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การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 6th edition ตามประเภทของสารสนเทศ 

รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ  
หนังสือทั่วไป 

รูปแบบ 
 
 
 

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

/(ช่ือ/นามสกลุผู้แต่ง,/ปี
พิมพ์,/หน้า/..-.. ระบเุลข
หน้าท่ีอ้างอิง) 
/(Surname,/Date,/pp. ) 

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

ตัวอย่าง 
ผู้แต่ง/ 
Author 
1 คน 

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

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

จอมพงศ์  มงคลวนิช. (2555). การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา. 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Tracy, B. (2014). Leadership (2nd ed.). New York: American 
Management  Association. 

2 คน ชลลดา  มงคลวนิช และ
รัตนาภรณ์  ชาติวงศ์  
(2557, หน้า 43) 

(ชลลดา  มงคลวนิช และ
รัตนาภรณ์  ชาติวงศ,์ 
2557, หน้า 43) 

ชลลดา  มงคลวนิช และ รัตนาภรณ์  ชาติวงศ์. (2557). ภาพลักษณข์นมไทยใน 
สายตาของเยาวชนไทย. กระแสวฒันธรรม CULTURAL APPROACH, 
15(27), 39-50.  

ผู้แต่ง 
3-6 คน 

การอ้างอิงคร้ังแรก 
สุวารี เจริญมุขยนันท์, 
ถาวร สกุลพาณิชย,์ 
พัชนี ธรรมวันนา, 
อนุชิต สว่างแจ้ง และ 
ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 
(2556, หน้า 27-29) 
 
Buonora, Chiavarini, 
Salmasi, Giaimo, & 
Minelli (2013) 

การอ้างอิงคร้ังแรก 
(สุวารี เจริญมุขยนันท์, 
ถาวร สกุลพาณิชย,์ พัชนี 
ธรรมวันนา, อนุชิต สว่าง
แจ้ง และ ณัฐธิดา สุข
เรืองรอง, 2556, หน้า. 
27-29) 
 
(Buonora, Chiavarini, 
Salmasi, Giaimo, & 
Minelli, 2013) 

 
สุวารี เจริญมุขยนันท์, ถาวร สกลุพาณิชย,์ พัชนี ธรรมวันนา, อนุชิต สว่างแจ้ง  

และ ณัฐธดิา  สุขเรืองรอง. (2556). การศึกษาสถานการณ์การให้บรกิาร
สุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา: กรณีศึกษา จังหวัด
สระแก้ว จันทบรุี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556. นนทบุรี: 
ส านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย. 

 
 
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 เจริญมุขยนันท์ 
และคนอ่ืน ๆ, 2556) 
Buonora et al. 
(2013) 

การอ้างอิงคร้ังต่อมา 
(สุวารี เจริญมุขยนันท์  
และคนอ่ืน ๆ, 2556) 

(Buonora et al., 2013) 

ผู้แต่ง
มากกว่า 
6 คน 

ปรีดา อุ่นเรือน และคน
อื่น ๆ (2553) 
 
 
Crawley et al. (2015) 

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

ปรีดา  อุ่นเรือน, สมชาย ตระกลูกจิ, ไพบูลย์ ใจด,ี วัฒนา เกียรตริัตน,์ สุวรรณ  
เปี่ยมไสว, วิไลพร คล่องการเรยีน, … บังอร กนกงาม. (2553). การจดัการ
ระบบสารสนเทศสาหรับ 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. 
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รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ  

หนังสือทั่วไป 
ผู้แต่ง
เป็นกลุ่ม 
บุคคล
หรือนิติ 
บุคคล 

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

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

ส านักงานกองทุนสนันสนุนการวจิยั. (2557). นักวิจัย สกว. คิดสตูรอัลลอยผลติ 
ช้ินส่วนข้อต่อเครื่องประดับเงิน.  Update, 29(352), 70-71. 

 
World Health Organization. (2013). World health statistics 2013.  

Geneva, Switzerland: Author. 

การอ้างอิงคร้ังต่อมา 
สกว. (2557, หน้า 70-
71) 
WHO (2013, pp. 

118-119) 

การอ้างอิงคร้ังต่อมา 
(สกว., 2557, หน้า 
70-71) 
(WHO, 2013, pp. 

118-119)    

  ผู้แต่งเป็นกลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยงานราชการ หรือ กลุ่มบุคคล  
การอ้างอิงครั้งแรก ใช้ช่ือเต็มส่วน การอ้างอิงครั้งต่อไปใช้ช่ือ อักษรย่อ 

ผู้แต่งมี
ฐานันดร
ศักดิ,์  
บรรดา 
ศักดิ,์  
สมณ
ศักดิ ์
 

เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร,ี 
สมเด็จพระ (2557) 
ลักษณาจันทร เลาห
พันธุ,์ คุณหญิง (2554) 
พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ประยุทธ์  ปยุตฺโต) 
(2556)   

(เทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร,ี 
สมเด็จพระ, 2557) 
 (ลักษณาจันทร เลาห
พันธุ,์ คุณหญิง, 2554) 
(พระพรหมคณุาภรณ์ 
(ประยุทธ์  ปยุตฺโต), 
2556)  

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี สมเดจ็พระ. (2557). อันมีทิพเนตรส่องไป. 
กรุงเทพฯ: ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป. 

 
ลักษณาจันทร เลาหพันธุ์, คุณหญงิ. (2554). มหาวิทยาลัยไทยกับการก้าวเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียน.  ข่าวสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 37(3), 6-12. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์  ปยุตฺโต). (2556). ปรัชญาการศึกษาของไทยภาค 

พุทธธรรม: แกนน าการศึกษา. กรงุเทพฯ: ผลิธัมม์. 

ผู้รวบ 
รวม/
บรรณา
ธิการ 

ใช้รูปแบบเดียวกับ ผู้แต่ง 1 คน พงศธร คชเสร,ี ธนันดา ตระการวนิช และ เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์. (บ.ก.). (2557).   
Nephrology board review 2014. กรุงเทพฯ: สมาคมโรคไตแห่งประเทศ
ไทย. 

Murthy, S. N. (Ed.). (2011). Dermatokinetics of therapeutic agents. Boca 
Raton, NM: CRC Press. 

ผู้แต่งใช้ 
นามแฝง 

ใช้รูปแบบเดียวกับ ผู้แต่ง 1 คน ส. พลายน้อย. (2559). ขุนนางสยาม ประวัตศิาสตร์ "ข้าราชการ" ทหารและพล 
เรือน (พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: มติชน. 

หนังสือ
ไม่
ปรากฏ
ชื่อผู้แต่ง 

อุตสาหกรรมอญัมณี 
(2553) 

(อุตสาหกรรมอัญมณ,ี 
2553) 

อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดับไทยกับผลกระทบจากวิกฤตหนี้สาธารณะใน 
สหภาพยโุรป. (2553). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ  
เครื่องประดับแห่งชาติ. (***หากช่ือเรื่องยาวมากไม่ต้องใสท่ั้งหมดให้ใส่

เต็มในบรรณานุกรมท้ายเลม่) 

ชื่อผู้แต่ง
และปีที่
พิมพ์
เหมือนกัน 
แต่ตา่งชื่อ
เรื่อง 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
(2551 ก) 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
(2551 ข) 

(สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 
2551 ก) 
(สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 
2551 ข) 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2551 ก). ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม. กรุงเทพฯ:  
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2551 ข). สังคมวิทยาองค์การ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

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

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ  
หนังสือแปล 

ตัวอย่าง 

 
 

ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป คอตเลอร,์ ฟิลิป และ เลวติต,์ ธีโอดอร์. (2557). การบริหารการตลาด [Harvard 
business review on reinventing your marketing] (ณัฐยา สิน
ตระการผล, ผู้แปล).  กรุงเทพฯ: เอ็กซ์เปอร์เน็ท. 

การอ้างอิงเอกสารทุติยภูมิ (อ้างถึงใน) 

ตัวอย่าง 

 

 Bazzano (2011 อ้างถึง

ใน วิโรจน์  สารรัตนะ, 

2556, หน้า 47) 

Bennett (2000 as 

cited in Stone, 2013) 

(Bazzano, 2011 อ้าง

ถึงใน วิโรจน์  สารรตันะ

, 2556, หน้า 47) 

(Bennett, 2000 as 

cited in Stone, 2013) 

วิโรจน์  สารรัตนะ. (2556). กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา: กรณีทศันะต่อ 

การศึกษาศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธ์ิ. 

Stone, R. J. (2013). Managing human resources (4th ed.). Milton, 

Australia: Wiley. 

บทความในหนังสือ หรือ บทในหนังสือและรายงานการประชุม 

รูปแบบ 

 

 

ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่งบทความหรือบท./(ปีพิมพ์)./ ช่ือบทความหรือบท./ใน ช่ือ บรรณาธิการ  

//////// (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.), /ช่ือหนังสือ/ ( เลขหน้า)./ สถานท่ี 

////////พิมพ์:/ ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 

 

 

ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป ประยรู ศรีประสาธน์. (2555). แผนพัฒนาการศึกษาไทย. ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธริาช. บัณฑติศึกษา. สาขาวิชาศึกษาศาสตร,์ ประมวลสาระ

นโยบายและการวางแผนการศึกษา หน่วยที่ 6-9  (เล่ม 2, พิมพ์ครั้งที่ 8, 

หน้า 285- 392). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

จันทร์เอื้อ เชาวน์ฤทธ์ิ. (2557). องค์ประกอบการสื่อสารการด าเนินธุรกิจอย่าง

รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค. ใน วัลลภ รัฐฉัต

รานนท์ (บ.ก.), รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา

ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 (หน้า 3-16 – 3-24). กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

รายงานการวิจัย 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ช่ือเรื่อง/ (รายงานการวิจัย)./สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 

 

ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป ชนิตา รักษ์พลเมือง. (2551). การส่งเสริมทรัพยส์ินทางปัญญาใน สถาบัน 
การศึกษาของสหรัฐอเมริกา (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.       
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รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ  

วิทยานิพนธ์ 
รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ.์/(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตหรือ 

////////วิทยานิพนธ์ปรญิญาดุษฎบีัณฑิต)./สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพห์รือซื่อ 
////////มหาวิทยาลยัหรือสถาบันการศึกษา. 

ตัวอย่าง 

 
ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป 

สุเมธ แสงนิ่มนวล. (2556). ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์ปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัสยาม. 

  Bowler, N. (2010). Prisoners' mental state: A psychosocial perspective 
(Unpublished doctoral dissertation). Swansea University, Swansea.     

ราชกิจจานุเบกษา 

รูปแบบ 

 

/ช่ือพระราชบัญญัต/ิ
(ปพีิมพ์) 

/ช่ือพระราชบัญญัต,ิ/
ปีพิมพ์) 

ช่ือพระราชบัญญตัิ./(ปีพิมพ,์/วันท่ี/เดือน). ราชกิจจานเุษกษา./เล่มที/่…/ตอนท่ี/.., 
/////////หน้า..-... 

รูปแบบ 
 
 
 
 

 พระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. 2559 (2559) 

(พระราชบัญญัติ 
มาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. 2559, 2559) 

พระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2559.  (2559, 29 เมษายน). ราชกิจจานุเษกษา. เล่มที่ 133   
ตอนท่ี 38 ก, หน้า 39-48. 

 
 

สิทธิบัตร 

รูปแบบ 

 

/ช่ือ/นามสกุลผู้
ประดิษฐ,์/(ปีท่ีอนุมัติ
สิทธิบัตร) 

/ช่ือ/นามสกุลผู้
ประดิษฐ,์/ปีท่ีอนุมัติ
สิทธิบัตร) 

ช่ือผู้ประดิษฐ์หรือผูส้ร้างสรรค์./(ปทีี่อนุมัติสิทธิบัตร)./ช่ือสิทธิบัตร./ สิทธิบัตรไทย/ 
////////เลขที่....    

 
ตัวอย่าง วุฒิรัตน ์ คงรัตนประ

เสริฐ (2552) 
(วุฒิรัตน์  คงรัตนประ
เสริฐ, 2552) 

วุฒิรัตน์ คงรัตนประเสริฐ. (2552 ). เครื่องและวิธีการตรวจหาความอ่อนแก่ของ 
ทุเรียนแบบไม่ท าลายโดยใช้การสัน่สะเทือน. สิทธิบัตรไทย เลขท่ี 26476. 

บทความวารสาร/นิตยสาร 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/ปีท่ี(ฉบับท่ี),/เลขหน้า. 
ช่ือผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ช่ือนิตยสาร,/ปีท่ี(ฉบับท่ี),/เลขหนา้. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป จอมพงศ์ มงคลวนิช. (2557). การพัฒนาแนวทางการรับรองมาตรฐานความรู้และ     
ประสบการณ์วิชาชีพครู. วารสารครุศาสตร,์ 42(2), 31-52. 

บทความที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง 

รูปแบบ  “ช่ือบทความ”  (ปี
พิมพ์,  เลขหน้า)  

(“ช่ือบทความ,” ปี
พิมพ์, เลขหน้า)  

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

ตัวอย่าง 
 
 
 

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

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

นวัตกรรมดิจิทัลยุค Thailand 4.0 โฉมใหม่ของบริการเหนือระดับ. (2560). วารสาร   
        ยุติธรรม, 17(1), 70-71. 
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รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ  
หนังสือพิมพ์ 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่ง./(ปีพิมพ์, วัน เดือน)./ชื่อบทความ./ช่ือหนังสือพิมพ,์/หน้า. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป สมหมาย จันทร์เรือง. (2559, 21 ธันวาคม). กฎมนเทียรบาล. มติชน. หน้า 15. 

แผ่นพับ/ จุลสาร/ สูจิบัตร 

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

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาศัลยศาสตร์. (2552). มารู้  
จักมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง ...กันเถอะ [แผ่นพับ]. สงขลา: ผู้แตง่. 

โสตทัศนวัสดุหรือสื่อวิทยุโทรทัศน์ 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ช่ือเรื่อง./[ประเภทสื่อ]./สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป ประสาน อิงคนันท์. (ผู้จัดรายการ). (2551, 3, 10 ธันวาคม). ต้นทุนชีวิตก าไร 
สังคม [แผ่นดินไท]. กรุงเทพฯ: ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (ช่อง 11). 

ชาตรีเฉลมิ ยุคล, ม.จ. (ผู้ก ากับ). (2550). ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
[ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: พรเีมี่ยมเรคคอร์ด. 

สารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์/วิกิพีเดีย 

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง (ปีท่ี
จัดท า) 

(ช่ือผู้แต่ง, ปีท่ี
จัดท า) 

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./เข้าถึงได้จาก/http://www.xxxxxxxxxx 

(ไข้ค าว่า เข้าถึงได้จาก ส าหรับเอกสารภาษาไทย และค าว่า Retrieved from ส าหรับ
เอกสารภาษาต่างประเทศ) 

ตัวอย่าง 
เว็บไซต์ 

กระทรวง
พาณิชย์  (2559) 
World Health 
Organization 
(2014) 

 (กระทรวง
พาณิชย,์ 2559) 

 (World Health 
Organization, 
2014) 

กระทรวงพาณิชย์. (2559). สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย. เขา้ถึงได้จาก 

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.) 
 
 
(Wikipedia, n.d.) 

วิกิพีเดีย. (ม.ป.ป). สยาม. วันท่ีสืบค้น 13 มิถุนายน 2560, จาก 
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, 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 ใช้รูปแบบเดียวกับ เว็บไซต ์ ช่ือผู้เขียน./(ป,ี/วันท่ี/เดือน)./ช่ือเรื่อง./[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์].       
////////เข้าถงึได้จาก/หรือ Retrieved from/URL หรือเว็บไซต์ของข้อมูล 

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

http://www.xxxxxxxxxx/
http://www.sornor.org/
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รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ  
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เผยแพร่ทั้งฉบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป ซื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ซื่อบทความ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]./ช่ือวารสาร,/ปีที่ 

////////(ฉบับท่ี)/เลขหน้าท่ีปรากฎ. 

(ไข้ค าว่า [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส]์ ส าหรับเอกสารภาษาไทย และค าว่า [Electronic 
version] ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ) 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป เจษฎา นกน้อย และ วรรณภรณ์ บริพันธ์. (2552). การตลาดทางอินเทอร์เน็ต: โอกาส 
ทางเสือกและความท้าทาย [ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารบริหารธรุกิจ, 
32(121), 34-52. 

บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป ซื่อผู้แต่ง/(ปีพิมพ์)/ซื่อบทความ/ซือ่วารสาร,/บี,พี/(ฉบับที่)/เลขหนา้-เลขหน้า. 

/////////doi:xxxx 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป 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.ll95298 

บทความที่สืบค้นได้จากวารสารอิเล็กทรอนิกส ์

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป ซื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ซื่อบทความ/ซือ่วารสาร,/ปีท่ี(ฉบับท่ี)/เลขหน้า-เลขหน้า/URL 

/////////ของวารสาร 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป 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 ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป ซื่อผู้เขยีนบทความ./(ปีพิมพ์)/ซื่อบทความ./ใน/ซื่อผู้แต่ง (บรรณาธกิาร)/ซื่อหนังสือ 

////////(ครั้งท่ีพิมพ์), เลขหน้าท่ีปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)/สถานท่ีพิมพ์:/ 

////////ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับ หนังสือท่ัวไป Hanegraaff, พ. (2005). New Age movement. In L. Jones (Ed.), Encyclopedia 

of religion. Retrieved from http://find.galegroup.com/gvrl/ 

เอกสารหรือสารสนเทศ 
ไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์/ส านักพิมพ์ 

หรือไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ 

 

 

ให้ใส่ [ม.ป.ท.] ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.p.] ส าหรับเอกสารภาษาตา่งประเทศ 

ให้ใส่ [ม.ป.ป.]. ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.d.] ส าหรับเอกสารภาษาตา่งประเทศ 

http://www.sciencemag.org/search?author1=Roger+L.+Clem&sortspec=date&submit=Submit
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=30&did=2192148541&SrchMode=1&sid=2&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1290387936&clientId=43774
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=30&did=2192148541&SrchMode=1&sid=2&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1290387936&clientId=43774
http://journals.elsevier.com/00941190/journal-of-urban-economics/
http://journals.elsevier.com/00941190/journal-of-urban-economics/
http://find.galegroup.com/gvrl/
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รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ  
การแสดงสด 

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง (ปีท่ี
จัดท า) 

(ช่ือผู้แต่ง, ปีท่ี
จัดท า) 

ช่ือผู้แต่ง. (ผู้ออกแบบหรือผูเ้ขียนบทหรือผู้ก ากับ)/(ปีพิมพ์)./ช่ือเรื่อง./[ประเภทสื่อ]./ 

///////สถานท่ีแสดง:/ส านักพิมพห์รือซื่อสถานท่ีแสดง. 

ตัวอย่าง เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 

(2558) 

 

(เรข์ณพัศ ภาสกรณ์, 

2558) 

 

เรข์ณพัศ ภาสกรณ์. (ผู้ออกแบบและผู้ก ากับ).  (2558 ,27 พฤษภาคม). การแสดงต่อหน้า
พระพักตร์ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกุมารี งานคนืสู่เหย้าเฝ้าฯ 
ทูลกระหม่อมอาจารย์. [ละครเวท]ี. กรุงเทพฯ: โรงเรยีนนายร้อย จปร. 

 
การติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล 

ตัวอย่าง ณัฐพงษ์  จารุวรรณพงศ์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 

สิงหาคม 2559) 

ณัฐพงษ์  จารุวรรณพงศ์ (การสัมภาษณ,์ 9 สิงหาคม 

2559) 

G. A. Smith (Interview, October 5, 2012) 

 G. A. Smith (personal communication, 

October 5, 2012) 

(ณัฐพงษ์  จารุวรรณพงศ์, การสื่อสารสว่นบุคคล, 

9 สิงหาคม 2559) 

(ณัฐพงษ์  จารุวรรณพงศ์, การสัมภาษณ์, 9 

สิงหาคม 2559) 

(G. A. Smith, Interview, October 5, 2012) 

(G. A. Smith, personal communication, 

October 5, 2012) 

การติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล  

ให้ท าการอ้างอิงในเนื้อหาโดยไม่ตอ้งลง

รายการในบรรณานุกรม 

 

 

หมายเหตุ:  ๑) ผู้แต่งชาวไทยให้ใส่ชื่อและนามสกุลโดยไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ 

ให้น าไปใส่ท้ายชื่อโดยใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างชื่อกับราชทินนามและฐานันดรศักดิ์ ส่วนสมณศักดิ์ ให้ 

คงรูปตามเดิม 

๒) กรณีผู้แต่ง ๒ คน ให้ใส่ชื่อทั้งสองคนตามล าดับที่ปรากฏ เชื่อมด้วยค าว่า “และ” ส าหรับเอกสาร 

ภาษาไทย และใช้เครื่องหมาย “&” ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ระหว่างคนที่ ๑ และคนที่ ๒ โดยเว้น ๑ 

ระยะก่อนและหลัง 

๓) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อสกุล ตามด้วยตัวอักษรย่อชื่อต้นโดย เว้น ๑ ระยะ และ 

อักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) ทั้งนี้การกลับชื่อสกุลให้ใช้ตามความนิยมของคนในชาตินั้น โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค 

คัน่ระหว่างชื่อสกุลและอักษรย่อชื่อต้น อักษรย่อชื่อกลาง หากกรณีที่ผู้แต่งมีค าต่อท้าย เช่น Jr. หรือค าอ่ืน ๆ ให้

ใส่ค าดังกล่าวต่อท้ายอักษรย่อชื่อต้นหรืออักษรย่อชื่อต้น (ถ้ามี) โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค 

๔) ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน ให้ลงรายการโดยเรียงล าดับจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย และ 

เว้นวรรคจากชื่อหน่วยใหญ่ไปหาชื่อหน่วยงานย่อย 

๕) โปรดสังเกตการเขียนรายการอ้างอิง ชื่อเรื่องและชื่อวารสาร/นิตสาร/หนังสือพิมพ์ ใช้แบบอักษร

ตัวเอน 



 - ๙ - 
วิธีเรียงบรรณานุกรม 

การเรียงบรรณานุกรมให้ใช้หลักการเดียวกับการเรียงค าในพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน หรือ Dictionary ที่

เป็นที่ยอมรับกันทัว่ไป โดยค าที่มีตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนค าที่มีรูปสระตามล าดับตั้งแต่ กก - กฮ ดังนี้ 

ก ข ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ        

ส่วนค าที่ข้ึนต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน เรียงล าดับตามรูปสระ ดังนี้ 

อะ อัว อัวะ อา อ า อิ อี อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 

ส่วนผลงานวิชากรที่เขียนด้วยภาษาไทย ให้จัดเรียงบรรณานุกรมท่ีเป็นภาษาไทย ก่อนภาษาต่างประเทศ 

 

ทั้งนี้ การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเกี่ยวกับ APA Style 6th edition สามารถศึกษารายละเอียด
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