จาก ใส่ URL .
ตัวอย่ าง
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ให้ทาการอ้างอิงในเนื้อหาได้โดยไม่ตอ้ งลงรายการในการอ้างอิงท้ายบทความ/Reference
ตัวอย่ างการอ้ างอิงในเนื้อหา
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