รูปแบบการเขียนอ้างอิงและลงรายการเอกสารอ้างอิง
สําหรับการเขียนอ้างอิงกําหนดให้ใช้การอ้างอิงแบบ APA และใช้การอ้างอิงในเนื้อหาแบบระบบตัวเลข
(Number System) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ตัวเลขแทนชื่อผู้เขียนเอกสาร ทั้งนี้การอ้างอิงในเนื้อหา สามารถกระทําได้ 2
วิธี คือ
แบบที่ 1 ระบุชื่อผู้เขียน และวงเล็บหมายเลขเอกสารกํากับ แล้วตามด้วยข้อความที่คัดลอกมา อ้างมา
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์และคณะ [1] ระบุว่า “หัวข้อวิจัยอาจได้มาจากตัวผู้วิจัยเอง จากบุคคลภายนอกหรือจาก
แหล่งภายนอก จากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัย จากคณะผู้ร่วมวิจัยกับผู้วิจัย และจากเอกสารวิจัย…”
แบบที่ 2 พิมพ์ข้อความที่คัดลอกมา อ้างมาก่อน แล้วตามด้วยวงเล็บหมายเลขเอกสารกํากับ
... “หัวข้อวิจัยอาจได้มาจากตัวผู้วิจัยเอง จากบุคคลภายนอกหรือแหล่งภายนอก จากหน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้วิจัย จากคณะผู้ร่วมกับผู้วิจัย หรือเอกสารวิจัย” [1]

อย่างไรก็ดี เพื่อความน่าเชื่อถือทางวิชาการและการนําไปใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง ผู้เขียนควรตรวจสอบ
แหล่งที่มาของเอกสารที่นํามาอ้างอิงให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพราะข้อคิดเห็น เนื้อหา รวมทั้งการใช้ภาษาในบทความ
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน
การระบุหมายเลขเอกสารกํากับ
 เอกสารเล่มใดอ้างถึงในบทความก่อน ให้ใส่ตัวเลขตามลําดับของการอ้างอิงที่ปรากฏในบทความนั้น
เรียงจาก [1]…[N] โดยไม่พิจารณาว่าอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งเป็นอักษรใด ไม่ต้องเรียงตามตัวอักษร
ไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสาร
 ในกรณีที่มีการอ้างอิงซ้ําให้ใช้ตัวเลขเดิมที่เคยใช้อ้างอิงมาก่อนแล้ว
ตัวอย่าง คําจํากัดความของมัลแวร์
สัญญา คล่องในวัย [1] กล่าวถึงมัลแวร์ว่า “มัลแวร์คือ
ซอฟต์แวร์ที่มีเจตนาร้าย (Malicious Software) เพื่อใช้
อธิบายถึงเหล่าบรรดาโปรแกรม หรือไวรัสที่มีเจตนาร้าย
ต่อระบบคอมพิวเตอร์อย่างจงใจ รวมถึง หนอนและโทร
จัน” ขณะที่นรินทร์ พนาวาส [2] ให้นิยามไว้ว่ามัลแวร์เป็น
โปรแกรมประเภทที่ไม่หวังดีต่อระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้
อาจได้ รั บ ข่ า วสารและข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ โดยไม่ รู้ ตั ว และ

โปรแกรมเหล่านี้อาจเข้ามาฝังตัวในเครื่ องคอมพิว เตอร์
ของผู้ใช้งานแล้วอาจทําให้เกิดอาการผิดปกติของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ระหว่างการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้
งานที่ ช้ า ลง มี ก ารแสดงหน้ า ต่ า งโฆษณาสิ น ค้ า ขึ้ น
ตลอดเวลา จนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้
และต้องเปิด-ปิด เครื่องใหม่ เป็นต้น

แนวทางการลงรายการอ้างอิงท้ายวารสาร

 ผู้แต่ง
1. ผู้แต่งชาวไทย ใส่ ชื่อและ นามสกุล
เช่น
มงคล เดชนครินทร์
2. ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ใส่ นามสกุลและตามด้วยชื่อแรก ชื่อกลางโดยใช้อักษรย่อ เช่น
Josiah Willard Gibbs
ลงเป็น
Gibbs, J. W.
3. ผู้แต่งที่มีบรรดาศักดิ์หรือราชสกุล ให้ใส่ชื่อ นามสกุล และใส่เครื่องหมาย , ไว้ด้านหลัง
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ลงเป็น
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
4. ผู้แต่งที่มียศ ตําแหน่งทางหน้าที่การงานหรือวุฒิ ไม่ต้องใส่ เช่น นายแพทย์ ศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.
ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล
ลงเป็น
กาญจนา นาคสกุล
5. บรรณาธิการ ภาษาไทยใช้ (บก.)
ลงเป็น
เริงชัย พุทธาโร (บก.)
ภาษาต่างประเทศใช้ (Ed.)
ลงเป็น
Smith (Ed.)
6. ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง ใส่ชื่อตามที่ปรากฏ
เช่น
มนทิรา
7. ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน ให้ลงชื่อหน่วยงานใหญ่ก่อนหน่วยงานรอง เช่น
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. 2536.
8. ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อหนังสือ หรือชื่อบทความแทน
กรณีผู้แต่งคนเดียว
[1] จิตร ภูมิศักดิ์. 2524. ความเป็นมาของคําสยาม ไทย ลาวและขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ.
กรุงเทพฯ: ดวงกมล.
กรณี ผู้ แ ต่ ง 2 หรื อ 3 คน ให้ ใ ส่ ชื่ อ ทุ ก คน เชื่ อ มด้ ว ย “และ” สํ า หรั บ ภาษาไทย หรื อ “and” สํ า หรั บ
ภาษาต่างประเทศ
[1] สมบัติ จําปาเงินและสําเนียง มณีกาญจน์. 2539. หลักนักอ่าน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ แกรมมี่.
[2] พิชัย สีห์โสภณ ธัญลักษณ์ ทองงามและรักบุญ คงสําราญ. 2536. Microsoft Word เวอร์ชั่น 2 สําหรับ
วินโดวส์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
[3] Makay, John J. and Fetzer, Ronald C. 1985. Business Communication Skills: Principle and
Practice. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
กรณีผู้แต่งมากกว่า 3 คนขึ้นไป ให้ใส่ชื่อแรกตามด้วย “และคณะ” สําหรับภาษาไทย หรือ “et al.” สําหรับ
ภาษาต่างประเทศ
[1] อรทัย วิมลโนธ และคณะ. 2540. ภาษาไทย 2. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[2] Huseman, Richard C., et al. 1990. Business Communication. Chicago: The Dryden Press.

 ปีที่พิมพ์/ครั้งที่พิมพ์
 หากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
ภาษาไทยให้ใส่อักษรย่อ ในวงเล็บ
(ม.ป.ป.) หมายถึง ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
ภาษาต่างประเทศ ให้ใส่อักษรย่อ ในวงเล็บ
(n.d.) หมายถึง no date
 ครั้งที่พิมพ์ ระบุเมื่อพิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป
ภาษาไทย ใส่
พิมพ์ครั้งที่ 2 3 4 …
ภาษาต่างประเทศ ใส่
2nd ed. 3rd ed. 4th ed.
 หากเอกสารนั้นอยู่ระหว่างรอพิมพ์ แต่ได้รับการตอบรับแล้ว
ภาษาไทย ใส่ข้อความ ในวงเล็บ
(อยู่ระหว่างรอพิมพ์)
ภาษาต่างประเทศ ใส่ข้อความ ในวงเล็บ
(in press)
 ห า ก เ ป็ น เ อ ก ส า ร ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ ใ ห้ ใ ส่ ดั ง นี้ จุ ล ส า ร (Pamphlet) เ อ ก ส า ร อั ด
สําเนา (Mimeograph) หรือ แผ่นพับ (Brochure)
ภาษาไทย ใส่ข้อความ ในวงเล็บ
ภาษาต่างประเทศ ใส่ข้อความ ในวงเล็บ

(จุลสาร) (เอกสารอัดสําเนา) (แผ่นพับ)
(Pamphlet) (Mimeograph) (Brochure)

 สถานที่พิมพ์/สํานักพิมพ์
 หากปรากฏชื่อเมืองหลายชื่อให้ใส่ชื่อแรกที่ปรากฏ ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (:) แล้วตาม
ด้วยชื่อสํานักพิมพ์
Chicago, London, New York, Singapore
Chicago: The Dryden Press
 การระบุสํานักพิมพ์นั้น ให้ใส่ชื่อเฉพาะของสํานักพิมพ์เท่านั้น โดยตัดคําขยายชื่อเฉพาะออก เช่น
สําหรับภาษาไทยให้ตัดคําว่า สํานักพิมพ์ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด (ห.จ.ก.) และจํากัด ภาษาอังกฤษให้ตัดคําว่า
Limited (Ltd.) Incorporated (Inc.) publishers ออก
บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด
กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น
สํานักพิมพ์ดอกหญ้า
กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า
McGraw-Hill, Inc.
Australia: McGraw-Hill
 หากไม่ปรากฏชื่อสํานักพิมพ์ แต่มีโรงพิมพ์ให้ลงรายการด้วยโรงพิมพ์แทน
โรงพิมพ์มิ่งเมือง
เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง
 หากเป็นสิ่งพิมพ์ของหน่วยราชการ ให้ใช้ชื่อหน่วยงานนั้น
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย

 หากไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
ภาษาไทย ใส่อักษรย่อ ในวงเล็บ
(ม.ป.ท.) หมายถึง ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
ภาษาต่ า งประเทศ ใส่ อั ก ษรย่ อ ตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่ ใ น (N.P.) หมายถึง no place
วงเล็บ
 หากไม่ปรากฏสํานักพิมพ์
ภาษาไทย ใส่อักษรย่อ ในวงเล็บ
(ม.ป.พ.) หมายถึง ไม่ปรากฏสํานักพิมพ์
ภาษาต่างประเทศ ใส่อักษรย่อ ในวงเล็บ
(n.p.) หมายถึง no publisher
 หากไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ใส่ (ม.ป.ท.) (n.p.) เพียงอย่างเดียว
[1] ประสิทธิ์ จันเสรีกร. (ม.ป.ป.). ท่องเที่ยวถ่ายภาพ. (ม.ป.ท.).
[2] Gibbs, M. and Smith, R. (n.d.). Navigating the internet. (n.p.).

รูปแบบการลงรายการเอกสารอ้างอิง
1. การอ้างอิงจากหนังสือ
ชื่อผูแ้ ต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. (ถ้ามี). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.
[1] ชูศักดิ์ เวชแพทย์. (ม.ป.ป.). กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด. กรุงเทพฯ: (ม.ป.พ.).
[2] ธิดา สาระยา. 2537. กว่าจะเป็นคนไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศยาม.
[3] Berlo, David K. 1960. The process of communication: an introduction to theory and
practice. New York: Holt, Rinehart and Winston.
[4] Gootnick, David E. (Ed.) 1984. The Standard Handbook of Business Communication.
New York: The Free Press.
กรณีหนังสือแปล
[1] คูนิโอะ, วาย. 2546. ชาติและการเติบโตทางเศรษฐกิจ: เกาหลีและไทย. แปลโดย สุกัญญา นิธังกรและ
อนงค์ โรจน์สณิชย์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
กรณีเอกสารทีไ่ ม่ได้ตีพิมพ์/เอกสารประกอบการสัมมนา
[1] วันชัย ศิริชนะ. (2541, 13 กุมภาพันธ์). การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา. เอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องกรณีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. (เอกสารอัดสําเนา).
[2] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ม.ป.ป.). เรียงความและบทความวิชาการ ฉบับได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546-2549. (เอกสารอัดสําเนา).
[3] Search and Training Center. 1996. Guidelines for research report writing. Bangkok: RTC.
(Brochure).

2. การอ้างอิงจากวารสาร นิตยสาร
ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), น. เลขหน้า-เลขหน้า.
[1] นิภา ผ่องพันธ์. 2542. ภัยชีวิตของวัยรุ่น. วารสารสวนปรุง, 15(1), น. 60-62.
[2] Xiuzhi Li. 2010. A Comparative Analysis of English and Chinese Idiom-From the
Perspective of Conceptual Metaphor of ‘Happiness’. Journal of Language Teaching
and Research, 1(4), p. 473-476.
 วารสารหรือนิตยสารที่ไม่ระบุปีที่ เพราะออกต่อเนื่องทั้งปี (นิตยสารใส่ (ปี, วัน เดือน))
[1] ประทุมพร วัชรเสถียร. (2545, 15 พฤศจิกายน). ขวัญเรือน, (744), น. 56-57.
 วารสารหรือนิตยสารที่ไม่ระบุปีที่ แต่ระบุฉบับที่
[1] Abrams, P. 1980. History, sociology, historical sociology. Past and Present, (87), p. 3-16.
 วารสารหรือนิตยสารที่ไม่ระบุฉบับที่ แต่ระบุเดือน
[1] Baron, J.N., & Hannan, M.T. 1994. The impact of economics on sociology. Journal of
Economic Literature, 32 (september), p. 1111-1146.
3. การอ้างอิงจากบทความในหนังสือ (หนังสือรวมบทความหลายเรื่อง ผู้แต่งหลายคน)
ชื่อผู้เขียนประจําบท. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ใน ชื่อผู้รวบรวม หรือ บรรณาธิการ (บก.).
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