การเขียนรายการอางอิงท้ายบทความ (Reference)
ตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychology Association)
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6
อาจารย์ฤทฺชัย เตชะมหัทธนันท์*
1. หนังสือ
รูปแบบรายการอ้างอิงของหนังสือมีดังนี้
หนังสือที่มีผู้แต่ง
ผู้แต่ง. (ปีที่พมิ พ์). ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์.
Author(s). (year of publication). Title of book (edition). Location of publication: Publisher.
หนังสือที่มีบรรณาธิการ
ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์.
Editor(s), (Eds.). (year of publication). Title of book (edition). Location of publication:
Publisher.
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี DOI
ผู้แต่ง. (ปีที่พมิ พ์). ชื่อเรื่อง. DOI:หมายเลข
Author, A., & Author, B. (Year). Title of work. DOI:Number
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มี DOI
ผู้แต่ง. (ปีที่พมิ พ์). ชื่อเรื่อง. ค้นคืนจาก URL
Author, A. (Year). Title of work. Retrieved from URL
หลักเกณฑ์การลงรายการผู้แต่ง
1. ผู้แต่ง 1 คน ชาวไทย ระบุชื่อ-นามสกุลตามที่ปรากฏและเครื่องหมายมหัพภาค (.) ไม่ว่างานเขียนจะ
เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ กรณีผู้แต่งใส่ทั้งชื่อสกุลของตนเองและสามีก็ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ โดย
ไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆ คั่น
กาญจนา แก้วเทพ.
พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.
Waeorath Chotnipat.
Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn.
-----------------------------------------------------------------------------------------*อาจารย์ประจาสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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2. ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ระบุฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์พร้อมชื่อ-นามสกุลตามที่ปรากฏ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
คุณหญิง อัมพร มีสุข.
His Majesty King Bhumibol Adulyadej.
M.L. Manich Jumsai.
M.R. Kukrit Pramoj.
3. ผู้แต่งที่เป็นพระภิกษุทั่วไปและพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์
1) พระภิกษุทั่วไป ระบุคาว่า พระ, พระมหา นาหน้าชื่อ ตามด้วยฉายานาม (ชื่อภาษาบาลี) ถ้าไม่ทราบ
ฉายานาม แต่ทราบชื่อ-นามสกุลให้ระบุชื่อ-นามสกุล กรณีไม่ทราบทั้งฉายานามและชื่อ-นามสกุล ให้ระบุข้อมูล
ตามที่ปรากฏในงาน และหากพระภิกษุใช้นามแฝงระบุนามแฝงตามที่ปรากฏ
พระเทียน จิตฺตสุโภ.
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต.
พุทธทาสภิกขุ.
Buddhadasa Bhikkhu.
Phra Maha Somjin Sammapanno.
2) พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ ระบุชื่อสมณศักดิ์ ตามด้วยชื่อและฉายานามในเครื่องหมายวงเล็บ ถ้าไม่
ทราบชื่อให้ระบุเฉพาะชื่อสมณศักดิ์
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร).
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน).
พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี).
พระธรรมโกษาจารย์ (เซ่ง).
พระครูปลัดเมธาวัฒน์.
พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญญาวชิโร).
4. ผู้แต่งที่มียศทางทหาร ตารวจ มีตาแหน่งวิชาการ หรือมีคาเรียกทางวิชาชีพ เช่น พลเอก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ เป็นต้น ไม่ต้องใส่ยศ ตาแหน่งทางวิชาการ และคาเรียกทางวิชาชีพ
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์
=
เปรม ติณสูลานนท์
ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
=
สุรพล นิติไกรพจน์
ทันตแพทย์เชิดพันธุ์ เบญจกุล
=
เชิดพันธุ์ เบญจกุล
Assistant Professor Preeyachat Uttamayodhin = Preeyachat Uttamayodhin
5. ผู้แต่งใช้นามแฝง ระบุนามแฝงตามที่ปรากฏในตาแหน่งผู้แต่ง หากทราบนามจริงให้วงเล็บนามจริงไว้
หากไม่ทราบให้ระบุ (นามแฝง) ตามที่ปรากฎ สาหรับภาษาไทย หรือ (pseud.) สาหรับภาษาต่างประเทศ คา
ดังกล่าวอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บคั่นด้วยเครื่องหมายมหัพภาค เว้น 1 ระยะ
ว. วินิจฉัยกุล (คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์). นายตะวัน (นามแฝง).
6. ชาวต่างประเทศ เขียนชื่อสกุลและเครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ อักษรย่อชื่อต้นและเครื่องหมาย
มหัพภาค เว้น 1 ระยะ อักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) และเครื่องหมายมหัพภาค ไม่ว่างานเขียนจะเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศ
Graham, M. A.
Johnson, S.
จอห์นสัน, เอส.
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เหลี่ยม

1) ชื่อผู้แต่งที่มีชื่อสกุลและอักษรย่อชือ่ ต้นเหมือนกัน ให้ระบุคาเต็มของชื่อต้นกากับไว้ในวงเล็บ
Janet, P. [Paul]
Jenet, P. [Pierre]

2) ชื่อต้นของผู้แต่งมีเครือ่ งหมายยัติภังค์ (- hyphenated) ประกอบระหว่างชื่อ ให้ระบุเครื่องหมาย
ดังกล่าวที่อักษรย่อชื่อกลางโดยไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างชื่อต้นและอักษรย่อชื่อกลางอีก
Laplace, P.-S.
=
Pierre-Simon Laplace
Lamour, J.-B.
=
Jean-Baptiste Lamour
3) ชื่อสกุลผู้แต่งที่มีคานาหน้า (prefix) อาจเป็นคานาหน้านาม (article) หรือคาบุพบท เช่น d, de,
den, der, du, la, van de, van der, van den, von, voor, te, ter, เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 อย่าง
ระบุเป็นส่วนหนึ่งของชื่อสกุล
D’ Arienzo, N.
Des Granges, C.-M.
Las Heras, M. A.
4) ผู้แต่งมีคาต่อท้ายชื่อ (suffix) เช่น Jr. III เป็นต้น ระบุคาต่อท้ายชื่อหลังอักษรย่อชื่อต้น หรือชื่อ
กลาง (ถ้ามี) ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค
Miller, W. T., Jr.
Lerche, C. O., III.
7. ผู้แต่งชาวไทย 2-8 คน ระบุชื่อ-นามสกุลผู้แต่งทุกคน โดยแต่ละคนคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้น
1 ระยะ ตามด้วยผู้แต่งลาดับถัดไปจนครบ ระหว่างผู้แต่งคนก่อนสุดท้าย พิมพ์คาว่า “และ” เว้นวรรค ตามด้วย
ผู้แต่งคนสุดท้ายและเครื่องหมายมหัพภาค
จินตนา ลาภเจริญ, และ ประไพ จันดี.
หิรญ
ั หิรัญประดิษฐ์, สุขวัฒน์ จันทรปรณิก และ เสริมสุข สลักเพ็ชร.
นภาลัย สุวรรณธาดา, สุมาลี สังข์ศรี, ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, และ ธิดา โมสิกรัตน์.
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, ประจวบ ฉายบุ, นิวุฒิ หวังชัย, และ สุภัทรา อุไรวรรณ
ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ, ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์, ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย, นภดนีย อาชวาคม, ฐิติมา
จินตนาวัน, อังคีร์ ศรีภคากร, และ อลงกรณ์ พิมพ์พิณ.
ชยันต์ ตันติวัสดการ, ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล, นิรมล สุธรรมกิจ, บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, สุภกร
ชินวรรโณ, สิรลักษณ์ เจียรากร, อิดศร์ อิศรางกูล ณ อยุธยา, และ อานาจ ชิดไธสง.
ชาวต่างประเทศ ระบุชื่อสกุลและเครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ อักษรย่อชื่อต้นและเครื่องหมาย
มหัพภาค เว้น 1 ระยะ อักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) เครื่องหมายมหัพภาคและเครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ ตาม
การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
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ด้วยชื่อสกุลลาดับถัดไปจนครบ ระหว่างผู้แต่งก่อนลาดับสุดท้าย พิมพ์เครื่องหมาย Ampersand “&” เว้น 1
ระยะหน้า-หลังเครื่องหมายดังกล่าว ตามด้วยผู้แต่งลาดับสุดท้าย
Strong, E. K., & Uhrbrock, R. S.
William, R., & Sales, B. D.
Smith, T., Rana, R. S., Missiaen, P., Rose, K. D., Sahni, A., Singh, H., & Singh, L.
8. ผู้แต่งตั้งแต่ 8 คนขึน้ ไป ลงเฉพาะผู้แต่ง 6 คนแรกตามด้วยเครื่องหมายจุดไข่ปลา (Ellipsis/Ellipses
Points) ( . . . ) เว้นวรรค 1 ระยะ หน้า-หลังแต่ละจุด ตามด้วยผู้แต่งคนสุดท้ายและเครื่องหมายมหัพภาค
กาญจนา แก้วเทพ, สมสุข หินวิมาน, กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, ประจวบ
ฉายบุ, นิวุฒิ์ หวังชัย, . . . สุภัทรา อุไรวรรณ.
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T.,
. . . Rubin, L. H.
9. บรรณาธิการ ผู้รวบรวม ผู้เรียบเรียง ผู้วิจารณ์ ลงชื่อบรรณาธิการ ผู้รวบรวม ผู้เรียบเรียง ผู้วิจารณ์
ตามด้วยคาว่า บรรณาธิการ ผู้รวบรวม ผู้เรียบเรียง ผู้วิจารณ์ หรืออักษรย่อ Ed(s). Comp(s). Revr(s). ใน
เครื่องหมายวงเล็บ หลังเครื่องหมายวงเล็บพิมพ์เครื่องหมายมหัพภาคโดยไม่เว้นระยะ
เอื้อมพร สกุลแก้ว (บรรณาธิการ).
James, E. E. (Ed.).
สุเนตร ชุติธรานนท์ (บรรณาธิการ).
10. ผู้แต่งทีเ่ ป็นหน่วยงาน ได้แก่ องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานรัฐบาล มหาวิทยาลัย ปกติระบุชื่อเต็ม
หากมีหน่วยงานย่อยให้ระบุหน่วยงานใหญ่ เว้น 1 ระยะ ตามด้วยหน่วยงานย่อย ปิดท้ายด้วยเครื่องหมายมหัพภาค
เว้น 1 ระยะ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
National Institute of Mental Health.
11. ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ระบุชื่อเอกสาร (ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อแผ่นพับ หรือชื่อรายงาน) ในตาแหน่ง
ผู้แต่ง พิมพ์ด้วยอักษรตัวเอน (Italicize) ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค เว้น 1 ระยะ ชือ่ เรื่องภาษาต่างประเทศ
ชื่อเฉพาะ ชื่อบุคคล ที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง พิมพ์อักษรตัวแรกของคาแรกด้วยตัวใหญ่และเป็นตัวเอนทั้งหมด
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544.
APA guide to preparing manuscripts for journal publication.
Hazards of primary care in aging populations.
หลักเกณฑ์การลงปีทพี่ ิมพ์
1. ปีพิมพ์ ระบุในเครื่องหมายวงเล็บ หลังวงเล็บใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) เว้น 1 ระยะ (2559).

การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา

5

2. ไม่ปรากฏปีพิมพ์ แต่ปรากฏปีลิขสิทธิ์ (copyright) ระบุปีลิขสิทธิ์แทน โดยไม่ต้องใส่ตัวอักษร c
หมายถึง copyright กากับ เช่น (2007) เป็นต้น
3. หากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ไม่สามารถค้นหาได้ให้ระบุอักษรย่อ (ม.ป.ป.) หมายถึง ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
สาหรับภาษาไทย และใส่ (n.d.) หมายถึง No date of publication สาหรับภาษาต่างประเทศ
4. เอกสารเก่าที่ไม่ให้รายละเอียดปีที่พิมพ์ แต่สามารถประมาณการระยะเวลาดังกล่าวได้ ระบุคาว่า ca.
(circa) หรือ ประมาณปี ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ประมาณปี 2513]
[ca. 1937].
หลักเกณฑ์การลงชื่อเรื่อง
พิมพ์ชื่อเรื่องด้วยตัวเอนและเครื่องหมายมหัพภาค เว้น 1 ระยะ (รายละเอียดดูเพิ่มเติม หนังสือไม่ปรากฏ
ผู้แต่ง)
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544.
APA guide to preparing manuscripts for journal publication.
หลักเกณฑ์การลงรายการครั้งที่พิมพ์
ภาษาไทยระบุการพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป หรือเป็นการจัดพิมพ์ใหม่ที่มกี ารแก้ไขให้ระบุข้อความกากับไว้
ด้วย เช่น ฉบับปรับปรุง ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับแก้ไขปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งหมดอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ
ต่อจากชื่อเรื่อง พิมพ์ตัวอักษรปกติ หลังเครื่องหมายวงเล็บตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค เว้น 1 ระยะ ส่วน
ภาษาต่างประเทศระบุหมายเลขครั้งที่พิมพ์และอักษรย่อครั้งที่พิมพ์ เช่น 1st 2nd 3rd 4th เว้น 1 ระยะ ตามด้วย
อักษรย่อ ed. (edition) หากมีข้อความที่บ่งบอกเกี่ยวกับครั้งที่พิมพ์ให้ระบุต่อท้ายครั้งที่พิมพ์เป็นอักษรย่อ เช่น
Rev. ed. (Revised edition)
(พิมพ์ครั้งที่ 8).
(พิมพ์ครั้งที่ 9 ปรับปรุงเพิ่มเติม).
(5th ed. Rev. ed.).
(21st ed.).
หลักเกณฑ์การลงรายการหนังสือชุดที่มีหลายเล่มหรืออ้างอิงเฉพาะเล่ม
กรณีที่มีการอ้างอิงในเนื้อหามีจานวนหลายเล่ม หรืออ้างเฉพาะเล่ม ให้ระบุเฉพาะจานวนเล่มหรือเล่มที่
อ้างต่อจากชื่อเรื่อง ก่อระบุจานวนหน้าระบุคาว่า เล่มที่ หรืออักษรย่อ Vol(s). เว้น 1 ระยะ ตามด้วยหมายเลขเล่ม
ในเครื่องหมายวงเล็บ หลังเครื่องหมายวงเล็บมีเครื่องหมายมหัพภาคไม่เว้นระยะ หากระบุต่อจากครั้งที่พิมพ์คั่น
ด้วยเครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ ตามด้วยจานวนเล่ม
(พิมพ์ครัง้ ที่ 2, เล่มที่ 2).
(6th ed., Vol. 7).
(9th ed. Vols. 1-4).
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หลักเกณฑ์การลงรายการเลขหน้า
กรณีที่มีการระบุเลขหน้า ให้ระบุต่อจากเล่มที่ ก่อนพิมพ์เลขหน้า ให้พิมพ์อักษรย่อ น. หรือ p. (หน้าเดียว)
pp. (หลายหน้า) ตามด้วยจานวนหน้า
(พิมพ์ครั้งที่ 9, เล่มที่ 2, น. 8). (6th ed., Vol. 7, p. 10). (19th ed., Vol. 9, pp. 15).
หลักเกณฑ์การลงรายการสถานที่พิมพ์
1. ประเทศไทยระบุ ชื่อจังหวัด โดยไม่มีการย่อ ต่างประเทศระบุ ชื่อเมือง ชื่อมลรัฐ ชือ่ ประเทศที่พิมพ์
และเครื่องหมายทวิภาค (:) เว้นหลังเครื่องหมาย 1 ระยะ
กรุงเทพมหานคร:
Amsterdam:
2. เมืองที่พิมพ์ไม่เป็นที่รู้จัก หรืออาจมีชื่อซ้ากับเมืองในประเทศอื่น ให้กากับชื่อรัฐหรือประเทศด้วย
Oxford, England:
Piscataway, NJ:
3. เมืองที่พิมพ์มีมากกว่า 1 แห่ง ให้ใช้ชื่อเมืองแรกที่ปรากฏในหน้าปกใน เช่น สานักพิมพ์ Elsevier มี
ที่ตั้งที่เมือง มลรัฐ และประเทศดังนี้ Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris,
San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo การลงรายการสถานที่พิมพ์ คือ Amsterdam:
4. ไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ในตัวเล่ม ภาษาไทยระบุอักษรย่อ ม.ป.ท. หมายถึง ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
ภาษาต่างประเทศระบุอักษรย่อ n.p. หมายถึง no place ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:)
ม.ป.ท.:
n.p.:
หลักเกณฑ์การลงรายการผู้รบั ผิดชอบในการพิมพ์
ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ หมายรวมถึง สานักพิมพ์ทั่วไป สานักพิมพ์ของสถาบันการศึกษา โรงพิมพ์
หน่วยงานของรัฐ บริษัท…จากัด บริษัท...จากัด (มหาชน) ห้างหุ้นส่วน...จากัด มูลนิธิ คณะกรรมการ
1. ระบุชื่อสานักพิมพ์โดยใช้รูปแบบสั้นๆ และเป็นที่เข้าใจ โดยละคาที่ไม่จาเป็นออกจากชื่อสานักพิมพ์
เช่น Publishers, Co., Co. Ltd., Inc. หรือคาว่า สานักพิมพ์ บริษัท...จากัด บริษัท...จากัด (มหาชน) ห้างหุ้นส่วน
ห้างหุ้นส่วน...จากัด เป็นต้น แต่ให้คงคาว่า Books และ Press หรือ โรงพิมพ์ ไว้
สานักพิมพ์แสงแดด
=
แสงแดด
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด (มหาชน)
=
ซีเอ็ดยูเคชั่น
บริษัท ไอดอล แอดไวเซอร์ จากัด
=
ไอดอล แอดไวเซอร์
บริษัท สานานักพิมพ์แสงดาว จากัด
=
แสงดาว
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2. สานักพิมพ์เป็นสถาบันการศึกษา ภาษาไทยระบุคาว่าสานักพิมพ์และชื่อสถาบันการศึกษาตามที่
ปรากฏ ชื่อสถาบันการศึกษาต่างประเทศมีชื่อรัฐรวมอยู่ด้วยไม่ต้องกากับชื่อรัฐตรงเมืองที่พิมพ์ ในกรณีที่ไม่สามารถ
แยกชื่อเมืองได้ให้กากับชื่อรัฐไว้ด้วย
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Tucson: University of Arizona Press.
Cambridge, UK: Woodhead.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
3. โรงพิมพ์ ให้ระบุคาว่าโรงพิมพ์พร้อมชื่อ ถึงแม้ว่าจะเป็นของสถาบันการศึกษาก็ตาม และให้ละคาที่ไม่
จาเป็นออกจากชื่อโรงพิมพ์เช่นเดียวกับสานักพิมพ์
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด
บริษัท วิกิ จากัด
=
วิกิ
4. ผู้รับผิดชอบเป็นหน่วยงาน ที่มีทั้งหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย ระบุหน่วยงานย่อย เว้น 1 ระยะ
ตามด้วยหน่วยงานใหญ่และเครื่องหมายมหัพภาค
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
5. ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงานและเป็นผู้รับผิดชอบในการพิมพ์เหมือนกัน ให้ลงคาว่า ผู้แต่ง สาหรับงานที่
เป็นภาษาไทย และ Author สาหรับงานที่เป็นภาษาต่างประเทศในตาแหน่งของผู้รับผิดชอบในการพิมพ์
กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง.
Washington, DC: Author.
6. ไม่ปรากฏชื่อผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ในตัวเล่ม ภาษาไทยระบุอักษรย่อ ม.ป.พ. หมายถึง ไม่ปรากฏ
ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ สาหรับภาษาต่างประเทศระบุอักษรย่อ n.p. หมายถึง no publisher
หลักเกณฑ์การลง DOI ในกรณที่หนังสือเล่มนั้นมี DOI พร้อมหมายเลข ให้ระบุคาว่า DOI และ
เครื่องหมายทวิภาคตามด้วยหมายเลข
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี DOI ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี)
ยกเว้น ไม่ต้องระบุสถานที่พิมพ์และผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ แต่ให้ระบุคาว่า DOI และเครื่องหมายทวิภาคตามด้วย
หมายเลข
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มี DOI ระบุรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ 1 ยกเว้น ไม่ต้องระบุสถานที่พิมพ์
และผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ แต่ให้ระบุคาว่า ค้นคืนจาก ตามด้วย URL
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ตัวอย่างรายการอ้างอิงหนังสือ
ผู้แต่งคนเดียว
กาญจนา แก้วเทพ. (2544). ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอดิสันเพรสโปรดักส์.
จิตติ ติงศภัทิย.์ (2526). คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 5).
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. (2555). รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสาคัญเกี่ยวกับคนต่าง
ด้าวในประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม). กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน.
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London: Taylor &
Francis.
ผู้แต่ง 2-8 คน
รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์, และ ริญ เจริญศิริ. (2558). 50 เมนูอาหารลดนาหนัก. กรุงเทพมหานคร: สารคดี.
หิรญ
ั หิรัญประดิษฐ์, สุขวัฒน์ จันทรปรณิก และ เสริมสุข สลักเพ็ชร. (2540). เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บุญเสริม วิมุกตะนันทน์, ดุษฎี สงวนชาติ, นันทพร พิทยะ, และ พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย. (2559). การบัญชีขันกลาง.
(พิมพ์ครั้งที่ 8 ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์, สันต์ สัมปัตตะวนิช, ธนะพงษ์ โพธิปิติ, ธานี ชัยวัฒน์, และ นพพล วิทย์วรพงศ์. (2559).
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับการบริโภคอาหาร. ธีระ วรธนารัตน์, บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร:
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal
publication. Washington, DC: American Psychological Association.
ผู้แต่ง 8 คนขึน้ ไป
นพรัตน์ เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห์, พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์, ชยุตม์ สุขทิพย์, ปรีชา วิทยพันธุ,์ จีรศักดิ์ แสงศิร,ิ …
ดาริน รุ่งกลิ่น. (2552). ระบบสารสนเทศทังภูมิศาสตร์ลุ่ม้าปากพน
น้
งั : การจัดการพืนที่ป่าต้นนาในลุ่มนา
ปากพนังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ผู้แต่งที่เป็นพระ
พระราชรัตนรังษี (ว.ป. วีรยุทโธ). (ม.ป.ป.). จาริกเนปาล. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
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ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรณดาศักดิ์
หลวงมิตรธรรมพิทักษ์. (2477). การบัญชี. ม.ป.ท.: โรงพิมพ์เดลิเมล์.
คุณหญิง พยอม สิงห์เสน่ห์. (2530). การบัญชีการเงิน. กรุงเทพมหานคร: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง/นามปากกา
ทองนพเก้า (ผู้เรียบเรียง) (2555). เมนูกับข้าวชาวบ้าน. กรุงเทพมหานคร: มายิก.
องอินทร์ (นามแฝง). (ม.ป.ป.). คาสารภาพของเขมรสินชาติ. กรุงเทพมหานคร: เบญจมิตร.
ผู้แต่งที่เป็นบรรณาธิการ ผู้รวบรวม ผู้เรียบเรียง
ธีระ วรธนารัตน์, และ ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ (บรรณาธิการ). (2559). อาหารกับโรคกระดูกและข้อทีพ่ บบ่อย.
กรุงเทพมหานคร: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.
พิทยา ว่องกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ: โครงการวิถีทรรศน์.
Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY:
Russell Sage Foundation.
ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา. (2552). บทคัดย่อชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืนที่ลุ่มนาปาก
พนัง. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). ศัพท์วิทยาศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พิมพ์ครั้งที่ 5,
แก้ไขและเพิ่มเติม). กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง.
American Educational Research Association. (1985). Standards for educational and
psychological testing. Washington, DC: Author.
Employee Benefit Research Institute. (1992, February). Sources of heath insurance and
Characteristic of the uninsured (Issue Brief No. 123). Washington, DC: Author.
หนังสือชุดที่มหี ลายเล่ม
นรนิติ เศรษฐบุตร (บรรณาธิการ). (2544-2545). สารานุกรมการเมืองไทย (ล. 1-2). กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. (2539) เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ธุรกิจ (พิมพ์ครัง้ ที่ 3, หน่วยที่ 9-15). นนทบุรี: สานักพิมพ์มาหวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). New York: McGraw-Hill.
Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Vols. 1-4). New York, NY: Scribner's.
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี DOI
Swinnen, J. F., & Rozelle, S. (2006). From Marx and Mao to the market: The economics and
politics of agricultural transition. doi:10.1093/0199288917.001.00001
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มี DOI
Desai, S. R. (2007). Lung cancer. Retrieved from http://www.netlibrary.com/
Veseth, M. (2010). Globaloney 2.0: The crash of 2008 and the future of globalization (2nd ed.).
Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
Zizek, S. (2008). Violence: Six sideways reflections. Retrieved from https://books.google.co.nz/
books?id=StAeT3DjIyQC
2. บทในหนังสือ
หนังสือรวมบทความ หนังสืออ้างอิง (สารานุกรม พจนานุกรม นามานุกรม อักขรานุกรม) หนังสือทีม่ ี
ผู้เขียนในแต่ละบท ทั้งที่อยู่ในสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งที่มีหมายเลข DOI มีรูปแบบการลงรายการดังนี้
บทในหนังสือฉบับพิมพ์
ผู้แต่ง. (ปีที่พมิ พ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ์, เล่มที่,
น. เลขหน้าที่อา้ ง). สถานที่พิมพ์: ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์.
Author, A. A., & Author, B. B. (year of publication). Title of chapter. In A. Editor & B. Editor
(Eds.), Title of book (Edition, Volume, pp. xxx-xxx). Location of publication:
Publisher.
บทในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และไม่มี DOI
ผู้แต่ง. (ปีที่พมิ พ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ์, เล่มที่,
น. เลขหน้าที่อา้ ง). ค้นคืนจาก URL
Author, A. A., & Author, B. B. (year of publication). Title of chapter. In A. Editor & B. Editor
(Eds.), Title of book (Edition, Volume, pp. xxx-xxx). Retrieved from URL
บทในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี DOI
ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ์, เล่มที่,
น. เลขหน้าที่อา้ ง). DOI:หมาเลขเอกสาร
Author, A. A., & Author, B. B. (year of publication). Title of chapter. In A. Editor & B. Editor
(Eds.), Title of book (Edition, Volume, pp. xxx-xxx). DOI:Number
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หลักเกณฑ์การลงรายการผูแ้ ต่ง ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ รวมทัง้ หนังสือที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง
หลักเกณฑ์การลงปีที่พิมพ์ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ
หลักเกณฑ์การลงชื่อบทในหนังสือ ชื่อบทพิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค หากมี
คาว่า บทที่... หน่วยที่... ให้ระบุดว้ ย ชื่อบทที่เป็นภาษาต่างประเทศให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่เฉพาะตัวแรกของชื่อ
เรื่องหลักและตัวแรกของชื่อเรื่องรอง รวมทั้งชื่อบุคคล ชื่อเฉพาะ ชื่อหน่วยงาน ในชื่อเรื่อง
กาเนิดแจ๊ส.
บทที่ 4 การใช้รูปภาพ ตาราง และกราฟในบทความวิชาการ.
หน่วยที่ 12 การเขียนรายงานทางวิชาการ.
Philosophy and the science of subjective well-being.
หลักเกณฑ์การลงบรรณาธิการ ระบุต่อจากชื่อบทในหนังสือ ก่อนระบุชื่อบรรณาธิการ ให้พิมพ์คาว่า ใน
หรือ In นาหน้าชื่อบรรณาธิการ เว้น 1 ระยะก่อนและหลังคาดังกล่าว ตามด้วยชื่อบรรณาธิการ เว้น 1 ระยะ พิมพ์
คาว่า (บรรณาธิการ) หรืออักษรย่อ (Ed(s)). ในเครื่องหมายวงเล็บ หลังเครื่องหมายวงเล็บใส่เครื่องหมายจุลภาค
เว้น 1 ระยะ หากหนังสือเล่มนั้นไม่มีบรรณาธิการ ระบุชื่อเรื่องด้วยอักษรตัวเอน
เอื้อมพร สกุลแก้ว (บรรณาธิการ).
James, E. E. (Ed.).
หลักเกณฑ์การลงชื่อเรื่องหนังสือ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ แต่ไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมายมหัพภาค
เว้น 1 ระยะ
หลักเกณฑ์การลงครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี) ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ
หลักเกณฑ์การลงจานวนเล่ม (ถ้ามี) ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือชุดที่มีหลายเล่มหรืออ้างอิงเฉพาะ
เล่ม
(พิมพ์ครัง้ ที่ 2, เล่มที่ 2).
(6th ed., Vol. 7).
หลักเกณฑ์การลงเลขหน้า ลงต่อจากชื่อเรื่อง อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บและเครื่องหมายมหัพภาค (.) ไม่
เว้นระยะ ก่อนระบุหมายเลขหน้าให้พิมพ์อักษรย่อ น. p. pp. ตามด้วยเลขหน้าที่ปรากฏจากหน้าใดถึงหน้าใด
(น. 99-103).
(pp. 33-47).
หลักเกณฑ์การลงสถานที่พมิ พ์และผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ
หลักเกณฑ์การลงบทในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และไม่มี DOI ระบุรายละเอียดชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อบท
ชื่อบรรณาธิการ หมายเลขหน้า ไม่ต้องระบุสถานที่พิมพ์และผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ แต่ให้ระบุคาว่า ค้นคืนจาก
หรือ Retrieved from ตามด้วย URL แทน โดยไม่มีเครื่องหมายใดๆ
หลักเกณฑ์การลง DOI บทในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรณที่บทในหนังสือเล่มนั้นมี DOI พร้อมหมายเลข
ให้ระบุรายละเอียดชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อบท ชื่อบรรณาธิการ หมายเลขหน้า ไม่ต้องระบุสถานที่พิมพ์และ
ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ แต่ให้ระบุคาว่า DOI และเครื่องหมายทวิภาคตามด้วยหมายเลข
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ตัวอย่างรายการอ้างอิง
บทความในหนังสือฉบับพิมพ์
กอบเดช พิสิทธิ์พร. (2537). การอนุรักษ์มรดกไทย. ใน สมถวิล โอสถ (บรรณาธิการ). การพัฒนาโลก.
กรุงเทพมหานคร: ดอกหญ้า.
เดชา โยธิน. (2536). มรดกโลก. ใน สรวงสุดา โกมลพิศ, สุเทพ คงเดช, และ อาวุธ อัตนากรรณ (บรรณาธิการ).
การพัฒนาวัฒนธรรมของโลก. (น. 15-81) กรุงเทพมหานคร: ดวงกมล.
นภาลัย สุวรรณธาดา. (2548). บทที่ 1 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัย. ใน นภาลัย สุวรรณธาดา, สุมาลี
สังข์ศรี, ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, และ ธิดา โมสิกรัตน์. การเขียนผลงานวิชาการและบทความ.
กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์.
Masur, L. P. (2011). Preface. In The Civil War: A concise history (pp. Iv-Xii). Oxford, U.K.: Oxford
University Press.
Sanders, S. R. (2007). [Introduction]. In L. Williford & M. Martone (Eds.), Touchstone anthology of
contemporary creative nonfiction: Work from 1970 to present (pp. 148-151). New York,
NY: Simon & Schuster.
บทในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีหมายเลข DOI
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental
disorders (4th ed., text rev.). DOI:10.1176/appi.books.9780890423349.7060
Guthrie, D. J. S. (2008). 1H nuclear magnetic resonance (NMR) in the elucidation of peptide
structure. In G. B. Irvine & C. H. Williams (Eds.), Methods in Molecular Biology: Vol.
73. Neuropeptide protocols (pp. 163-184). Totowa, NJ: Humana Press. DOI:10.1385/
0-89603-399-6:163
Helmig, B., & Thaler, J. (2010). Nonprofit Marketing. In R. Taylor (Ed.), Third Sector Research
(pp.151-169). DOI:10.1007/978-1-4419-5707-8_12
Rapporto sullo stato dell'editoria in Italia 2007. (2007). DOI:10.978.8889637/210
Swinnen, J. F. M., & Rozelle, S. (2009). Marx and Mao to the market: The economics and politics
of agricultural transition. DOI:10.1093/0199288917.001.0001
บทในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มี DOI
Crossref. (2016). Annual report 15–16. Retrieved from https://www.crossref.org/pdfs/annualreport-2015-16.pdf
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De Huff, E. W. (n.d.). Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. Retrieved from
http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html
3. บทความวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์และจดหมายข่าว
รูปแบบรายการอางอิงวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์และจดหมายข่าวมีดังนี้
วารสาร/นิตยสาร (Journal/Magazine)
1. วารสารเรียงลาดับหนาโดยขึ้นตนหนาหนึ่งทุกครัง้ เมื่อขึ้นฉบับใหมใหระบุ (ฉบับที่)
ผูแตง. (ปที่พิมพ ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร/นิตยสาร, ปที่(ฉบับที่), หมายเลขหนาแรก-หนาสุดทาย.
Author(s). (Year). Title of article. Title of periodical or journal/Magazine, Volume(Issue),
Number First–last page.
2. วารสารเรียงลาดับหนาหนึ่งถึงหนาสุดทายตอเนื่องกันตลอดป
ผู้แต่ง. (ปีที่พมิ พ์) ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร/นิตยสาร, ปี่ที่(เล่มที่), หมายเลขหนาแรก-หนาสุดทาย.
Author(s). (Year). Title of Article. Title of Periodical/Magazine. Vol. page.
3. บทความวารสารที่มี DOI
ผูแตง. (ปที่พิมพ ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่(ฉบับที่), หมายเลขหนาแรก-หนาสุดทาย. DOI:
หมายเลข
Author(s). (Year). Title of article. Title of periodical or journal/Magazine, Volume(Issue),
Number First–last page. DOI:Number
4. บทความวารสารต้นฉบับที่เป็นภาษาอื่น
ผูแตง. (ปที่พิมพ ชื่อบทความ [ชื่อบทความภาษาอังกฤษ]. ชื่อวารสาร/นิตยสาร, ปที่(ฉบับที่),
หมายเลขหนาแรก-หนาสุดทาย.
Author(s). (Year). Title of article [Title of article translated]. Title of periodical or
journal/Magazine, Volume(Issue), Number First–last page.
5. บทความวารสาร/นิตยสารออนไลน์
ผูแตง. (ปที่พิมพ ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร/นิตยสาร, ปที่(ฉบับที่), หมายเลขหนาแรก-หนาสุดทาย.
ค้นคืนจาก URL
Author(s). (Year). Title of article [Title of article translated]. Title of periodical or
journal/Magazine, Volume(Issue), Number First–last page. Retrieved from journal URL
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6. บทความวารสารฉบับก่อนตีพิมพ์ที่เผยแพร่บนออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นบทความที่ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer-review) พิจารณาก่อนลงรายการ โดยใช้คาว่า ฉบับก่อนตีพิมพ์ หรือ Advance online publication ต่อ
จากชื่อเรื่อง และพิมพ์คาว่า ค้นคืนจาก ตามด้วย URL ของวารสารชื่อนั้น หรือบทความนั้นมี DOI พร้อมหมายเลข
เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์แล้ว ให้ลงรายการปีที่พิมพ์ตามที่เป็นจริงในรายการอ้างอิง
ผูแตง. (ปที่พิมพ ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร/นิตยสาร. ฉบับก่อนตีพิมพ์. ค้นคืนจาก URL หรือ
DOI:หมายเลข
Author(s). (Year). Title of article. Title of periodical or journal/Magazine. Advance online
Publication. Retrieved from journal URL or DOI:Number
7. วารสารฉบับพิเศษ
ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). (ปีที่พิมพ์). ชื่อประจาฉบับ [ฉบับพิเศษ]. ชื่อวารสาร, เล่มที่(ฉบับที่),
หมายเลขหน้า.
Editor(s) (Editor). (Year). Title of periodical or journal/Magazine [Special issue].
Volume(Issue), Number First–last page.
หลักเกณฑ์การลงรายการผู้แต่ง ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ ระบุฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์พร้อม
ชื่อ-นามสกุลตามที่ปรากฏ ยศทหาร/ตารวจ ตาแหน่งทางวิชาการ คานาหน้าวิชาชีพ ไม่ต้องระบุยศทหาร/ตารวจ
ตาแหน่งทางวิชาการ คานาหน้าวิชาชีพ ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง บรรณาธิการ ระบุชื่อบทความแทนผูแ้ ต่ง
บรรณาธิการ พิมพ์ด้วยอักษรปกติตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค เว้น 1 ระยะ
หลักเกณฑ์การลงปีทพี่ ิมพ์ ระบุในเครื่องหมายวงเล็บ หลังวงเล็บใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) เว้น 1 ระยะ
1. วารสาร จดหมายข่าว มีการระบุเดือน-ปี ให้ระบุเฉพาะปีเท่านั้น (2559). (2017). กรณีออกเป็น
ฤดูกาล (ภาษาต่างประเทศ) ระบุปีที่พิมพ์และเครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ ตามด้วยฤดูกาล (2008, Early
Spring)
2. นิตยสาร มีกาหนดออกรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน มักมีวันเดือนปี หรือเดือนปีที่เป็นการกาหนด
ออกของแต่ละฉบับ ให้ระบุเดือนปีสาหรับภาษาไทย (มกราคม 2560) (เมษายน-มิถุนายน 2559)
ภาษาต่างประเทศระบุปีและเครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ เดือน (2016, November)
3. หนังสือพิมพ์ ระบุวันเดือนปีที่เป็นการกาหนดออกของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ ต่างประเทศระบุปีและ
เครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ เดือน เว้น 1 ระยะ วันที่ (2016, June 1)
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หลักเกณฑ์การลงชื่อบทความรวมทั้งชื่อบทความรอง ชื่อบทความภาษาไทยให้พิมพ์อักษรปกติและ
เครื่องหมายมหัพภาค (.) เว้น 1 ระยะ
ประชาธิปไตย: มุมมองของนักสังคมวิทยาการเมือง.
แหล่งสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต.
ชื่อบทความภาษาต่างประเทศให้พิมพ์อักษรปกติ ตัวแรกพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่ต่อจากนั้นเป็นตัวเล็ก
ทั้งหมด หากมีชื่อบทความรองให้พิมพ์หลังชื่อบทความหลักตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) เว้นหลังเครื่องหมาย 1
ระยะ แล้วตามด้วยชื่อเรื่องรองและให้พิมพ์อกั ษรตัวแรกด้วยตัวใหญ่เช่นเดียวกัน หลังชื่อบทความพิมพ์
เครื่องหมายมหัพภาค (.) เว้น 1 ระยะ
Mental and nervous diseases in the Russo-Japanese war: A historical analysis.
บทความทีเ่ ป็นภาษาอืน่ ระบุชื่อบทความที่แปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] และ
เครื่องหมายมหัพภาค ต่อจากชื่อบทความต้นฉบับ
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลผู้ป่วย ขณะใส่เครื่องช่วยหายใจ
[Effectiveness of computer assisted instruction lessons in nursing care for the
patient with respiratory ventilator].
Les evaluations des enseignants en grande section dematernellesont-elles predictive des
difficulties de lecture au cours preparatoire? [Are teacher ratings in kindergarten
predictive of reading difficulties in first grade?].
หลักเกณฑ์การลงชื่อวารสาร/นิตยสาร พิมพ์ด้วยอักษรตัวเอนทั้งหมด หลังชื่อวารสาร นิตยสาร พิมพ์
เครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ ส่วนชื่อเรื่องภาษาต่างประเทศพิมพ์อักษรตัวแรกของแต่ละคาด้วยตัวใหญ่และ
เป็นตัวเอน หากชื่อวารสาร นิตยสาร เป็นอักษรให้พิมพ์ตัวใหญ่ทั้งหมด กรณีที่เป็นวารสารฉบับพิเศษ ให้ระบุคาว่า
ฉบับพิเศษ หรือ Special issue ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมต่อจากชื่อเรื่อง หลังเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมตาม
ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์,
วารสารวัฒนธรรม,
วารสารพลังไทย,
แพรว.
สกุลไทย.
สารคดี.
ไทยรัฐ.
มติชน.
จดหมายข่าวสัญญาณสุขภาพ. จดหมายข่าวครูสอนดี.
Journal of Comparative and Physiological Psychology,
The New Criterion,
Entrepreneur Magazine.
Time.
national geographic.
EARMA Newsletter.
ADWAS Newsletter.
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หลักเกณฑ์การลงเล่มที่(ฉบับที่) ระบุเฉพาะหมายเลขเล่มที่และฉบับที่เท่านั้น ยกเว้น วารสารที่มี
หมายเลขหน้าต่อเนื่องตั้งแต่เล่มแรก ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน ให้ระบุเฉพาะเล่มที่เท่านั้น ไม่ต้องระบุฉบับที่
หลังเล่มที่พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ 20(3),
9(2),
หลักเกณฑ์การลงหมายเลขหน้า ลงรายการต่อจากเล่มที่ ฉบับที่ โดยระบุเฉพาะหมายเลขหน้าเริ่มต้น
บทความจนถึงหน้าสุดท้ายของบทความและเครื่องหมายมหัพภาค 9-65.
11-19.
หลักเกณฑ์การลง DOI ลงรายการต่อจากหมายเลขหน้า โดยระบุอักษรย่อ DOI ตัวใหญ่และเครื่องหมาย
ทวิภาคไม่เว้นระยะ ตามด้วยหมายเลข DOI DOI: 10.14457/TU.the.2015.331
บทความที่อยูร่ ะหว่างการจัดพิมพ์ ระบุคาว่า in press หรือ กาลังจัดพิมพ์ ในวงเล็บ แทนตาแหน่งปีที่
พิมพ์
Watson, J. D., & Jones, F. H. (in press). A structure for deoxyribose nucleic acid. Nature. Retrieved
from http://www.nsu.fl.edu/DNA/drafts_pubs/12345678.pdf
หนังสือพิมพ์ (Newspaper)
ข่าวหนังสือพิมพ
ชื่อข่าว. (วันเดือนปี). ชื่อหนังสือพิมพ, น. หน้าที่นามาอ้าง.
Title of news. (Year, Month Date of Publication). Newspaper Title, pp. xx-xx.
ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ชื่อข่าว. (วันเดือนปี). ชื่อหนังสือพิมพ, ค้นคืนจาก URL
Title of news. (Year, Month Date of Publication). Newspaper Title, Retrieved from URL
newspaper homepage
บทความหนังสือพิมพ
ผูแตง. (วันเดือนปี). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ, น. หน้าที่นามาอ้าง.
Author(s). (Year, Month Date of Publication). Article title. Magazine Title, pp. Number page.
บทความหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ผูแตง. (วันเดือนปี). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ, ค้นคืนจาก URL ของหนังสือพิมพ์
Author(s). (Year, Month Date of Publication). Article title. Newspaper Title, Retrieved from
URL newspaper homepage
หลักเกณฑ์การลงผู้แต่ง ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ
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หลักเกณฑ์การลงวันเดือนปีทพี่ ิมพ์ ระบุในเครื่องหมายวงเล็บ หลังวงเล็บใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) เว้น
1 ระยะ ภาษต่างประเทศระบุ ปีและเครื่องหมายมหัพภาค เดือน วันที่
หลักเกณฑ์การลงชื่อข่าว ระบุชื่อข่าวแทนตาแหน่งผู้แต่ง ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ภาษาไทยให้
พิมพ์อักษรปกติและเครื่องหมายมหัพภาค (.) เว้น 1 ระยะ ภาษาต่างประเทศให้พิมพ์อกั ษรปกติ ตัวแรกพิมพ์ด้วย
อักษรตัวใหญ่ตอ่ จากนั้นเป็นตัวเล็กทั้งหมด หากมีพาดหัวข่าวรอง ให้พิมพ์พาดหัวข่าวหลัก เว้น 1 ระยะ ตามด้วย
พาดหัวข่าวรอง ไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆ คั่น
หลักเกณฑ์การลงชื่อบทความรวมทั้งชื่อบทความรอง ชื่อบทความภาษาไทยให้พิมพ์อักษรปกติและ
เครื่องหมายมหัพภาค (.) เว้น 1 ระยะ ชื่อบทความภาษาต่างประเทศให้พิมพ์อักษรปกติ ตัวแรกพิมพ์ด้วยอักษรตัว
ใหญ่ต่อจากนัน้ เป็นตัวเล็กทัง้ หมด หากมีชื่อบทความรองให้พิมพ์หลังชื่อบทความหลักตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค
(:) เว้นหลังเครื่องหมาย 1 ระยะ และให้พิมพ์อักษรตัวแรกด้วยตัวใหญ่เช่นเดียวกัน หลังชื่อบทความพิมพ์
เครื่องหมายมหัพภาค (.) เว้น 1 ระยะ
หลักเกณฑ์การลงชื่อหนังสือพิมพ์ พิมพ์ด้วยอักษรตัวเอนทั้งหมดและเครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ
ส่วนชื่อเรื่องภาษาต่างประเทศพิมพ์อักษรตัวแรกของแต่ละคาด้วยตัวใหญ่และเป็นตัวเอนทั้งหมด
หลักเกณฑ์การลงหมายเลขหน้า ก่อนระบุหมายเลขหน้าให้พิมพ์ตัวอักษร น. p. หรือ pp. และ
เครื่องหมายมหัพภาค เว้น 1 ระยะ ตามด้วยหมายเลขหน้าเริ่มต้นของข่าว/บทความจนถึงหน้าสุดท้ายของข่าว/
บทความและเครื่องหมายมหัพภาค ถ้าข่าว/บทความให้เลขหน้าไม่ต่อเนื่อง พิมพ์เลขหน้าทั้งหมดคั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,)
หลักเกณฑ์การลง URL กรณีหนังสือพิมพ์ออนไลน์เมือ่ ลงรายการต่างๆ จนถึงชือ่ หนังสือพิมพ์ ให้ระบุคา
ว่า ค้นคืนจาก หรือ Retrieved from ตามด้วย URL ของหนังสือพิมพ์ชื่อนั้น
จดหมายข่าว
บทความจดหมายข่าว
ผูแตง. (ปที่พมิ พ ชื่อบทความ. ชื่อจดหมายข่าว, ปที่(ฉบับที่), หมายเลขหนาแรก-หนาสุดทาย.
Author(s). (Year). Title of article. Title of Newsletter, Volume(Issue), Number First–
last page.
หลักเกณฑ์การลงรายการต่างๆ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับวารสาร หากไม่ปรากฏผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อบทความ
แทนตาแหน่งผูแ้ ต่ง
ชื่อบทความ. (ปที่พิมพ ชื่อจดหมายข่าว, ปที่(ฉบับที่), หมายเลขหนาแรก-หนาสุดทาย.
Title of article. (Year). Title of Newsletter, Volume(Issue), Number First–last page.
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ตัวอย่างรายการอ้างอิง
บทความวารสาร
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research. Monitor on Psychology, 39(6). Retrieved from http://www.apa.org/monitor/
พาดหัวข่าว/หัวข้อข่าวหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว. (26 กรกฎาคม 2550). มติชน, น. 5.
อังกฤษพิจารณาแก้กฎสืบสันตติวงศ์ให้ “พระธิดา” สามารถเป็นกษัตริย์ได้. (19 มกราคม 2554). มติชนออนไลน์.
ค้นคืนจาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1295414263&grpid=&catid
=06&subcatid=0600
บทความหนังสือพิมพ
สายใจ ดวงมาลี. (7 มิถุนายน 2548). มาลาเรียลาม 3 จว. ใตตอนบน สธ. เรงคุมเขมกันเชื้อแพรหนัก.
คม-ชัด-ลึก, 25.
Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore modern society using
the world of Star Trek. Los Angeles Time, A3.
Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post,
pp. A1, A4.
บทความหนังสือพิมพ์ออนไลน์
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Times.
Retrieved from http://www.nytimes.com
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บทความจดหมายข่าว
รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์. (ตุลาคม-ธันวาคม 2559). แรงงานข้ามชาติในบริบทประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย. จดหมาย
ข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 18(91), 4-12.
บทความจดหมายข่าวออนไลน์
เปิดศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน. (ธันวาคม 2552). DBD E-Newsletter, (57). ค้นคืนจาก
http://www.opdc.go.th/newsletter.php?year=2009&news_id=46
Six sites meet for comprehensive anti- gang initiative conference. (2006, November/December).
OJJDP News@aGlance. Retrieved from http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/
216681/topstory.html
4. วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ์ (Master’s Theses/Doctoral Dissertations)
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงวิทยานิพนธ์มีดังนี้
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับพิมพ์
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ์ (ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์). สถาบันการศึกษา,
สถานที่ตงั้ .
Author, A. A. (Year). Title of doctoral dissertation or master's thesis (Doctoral dissertation
or master's thesis). Name of Institution, Location.
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับพิมพ์ที่ไม่ได้จัดพิมพ์
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ์. ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์, สถาบันการศึกษา,
สถานที่ตั้ง.
Author, A. A. (Year). TItle of doctoral dissertation or master's thesis (Unpublished
doctoral dissertation or master's thesis). Name of Institution, Location.
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ์จากฐานข้อมูล
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ) ชื่อวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ์ (ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์). ค้นคืนจาก
ชื่อฐานข้อมูล. (หมายเลขประจาเอกสารหรือหมายเลขสาหรับสั่งซื้อ)
Author, A. A. (date). Title of doctoral dissertation or master's thesis (Doctoral dissertation
or master's thesis). Retrieved from Name of database. (Accession or Order No.)
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วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ์จากเว็บ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ) ชื่อวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ์ (ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์). ค้นคืนจาก URL
Author, A. A. (date). Title of doctoral dissertation or master's thesis (Doctoral dissertation
or master's thesis). Retrieved from URL
หลักเกณฑ์การลงรายการผู้แต่ง ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ
หลักเกณฑ์การลงปีทพี่ ิมพ์ ระบุปีที่พิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บ หลังวงเล็บใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) เว้น
1 ระยะ
(2559).
(2006).
หลักเกณฑ์การลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ์ พิมพ์ชื่อเรื่องด้วยตัวเอน ไม่มีเครื่องหมายมหัพภาค
เว้น 1 ระยะ ส่วนชื่อเรื่องภาษาต่างประเทศพิมพ์อักษรตัวแรกของคาแรกด้วยตัวใหญ่และเป็นตัวเอน
อัตลักษณ์ชายรักชาย : การเปรียบเทียบตัวละครชายรักชายในอัตชีวประวัติและบทละครไทยร่วมสมัย
Exercise and osteoarthritis of the knee
หลักเกณฑ์การลงระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ระบุคาว่า วิทยานิพนธ์ และตามด้วย
ระดับวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ต่อจากชื่อเรื่องในเครื่องหมายวงเล็บ หลังเครื่องหมายวงเล็บพิมพ์เครื่องหมาย
มหัพภาคโดยไม่เว้นระยะ
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต).
(Master’s thesis)
(Doctor dissertation).
หลักเกณฑ์การลงสถาบันการศึกษา ระบุชื่อสถาบันการศึกษาของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ตามด้วย
เครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Royal Institute of Technology,
University of Canterbury,
หลักเกณฑ์การลงสถานทีต่ ง้ั ระบุชื่อจังหวัด สาหรับภาษาไทย ภาษาต่างประเทศระบุชื่อมลรัฐ ชื่อเมือง
ชื่อประเทศและเครื่องหมายมหัพภาค (.)
กรุงเทพมหานคร.
ขอนแก่น.
มหาสารคาม. นครศรีธรรมราช.
Amsterdam.
Pennsylvania.
Christchurch, New Zealand.
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ์ไม่ได้จัดพิมพ์ ระบุ ไม่ได้จัดพิมพ์ พร้อมระดับปริญญา ในเครื่องหมายวงเล็บ
หลังชื่อเรื่อง หลังเครื่องหมายวงเล็บพิมพ์เครื่องหมายมหัพภาค เว้น 1 ระยะ
(ไม่ได้จัดพิมพ์ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต)
(Unpublished doctoral dissertation) (Unpublished master's thesis)
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วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ์จากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ ระบุคาว่า เข้าถึงได้จาก หรือ Retrieved from ต่อ
จากระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ตามด้วยชื่อฐานข้อมูลและเครื่องหมายมหัพภาค เว้น 1 ระยะ และ
อักษรย่อชื่อหน่วยงานที่จัดทาฐานข้อมูลพร้อมหมายเลขเอกสารในเครื่องหมายวงเล็บ
Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses Global database. (UMI No. 3371229)
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ตามด้วย
เครื่องเครื่องหมายจุลภาค และให้เพิ่มชื่อสถาบันการศึกษาในวงเล็บเดียวกัน หลังเครื่องหมายวงเล็บมีเครื่องหมาย
มหัพภาค เว้น 1 ระยะ ตามด้วย เข้าถึงได้จาก หรือ Retrieved from พร้อมด้วย URL
(Doctoral thesis, Lincoln University). Retrieved from http://hdl.handle.net/10182/31
ตัวอย่างรายการอ้างอิง
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับพิมพ์
บุษฎา เจริญพงษ์. (2544). การเปิดเสรีการประกอบธุรกิจค้าปลีกของคนต่างด้าวในประเทศไทย: วิเคราะห์ใน
กรอบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
พันทิพา สังขเจริญ. 2528. วิเคราะหบทรอยกรองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
(ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร.
Samarn Dechsupa. (2006). A Study of apoptosis-inducing action of siamois red wine polyphenols
in breast cancer MDA-MB-435 cells xenografted in athymic nude mice: Molecular
imaging and histochemical evidence (Doctoral dissertation). Chiang Mai University,
Chiang Mai.
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ์ไม่ได้จัดพิมพ์
Brown, T. N. (1995). Simulation of the development of Pinus radiate (Unpublished doctoral
thesis). Lincoln University, Lincoln, New Zealand.
Darling, C. W. (1976). Giver of due regard: the poetry of Richard Wilbur (Unpublished
doctorial dissertation). University of Conecticut, Storrs, CT.
Healey, D. (2005). Attention deficit/hyperactivity disorder and creativity: An investigation into
their relationship (Unpublished doctoral thesis). University of Canterbury, Christchurch,
New Zealand.
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วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ์จากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์
Pflieger, J. C. (2009). Adolescents' parent and peer relations and romantic outcomes in young
adulthood (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global
database. (UMI No. 3371229)
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
Xie, Z. (2007). Modelling genetic regulatory networks in Drosophila (Doctoral thesis, Lincoln
University, 2007). Retrieved from http://hdl.handle.net/10182/31
5. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ/สัมมนา โปสเตอร์
เอกสารการประชุมวิชาการ/สัมมนาที่พิมพ์เผยแพร่
ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). (ปีที่พิมพ์). ชื่อการประชุม หัวข้อการประชุม รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม,
สถานที่.
Editor(s) (Ed(s)). (Year of publication). Title of symposium or conference Subject of symposium
or conference Detail with symposium or conference, Place.
บทความเอกสารการประชุมวิชาการ/สัมมนาทีพ่ ิมพ์เผยแพร่
ผู้นาเสนอ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องนาเสนอ. ใน ชื่อประธาน (ประธาน). ชื่อการประชุม. ชื่อผู้จัดการประชุม,
สถานที่จัดประชุม.
Contributor(s). (Year, Month). Title of contribution. In Chairperson (Chair), Title of symposium,
Symposium conducted at the meeting of Organization Name.
Location.
บทความเอกสารการประชุมวิชาการ/สัมมนาที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ และไม่ได้นาเสนอในที่ประชุม
ผู้แต่ง. (ปีที่จดั ประชุม). ชื่อเอกสาร. ใน ชื่อผู้จัดประชุม (หน้าที่), ชื่อการประชุม. รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม,
สถานที่จัดประชุม.
Author(s). (Year). Title of article. In Name of conducted at the Conference. Title of conference,
Detail with symposium or conference, Place of conference.
ชื่อผู้แต่ง ชื่อผูน้ าเสนอ ชื่อบรรณาธิการ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ
ปีที่พิมพ์ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ
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ชื่อการประชุมวิชาการ/สัมมนา ระบุชื่อการประชุมวิชาการ/สัมมนา พิมพ์ด้วยอักษรตัวเอียง
ภาษาต่างประเทศพิมพ์อักษรตัวแรกของแต่ละคาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter) ยกเว้นคาบุพบท
(Preposition) คาสันธาน (Conjunction) และคานาหน้านาม (Article) ที่สะกดไม่เกิน 3 ตัวอักษร ยกเว้นเป็นคา
แรกของชื่อเรื่องหลักและชื่อเรื่องรอง ระหว่างชื่อเรื่องหลักและชื่อเรื่องรองให้คั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) และ
เว้นหลังเครื่องหมาย 1 ระยะ
หัวข้อการประชุม ระบุชื่อหัวข้อที่ใช้ในการประชุมครั้งนั้นต่อจากชื่อการประชุม
ชื่อประธาน ระบุชื่อและนามสกุล ภาษาต่างประเทศ ระบุอักษรย่อชื่อต้น อักษรย่อชื่อกลาง ชื่อสกุล เว้น
1 ระยะ พิมพ์คาว่า ประธาน หรือ Chair ในเครื่องหมายวงเล็บและเครื่องหมายจุลภาค เว้น 1 ระยะ
ชื่อผู้จัดการประชุม โดยส่วนใหญ่มักเป็นหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา ให้ระบุตามที่ปรากฏ
รายละเอียดเกีย่ วกับการประชุม ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมว่าเป็นการประชุมของหน่วยงาน
หรือองค์กร วันเดือนปี สถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุม เช่น โรงแรม ศูนย์การประชุม สถาบันการศึกษา
สถานที่ ชื่อจังหวัด ชื่อมลรัฐ ชื่อเมือง ของสถานที่จัดการประชุม และลงรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ ชื่อประเทศ
โปสเตอร์ที่นาเสนอในการประชุม
ผู้นาเสนอ. (เดือนปี). ชื่อของโปสเตอร์. รายงานหรือวาระของโปสเตอร์ (paper or poster session)
นาเสนอในการประชุมของชื่อหน่วยงาน, สถานที่.
Presenter. (Year, Month) Title of paper or poster. Paper or poster session presented at
the meeting of Organization Name, Location.
ชื่อผู้นาเสนอ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้แต่งหนังสือ
เดือนปี ระบุเดือน ปีที่มีการนาเสนอโปสเตอร์ในการประชุม
ชื่อโปสเตอร์ ใช้หลักเฏณฑ์เดียวกับชื่อเรื่องของหนังสือ
รายงานหรือวาระของโปสเตอร์ (paper or poster session)
นาเสนอในการประชุมของชือ่ หน่วยงาน, ระบุชื่อหน่วยงานการหรือองค์กรที่จัดประชุม
สถานที.่ ชื่อจังหวัด ชื่อมลรัฐ ชื่อเมือง ของสถานทีจ่ ัดการประชุม
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ตัวอย่างรายการอ้างอิง
เอกสารการประชุมวิชาการ/สัมมนาที่พิมพ์เผยแพร่
อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ (บรรณาธิการ). (2560). โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครังที่ 5
“งานวิชาการรับใช้สังคม” ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 26
พฤษภาคม 2560, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
บทความเอกสารการประชุมวิชาการ/สัมมนาที่พิมพ์เผยแพร่
สมประวิณ มันประเสริฐ. (2550). การศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่อกิจกรรมทาง เศรษฐกิจราย
พื้นที่ของประเทศไทย. ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน: การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครังที่ 3 (น. 207-239). กรุงเทพฯ:
ผู้แต่ง.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In
R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on
motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.
บทความเอกสารการประชุมวิชาการ/สัมมนาที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ และไม่ได้นาเสนอในที่ประชุม
Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early Data on the Trauma Symptom Checklist for
Children (TSC-C). Paper presented at the meeting of the American Professional Society
on the Abuse of Children, San Diego, CA.
โปสเตอร์
กานต์วดี ส่งสิงห์, และ นันทิยา หาญศุภลักษณ์. (มีนาคม 2554). จลนศาสตร์ศึกษาการเกิดอิมัลชั่นโคพอลิเมอร์
ไรเซชั่นของสไตรีนมอนอเมอร์กับนายางธรรมชาติ. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
กรุงเทพมหานคร.
พนิดา ไพรนารี. (มีนาคม 2554). การจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ.์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร.
Adams-Labonte, S. K. (2012, August). Daytime impairment due to college students’ technology
use during sleep: Similarities to sleep apnea. Poster session presented at the meeting of
the American Psychological Association, Orlando, FL.
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Chasman, J., & Kaplan R. F. (2006, June). The effect of occupation on preserved cognitive
functioning in dementia. Poster session presented at the 4th Annual Conference of the
American Academy of Clinical Neuropsychology on Excellence in Clinical Practice,
Philadelphia, PA.
Nguyen, C. A. (2012, August). Humor and deception in advertising: When laughter may not be
the best medicine. Paper presented at the meeting of the American Psychological
Association, Orlando, FL.
Phadungath, C., & Metzger, L. E. (2006, July). Effect of sodium gluconate on the solubility of
calcium lactate. ADSA-ASAS Joint Annual Meeting, Minneapolis, MN.
Sunpuwan M., Podhisita, C. (2008, September). Asset-based approaches to measuring
household/socioeconomic status: what is an approach technique for cross section and
longitudinal study?. Poster session presented at 8th INDEPTH Network Annual General
and Scientific Meeting, Dar Salaam, Tanzania.
Udomroekchai, W., & Chiaravutthi, Y. (2011, March). Thai consumer willingness to pay for
genetically modified rice. Bangkok University Research Conference, Bangkok.
6. เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย (Website and Social Media)
มีรูปแบบการลงรายการดังนี้
เว็บไซต์/โฮมเพจ (Web site/homepage)
ผู้แต่ง/ชื่อหน่วยงาน. ชื่อเพจ [อินเทอร์เน็ต]. สถานที่พมิ พ์: ชื่อผู้รับผิดชอบในการพิมพ์; ปีที่พิมพ์ [ปรับปรุง
วันเดือนปี; เข้าถึงเมื่อ วัดเดือนปี]. ค้นคืนจาก URL
Author/organization's name. Title of the page [Internet]. Place of publication: Publisher's
name; Date or year of publication [updated yr month day; cited yr month day].
Available from URL
เว็บไซต์/ส่วนหนึ่งของโฮมเพจ (Web site/part of a homepage)
ชื่อโฮมเพจ [อินเทอร์เน็ต]. สถานที่พิมพ์: ชื่อผู้รับผิดชอบ; ปีที่พิมพ์. ชื่อส่วนหนึ่งหรือเฉพาะของเพจ;
ปีที่พิมพ์ของส่วนหนึ่ง [ปีที่เข้าถึง]; [สถานทีห่ รือหน้าของส่วนหนึ่ง]. ค้นคืนจาก URL
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Title of the homepage [Internet]. Place of publication: Publisher's name; Date or year of
publication. Title of specific page/part; Date of publication of part [Date cited of
part]; [location or pagination of part]. Available from URL
ภาพจากเว็บ (Image from the web)
ผู้แต่ง/ชื่อหน่วยงาน. ชื่อภาพ [อินเทอร์เน็ต]. สถานที่พิมพ์: ชื่อผู้รับผิดชอบ; ปีที่พิมพ์ [ปีที่อ้างอิง].
ค้นคืนจาก URL
Author or organization. Title [Internet]. Place of publication: Publisher's name;
date of publication [date cited]. Available from: URL
ข้อความที่โพสบนเว็บบลอก (Web blog post)
ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [อินเทอร์เน็ต]. สถานที่พมิ พ์: ชื่อผู้รับผิดชอบ; ปีที่พิมพ์ [ปีทอี่ ้างอิง]. ค้นคืนจาก URL
Author. Title [Internet]. Place of publication: Publisher; Date of publication [date cited].
Available from URL
ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. วันเดือนปีที่นาเสนอ [อ้างอิงปีทสี่ ร้าง]. ใน ผู้แต่งหรือบรรณาธิการของบลอก. ชื่อบลอก
[อินเทอร์เน็ต]. สถานที่พิมพ์: ชื่อผู้รับผิดชอบ; ปีที่พิมพ์ – [ขนาดที่สร้าง]. ค้นคืนจาก URL
Author of contribution. Title of contribution. Date of publication of contribution [dated
contribution cited]. In Author or editor of blog. Title of blog [Internet]. Place of
publication: Publisher; Date of publication - [extent of contribution]. Available
from URL
วิกิ (Wikis)
ชื่อเรื่อง. [อินเทอร์เน็ต]. สถานที่พิมพ์: ผู้รับผิดชอบ. วันที่เริ่มต้น – [วันที่อ้างอิง]. ค้นคืนจาก URL
Title. [Internet]. Place of publication: Publisher. Beginning date - [date cited]. Available
from URL
Twitter Feed
ผู้เขียน หรือ ชื่อทวิตเตอร์ หรือ ชื่อหน่วยงาน. เนื้อหาฉบับเต็มของทวิตเตอร์ [ทวิตเตอร์]. วันเดือนปีที่
โพสข้อความ [เข้าถึง วันเดือนปี]. ค้นคืนจาก URL ทวิตเตอร์
Author Surname Initials or Twitter name or organisation. Full text of tweet [Twitter].
Year Month Day of Tweet posted [cited Year Month Day]. Available from
Twitter account url.
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ตัวอย่างรายการอ้างอิง
เว็บไซต์/โฮมเพจ (Web site/homepage)
Diabetes Australia. Diabetes globally [Internet]. Canberra ACT: Diabetes Australia; 2012 [updated
2012 June 15; cited 2012 Nov 5]. Available from http://www.diabetesaustralia.com.au/
en/Understanding-Diabetes/Diabetes-Globally/
เว็บไซต์/ส่วนหนึ่งของโฮมเพจ (Web site/part of a homepage)
Australian Medical Association [Internet]. Barton ACT: AMA; c1995-2012 . Junior doctors and
medical students call for urgent solution to medical training crisis; 2012 Oct 22 [cited
2012 Nov 5]; [about 3 screens]. Available from https://ama.com.au/media/junior-doctors
-and-medical-students-call-urgent-solution-medical-training-crisis
ภาพจากเว็บ
Centres for Disease Control and Prevention. Shingles on face. [Image on internet]. 2011 [updated
2011 Jan 10; cited 2012 Nov 6]. Available from http://www.cdc.gov/shingles/about/
photos.html
ข้อความที่โพสบนเว็บบลอก
Rural Health Workforce Australia. Rural health: a life changing difference [Internet]. Canberra:
RHWA [unknown date] [cited 2012 Nov 6]. Available from http://ruralchampions.
govspace.gov.au/A contribution to a blog:
Moseley, L. The conversation acupuncture piece triggers prickly debate. 2012 Nov 6 [cited 2012
Nov 6]. In: BodyinMind.org [Internet]. Adelaide: Body in Mind Research Group. 2012 –
[about 3 screens]. Available from http://www.bodyinmind.org/
วิกิ
Medpedia. [Internet]. San Francisco: Medpedia Inc. 2009 Feb 17 - [cited 2012 Nov 6]. Available
from http://www.medpedia.com/
ทวิตเตอร์
Cochrane. "What are systematic reviews?" New G@CochraneCCR video explains #SRs for
informed health decisions [Twitter]. 2016 Feb 02 [cited 2016 Feb 20] Available from
https://twitter.com/cochranecollab/status/694506899631382528
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รายการอ้างอิง
คณะทางานฝ่ายวิชาการ การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3. (ม.ป.ป.) รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ
APA 6th edition. ค้นคืนจาก http://www.trcn.ac.th/th/file.pdf
นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์. (2558). การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ตามแบบ APA
ฉบับพิมพ์ครังที่ 6. น. 4-18. นนทบุร:ี สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
[ฉบับพีดีเอฟ] ค้นคืนจาก http://library.stou.ac.th/sites/default/files/editor/APA6th.pdf
บุญฑา วิศวไพศาล. (ม.ป.ป.). คู่มือการเขียนรายการอ้างอิงตามแบบ APA, 6th Edition. ค้นคืนจาก
http://journal.human.cmu.ac.th/files/form2.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (ม.ป.ป.) บทที่ 3 การอ้างอิง. ค้นคืนจาก www.sut.ac.th/das/grasduate/
pdf/thesis.pdf
ศุลีพร ช่วยชูวงศ์. (11 มกราคม 2556). การเขียนอ้างอิงแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. ค้นคืนจาก
http://medinfo2.psu.ac.th/psychiatry/My%20site/data/ref/APA_6th_ed.pdf
4.1 การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA. (ม.ป.ป.). ค้นคืนจาก www.journal.eco.ku.ac.th/
upload/document/thai/20140652015852.pdf
Alliant International University. (Sep 14, 2015). APA (6th ed.), Citation Style. Retrieved from
http://alliant.libguides.com/content.php?pid=268617&sid=2956264
American Psychological Association. (2011). Publication Manual of the American
Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological
Association.
American University of Sharjah. (Dec 13, 2016). APA 6th Edition Citation Style. Retrieved from
https://aus.libguides.com/apa/apa-theses
APA: Chapter. (2017). Retrieved from http://www.easybib.com/reference/guide/apa/chapter
Auckland University of Technology. (Jun 8, 2017). APA Referencing Style Guide: Thesis,
dissertation or exegesis?. Retrieved from http://aut.ac.nz.libguides.com/APA6th/theses
AUT University Library. APA Referencing Style Guide. Retrieved from http://aut.ac.nz.libguides.
com/APA6th/websites#s-lg-box-13315895
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_________. (n.d.) The Bow Valley College Guide to APA Style. Retrieved from
http://bowvalleycollege.libguides.com/c.php?g=494959&p=3585074
BowValley College. (n.d.) How to cite web pages & other online sources in APA style. Retrieved
from http://bowvalleycollege.libguides.com/apa-style/websites
Citefast. (2017). APA Style Guide: Thesis/Dissertation-APA Reference List. Retrieved from
http://www.citefast.com/styleguide.php?style=APA&sec=Thesis
Indian River State College Libraries. (2017). APA Style Guide: About APA. Retrieved from
http://irsc.libguides.com/apa
Lincoln University. (n.d.). APA 6th Referencing guide: In depth a dvice. Retrieved from
https://ltl.lincoln.ac.nz/wp-content/uploads/sites/20/2016/01/APA_6th_in_Depth.pdf
McAdoo, T. How to Cite Wikipedia in APA Style. 2009 Oct 14 [2017 Jun 26]. In blog.apastyle.org
[Internet]. APA style blog: 3 posts categorized "Wikipedia". 2009 - [about 3 screens].
Available from http://blog.apastyle.org/apastyle/wikipedia/
Monash University. (Jun 22, 2017) Citing and referencing: Websites and social media. Retrieved
from http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver-websites-social
Murdoch University. (May 2, 2017). APA Style: Books. Retrieved from http://libguides.murdoch.
edu.au/APA/book
Ohlone College Libarry. (n.d.) Sample References: APA Format (6th edition). Retrieved from
http://www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf
Purdue Online Writing Lab. (c2017). APA Style. Available from https://owl.english.purdue.edu/
owl/resource/560/08/
Unitec Institute of Technology. APA 6th referencing. Retrieved from http://libguides.unitec.ac.nz/
apareferencing/webpages
University of Canterbury Library. (n.d.) Books. Available from http://library.canterbury.ac.nz/
services/ref/apa/books.shtml
The University of Western Australia. (n.d.) APA citation style: Introduction. Retrieved from
http://guides.library.uwa.edu.au/apa
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