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          คําแนะนําการเขียนเอกสารอางอิง และบรรณานุกรม* 
 

การจัดทําเอกสารอางอิงตามระบบ APA 

 คําแนะนํานี้ยึดตามหลักเกณฑคูมือของ APA พิมพครั้งที่ 5 และปรับปรุงเม่ือเดือนมิถุนายน 
2004 จัดทําเปนขอมูล online โดย Humanities Department and the Arthur C. Banks Jr. Library 
สหรัฐอเมริกา มีรายละเอียดดังน้ี 

1) รายชื่อเอกสารอางอิงเรียงลําดับตามตัวอักษรชื่อทายของผูแตงที่เปนชาวตางประเทศ ตาม 
ดวยชื่อยอ หรือ initials ชื่อคนไทยใหเขียนแบบไทย คือ ชื่อตัว และชื่อสกุล ถาผูแตงคนเดียวเขียนงาน
หลายเรื่อง ใหระบุชื่อซํ้าทุกครั้ง และเรียงลําดับเอกสารตามวัน เดือน ปที่พิมพ ถาพิมพในปเดียวกัน ให
เรียงตามตัวอักษรของชื่อเรื่อง เชน 

 วุฒิชัย มูลศิลป. (2516). การปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5. 
วุฒิชัย มูลศิลป. (2518). แนวความคิดทางการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา     

เจาอยูหัว. 
วุฒิชัย มูลศิลป. (2518). หลักการบริหารการศึกษา. 

2) การเวนระยะ และเครื่องหมายวรรคตอน ตองเปนไปตามหลักเกณฑอยางเครงครัด แต 
อยางไรก็ตาม การใช word-processing ในเทคโนโลยีสมัยใหม อนุโลมใหเวนระยะ 1 ระยะหลัง
เครื่องหมายวรรคตอนทุกชนิด และหลังเครื่องหมาย (.) ในตัวยอจะไมเวนวรรค เชน a.m., S.D. เปนตน 
นอกจากนั้น ยังไมมีการเวนวรรคหลังเครื่องหมาย (:) ในการบอกเลขสัดสวน ตัวอยาง 1:2:1 เปนตน 

3) เม่ือเรียงลําดับรายการทายเรื่อง  ใหยอหนาบรรทัดที่สองของแตละรายการเขาไปประมาณ  
5-7 ตัวอักษร หรือประมาณครึ่งน้ิว ดังน้ี 

พรนิภา ลิมปพยอม. (2545). ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ 2544. กรุงเทพฯ: สํานักงาน   คณะกรรมการ  
การศึกษาแหงชาติ. 

David, L., & Stanley, B. (2003). Quality management. International edition. New Jersey:  
Prentice Hall. 

4) การอางอิงในเนื้อเรื่อง ใชอางโดยชื่อผูแตง, ตามดวยปที่พิมพ เชน  
(ชัชวาลย วงศประเสริฐ, 2533) หรือ (Garvin, 1988) 
                                                 
*

 เอกสารสวนนี้ปรับปรุงจากเอกสารของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ม.ป.ป.) คําแนะนําการเขียนเอกสารอางอิงและบรรณานุกรม 
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5)   การระบุขอมูลที่สําคัญเม่ืออางจากสิ่งพิมพประเภทตางๆ มีวิธีการดังน้ี 
       ก. การอางจากหนังสือ จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับ  

ชื่อผูแตง[Author(s)]  
ปที่พิมพ (Year of publication)  
ชื่อหนังสือ (Title of book)  
พิมพครั้งที่...ถามี (Edition)    
สถานที่พิมพ (Place of publication)  
สํานักพิมพ (Publishing entity) 

 
ชื่อผูแตง  ที่เปนชาวตางประเทศเขียนโดยขึ้นตนดวยชื่อทาย (last name) ตามดวยจุลภาค และชื่อยอ  
(initial) หลังชื่อยอตองใสจุด ถามีผูแตงหลายคน คั่นแตละชื่อดวย (,) ระหวางชื่อสุดทายกับรองสุดทาย
เชื่อมดวยเครื่องหมาย & ถาผูแตงเปนหนวยงาน ใหใชชื่อเต็มของหนวยงาน 
 
ผูแตงคนเดียว            -  Cento, C. T. 
ผูแตงสองคน    -  David, L., & Stanley, B.  
ผูแตงสามคน   -  Jones, Q. P., Chen, C. L., & Crismon, C. 
ผูแตงเปนหนวยงาน  -  Italian Institution of Pig Language Research. 
  
 สําหรับชื่อคนไทยใหเขียนแบบไทย คือชื่อตัว ตามดวยนามสกุล และชื่อผูแตงที่เปนหนวยงานก็
เขียนเต็มเชนเดียวกัน 
 กรณีผูแตงหลายคนใหระบุชื่อทั้งหมดทุกคน ไมใชคําวา “และคณะ” หรือ “et al” ในการอางใน
เน้ือเรื่องใหอางคนแรกตามดวย “และคณะ” หรือ “et al”  
 
ปที่พิมพ     ระบุปที่พิมพไวในวงเล็บ ตามดวย (.) (1993). หรือ (2548). ถาเอกสารที่อางไมระบุปที่
พิมพไว ใหใส (n.d.) หรือ (ม.ป.ป.) 
 
ชื่อหนังสือ  ใชตัวเอน ระบุชื่อเต็ม ชื่อหลัก ชื่อรอง และชื่อชุด (ถามี) ของหนังสือ  และชื่อภาษาอังกฤษ
ใชตัวพิมพใหญเฉพาะคําแรกเทานั้น ยกเวนชื่อเฉพาะ แยกชื่อหลักและชื่อรองดวยเครื่องหมาย (:) ใน
กรณีที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใชชื่อหนังสือขึ้นตน และพิมพตัวเอน จบสวนนี้ดวยเครื่องหมาย (.) ดัง
ตัวอยาง 
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รูปแบบปกติ     - คุณภาพกําลังคนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. 
   Total quality management. 
ชื่อหลักและชื่อรอง  - Management of organization behavior: Utilizing human resources. 
ชื่อเรื่องละชื่อชุด     - Pig Latin Phonology: Vol. 2. Current issues in Pig Latin studies.   
 
พิมพครั้งที่    ถาหนังสือน้ันมีการพิมพมากกวาหนึ่งครั้ง หรือมีการปรับปรุงใหม ใหระบุ ดังน้ี 

ชื่อหนังสือ (พิมพครั้งที่ 2).  
ชื่อหนังสือ (ฉบับปรับปรุง).  

  Book title (3rd ed.). 
  Book title (Rev. ed.). 
 
สถานที่พิมพ  ใหบอกเมืองที่พิมพ ตามดวยเครื่องหมาย (:) ถาเปนเมืองที่ชื่อไมเปนที่รูจักแพรหลาย ให
บอกประเทศ เชน 
  เมืองที่รูจักกันทั่วไป - New York: 
      Milan: 
  เมืองอ่ืนๆ  - Talcahuano, Chile:  
      Suva, Fiji: 
 
สํานักพิมพ  บอกชื่อเต็มของสํานักพิมพ แตไมตองมี คําวาบริษัท หรือ Inc., Co., แลวตามดวย (.) 
  Collins. 
  Cambridge University Press. 
  General Electric Corporation. 
ถาไมปรากฏที่พิมพใหระบุ ม.ป.ท. 
 
สรุปรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงจากหนังสืองายๆ ดังน้ี 
 

 ชื่อผูแตง. (1996). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
 

ตัวอยาง 

นิศารัตน ศิลปเดช. (2540). ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ: พิศิษฐการพิมพ. 
Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star Trek chronology: The history of the future. New York:  

Pocket Book. 
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 ข. การอางจากวารสาร มีขอมูลที่จําเปน ดังน้ี 

 ชื่อผูแตง  ใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือ 
 ปที่พิมพวารสาร  ใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือ 
 ชื่อเรื่อง  ใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือ  

ชื่อวารสาร เขียนชื่อเต็ม ใชตัวเอน ดังน้ี 
 

วารสารวัฒนธรรมไทย, 
Advance in Nursing Science, 
 

   ปที่วารสารออกมาแลวเปนปที่ หรือ Volume number 
   ฉบับที่ หรือ Issue number หรือจํานวนฉบับที่ออกของแตละป 
   หนาแรกถึงหนาสุดทายของเรื่องน้ัน เชน 19-22. เปนตน 

สําหรับวารสารประเภทที่ขึ้นตนหนาหนึ่งทุกครั้งเม่ือขึ้นฉบับใหม ใหระบุ (ฉบับที่) ดังน้ี 
   ชื่อวารสาร, 18(6), 12-20. 

แตถาเปนวารสารประเภทที่เรียงลําดับหนาตอเน่ืองกันตลอดทั้งป ไมตองระบุ (ฉบับที่) ดังน้ี 
   ชื่อวารสาร, 18, 339-406.  
 จะสังเกตวา เลขที่บอกปที่ (Volume number) ตองเปนตัวเอน สวนเลขแสดง(ฉบับที่) เปน
ตัวตรงปกติ 
 
รูปแบบการเขียนวารสารที่เรียงหนาติดตอกันตลอดทั้งป 
 

 ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปที่, หนาแรก-หนาสุดทาย. 

 
วารสารขึ้นหนาใหมทุกฉบับ 
 

ชื่อผูแตงคนที่หน่ึง, & ชื่อผูแตงคนที่สอง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่องหลัก: ชื่อเร่ืองรอง. ชื่อวารสาร, ปที่ 
(ฉบับที่), หนาแรก-หนาสุดทาย. 

 
ตัวอยาง 

ชมพู พันธทิพย. (2541). ผาโขมพัสตร ภูมิปญญาไทยสมัยนิยม. วารสารวัฒนธรรมไทย, 37(3), 23-26. 

Acton, G. J., Irvin, B. L., & Hopkins, B. A. (1991). Theory-testing research: building of science.  
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Advance in Nursing Science, 14(1), 52-61.  
  ค. การอางจากรายงานการประชุม สัมมนา นอกจากใหขอมูลที่จําเปนเชนเดียวกับ
หนังสือ หรือวารสารแลว จะตองเพ่ิมเติม ชื่อเรื่องของสัมมนา วัน เดือน ป สถานที่จัด ที่พิมพ และผูพิมพ
ใหชัดเจน ดังตัวอยาง 
 
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. (2548). วารสารวิชาการในฝนของผูจัดทํา. ใน: เอกสารรายงานการการประชุมเรื่อง  

วารสารวิชาการทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร: การทาทายของวิชาการยุคใหม. จัดโดยกลุม 
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระบบอุดมศึกษา สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ณ โรงแรมเซนจูรีปารค วันที่ 21 ตุลาคม 2548 
กรุงเทพฯ. หนา 11-15. 

 
   ง. การอางจากหนังสือพิมพ ระบุขอมูลเชนเดียวกันกับการอางอิงจากหนังสือ และ
วารสาร และชื่อหนังสือพิมพ วัน เดือน ป ที่หนังสือพิมพออก พรอมทั้งหนาที่นํามาอาง ดังตัวอยาง 
 
พรรณี รุงรัตน. (12 พฤษภาคม 2548). สทศ.ตั้งทีมพัฒนาขอสอบระดับชาติม่ันใจคุณภาพ เดลินิวส.  

หนา 3. 
Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore modern society using  

the world of Star Trek. Los Angeles Time, p. A3. 
  
  จ. การอางจากวิทยานิพนธ นอกจากชื่อผูทําวิทยานิพนธ ชื่อเร่ืองแลว ใหบอกวาเปน
วิทยานิพนธระดับปริญญาใดจากสถาบันใด  พิมพที่ใด ใครพิมพ 
 
ตัวอยาง    

พันทิพา สังขเจริญ. (2528). วิเคราะหบทรอยกรองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม.  
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

Darling, C. W. (1976). Giver of due regard: the poetry of Richard Wilbur. Unpublished doctoral  
dissertation, University of Connecticut, Storrs, CT.  

 
   ฉ. การอางจากพจนานุกรม ใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือ 
ตัวอยาง  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรุงเทพฯ: นานมีบุคพับลิเคชัน. หนา 88.  
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  ช. การอางจากสื่ออิเล็กทรอนิกส นอกเหนือจากชื่อผูแตง ชื่อเร่ืองแลว ควรระบุขอมูล
อ่ืนที่มีใหในสื่อน้ันๆ เชน ชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส  ชนิดของสื่อที่นํามาอาง, URL, วัน เดือน ป ที่ทําการ
สืบคน 

รูปแบบ 

ชื่อผูแตง. (ป เดือน วัน หรือ ม.ป.ป. หรือ n.d. ถาไมมีบอกไว). ชื่อเร่ือง. (Online), วัน เดือน ปที่ทําการ
สืบคน. ชื่อฐานขอมูล หรือชื่อ website ของบทความนั้น. ระบุ URL ใหชัดเจน หลัง URL address ไมให
ใส (.)  

  
 สวนขอมูลที่ไดจากการติดตอกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน email, การอภิปรายกันบน bulletin 
board, การอภิปรายกลุม, การสนทนาทางโทรศัพท  APA ถือวาเปนการติดตอสวนตัว หรือ personal 
communication แหลงขอมูลเหลานี้ผูอานไมสามารถติดตามคนหาได จึงใหอางไดเฉพาะในเนื้อเร่ือง
เทานั้น ไมนําไปจัดลําดับไวในหนาเอกสารอางอิง 
 
ตัวอยาง (ไดจาก web site http://www.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.html) 
Mershon, D. H. (1998, November-December). Star Trek on the brain: Alien minds,   human  

minds. American Scientist, 86, 585. Retrieved July 29, 1999, from Expanded Acadamic  
ASAP database. 

Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-actions review. Retrieved October 8, 1997, from Psi Phi:  
Bradley’s Science Fiction Club Web site 
http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html 

 
โปรดสังเกตวาโดยรวมระบบ APA ตองการรายละเอียดขอมูลที่จําเปนเชนเดียวกับระบบแวนคูเวอร และ
ระบบอ่ืนๆที่ใชกันอยู จะแตกตางเฉพาะวิธีเขียน โดยเฉพาะวิธีการเขียนชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ หรือ
เอกสาร การใสเครื่องหมายวรรคตอน การลําดับรายการตามตัวอักษรชื่อผูแตง เปนตน 
 
ตัวอยางรายการเอกสารอางอิงแบบ APA 
 
กิ่งแกว ปาจารีย. (2540). คุณภาพชีวิต. สารศิริราช, 38(3), 8-9. 
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