
 

 

คู่มือการอ้างองิเอกสาร 
 

1. การอา้งอิงในเน้ือหา เพ่ือบอกแหล่งท่ีมาของขอ้ความนั้น ใหใ้ชว้ธีิการอา้งอิงแบบนาม-ปี โดยระบุช่ือผูเ้ขียน
(ไม่ใชค้  าน าหนา้นาม) ปีพิมพ ์และ/หรือเลขหนา้เอกสารไวข้า้งหนา้หรือขา้งหลงัของขอ้ความท่ีตอ้งการ
อา้งอิง เช่น  
ตวัอย่างการอ้างองิหน้าข้อความ 
จอมพงศ ์มงคลวนิช (2557, หนา้ 45-46)   
Mongkhonvanit (2014, p. 45)    
Mongkhonvanit (2014, pp. 50-53)    
Tracy & Bowler (2014)    
ตวัอย่างการอ้างองิหลงัข้อความ  
………………(จอมพงศ ์มงคลวนิช, 2557, หนา้ 45-46) 
………………(Mongkhonvanit, 2014, p. 45) 
………………(Mongkhonvanit, 2014, pp. 50-53) 
………………(Tracy & Bowler, 2014) 

2. การอา้งอิงทา้ยบทความใหร้วบรวมเอกสารท่ีใชอ้า้งอิงไวท้า้ยบทความ โดยใชรู้ปแบบการอา้งอิงตามรูปแบบ 
APA 6th จดัเรียงตามล าดบัอกัษรช่ือผูเ้ขียนโดยไม่แยกประเภทของเอกสาร และใหเ้รียงตามล าดบั อกัษร
ภาษาไทยก่อน แลว้ตามดว้ยอกัษรภาษาองักฤษ 

3. ถา้เอกสารท่ีช่ือผูแ้ต่งและปีท่ีพิมพซ์ ้ ากนั ตอ้งใส่ล าดบั ก,ข,ค, ส าหรับภาษาองักฤษใส่ a, b, c,ในวงเลบ็ของปี 
4. ค าวา่ “และคณะ” ใชอ้า้งอิงในเน้ือหาท่ีมีผูแ้ต่ง 3 คนข้ึนไป ส่วนบรรณานุกรมทา้ยบทความ ระบุช่ือผูแ้ต่งทุกคน 
ตวัอย่างการอ้างองิท้ายบทความ/Reference 
หนงัสือ ผูแ้ต่ง 1 คน 
ช่ือนามสกลุผูแ้ต่ง . (ปีท่ีพิมพ)์ . ช่ือหนังสือ  (พิมพค์ร้ังท่ี 

หากพิมพค์ร้ังท่ี 1 ไม่ตอ้งใส่ ใหใ้ส่เฉพาะพิมพค์ร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป ). สถานท่ีพิมพ ์: ส านกัพิมพ ์. 
 
 
 
 
 
หนงัสือ ผูแ้ต่ง 2 คน 
"ช่ือนามสกลุผูแ้ต่งคนท่ี 1"  และ "ช่ือนามสกลุผูแ้ต่งคนท่ี 2" . (ปีท่ีพิมพ)์ . ช่ือหนังสือ  (พิมพค์ร้ังท่ี 

หากพิมพค์ร้ังท่ี 1 ไม่ตอ้งใส่ ใหใ้ส่เฉพาะพิมพค์ร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป ). สถานท่ีพิมพ ์: ส านกัพิมพ ์. 
 
 
 

ตัวอย่าง 
จอมพงศ ์มงคลวนิช. (2555). การบริหารองค์การและบคุลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

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

 ตัวอย่าง 
พงศธร คชเสรี และเกรียงศกัด์ิ วารีแสงทิพย.์ (2557). Nephrology board review 2014. กรุงเทพฯ: สมาคมโรค

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



 

 

หนงัสือ ผูแ้ต่ง 3 คนข้ึนไป 
ใส่ช่ือสกลุผูแ้ต่งคนแรก , ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 2 , ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 3  และ ช่ือผูแ้ต่งคนสุดทา้ย . (ปีท่ีพิมพ)์ . ช่ือหนังสือ  

(พิมพค์ร้ังท่ี หากพิมพค์ร้ังท่ี 1 ไม่ตอ้งใส่ ใหใ้ส่เฉพาะพิมพค์ร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป ). สถานท่ีพิมพ ์: 
ส านกัพิมพ ์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนงัสือ ผูแ้ต่งเป็นบรรณาธิการ 
ช่ือนามสกลุผูแ้ต่ง . (บ.ก.). (ปีท่ีพมิพ)์ . ช่ือหนังสือ  (พิมพค์ร้ังท่ี 

หากพิมพค์ร้ังท่ี 1 ไม่ตอ้งใส่ ใหใ้ส่เฉพาะพิมพค์ร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป ). สถานท่ีพิมพ ์: ส านกัพิมพ ์. 
 
 
 
 
 
 
หนงัสือ ผูแ้ต่งเป็นนิติบุคคล 
ช่ือนิติบุคคล . (ปีท่ีพิมพ)์ . ช่ือหนังสือ  (พิมพค์ร้ังท่ี 

หากพิมพค์ร้ังท่ี 1 ไม่ตอ้งใส่ ใหใ้ส่เฉพาะพิมพค์ร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป ). สถานท่ีพิมพ ์: ส านกัพิมพ ์. 
 
 
 
 
 
หนงัสือแปล 
ช่ือผูแ้ต่งดั้งเดิม . (ปีท่ีพิมพ)์ . ช่ือหนังสือฉบับแปล . (ช่ือผูแ้ปล, ผูแ้ปล) . (พิมพค์ร้ังท่ี 

หากพิมพค์ร้ังท่ี 1 ไม่ตอ้งใส่ ใหใ้ส่เฉพาะพิมพค์ร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป ). สถานท่ีพิมพ ์: ส านกัพิมพ ์. 
 
 
 

 ตัวอย่าง 
สุวารี เจริญมุขยนนัท,์ ถาวร สกลุพาณิชย,์ พชันี ธรรมวนันา, อนุชิต สวา่งแจง้ และณฐัธิดา  สุขเรืองรอง. 

(2556). การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับชาวกัมพูชาท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา: 
กรณีศึกษา จังหวดัสระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556. นนทบุรี: ส านกั
งานวจิยัเพ่ือการพฒันาหลกัประกนัสุขภาพไทย. 

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. 

 ตัวอย่าง 
ลีลาภรณ์  บวัสาย. (บ.ก.). (2549). เศรษฐกิจพอเพียง: ร่วมเรียนรู้ สานข่ายขยายผล. กรุงเทพฯ: ส านักงาน

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

 ตัวอย่าง 
ส านกังานกองทุนสนนัสนุนการวจิยั. (2557). นักวิจัย สกว. คิดสูตรอัลลอยผลิตชิน้ส่วนข้อต่อเคร่ืองประดบั

เงิน. กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง. 
 

 ตัวอย่าง 
คอตเลอร์, ฟิลิป และเลวติต,์ ธีโอดอร์. (2557). การบริหารการตลาด [Harvard business review on reinventing 

your marketing] (ณฐัยา สินตระการผล, ผูแ้ปล). กรุงเทพฯ: เอก็ซ์เปอร์เน็ท. 
Trebbi, J. C. (2014). The art of pop-up: Magical world of three-dimensional books. (T. Corkett, Trans). 

Barcelona, Spain: Promo Press. 



 

 

หนงัสือ รายงานการประชุม เอกสารการประชุมวชิาการ หรือบทความในหนงัสือ (หนงัสือรวมบทความหลาย
เร่ือง ผูแ้ต่งหลายคน) 
ช่ือผูแ้ต่ง . (ปีท่ีพิมพ)์ . ช่ือบทความหรือช่ือเร่ืองของบท . ใน ช่ือบรรณาธิการ  (บ.ก.), ช่ือการประชุม  (หนา้ 

ใส่เลขหนา้ ). สถานท่ีพิมพ ์: ส านกัพิมพ ์. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความในวารสาร 
ช่ือผูเ้ขียนบทความ . (ปีท่ีพิมพ)์ . ช่ือบทความ . ช่ือวารสาร . ปีท่ี  (ฉบบัท่ี) , เลขหนา้ .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความในหนงัสือพิมพ ์
ช่ือผูเ้ขียนบทความ . (ปีท่ีพิมพ,์ วนั เดือน) . ช่ือบทความ . ช่ือหนังสือพิมพ์ , หนา้ .  
 
 
 
 
 
  

 ตัวอย่าง 
จนัทร์เอ้ือ เชาวน์ฤทธ์ิ. (2557). องคป์ระกอบการส่ือสารการด าเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

พลงังานและสาธารณูปโภค . ใน วลัลภ รัฐฉัตรานนท์ (บ.ก.), รายงานการประชุม การประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ คร้ังท่ี 5 (หนา้ 3-16 – 3-24). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

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.  

 
 

 ตัวอย่าง 
จอมพงศ ์มงคลวนิช. (2557). การพฒันาแนวทางการรับรองมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพครู. 

วารสารครุศาสตร์, 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 

 ตัวอย่าง 
สมหมาย จนัทร์เรือง. (2559, 21 ธนัวาคม). กฎมนเทียรบาล. มติชน. หนา้ 15. 
Johnstone, B. F. (1992, May 28). Treaty claim upheld. The Daily Telegraph, p. 2. 



 

 

วทิยานิพนธ์ และการคน้ควา้อิสระ(สารนิพนธ์) 
ช่ือผูแ้ต่ง . (ปีท่ีพิมพ)์ . ช่ือวิทยานิพนธ์ . (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). สถานท่ีพิมพ ์: สถาบนั . 
ช่ือผูแ้ต่ง . (ปีท่ีพิมพ)์ . ช่ือวิทยานิพนธ์ . (วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต). สถานท่ีพิมพ ์: สถาบนั . 
ช่ือผูแ้ต่ง . (ปีท่ีพิมพ)์ . ช่ือวิทยานิพนธ์ . (การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต). สถานท่ีพิมพ ์: สถาบนั . 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้มูลจากโสตทศันวสัดุหรือส่ือวทิยโุทรทศัน์ 
ช่ือผูแ้ต่ง . (ปีท่ีพิมพ)์ . ช่ือเร่ือง . [ประเภทส่ือ] . สถานท่ีพิมพ ์: ส านกัพิมพ ์.  
 
 
 
 
 
 
ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
ประเภท เวบ็ไซต ์
ช่ือผูแ้ต่งหรือช่ือหน่วยงาน . (ปีท่ีพิมพ)์ . ช่ือเร่ือง . เขา้ถึงไดจ้าก ใส่ URL .  
 
 
 
 
 
 
ประเภท Wikipedia 
ช่ือผูแ้ต่งหรือช่ือหน่วยงาน . (ม.ป.ป.). ช่ือเร่ือง . วนัท่ีสืบคน้ ใส่วนั เดือน ปี , จาก ใส่ URL .  
 
 
 
 
ประเภท Blogpost 

 ตัวอย่าง 
สุเมธ แสงน่ิมนวล. (2556). ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย. 

(วทิยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัสยาม. 
  Bowler, N. (2010). Prisoners' mental state: A psychosocial perspective (Unpublished doctoral dissertation). 

Swansea University, Swansea. 

 ตัวอย่าง 
ประสาน อิงคนนัท.์ (ผูจ้ดัรายการ). (2551, 3, 10 ธนัวาคม). ต้นทุนชีวิตก าไรสังคม [แผ่นดินไท]. กรุงเทพฯ: 

ทีวไีทย ทีวสีาธารณะ (ช่อง 11). 

 

 ตัวอย่าง 
กระทรวงพาณิชย.์ (2559). สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย. เขา้ถึงไดจ้าก www2.ops3.moc.go.th 

World Health Organization. (2014). Pneumonia. Retrieved from 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/ 

 
                       

 ตัวอย่าง 
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, 2017, from https://en.wikipedia.org/ wiki/Quality_ 

assurance 
 
                       



 

 

ช่ือผูแ้ต่งหรือช่ือหน่วยงาน . (ใส่ปีท่ีพิมพ ์, ใส่วนัท่ี  ใส่เดือน ). ช่ือเร่ือง  [เวบ็บลอ็ก]. เขา้ถึงไดจ้าก ใส่ URL . 
 
 
 
 
 
 
ประเภท facebook/fanpage 
ช่ือผูแ้ต่งหรือช่ือหน่วยงาน . (ใส่ปีท่ีพิมพ ์, ใส่วนัท่ี  ใส่เดือน ). ช่ือเร่ือง  [เฟซบุ๊ก]. เขา้ถึงไดจ้าก ใส่ URL . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ 
ใหท้ าการอา้งอิงในเน้ือหาไดโ้ดยไม่ตอ้งลงรายการในการอา้งอิงทา้ยบทความ/Reference 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหา 
ณฐัพงษ ์จารุวรรณพงศ ์(การส่ือสารส่วนบุคคล, 9 สิงหาคม 2559) 

ณฐัพงษ ์ จารุวรรณพงศ ์(การสมัภาษณ์, 9 สิงหาคม 2559) 

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

 G. A. Smith (personal communication, October 5, 2012) 

 ตัวอย่าง 
ชาญณรงค ์ราชบวันอ้ย. (2552, 15 มีนาคม). ศพัทบ์ญัญติัการศึกษา [เวบ็บลอ็ก].   

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sornor.org/ 
Stefanie. (2014, October 8). What a tangled website versus webpage [Blog post]. Retrieved from 

https://blog.apastyle.org/apastyle/2014/10/what-a-tangled-website.html 
 
                       

 ตัวอย่าง 
Fda Thai. (2562, 12 ธนัวาคม). อย. ชวนส่งความสุข เพ่ือสุขภาพ ดว้ยกระเชา้ผลิตภณัฑท์างเลือกสุขภาพ ลด

โรค NCDs [เฟซบุ๊ก]. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook.com/FDAThai/posts/2745343592199452 
American Red Cross. (2009, October 17). Red Cross workers in American Samoa: 2 stories [Facebook 

page]. Retrieved from https://www.facebook.com/notes/american-red- cross/red-cross-workers-
in-american-samoa-2-stories/178265261423  

Weta Workshop. (n.d.). Timeline [Facebook page]. Retrieved March 31, 2014, from 
https://www.facebook.com/WetaWorkshop  

                      



 

 

การอา้งอิงภาพและตาราง 
ตวัอยา่งการอา้งอิงรูปภาพในเน้ือหา 

 

ภาพที ่2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสกไ์ดร์ฟ 
ทีม่า: รยานนัท ์ สิทธาทิพย ์(2553) 

*** กรณีท่ีภาพนนั้นไดสื้บคน้มาจาก Google  ใหใ้ส่ท่ีอยูข่อง URL ของภาพท่ีสืบคน้ไวใ้ตภ้าพ และไม่ตอ้งลง
รายการบรรณานุกรมทา้ยเล่ม 

การอา้งอิงรูปภาพทา้ยบทความ (Reference citation) หรืออา้งอิงบรรณานุกรมทา้ยบทความ (Bibliography) 
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