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การอ้างอิง ให้ยึดหลักเกณฑ์การอ้างแบบ The American Psychological Association – APA ซึ่งมี

วิธีการอ้างอยู่สองแบบ คือ 1. การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา (In – text citation)  2. การอ้างอิงแบบท้ายเร่ือง 
(Reference citation) โดยในการอ้างอิงทัง้สองรูปแบบมีหลกัการ ดงันี ้ 
 
1. รูปแบบเอกสารอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา  
 

 ผู้แต่ง 1 คน หากเป็นชาวไทยให้ใส ่ช่ือ - นามสกลุ ตามด้วยปี และเลขหน้า (ช่ือ นามสกลุผู้แตง่,/ปีท่ี
พิมพ์:/หน้า)  เชน่  

.............(เนือ้หาสาระท่ีต้องการอ้างอิง).............. (เชษฐ์ ตงิสญัชลี, 2554: 33) 
               หรือ 
                            เชษฐ์ ตงิสญัชลี (2554: 33) …………(เนือ้หาสาระท่ีต้องการอ้างอิง)………….. 

 

หากเป็นชาวต่างชาติให้ใส่เฉพาะนามสกุล ตามด้วยปี และเลขหน้า (นามสกุลผู้แต่ง,/ปีท่ีพิมพ์:/หน้า)  
เชน่  

.................... (เนือ้หาสาระท่ีต้องการอ้างอิง)........................ (Cameron, 2004: 45) 
               หรือ 
                            Cameron (2004: 45) ………..…… (เนือ้หาสาระท่ีต้องการอ้างอิง)…………….. 

  
 ผู้แต่ง 2 คน กรณีเอกสารภาษาไทย ให้ใส่ค าว่า “และ” ระหว่างผู้แตง่คนท่ี 1 กบัคบัคนท่ี 2 ส่วนกรณี

เอกสารตา่งประเทศให้ใสเ่คร่ืองหมาย “&” ระหวา่งผู้ เขียนคนท่ี 1 กบัคนท่ี 2 เชน่  
 

เอกสารภาษาไทย    
สนุิตย์ เหมนิล และฐากรู สรวงศ์สิริ (2560) ................................................................... 

 

       หรือ 
  .................................................................. (สนุิตย์ เหมนิล และฐากรู สรวงศ์สิริ, 2560)  
 

เอกสารภาษาตา่งประเทศ   
                                            Delaporte & Garnier (1998) .......................................................................  

 

       หรือ 
 

   ........................................................................ (Delaporte & Garnier, 1998) 

การอ้างอิง 

ง’งง. 

การอ้างอิง 
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  ผู้แต่ง 3 – 5 คน ให้อ้างช่ือผู้แตง่ทัง้ 3 – 5 คน ในครัง้แรกของการอ้าง โดยในระหวา่งช่ือคัน่ระหวา่ง
ด้วยจลุภาค  (,)  ขณะท่ีในการอ้างครัง้ตอ่ๆ ไป  ให้ใช้เพียงช่ือของผู้แตง่คนท่ี 1 และตามด้วยค าวา่ “และคณะ”/ 
“et al.” เชน่ 
 การอ้างครัง้แรก ทิพย์อบุล ทิพเลิศ, พลอยระดา ภมีู, และธชัวรรธน์ หนแูก้ว (2559) ............................. 
 การอ้างครัง้ตอ่ไป ทิพย์อบุล ทิพเลิศ และคณะ (2559) .......................................................................... 
 

   ผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า ในทกุครัง้ของการอ้างอิง ให้ใช้เพียงช่ือ – นามสกลุ ของผู้แตง่คนท่ี 1 ตาม
ด้วยค าวา่ “และคณะ”/ “et al.” เชน่  
 

         ชวลิต อธิปัตยกลุ และคณะ (2560) ................................................................................................  
            หรือ 
                       ................................................................................................ (ชวลิต อธิปัตยกลุ และคณะ, 2560)   
 

  เจ้าของผลงานที่เป็นช่ือหน่วยงานของรัฐ เชน่ องค์กร สมาคม ส านกั สถาบนั กอง กรม ฯลฯ และมี
ช่ือปรากฏอยูท่ัง้หนว่ยงานยอ่ยและหนว่ยงานใหญ่  ในการอ้างอิงให้ใสเ่ฉพาะหนว่ยงานยอ่ย เป็นช่ือแรกเทา่นัน้ 
เชน่  
  

            กองโบราณคดี (2555) ................................................................................................................... 
 หรือ 
             ................................................................................................................... (กองโบราณคดี, 2555) 
 

             ช่ือของหน่วยงานที่มีความยาว ให้ใช้ช่ือเตม็ในการอ้างครัง้แรก และในการอ้างอิงครัง้ตอ่ไป ให้ตดัสัน้
ลงโดยใช้เคร่ืองหมายจดุ 3 ตวั หน้าปีท่ีพิมพ์ เชน่ 
 

การอ้างครัง้แรก  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (2559).................. 
 

การอ้างครัง้ตอ่ไป  
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง... (2559) ............................................................................................ 
 

  กรณีท่ีเอกสารไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง ให้ใช้ช่ือของเอกสารแทนช่ือผู้แตง่ เชน่  
 

 รายงานข้อมลูและสภาพการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศน์ในพืน้ท่ีอ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี (2548) .............  
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  กรณีที่มีการอ้างเอกสารมากกว่า 2 รายการ หรือมากกว่า โดยท่ีเป็นผลงานของผู้แตง่คนเดียวกนั 
และหากเป็นปีพิมพ์เดียวกนั ให้ใสอ่กัษร ก ข ค ง ... หรือ a b c d … ตอ่ท้ายปีท่ีพิมพ์ เชน่  
 

 นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2555ก) ...........................................................................................................................
 นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2555ข) ........................................................................................................................... 
             Anderson (2002a) ................................................................................................................................... 
 Anderson (2002b) ...................................................................................................................................  
  

  การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏปีที่พมิพ์ ให้ใช้ ม.ป.ป. หรือ n.d. ในต าแหนง่ปีท่ีพิมพ์ เชน่  
 

 กระทรวงพาณิชย์ (ม.ป.ป.) ..................................................................................................... 
           Smith (n.d.) .........................................................................................................................  
 
 

 การอ้างเอกสารท่ีถูกอ้างไว้ในเอกสารอ่ืน มี 2 แบบ คือ  
 
 

แบบแรก ใช้ “ช่ือผู้แตง่ต้นฉบบั (ปีท่ีพิมพ์ อ้างถึงใน / cited in ช่ือผู้แตง่ท่ีน าข้อมลูมาอ้าง, ปีท่ีพิมพ์)” เชน่  
  

 พงษ์ศกัดิ ์อคัรวฒันากลุ (2557 อ้างถึงใน ชวลิต อธิปัตยกลุ, 2558) ................................................  
 

แบบที่สอง ใช้ “ช่ือผู้แตง่ท่ีน าข้อมลูมาอ้าง (ปีท่ีพิมพ์ อ้างจาก / cited from ช่ือผู้แตง่ต้นฉบบั, ปีท่ีพิมพ์)”  
 

 ชวลิต อธิปัตยกลุ (2559 อ้างจาก ไกรฤกษ์ ศลิาคม, 2559) ............................................................  
 

  การอ้างที่มาของเอกสารหรือภาพที่ใช้ประกอบบทความ ให้ใช้ดงันี ้ภาพท่ี ค าบรรยายภาพ 
ช่ือเจ้าของผลงาน, (ปี: หน้า) เชน่  

 
 

ภาพท่ี 1 หลวงพ่อพระไชยเชษฐา วดัศรีคูณเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู ทีม่า: ธีระวฒัน์ แสนค า (2560: 5) 
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  การอ้างอิงรูปภาพท่ีสืบค้นมาจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ภาพล าดบัท่ี ค าบรรยายภาพ ท่ีมา: Website หรือ URL ท่ีใช้เข้าถึงภาพ (ค้นเม่ือ วนั เดือน ปี) เช่น   
 
 
 
  
 
 
  

 

 
ภาพที ่1 สะพานทางเขา้ป่าค าชะโนดทีส่ร้างข้ึนใหม่ 

ทีม่า: http://pantip.com/topic/32439591 (ค้นเมื่อ 25 ธ.ค.2557) 

 
2. รูปแบบเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
 

 การจดัเรียงเอกสารอ้างอิงให้จดัเรียงรายการตามล าดบัอกัษรช่ือผู้แตง่ โดยแบง่ตามภาษาของเอกสาร 
                 คือ ให้เรียงเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ และเรียงตามล าดบัอกัษรช่ือผู้แตง่ ก - ฮ และ A – Z 

  เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเทา่กนักบัจ านวนท่ีถกูอ้างอิงในเนือ้หา  
  เป็นการแสดงรายการเอกสารท่ีถกูใช้อ้างอิงในเนือ้หาบทความเทา่นัน้ 
  รายการอ้างอิงท่ีมีมากกวา่ 1 บรรทดั ตัง้แตบ่รรทดัท่ี 2 เป็นต้นไป ให้พิมพ์ยอ่หน้าเข้าด้านขวา 0.5 นิว้  
   เชน่ เชษฐ์ ตงิสญัชลี. (2556). สังเวชนียสถานและสถานที่ส าคัญทางพุทธประวัตใินอินเดีย –  

                      เนปาล. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส.  
 

 หนังสือ  
ผู้แตง่./(ปีท่ีพิมพ์)./ช่ือหนังสือ./(พิมพ์ครัง้ท่ี)./สถานท่ีพิมพ์:/ส านกัพิมพ์.   เชน่     
ชวลิต อธิปัตยกลุ. (2555).ฮูปแต้มอีสาน: มุมมองทางด้านประวัตศิาสตร์ ศิลปะพืน้ถิ่นบนแผ่นดนิ 

          อีสาน. อดุรธานี: เต้า-โล้. 
 
 
 

  หนังสือแปล 
ผู้แตง่./(ปีท่ีพิมพ์)./ช่ือหนังสือฉบับแปล./ช่ือผู้แปล, ผู้แปล./(พิมพ์ครัง้ท่ี)./สถานท่ีพิมพ์:/ส านกัพิมพ์. เชน่     

ยอร์ช เซเดส์. (2556). เมืองพระนคร นครวัด นครธม. ปรานี วงศ์เทศ, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว.  
 
 

http://pantip.com/topic/32439591
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  บทความในวารสาร/นิตยสาร 
ผู้แตง่./(ปีท่ีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/ปีที่(ฉบบัท่ี),/เลขหน้า. เชน่     
ไกรฤกษ์ ศลิาคม. (2555). ผู้น าสงัคมในอดุมคตติามหลกัค าสอนของพระพทุธศาสนา. มนุษยศาสตร์และ  
           สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 29(3), 145 - 166. 
 
 

 บทความในหนังสือรวมบทความ 
ช่ือผู้แตง่./(ปีทีพิมพ์). ช่ือบทความในหนงัสือ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ(บรรณาธิการ)./ช่ือหนังสือ./(หน้า)./ครัง้ท่ี

พิมพ.์/สถานท่ีพิมพ์:/โรงพิมพ.์ 
เชน่ 
ภวูดล ศรีธเรศ. (2558). เสือ้ด า แพรเบี่ยง ซิ่นไหม เคร่ืองย้องของเอ้สตรีผู้ ไทสองฝ่ังโขง. ใน สชุานาถ  
            บญุเท่ียง  (บรรณาธิการ), วิจิตรแพรวามรดกภูมิปัญญาสู่ราชินีแห่งไหม. หน้า 73 – 112.   
            ขอนแก่น: ศริิภณัฑ์. 
 
 
 วิทยานิพนธ์ 
ช่ือผู้ เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีท่ีพิมพ์)./ช่ือวิทยานิพนธ์./วิทยานิพนธ์ ช่ือปริญญามหาบณัฑิต/ดษุฎีบณัฑิต  
            ช่ือสาขา ช่ือมหาวิทยาลยั.  
เชน่ 
ไกรฤกษ์ ศลิาคม. (2557). เสรีภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค: การศึกษา 

           เชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน. ดษุฎีนิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา    
              มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น. 
 

 
  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ช่ือผู้แตง่หรือช่ือหนว่ยงาน./(ปีท่ีพิมพ์)./ช่ือเร่ือง./ค้นเม่ือ วนั เดือน ปีท่ีค้น, จาก URL. (ข้อมลูจาก website  
             ของหนว่ยงานตา่งๆ)  
เชน่ 
ชวลิต อธิปัตยกลุ. (2554). ฮูบแต้มฝาผนังสิมอีสาน: การสืบทอดพัฒนาทางงานช่างอีสานก่อน พ.ศ.  

           2500. สืบค้นเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558, จาก http://digital_ collect.lib.buu.ac.th/ojs/ index.  
                php/art/ article/view/2925 
 
 

http://digital_/
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  การสัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ถกูสมัภาษณ์./(วนั เดือน ปีท่ีสมัภาษณ์)./สัมภาษณ์./ต าแหนง่./หนว่ยงานท่ีสงักดัหรือท่ีอยู่.      
 
เชน่ 
ฐากรู สรวงศ์สิริ. (10 สิงหาคม 2557). สัมภาษณ์. เจ้าหน้าท่ีภาคสนามศนูย์ข้อมลูสิทธิมนษุยชน 
           และสนัตภิาพ.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




