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รูปแบบ การอ้างองิในเน้ือหา รายการอ้างองิหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

 หน้าข้อความ หลงัข้อความ  

ผู้แต่ง/Author 
1 คน 

/ช่ือ//นามสกลุผูแ้ต่ง,/(ปีพิมพ)์ 
 
Surname (Date, pp. ) 
 
 
จอมพงศ ์   มงคลวนิช (2555, น. 
116) 
Tracy (2014, pp. 54-55) 

/(ช่ือ//นามสกุลผูแ้ต่ง,/ปีพิมพ,์/
หนา้/..-.. ระบุเลขหนา้ท่ีอา้งอิง) 
/(Surname,/Date,/pp. ) 
 
 
(จอมพงศ ์  มงคลวนิช, 2555, น. 
116) 
(Tracy, 2014, pp. 54-55) 

ช่ือผูแ้ต่ง.//(ปีพิมพ)์.//ช่ือเร่ือง/(คร้ังท่ีพิมพ)์.//สถานท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 
Author.//(Year).//Title of book: Subtitle of book/(Edition).// City, State 
////////abbreviation or Country of publication:/Publisher. 
***  เคร่ืองหมาย “//”  หมายถึง กดแป้น Space Bar 2 คร้ัง 
***ช่ือเร่ืองใช้ตัวเอน 
จอมพงศ ์ มงคลวนิช.  (2555).  การบริหารองค์การและบคุลากรทางการศึกษา.   

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
Tracy, B.  (2014).  Leadership.  New York: American Management  Association. 

ผู้แต่ง/ 
2 คน 

ชลลดา  มงคลวนิช และรัตนา  
ภรณ์  ชาติวงศ ์ (2557, น. 43) 
 
Kotler & Armstrong (2014, pp. 
205-206) 

(ชลลดา  มงคลวนิช และรัตนาภรณ์  
ชาติวงศ,์ 2557, น. 43) 
 
(Kotler & Armstrong, 2014, pp. 
205-206) 

ชลลดา  มงคลวนิช และรัตนาภรณ์  ชาติวงศ.์  (2557).  ภาพลกัษณ์ขนมไทยใน 
สายตาของเยาวชนไทย.  กระแสวฒันธรรม  CULTURAL APPROACH, 
15(27), 39-50.  

Kotler, P., & Armstrong, G.  (2014).  Principles of marketing.  Boston, MA: 
Pearson. 

สรุปรูปแบบการเขยีนรายการอ้างองิและบรรณานุกรม หนังสือ รายงานการวจิยั วทิยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์          

ตามแบบ APA  ฉบับพมิพ์คร้ังที่ 6 ได้ตามตารางต่อไปนี ้

ผู้แต่งไม่ต้องลงค าน าหน้านาม  นาย นาง  นางสาว (Mr. Mrs. Miss)  ต าแหน่งทางวชิาการ ดร. ผศ. ศ. (Dr. Prof.)         

ค าเรียกทางวชิาชีพและต าแหน่งยศต่างๆ เช่น ยศต ารวจ ทหาร เป็นต้น 
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ผู้แต่ง 
3 คน 

 
การอ้างองิคร้ังแรก 
สุภมาส  องัศุโชติ, สมถวลิ  วจิิตร
วรรณา และรัชนีกลู  ภิญโญภา
นุวฒัน์ (2554, น.223-225) 
 
Yousif, Hakim, & Hassan (2011, 
pp. 86-94) 

 
การอ้างองิคร้ังแรก 
(สุภมาส  องัศุโชติ, สมถวลิ  วจิิตร
วรรณา และรัชนีกลู  ภิญโญภา
นุวฒัน,์ 2554, น. 223-225) 
  
(Yousif, Hakim, & Hassan, 2011, 
pp. 86-94) 

 
สุภมาส  องัศุโชติ, สมถวลิ  วจิิตรวรรณา  และรัชนีกลู  ภิญโญภานุวฒัน์.  (2554).   

สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัย ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: เทคนิค 
การใช้โปรแกรม LISREL  (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: เจริญดีมัน่คงการพิมพ.์ 

 
 
Yousif, L. A., Hakim A., & Hassan, S.  (2011).  The role of middle managers in  

knowledge management implementation for  innovation enhancement.   
International Journal of  Innovation, Management and Technology, 2(1), 
86-94. 

การอ้างองิคร้ังต่อมา 
สุภมาส  องัศุโชติ และคนอ่ืน ๆ 
(2554, น. 230) 
Yousif et al.  (2011, p. 88) 

การอ้างองิคร้ังต่อมา 
(สุภมาส  องัศุโชติ และคนอ่ืน ๆ 
2554, น. 230) 
(Yousif et al., 2011, p. 88) 

 ผู้แต่ง 
4 คน 

การอ้างองิคร้ังแรก 
พชัรา  สินลอยมา, ศตวรรษ 
จนัทร์แป้น, ทชัชกร ภูวดิษยคุณ 
และมุทิตา มากวจิิตร์  (2556) 
 
McDonnell, Lamare, Gunnigle, 
& Lavelle (2010, pp. 152-153) 

การอ้างองิคร้ังแรก 
(พชัรา  สินลอยมา, ศตวรรษ  จนัทร์
แป้น, ทชัชกร ภูวดิษยคุณ และ
มุทิตา มากวจิิตร์, 2556) 
 
(McDonnell, Lamare, Gunnigle, & 
Lavelle, 2010, pp. 152-153) 

 
พชัรา  สินลอย, ศตวรรษ  จนัทร์แป้น, ทชัชกร  ภูวดิษยคุณ และมุทิตา  มากวจิิตร์.   

(2556).  โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจระดับสถานีต ารวจ.  กรุงเทพฯ: ส านกังาน 
กองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.).   

McDonnell, A., Lamare, R., Gunnigle, P., & Lavelle, J.  (2010).  Developing  
tomorrow's leaders-Evidence of global talent management in multinational 
enterprises.   Journal of World Business, 45(2), 150-160. การอ้างองิคร้ังต่อมา 

พชัรา  สินลอยมา และคนอ่ืน ๆ 
(2556) 
(McDonnell et al.  (2010) 

การอ้างองิคร้ังต่อมา 
(พชัรา  สินลอยมา และคนอ่ืน ๆ, 
2556)  
(McDonnell et al., 2010) 
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ผู้แต่ง 
5 คน 

การอ้างองิคร้ังแรก 
สุวารี  เจริญมุขยนนัท,์ ถาวร สกลุ
พาณิชย,์ พชันี ธรรมวนันา, 
อนุชิต สวา่งแจง้ และณฐัธิดา สุข
เรืองรอง (2556, น. 27-29) 
Buonora, Chiavarini, Salmasi,  
Giaimo, & Minelli (2013) 

การอ้างองิคร้ังแรก 
(สุวารี  เจริญมุขยนนัท,์ ถาวร สกุล
พาณิชย,์ พชันี ธรรมวนันา, อนุชิต 
สวา่งแจง้ และณฐัธิดา สุขเรืองรอง, 
2556, น. 27-29) 
(Buonora, Chiavarini, Salmasi,  
Giaimo, & Minelli, 2013) 

 
สุวารี  เจริญมุขยนนัท, ถาวร  สกุลพาณิชย,์ พชันี  ธรรมวนันา, อนุชิต สวา่งแจง้  

และณฐัธิดา  สุขเรืองรอง.  (2556).  การศึกษาสถานการณ์การให้บริการ
สุขภาพกับชาวกัมพูชาท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา: กรณีศึกษา จังหวดัสระแก้ว 
จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556.  นนทบุรี: ส านกังานวจิยั
เพ่ือการพฒันาหลกัประกนัสุขภาพไทย. 

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. 

การอ้างองิคร้ังต่อมา 
สุวารี  เจริญมุขยนนัท ์และ 
คนอ่ืน ๆ, 2556) 
Buonora et al. (2013) 

การอ้างองิคร้ังต่อมา 
(สุวารี  เจริญมุขยนนัท ์ และคนอ่ืน 
ๆ, 2556) 
(Buonora et al., 2013) 

ผู้แต่ง 
6 คน  

การอ้างองิคร้ังแรก 
ทศันยั  ขนัตยาภรณ์, พสุภา  
ชินวรโสภาค, นฐัวฒิุ  สิงห์กลุ, 
ศศิธร ศิลป์วฒุยา, นงลกัษณ์  
ดิษฐวงษแ์ละกฤติกา  พนธนสาร  
(2555) 
Mikosch, Hadrawa, Laubreiter, 
Brandl, Pilz, Stettner, & Grimm 
(2010) 

การอ้างองิคร้ังแรก 
(ทศันยั  ขนัตยาภรณ์,  พสุภา  
ชินวรโสภาค, นฐัวฒิุ  สิงห์กลุ, 
ศศิธร  ศิลป์วฒุยา, นงลกัษณ์  ดิษฐ
วงษ ์และกฤติกา  พนาธนสาร,  
2555) 
(Mikosch, Hadrawa, Laubreiter, 
Brandl, Pilz, Stettner, & Grimm, 
2010) 

 
ทศันยั  ขนัตยาภรณ์, พสุภา  ชินวรโสภาค, นฐัวฒิุ  สิงห์กลุ, ศศิธร  ศิลป์วฒุยา, 

นงลกัษณ์  ดิษฐวงษ ์และกฤติกา  พนาธนสาร.  (2555).  การคาดประมาณ 
ประชากรข้าชาติเพ่ือพัฒนาบริการอนามยัแม่และเดก็ใน กทม.  นนทบุรี:  
สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข. 

 
Mikosch, P., Hadrawa, T., Laubreiter, K., Brandl, J., Pilz, J., Stettner, H., & 

Grimm,G.  (2010).  Effectiveness of respiratory-sinus-arrhythmia 
biofeedback on state-anxiety in patients undergoing coronary angiography.  
Journal of Advanced Nursing, 66(5), 1101-1110. การอ้างองิคร้ังต่อมา 

ทศันยั  ขนัตยาภรณ์ และ 
คนอ่ืนๆ (2555) 
Mikosch et al.  (2010) 

การอ้างองิคร้ังต่อมา 
(ทศันยั  ขนัตยาภรณ์ และ 
คนอ่ืนๆ, 2555) 
(Mikosch et al., 2010) 
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ผู้แต่งตั้งแต่ 

7 คนขึน้ไป  

ปรีดา  อุ่นเรือน และคนอ่ืน ๆ 

(2553) 

 

Arca et al.  (2014) 

(ปรีดา  อุ่นเรือน และคนอ่ืน ๆ,  

2553) 

 

(Arca et al., 2014) 

ปรีดา  อุ่นเรือน, สมชาย  ตระกลูกิจ, ไพบูลย ์ ใจดี, วฒันา  เกียรติรัตน,์ สุวรรณ   

เป่ียมไสว, วไิลพร  คล่องการเรียน, … บงัอร  กนกงาม.  (2553).  การจัดการ
ระบบสารสนเทศสาหรับ CEO  (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: ซีอีโอเพรส. 

  Arca, M., Papachristoforou, A., Mougel, F., Rortais, A., Monceau, K., Bonnard, 

O., … Arnold, G.  (2014).  Defensive behaviour of Apis mellifera against 

Vespa velutina in France: Testing whether European honeybees can develop 

an effective collective defense against a new predator.  Behavioural 

Processes, 106, 122–129. doi: 10.1016/j.beproc.2014.05.002 
 

การอ้างองิผู้แต่ง  3- 6 คน  (การเขียนอ้างองิแบบแทรกในเน้ือหา)  คร้ังแรกให้ระบุช่ือผู้แต่งทุกคน โดยใช้เคร่ืองหมายจุลภาค (,) คัน่ระหว่างผู้แต่งแต่ละคน ก่อนช่ือผู้แต่งคนสุดท้าย

ให้คัน่สุดท้ายด้วยค าว่า “และ”ส าหรับการอ้างองิภาษาไทย ส่วนภาษาองักฤษให้เช่ือมด้วยเคร่ืองหมาย & หรือ and ส่วนการอ้างองิคร้ังต่อมาให้ ระบุ ช่ือผู้แต่งคนแรกตามด้วย “คน

อ่ืน ๆ/หรือคณะ” ส าหรับภาษาต่างประเทศ ระบุช่ือผู้แต่งแล้วตามด้วย “et al.” ผู้แต่งตั้งแต่ 7 คน ขึน้ไป (การเขียนอ้างองิแบบแทรกในเน้ือหา)  ให้ระบุเฉพาะช่ือผู้แต่งคนแรก และ

ตามด้วยค าว่า “และคนอ่ืน ๆ” ส าหรับรายการอ้างองิภาษาไทย ส่วนรายการอ้างองิภาษาองักฤษใช้ค าว่า “et al.” 
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รูปแบบ การอ้างองิในเน้ือหา รายการอ้างองิหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 
 หน้าข้อความ หลงัข้อความ  

ผู้แต่งเป็นกลุ่ม 
บุคคลหรือนติ ิ
บุคคล 

ส านกังานกองทุนสนนัสนุนการ
วจิยั (สกว., 2557, น. 70-71) 

World Health Organization 
(WHO, 2013, pp. 37-38) 

( (ส านกังานกองทุนสนนัสนุนการ 
   วจิยั [สกว.], 2557, น. 70-71) 

(  (World Health Organization  
[WHO], 2013, pp. 37-38)   

ส านกังานกองทุนสนนัสนุนการวจิยั.  (2557).  นกัวจิยั สกว. คิดสูตรอลัลอยผลิต 
ช้ินส่วนขอ้ต่อเคร่ืองประดบัเงิน.  Update, 29(352), 70-71. 

World Health Organization.  (2013).  World health statistics 2013.  Geneva,  
Switzerland: Author. 

การอ้างองิคร้ังต่อมา 
สกว. (2557, น. 70-71) 
WHO (2013, pp. 118-119) 

การอ้างองิคร้ังต่อมา 
(สกว., 2557, น. 70-71) 
(WHO, 2013, pp. 118-119)    

ผู้แต่งเป็นกลุ่ม บุคคลหรือนิต ิบุคคล ได้แก่ หน่วยงาน ราชการ หรือ กลุ่มบุคคล การอ้างองิคร้ังแรก ใช้ช่ือเตม็ส่วน การอ้างองิคร้ังต่อไปใช้ช่ือ อกัษรย่อ 

ผู้แต่งมี
ฐานันดรศักดิ์,  

บรรดาศักดิ์,  
 

สมณศักดิ์ 
 

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี, สมเด็จพระ  (2557) 

ลกัษณาจนัทร  เลาหพนัธ์ุ, 
คุณหญิง (2554) 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยทุธ์  
ปยตฺุโต) (2556)   

(เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี, สมเด็จพระ, 2557) 

(ลกัษณาจนัทร  เลาหพนัธ์ุ, 
คุณหญิง, 2554) 

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยทุธ์  
ปยตฺุโต), 2556)  

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี, สมเด็จพระ.  (2557).  อันมทิีพเนตรส่องไป. 
กรุงเทพฯ: ไซเบอร์พร้ินทก์รุ๊ป. 

ลกัษณาจนัทร  เลาหพนัธ์ุ, คุณหญิง.  (2554).  มหาวทิยาลยัไทยกบัการกา้วเขา้สู่ 
ประชาคมอาเซียน.  ข่าวสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลยัมหิดล, 37(3), 6-12. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยทุธ์  ปยตฺุโต).  (2556).  ปรัชญาการศึกษาของไทยภาค 
พทุธธรรม: แกนน าการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ผลิธมัม.์ 
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ผู้รวบรวม/
บรรณาธิการ 
 
 
 

พงศธร  คชเสรี, ธนนัดา   
ตระการวนิช และเกรียงศกัด์ิ   
วารีแสงทิพย ์(2557) 
 
Murthy (2011) 

(พงศธร  คชเสรี, ธนนัดา   
ตระการวนิช และเกรียงศกัด์ิ    
วารีแสงทิพย,์ 2557) 
 
(Murthy, 2011) 

พงศธร  คชเสรี, ธนนัดา  ตระการวนิช และเกรียงศกัด์ิ   วารีแสงทิพย.์  (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 

ส. พลายนอ้ย  (2559) 
 

(ส. พลายนอ้ย,  2559) ส. พลายนอ้ย.  (2559).  ขนุนางสยาม ประวติัศาสตร์ "ข้าราชการ" ทหารและพล 
เรือน (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: มติชน. 

หนังสือไม่
ปรากฏช่ือผู้แต่ง 

อุตสาหกรรมอัญมณี (2553) 

(***หากช่ือเร่ืองยาวมากไม่ตอ้ง
ใส่ทั้งหมดใหใ้ส่เตม็ใน
บรรณานุกรมทา้ยเล่ม) 

ASEAN Economic Community 
Blueprint 2025 (2015) 

(อุตสาหกรรมอัญมณี, 2553) 

 

 
 
(ASEAN Economic Community 
Blueprint 2025, 2015) 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยกับผลกระทบจากวิกฤตหนีส้าธารณะใน 
สหภาพยโุรป.  (2553).  กรุงเทพฯ: สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและ  
เคร่ืองประดบัแห่งชาติ. 

 
 
ASEAN Economic Community Blueprint 2025.  (2015).  Jakarta, Indonesia:  

ASEAN.  
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ช่ือผู้แต่งและปีที่
พมิพ์เหมือนกนั 
แต่ต่างช่ือเร่ือง 

สญัญา  สญัญาววิฒัน์ (2551 ก) 
 
สญัญา  สญัญาววิฒัน์ (2551 ข) 
 

Marshall (2014 a) 
    
Marshall (2014 b) 

(สญัญา  สญัญาววิฒัน์, 2551 ก) 
 
(สญัญา  สญัญาววิฒัน์, 2551 ข) 
 

(Marshall, 2014 a)   
 
(Marshall, 2014 b) 

สญัญา  สญัญาววิฒัน์.  (2551 ก).  ทฤษฎแีละกลยทุธ์การพัฒนาสังคม.  กรุงเทพฯ:  
ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สญัญา  สญัญาววิฒัน์.  (2551 ข).  สังคมวิทยาองค์การ.  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

Marshall, J.  (2014 a).   Mirror neurons.  Proceedings of the National Academy  
of Sciences, 111(18), 6531. 

Marshall, J.  (2014 b).  Inner workings: Protein secretion.  Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 111(25), 9021. 

หนังสือแปล 
 
 
 
 

คอตเลอร์ และเลวติต ์(2557) 
 

 
Trebbi (2014)  

(คอตเลอร์ และเลวติต,์  2557) 
 

 
(Trebbi, 2014) 

คอตเลอร์, ฟิลิป และเลวติต,์ ธีโอดอร์.  (2557).  การบริหารการตลาด [Harvard  
business review on reinventing your marketing] (ณฐัยา  สินตระการผล, ผู ้
แปล).  กรุงเทพฯ: เอก็ซ์เปอร์เน็ท. 

Trebbi, J.-C.  (2014).  The art of pop-up: Magical world of three-dimensional  
books.  (T. Corkett, Trans).  Barcelona, Spain: Promo Press. 
 

การอ้างองิ

เอกสารทุตยิภูม ิ 

(อ้างถงึใน) 

 Bazzano (2011 อา้งถึงใน วโิรจน์  

สารรัตนะ, 2556, น. 47) 

Bennett (2000 as cited in Stone, 

2013) 

(Bazzano, 2011 อา้งถึงใน วโิรจน์  

สารรัตนะ, 2556, น. 47) 

(Bennett, 2000 as cited in Stone, 

2013) 

วโิรจน์  สารรัตนะ.  (2556).  กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา: กรณีทัศนะต่อ 

การศึกษาศตวรรษท่ี 21.  กรุงเทพฯ: ทิพยว์สุิทธ์ิ. 

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

Wiley. 
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บทความใน 

หนังสือ หรือ 

บทในหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประยรู  ศรีประสาธน์ (2555) 

 

 

 

Han (2012, pp. 161-162)  

 

 

 

(ประยรู  ศรีประสาธน,์ 2555) 

 

 

 

(Han, 2012, pp. 161-162) 

ช่ือผูแ้ต่งบทความหรือบท.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือบทความหรือบท.  ใน ช่ือ บรรณาธิการ  

(บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.), ช่ือหนังสือ (น. เลขหนา้).  สถานท่ีพิมพ:์ 

ส านกัพิมพ.์ 

ประยรู  ศรีประสาธน์.  (2555).  แผนพฒันาการศึกษาไทย.  ใน มหาวทิยาลยัสุโขทยั-   

ธรรมาธิราช.  บณัฑิตศึกษา.  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์, ประมวลสาระนโยบาย

และการวางแผนการศึกษา หน่วยท่ี 6-9  (เล่ม 2, พิมพค์ร้ังท่ี 8, น. 285- 392).  

นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

Han, W.- J.  (2012).  Bilingualism and academic achievement: Does generation  

status make a different? In C. G. Coll & A. Marks (Eds.), The immigrant 

Paradox in children and adolescents: Is becoming American a 

developmental risk?  (pp. 161-184).  New York: American Psychological 

Association. 

เอกสารการ

ประชุมวชิาการ 

จนัทร์เอ้ือ  เชาวน์ฤทธ์ิ (2557) 

 

 

Williams & Seary (2010) 

(จนัทร์เอ้ือ  เชาวน์ฤทธ์ิ, 2557)  

 

 

(Williams & Seary, 2010) 

จนัทร์เอ้ือ  เชาวน์ฤทธ์ิ.  (2557).  องคป์ระกอบการส่ือสารการด าเนินธุรกิจอยา่ง 

รับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค.  ใน วลัลภ  รัฐ 

ฉตัรานนท ์(บ.ก.), รายงานการประชุม  การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา

ระดับชาติ คร้ังท่ี 5 (น. 3-16 – 3-24).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

Williams, J., & Seary, K.  (2010).  Bridging the divide: Scaffolding the learning  
 experiences of the mature age student.  In J. Terrell (Ed.), Making the Links: 
Learning, Teaching and High Quality Student Outcomes: Proceedings of the 
9th Conference of the New Zealand Association of Bridging Educators (pp. 
104-116). Wellington, New Zealand. 
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รายงานการวจิยั   

 

 

 

 
ชนิตา  รักษพ์ลเมือง  (2551, น.
16) 
 
Bell, Eiser, & McGoldrick  
(2014, p. 20)  

 
(ชนิตา  รักษพ์ลเมือง, 2551, น.16) 
 
 
(Bell, Eiser, & McGoldrick, 
2014, p. 20) 

ผูแ้ต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือเร่ือง (รายงานการวจิยั).  สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
ชนิตา  รักษพ์ลเมือง.  (2551).  การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน สถาบันการศึกษา 

ของสหรัฐอเมริกา (รายงานการวจิยั).  กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขาธิการสภา      
การศึกษา.       

Bell, D., Eiser, D., & McGoldrick, M.  (2014).  Inequality in Scotland:  New 
perspectives  (Research  report).  Edinburgh, Scotland: David Hume 
Institute. 

วทิยานิพนธ์ 
 
 

  

 สุเมธ แสงน่ิมนวล (2556) 
   
  
 Bowler (2010) 
   

  Pope  (2013) 
   

  Mann (2010) 

(สุเมธ แสงน่ิมนวล, 2556) 
 
 
(Bowler, 2010) 
 

(Pope, 2013) 
 

(Mann, 2010) 

สุเมธ  แสงน่ิมนวล.  (2556).  ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์ปกครองส่วน 
ท้องถ่ินในประเทศไทย.  วทิยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสยาม. 

  Bowler, N.  (2010).  Prisoners' mental state: A psychosocial perspective  

(Unpublished doctoral dissertation).  Swansea University, Swansea. 

Pope, S.  (2013).  Parental participation in the child protection process  
(Unpublished master’s thesis).  Swansea University, Swansea. 

Mann, D. L.  (2010).  Vision and expertise for interceptive actions in sport  
(Doctoral dissertation, The University of New South Wales, Sydney, 
Australia).  Retrieved from http://handle.unsw.edu.au/1959.4/44704 
        

http://handle.unsw.edu.au/1959.4/44704
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ราชกจิจา
นุเบกษา   

  
 

สิทธิบัตร 

 พระราชบญัญติัมาตรการของฝ่า
บริหารในการป้องกนั และ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. 2559 (2559) 
 
วฒิุรัตน ์ คงรัตนประเสริฐ (2552) 

(พระราชบญัญติั มาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกนั และ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. 2559, 2559) 

 
(วฒิุรัตน์  คงรัตนประเสริฐ, 2552) 

พระราชบญัญติั มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนั และปราบปรามการทุจริต 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 2559.  (2559, 29 เมษายน).   ราชกิจจานุเษกษา.  เล่มท่ี 133   
ตอนท่ี 38 ก, น. 39-48. 

ช่ือผูป้ระดิษฐห์รือผูส้ร้างสรรค.์  (ปีท่ีอนุมติัสิทธิบตัร).  ช่ือสิทธิบตัรและหมายเลข.    
สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 

วฒิุรัตน์ คงรัตนประเสริฐ.   (2552 ).   เคร่ืองและวิธีการตรวจหาความอ่อนแก่ของ 
ทุเรียนแบบไม่ท าลายโดยใช้การส่ันสะเทือน.  สิทธิบตัรไทย เลขท่ี 26476. 
 

วารสาร หนังสือพมิพ์ 

รูปแบบ การอ้างองิในเน้ือหา รายการอ้างองิหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

 หน้าข้อความ หลงัข้อความ  

บทความ
วารสาร  
 
 
 

ช่ือผูแ้ต่ง (ปีพิมพ,์ น. หรือ p.   
หรือ pp. เลขหนา้) 
จอมพงศ ์ มงคลวนิช   (2557, น. 
45) 
ระชี  ดิษฐจร และสุภทัรา   เอ้ือ 
วงศ ์(2559)   

 
 
  
   

(ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ 
pp. เลขหนา้) 
(จอมพงศ ์  มงคลวนิช, 2557, น. 
45) 
(ระชี  ดิษฐจร และสุภทัรา  เอ้ือวงศ,์  
2559) 
 
 
 
 

ช่ือผูแ้ต่ง.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือบทความ.  ช่ือวารสาร, ปีท่ี (ฉบบัท่ี), เลขหนา้. 
****ช่ือวารสารใช้ตัวเอน 
จอมพงศ ์ มงคลวนิช.  (2557).  การพฒันาแนวทางการรับรองมาตรฐานความรู้และ     

ประสบการณ์วชิาชีพครู.  วารสารครุศาสตร์, 42(2), 31-52. 
ระชี  ดิษฐจร และสุภทัรา เอ้ือวงศ.์  (2559).  การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร 

จดัการคุณภาพของวทิยาลยัพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหมและสงักดั
ส านกังานต ารวจแห่งชาติตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ.  
วารสารพยาบาลต ารวจ, 8(1), 107-115.  เขา้ถึงไดจ้าก file:///C:/Users/                           
Admin/Downloads/65187-152168-2-PB.pdf 
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  Shearer (2012, pp. 31-52) 
 
  Martin (2013, p. 98) 
 
  Cavenagh & Ramadurai  (2017)   

(Shearer, 2012, pp. 31-52) 
 
(Martin, 2013, p. 98) 
 
(Cavenagh & Ramadurai, 2017)   

Shearer, D. A.  (2012).  Management styles and motivation.  Radiology  
Management, 34(5), 47–52. 

Martin, R. L.  (2013).  Rethinking the decision factory.  Harvard Business Review,  
91(10), 96-104.  Retrieved from http://web.a.ebscohost.com 

Cavenagh, N., & Ramadurai, R.  (2017).  On the distances between Latin squares  
and the smallest defining set size.  Journal of Combinatorial Designs, 25(4),  
147–158. https://doi.org/10.1002/jcd.21529 

บทความทีไ่ม่มี
ช่ือผู้แต่ง หรือ
ช่ือผู้เขียน 
บทความ 
 

  “ ช่ือบทความ”  (ปีพิมพ,์ น. หรือ    
  p. หรือ pp. เลขหนา้)  
   “นวตักรรมดิจิทลัยคุ Thailand 
4.0, ”  (2560, น. 71) 

  “Red, rank and romance in 
women viewing men,” (2010, p. 
412) 

(“ช่ือบทความ,” ปีพิมพ,์ น. หรือ p. 
หรือ pp. เลขหนา้)  
(“นวตักรรมดิจิทลัยคุ Thailand 4.0, 
” 2560, น. 71) 
(“Red, rank and romance in 
women viewing men,” 2010, p. 
412) 

ช่ือบทความ.  (ปีพิมพ)์.  ช่ือวารสาร, ปีท่ี (ฉบบัท่ี), เลขหนา้. 
 
นวตักรรมดิจิทลัยคุ Thailand 4.0 โฉมใหม่ของบริการเหนือระดบั.  (2560).  วารสาร   
         ยติุธรรม, 17(1), 70-71. 
Red, rank and romance in women viewing men.  (2010).  Journal of Experimental 

Psychology, 139(3), 399-417. 

หนังสือพมิพ์  
วเิลิศ  ภูริวชัร (2559, น. 26) 

 
 
สมหมาย  จนัทร์เรือง (2559, 15) 
Frogmouth (2013, p. 29) 

 
Coster (2017) 

  
 (วเิลิศ  ภูริวชัร, 2559, น. 26) 
   
  
 (สมหมาย  จนัทร์เรือง, 2559, น. 15)   

(Frogmouth, 2013, p. 29) 
 
(Coster, 2017) 

ช่ือผูแ้ต่ง.//(ปีพิมพ,์ วนั เดือน).//ช่ือบทความ.//ช่ือหนังสือพิมพ์,/หนา้. 
***ช่ือหนังสือพิมพ์ใช้ตัวเอน 
วเิลิศ  ภูริวชัร.  (2559, 8 ธนัวาคม).  รัฐธรรมนูญทางการตลาดเม่ือลูกคา้เป็นใหญ่ใน 

แผน่ดิน.  กรุงเทพธุรกิจ, น. 26. 
สมหมาย  จนัทร์เรือง.  (2559, 21 ธนัวาคม).  กฎมนเทียรบาล.  มติชน.  น. 15. 
Frogmouth, J.  (2013, September 30).  Think like a cat: Mouse dreams.  The New  

York Times, p. 29. 
Coster, D.  (2017, June 12).  Driver who caused man's death is placed into   

dementia care.  Stuff.  Retrieved from http://www.stuff.co.nz/ 

http://web.a.ebscohost.com/
http://www.stuff.co.nz/
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แผ่นพบั/ จุล
สาร/ สูจบิัตร 

 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 
คณะแพทยศาสตร์. ภาควชิา 
ศลัยศาสตร์ (2552) 

Frogmouth  (2013) 

(มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 
คณะแพทยศาสตร์. ภาควชิา
ศลัยศาสตร์, 2552) 

(Frogmouth, 2013) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควชิาศลัยศาสตร์.  (2552).  มารู้  
จักมะเร็งล  าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง ...กันเถอะ [แผน่พบั].  สงขลา: ผูแ้ต่ง. 

 
Frogmouth, T.  (2013).  Think like a cat: Mouse dreams [Brochure].  Birdsville, 

FL: Crazy Chook Press. 

เอกสารของหน่วยงานทีไ่ม่เป็นเล่ม ได้แก่จดหมายเหตุ ค าส่ัง ประกาศ ใช้รูปแบบดงันี ้

ช่ือหน่วยงาน.//(ปีทีพ่มิพ์,/วนัที,่/เดือน).//ช่ือเอกสาร.//เลขทีข่องเอกสาร(ถ้าม)ี. 

การอ้างองิข้อมูลจากโสตทศันวสัดุหรือส่ือวทิยุโทรทศัน์ 

รูปแบบ การอ้างองิในเน้ือหา รายการอ้างองิหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

หน้าข้อความ หลงัข้อความ  

โสตทศันวสัดุ
หรือส่ือวทิยุ
โทรทศัน์ 

 

ประสาน  อิงคนนัท ์(2551) 

ชาตรีเฉลิม  ยคุล, ม.จ (2550)   

 

(ประสาน  อิงคนนัท,์ 2551) 

(ชาตรีเฉลิม ยคุล, ม.จ, 2550) 

ช่ือผูแ้ต่ง.//(ปีพิมพ)์.//ช่ือเร่ือง/[ประเภทส่ือ].//สถานท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 

ประสาน  อิงคนนัท.์  (ผูจ้ดัรายการ).  (2551, 3, 10 ธนัวาคม).  ต้นทุนชีวิตก าไร 
สังคม [แผน่ดินไท].  กรุงเทพฯ: ทีวไีทย ทีวสีาธารณะ (ช่อง 11). 

ชาตรีเฉลิม  ยคุล, ม.จ.  (ผูก้  ากบั).  (2550).  ต านานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
[ภาพยนตร์].  กรุงเทพฯ: พรีเม่ียมเรคคอร์ด. 
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เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ 

รูปแบบ การอ้างองิในเน้ือหา รายการอ้างองิหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

หน้าข้อความ หลงัข้อความ 

   ข้อมูลจาก
เวบ็ไซต์ 

ช่ือผูเ้ขียน (ปี ท่ีจดัท า) 
กระทรวงพาณิชย ์ (2559) 
 
World Health Organization 
(2014) 

(ช่ือผูเ้ขียน, ปี ท่ีจดัท า) 
 (กระทรวงพาณิชย,์ 2559) 
  
(World Health Organization, 2014) 

ผูแ้ต่ง.  (ปี พิมพ)์.  ช่ือบทความ.  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.xxxxxxxxxx 
กระทรวงพาณิชย.์  (2559).  สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย.  เขา้ถึงไดจ้าก 

www2.ops3.moc.go.th 
World Health Organization.  (2014).  Pneumonia.  Retrieved from http://www. 

who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/ 
 รูปแบบทัว่ไปไม่ต้องใส่ วนั เดือน ปี ทีค้่น ยกเว้น แหล่งข้อมูลนั้นอาจมกีารเปลีย่นแปลง 

วกิพิเีดยี   วกิิพีเดีย  (ม.ป.ป.)   
 
  Wikipedia  (n.d.)  

(วกิิพีเดีย, ม.ป.ป.) 
 
(Wikipedia, n.d.) 

วกิิพีเดีย.  (ม.ป.ป).  สยาม.  วนัท่ีสืบคน้ 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                                     

Blog post   
 
ชาญณรงค ์ ราชบวันอ้ย  (2552) 

 
 Stefanie (2014, October 8) 

 
 
(ชาญณรงค ์ ราชบวันอ้ย, 2552)    
  
(Stefanie, 2014, October 8) 

ช่ือผูเ้ขียน.//(ปี,/วนัท่ี/เดือน).//ช่ือเร่ือง/[รูปแบบสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์].       
Retrieved from URL หรือเวบ็ไซตข์องขอ้มูล 

ชาญณรงค ์ ราชบวันอ้ย.  (2552, 15 มีนาคม).  ศพัทบ์ญัญติัการศึกษา [เวบ็บลอ็ก].   
เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.sornor.org/ 

Stefanie.  (2014, October 8).  What a tangled web: Website versus webpage 
[Blog post].  Retrieved from  http://blog.apastyle. org/apastyle/2014/10/                            
what-a-tangled-web-website-versus- webpage.html 
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การตดิต่อส่ือสารส่วนบุคคล 

รูปแบบ การอ้างองิในเน้ือหา รายการอ้างองิหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

หน้าข้อความ หลงัข้อความ 

การ

ตดิต่อส่ือสาร

ส่วนบุคคล 

ณฐัพงษ ์ จารุวรรณพงศ ์(การ

ส่ือสารส่วนบุคคล, 9 สิงหาคม 

2559) 

ณฐัพงษ ์ จารุวรรณพงศ ์(การ

สมัภาษณ์, 9 สิงหาคม 2559) 

G. A. Smith (Interview, October 

5, 2012) 

 G. A. Smith (personal 

communication, October 5, 2012) 

(ณฐัพงษ ์ จารุวรรณพงศ,์ การ

ส่ือสารส่วนบุคคล, 9 สิงหาคม 

2559) 

(ณฐัพงษ ์ จารุวรรณพงศ,์ การ

สมัภาษณ์, 9 สิงหาคม 2559) 

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

2012) 

(G. A. Smith, personal 

communication, October 5, 2012) 

การติดต่อส่ือสารส่วนบุคคล ใหท้ าการอา้งอิงในเน้ือหาโดยไม่

ตอ้งลงรายการในบรรณานุกรม 

 

 

 



15 
 

การอ้างองิภาพและตาราง 

รูปแบบ การอ้างองิในเน้ือหา รายการอ้างองิหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ภาพ 

 

ภาพที ่2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสหกรรมฮาร์ดดิสกไ์ดร์ฟ 
ทีม่า: รยานนัท ์ สิทธาทิพย ์(2553) 

รยานนัท ์ สิทธาทิพย.์  (2553).  การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและเครือข่าย 
การผลิต ศึกษากรณีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ชิน้ส่วนและส่วนประกอบ.    
วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ตาราง 

 

ทีม่า: กมล สงบุญนาค และชยัยทุธ  ชิโนกลุ  (2560) 
 

กมล  สงบุญนาค และชยัยทุธ  ชิโนกลุ.  (2560).  การศึกษาส่วนประสมทาง 
การตลาดในพ้ืนท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย.  สยามวิชาการ, 18(1),  
35-53. 
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***หมายเหตุ 
      1. ค  าวา่ “บรรณานุกรม” จะข้ึนหนา้ใหม่เขียนไวก้ลางหนา้กระดาษ ถา้เป็นภาษาองักฤษใหใ้ชค้  าวา่ Bibliography 
      2. การเขียนบรรณานุกรมแต่ละรายการควรข้ึนบรรทดัใหม่ ถา้รายการเดียวไม่จบในหน่ึงบรรทดั ข้ึนบรรทดัใหม่ ใหย้อ่หนา้เขา้ๆไป 8 ช่อง 

ตวัอกัษร พิมพต์วัท่ี 9 
 

การเว้นระยะการพมิพ์หลงัเคร่ืองหมาย วรรคตอนมีดังนี้ 
             หลงัเคร่ืองหมาย มหพัภาค      ( . )        เวน้ 2 ระยะ 
             หลงัเคร่ืองหมาย จุลภาค         ( , )        เวน้ 1 ระยะ 
             หลงัเคร่ืองหมาย อฒัภาค        ( ; )        เวน้ 1 ระยะ 
             หลงัเคร่ืองหมาย มหพัภาคคู่   ( : )        เวน้ 1 ระยะ 

การตั้งค่าหน้ากระดาษ  
ระยะขอบบน ใหต้ั้งค่าท่ี         1.5  น้ิว  หรือ    3.81  ซม.  
ระยะขอบซา้ย ใหต้ั้งค่าท่ี        1.5  น้ิว  หรือ    3.81  ซม 
ระยะขอบล่าง ใหต้ั้งค่าท่ี         1     น้ิว  หรือ    2.54  ซม. 
ระยะขอบขวา ใหต้ั้งค่าท่ี         1    น้ิว   หรือ    2.54  ซม. 
 

วธีิเรียงบรรณานุกรม  

การเรียงบรรณานุกรมใหห้ลกัการเดียวกบัการเรียงค าในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน หรือ Dictionary ท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป  
โดยค าท่ีมี ตวัสะกดจดัเรียงไวก่้อนค าท่ีมีรูป สระตามล าดบัตั้งแต่ กก - กฮ ดงัน้ี  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 าท่ีข้ึนตน้ดว้ยพยญัชนะตวัเดียวกนั เรียงล าดบัตามรูปสระ ดงัน้ี  อะ อวั อวัะ อา อ า อิ อี อื อุ อู เอะ เอ 
เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 

เรียบเรียงโดย 
วรีะนันท์  พชิิตสถิตพงษ์  

ส านักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวทิยาลัยสยาม 
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บรรณานุกรม 
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 http://stin.ac.th/th/file.pdf 
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