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คู่มือการอ้างอิงในเนื้อเรือ่งและการจัดท าบรรณานุกรมแบบ American Psychological 

Association, Sixth Edition (APA 6
th
 edition) 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 คู่มือการอ้างอิงแบบ American Psychological Association 6
th
 edition อ้างอิงมาจาก Publication 

Manual of the American Psychological Association (American Psycho logical Association, 2010) 
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

 1.  การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง (In-text citation) 

 2.  การจัดท าบรรณานุกรม (Bibliography) 

 3.  การเรียงล าดับตามตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1.  การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง (In-text citation) 

1.  ผู้แต่งหนึ่งคน 

 

ระบุชื่อผู้แต่ง นามสกุลและปีที่พิมพ์ 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

………………………………………………….(บุหงา ชัยสุวรรณ, 2556) หรือ  
บุหงา ชัยสุวรรณ (2556)………………………………………………………… 

บรรณานุกรม 

บุหงา ชัยสุวรรณ. (2556). การก ากับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณา กรณีศึกษา 
พัฒนาการของการกลไกการก ากับดูแลตนเองของสมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทย. วารสารวิชาการอิศราปริทัศน์, 2(4), 19-29. สืบค้นจาก 
http://www.presscouncil.or.th/wp-content/uploads/2014/07/isra-

vol.4 final.pdf 

2.  ผู้แต่ง 2 คน ระบุชื่อผู้แต่งทั้งสองชื่อทุกครั้งที่อ้างอิงในเอกสาร และระบุปีที่พิมพ์ 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

 …………………………………………………….(กาญจนา แก้วเทพ 
และทิฆัมพร เอี่ยมเรไร, 2554) หรือ  
 

 กาญจนา แก้วเทพ และทิฆัมพร เอ่ียมเรไร (2554)…………………… 
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บรรณานุกรม 

กาญจนา แก้วเทพ และทิฆัมพร เอี่ยมเรไร. (2554). การสื่อสาร ศาสนา กีฬา. 

 กรุงเทพมหานคร: โครงการเมธีวิจัยอาวุโส. 

3.  ผู้แต่ง 3 - 6 คน ระบุชื่อผู้แต่งทุกคนในการอ้างอิงครั้งแรกของเอกสาร และให้ระบุเฉพาะชื่อผู้
แต่งคนแรกตามด้วย และอื่นๆ ในการอ้างอิงครั้งต่อไป 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

 ยุบล เบญจรงค์กิจ, สราวุธ อนันตชาติ, และอัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 

(2554) กล่าวว่า…………….…………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………
……………………..(ยุบล เบญจรงค์กิจ และคณะ, 2554.) 

บรรณานุกรม 

ยุบล เบญจรงค์กิจ, สราวุธ อนันตชาติ, และอัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว. (2554). 

ตัวชี้วัด ภาพลักษณ์องค์กร [บทคัดย่อ]. วารสารนิเทศศาสตร์, 29(3), 

166-185. 

4.  ผู้แต่ง 6 คนขึ้นไป ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วย และอื่นๆ ในการอ้างอิงทุกครั้งในเอกสาร 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ และอื่นๆ (2557) ศึกษาเรื่องการสื่อสาร
นโยบายตลาดน้ าลุ่มแม่น้ าภาคกลาง พบว่า 

 ……………………………(จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ และคณะๆ , 

2557.) 

บรรณานุกรม 

จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์, พัชนี เชยจรรยา, บุหงา ชัยสุวรรณ, พรพรรณ 
ประจักษ์เนตร,  กุ ล ฤ ดี  นุ่ ม ท อ ง , แ ล ะ ข วั ญ ช น ก  มั่ น ห ม า ย . 
(2557).การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลาดน้ าในลุ่มน้ าภาค
กลางอย่างยั่งยืน. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า, 1(1), 

105-136. 

5.  ผู้แต่งที่เป็นองค์กร
, สมาคม, หน่วยงาน

ระบุชื่อเต็มของหน่วยงาน (ชื่อย่อ) ในครั้งแรกที่อ้างถึงในเอกสาร และระบุชื่อย่อ
ในเอกสารในกรณีที่อ้างถึงครั้งต่อไป เช่น กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หรือ 
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รัฐบาลและอื่นๆ Ministry of Public Health (MOPH) 

 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) (2557) ประกาศเตือนภัยไข้หวัดนกระบาด
ในประเทศไทยอีกครั้ง 

 ถ้ามีการกล่าวถึงในเอกสารครั้งต่อไป
 ……………………………………………………………..(สธ, 2557) 

6.  กรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง เม่ือเอกสาร บทความ หรือหนังสือเล่มนั้นไม่ระบุชื่อผู้แต่ง 

 กรณี เอกสาร  ระบุค าส า คัญบางค าจากชื่ อ เรื่ องภายใน
อัญประกาศและปี  เช่น หากเอกสารมีชื่อว่า อิทธิพลของการสื่อสาร
การตลาดต่อการบริโภคสินค้า ให้ย่อเหลือเพียง(“อิทธิพลของการ
สื่อสาร,” 2557)  

 กรณีบทความ หนังสือ แผ่นพับ หรือรายงาน ให้ระบุชื่อเรื่อง
ท้ังหมดแล้วท าตัวเอียง เช่น หากเอกสารมีชื่อว่า การเปิดรับ
ข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ต่อการใช้อินเทอร์เน็ต ลงรายการดังนี้ 
(การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ต่อการใช้อินเทอร์เน็ต, 2557) 

7.  การอ้างถึงเอกสาร
หลายเล่มในย่อหน้า
เดียวกัน 

อ้างอิงผู้แต่งทุกชื่อใว้ในเอกสาร โดยเรียงตามล าดับตัวอักษรชื่อผู้แต่ง และ
แบ่งแยกแต่ละชื่อใว้ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (Semicolon) (;)เช่น (จิตราภรณ์ 
สุทธิวรเศรษฐ์ และอื่นๆ, 2557; บุหงา ชัยสุวรรณ, 2556) 

8.  อ้างอิงจากเอกสาร
ทุติยภูมิ 

ในกรณีที่เอกสารปฐมภูมิไม่จัดพิมพ์อีก ไม่สามารถค้นหาได้จากแหล่งข้อมูล 
หรือตีพิมพ์เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย 

การอ้างอิงภายในเอกสาร: ให้ระบุทั้งชื่อผู้แต่งเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

บรรณานุกรม: ให้อ้างอิงเอกสารทุติยภูมิใว้ในบรรณานุกรม 

ตัวอย่างเช่น ในหนังสือของ กาญจนา แก้วเทพ อ้างเรื่องค าอธิบายเกี่ยวกับ
สังคมมวลชนของ Durkheim 

การอ้างอิงภายในเอกสาร: 

 Durkheim (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ,2554) กล่าวว่า……………. 
...................................................................................................................
.......................................(Durkheim อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2554)  
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บรรณานุกรม: 

กาญจนา แก้วเทพ. (2554). สื่อสารมวลชน ทฤษฏีและแนวทางการศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์. 

9.  อีเมล์,             
การสัมภาษณ์, บท
สนทนาทางโทรศัพท์, 
และจดหมาย 

อ้างอิงชื่อ นามสกุล, ระบุรูปแบบการสื่อสารเช่น จดหมาย, สัมภาษณ์, การ
สื่อสารส่วนบุคคล , วัน เดือน ปี ในการอ้างอิงภายในเอกสารอย่างเดียว          
แตไ่ม่ต้องระบุใว้ในบรรณานุกรม เช่น หากนักศึกษาสัมภาษณ์อาจารย์ พัชนี 
เชยจรรยา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ให้ระบุดังนี้ 

 พัชนี เชยจรรยา (สัมภาษณ,์ 18 สิงหาคม 2557)………………… 

 ……………………………………………………………. . . . . .( พั ช นี     
เชยจรรยา, สัมภาษณ,์ 18 สิงหาคม 2557) 

10.  การอ้างอิงแบบ
ค าต่อค าจากหนังสือ
หรือเอกสารของผู้แต่ง
ท่ า น อื่ น ห รื อ จ า ก
เอกสารของตัวเองที่
เคยตีพิมพ์  

 

 การอ้างอิงต้องใส่ชื่อผู้แต่ง ปี และระบุเลขหน้า (น.) หรือเลขย่อหน้าที่
คัดลอกค าหรือประโยคใว้ในการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง (In-text Citation) 

แต่ไม่ต้องระบุเลขหน้าหรือเลขย่อหน้าในบรรณานุกรม  

“………………………………………..” (บุหงา ชัยสุวรรณ, 2556, น. 
20) 

 ถ้าอ้างอิงแบบค าต่อค ามีจ านวนค าน้อยกว่า 40 ค า ให้ใส่เครื่องหมาย
อัญประกาศ “ …..” และสามารถรวมค าและประโยคใว้ในเนื้อหา  

 ในกรณีที่ข้อความที่อ้างอิงแบบค าต่อค ามีจ านวนค ามากกว่า 40 ค า
ขึ้นไป ให้อ้างค าพูด โดยเริ่มต้นบรรทัดใหม่และย่อหน้าเข้าไปครึ่งนิ้ว
จากกั้นซ้าย (Left-Margin) และหากมีย่อหน้าใหม่ในข้อความที่อ้างอิง 
ให้เริ่มต้นบรรทัดใหม่ที่บรรทัดแรกและย่อหน้าเข้าไปครึ่งนิ้วจากกั้นซ้าย
เช่นเดียวกัน และอ้างอิงในเนื้อเรื่อง โดยใส่ผู้แต่ง ปี และระบุเลขหน้า
หรือเลขย่อหน้าเม่ือจบประโยค หากระบุชื่อผู้แต่งใว้ต้นประโยค ให้ใส่ปี 
และระบุเลขหน้า หรือเลขย่อหน้าไว้ในวงเล็บต่อจากชื่อผู้แต่ง 

 The consequences of decentralisation caused a 

reduction in the HIV/AIDS prevention budget, and prevented 

the public health officers, nurses and NGOs workers working 

on HIV/AIDS from accomplishing their goal of implementing 

HIV/AIDS prevention activities and campaigns. My study has 

found lack of collaboration from local government rganizations. 

The most important reason underpinning non-collaboration is 
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that HIV/AIDS is seen as solely the domain of the provincial 

public health offices.  (Prajaknate, 2013, p. 219) 

11.  การอ้างอิงแบบ
ค าต่อค าจากเอกสาร
แบบออนไลน์ที่ ไม่มี
การแบ่งหน้า 

 

กรณีท่ี 1 มีเลขย่อหน้าปรากฏ ให้ใส่เลขย่อหน้าแทนเลขหน้า (ชื่อผู้แต่ง, ปี, ย่อ
หน้าที่) 

กรณีท่ี 2 หากเอกสารมีเลขหัวข้อแต่ไม่มีเลขย่อหน้าและเลขหน้า  

ให้ระบุเลขหัวข้อ ข้อความสั้นๆ และเลขย่อหน้า 

กรณีท่ี 3 หากเอกสารมีหัวข้อที่ยาวเกินไป แต่ไม่มีเลขหน้าและเลขย่อหน้า
ปรากฏ ให้ย่อหัวข้อให้สั้นลง และใส่ไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (Quotation 

Marks) (“   ”)  

กรณีท่ี 4 การข้ามค าในประโยค ให้ใช้จุด 3 จุด (…) หากมีการข้ามค าระหว่าง 
2 ประโยค ให้ใช้จุด 4 จุด ….  

การอ้างอิงภายในเอกสาร 

 …ทีวีดิจิทัลต้องแข่งเป็นแข่งตายในอุตสาหกรรม ที่มีการแข่งขันสูงผู้ที่
เข้มแข็งที่แท้จริงเท่านั้น ที่จะเป็นผู้อยู่รอด และปัจจัยชี้ชัดในวงการอุตสาหกรรม
จะพุ่งไปที่ ….คุณภาพความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการที่ ดี เด่น ดัง โดน 
ใจผู้ชมเท่านั้น และนั่นเป็นหน้าที่ของครีเอทีฟรายการที่ต้อง พัฒนา ศึกษา
ว่าองค์ประกอบแบบใดที่จะท าให้“เนื้อหาเป็น พระราชา”ไปได้ (ธาม เชื้อสถา
ปนศิริ, 2557, “12 Rule,” ย่อหน้าที่ 3) 

บรรณานุกรม 

ธาม เชื้อสถาปนศิริ. (2557). “12 Rule of content is the king” ท าเนื้อหาโดน
ใจผู้ชม [นิตยสารออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 จาก
http://www.positioningmag.com 

12.  ไม่มีปีที่พิมพ์ ในกรณีไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ใช้ ม.ป.ป.หรือ n.d. ในภาษาอังกฤษ 
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2.  การท าบรรณานุกรม (Bibliography) 

 

1.  วารสาร, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ และจดหมายข่าว 

1.1  วารสาร 

-บทความในวารสาร 

ภาษาไทย ชื่อผู้แต่ง นามสกุล, ชื่อผู้แต่ง นามสกุล, และชื่อผู้แต่ง นามสกุล. (ปี). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปี
ที่(ฉบับที่), หน้า-หน้า. สืบค้นจาก http:// 

ภาษาอังกฤษ 

 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Periodical, 

Volume no(Issue no), pp-pp. Retrieved from http:// 

*ชื่อวารสารและปีที่ (Volume no.) เป็นตัวเอียง ถ้าวารสารมีการก าหนดเลขหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่จ าเป็นต้อง
ระบุฉบับที่ (Issue no.) แต่ถ้าวารสารเริ่มต้นเลขหน้าของแต่ละฉบับที่เลข 1 ให้ระบุฉบับที่ใว้ภายในวงเล็บหลัง
ปีที่ เช่น 2(4) 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

 ……………………………………………………………… (บุหงา ชัยสุวรรณ, 2556) 

บรรณานุกรม 

จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์, พัชนี เชยจรรยา, บุหงา ชัยสุวรรณ, พรพรรณ ประจักษ์เนตร, กุลฤดี นุ่มทอง, และ
ขวัญชนก มั่นหมาย. (2557).การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ าในลุ่มน้ าภาคกลางอย่าง
ยั่งยืน. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า, 1(1), 105-136. 

บุหงา ชัยสุวรรณ. (2556). การก ากับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณา กรณีศึกษาพัฒนาการของการกลไกการ
ก ากับดูแลตนเองของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการอิศราปริทัศน์,2(4),19-29.

สืบค้นจากhttp://www.presscouncil.or.th/wp-content/ uploads/2014/07/isra-vol.4_final.pdf 

-บทคัดย่อจากวารสาร 

ภาษาไทย ชื่อผู้แต่ง นามสกุล, ชื่อผู้แต่ง นามสกุล, และชื่อผู้แต่ง นามสกุล. (ป)ี. ชื่อเรื่อง [บทคัดย่อ]. ชื่อ
วารสาร. ปีที่, หน้า-หน้า. สืบค้นจาก http:// 

ภาษาอังกฤษ Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article [Abstract]. Title of 
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Periodical, Volume no, pp-pp. Retrieved from http:// 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

 …………………………………………………………………………(ยุบล เบญจรงค์กิจ, สราวุธ 
อนันตชาต,ิ และอัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2554) 

 ยุบล เบญจรงค์กิจ, สราวุธ อนันตชาติ, อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (2554) วิเคราะห์ตัวชี้วัดภาพลักษณ์
องค์กร…………………………………………………………………………….. 

บรรณานุกรม 

ยุบล เบญจรงค์กิจ, สราวุธ อนันตชาติ, และอัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว. (2554). ตัวชี้วัดภาพลักษณ์องค์กร 
[บทคัดย่อ]. วารสารนิเทศศาสตร์. 29(3), 166-185. 

 

-บทคัดย่อจากวารสารออนไลน์ 

ภาษาไทย ชื่อผู้แต่ง นามสกุล, ชื่อผู้แต่ง นามสกุล, และชื่อผู้แต่ง นามสกุล. (ปี). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, 
ฉบับที่, หน้า-หน้า. บทคัดย่อ สืบค้นจาก http:// 

ภาษาอังกฤษ 

 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Periodical, 

Volume no, pp-pp. Abstract Retrieved from http:// 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

 ………………………………………………………...……………(ยุบล เบญจรงค์กิจ, สราวุธ อนันต
ชาต,ิ และอัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2554) 

 ยุบล เบญจรงค์กิจ, สราวุธ อนันตชาต,ิ และอัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (2554) วิเคราะหัตัวชี้วัดภาพลักษณ์
องค์กร…………………..……………………………………………………….. 

บรรณานุกรม 

ยุบล เบญจรงค์กิจ, สราวุธ อนันตชาติ, และอัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว. (2554). ตัวชี้วัดภาพลักษณ์องค์กร 
[บทคัดย่ อ ]. วารสารนิ เทศศาสตร์ . 29(3), 166-185. สืบค้นจาก 
http://www2.feu.ac.th/acad/llrc/JID/Detail.aspx?id=891 
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1.2  นิตยสาร 

ภาษาไทย ชื่อผู้แต่ง นามสกุล. (ป,ี เดือน). ชื่อเรื่อง. ชื่อนิตยสาร. ปีที่(ฉบับที่), หน้า-หน้า.  

ภาษาอังกฤษ 

 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year, month). Title of article. Title of 

 Periodical, Volume no(Issue no), pp-pp.  

* ชื่อนิตยสารและปีที่ เป็นตัวเอียง 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

 อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (2549, มิถุนายน) อธิบายปรากฏการณ์เวิลด์คัพฟีเวอร์ ………… 

………………………………………………………………………………………………….......……………
…………………………………….(อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2549, มิถุนายน) 

บรรณานุกรม 

 อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว. (2549, มิถุนายน). ฟีฟ่าเวิลด์คัพฟีเวอร์. Boss, 14(182), 70-71. 

 

1.3  นิตยสารออนไลน์ 

ภาษาไทย ชื่อผู้แต่ง นามสกุล. (ปี, เดือน). ชื่อเรื่อง. ชื่อนิตยสาร,ปีที่(ฉบับที่), หน้า-หน้า. สืบค้นจาก 
http:// 

ภาษาอังกฤษ 

 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year, month). Title of article. Title of 

 Periodical, Volume no (iIssue no), pp-pp. Retrieved from http:// 

 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

 .......................................................................................(ชีวจิต, 2556, กรกฎาคม) 

 ชีวจิต (2556, กรกฎาคม)……………………………………………………………… 

บรรณานุกรม 

ชีวจิต. (2556, กรกฏาคม). 5 เทคนิคท างานอย่างมีสติ. ชีวจิต, 5(354), หน้า-หน้า. สืบค้นจาก
 http://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=1173 
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1.4  จดหมายข่าวแบบไม่มีชื่อผู้แต่ง 

ภาษาไทย ชื่อเรื่อง. (ป,ี เดือน/เดือน). ชื่อจดหมายข่าว. สืบค้นจาก http:// 

ภาษาอังกฤษ 

 

Title of article. (year, month/month). Title of Periodical. Retrieved from http:// 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

ให้ใส่ชื่อเรื่องทั้งหมดแทนชื่อผู้แต่ง ในกรณีที่ชื่อเรื่องยาวให้ใส่ชื่อย่อจากชื่อเรื่องภายในเครื่องหมาย
อัญประกาศ เช่น (“พระราชบัญญัติ,” 2551) 

บรรณานุกรม 

พระราชบัญญัติค าน าหน้านามหญิง พ.ศ. 2551. (2551, มิถุนายน). จดหมายข่าวเพื่อเสริมสร้างความเสมอ
ภาค หญิงชาย. สืบค้นจาก http://www.gender.go.th/article/data/ 1221121168.pdf 

 

1.5  หนังสือพิมพ์ 

ภาษาไทย ชื่อผู้แต่ง นามสกุล. (ป,ี วัน เดือน). หัวข้อข่าว. ชื่อหนังสือพิมพ์, เลขหน้า. 

ภาษาอังกฤษ 

 

Author, A. A. (year, month date). Title of article. Title of Newspaper, pp.xx.  

* หากข่าวนั้นต่อเนื่องกันหลายหน้า ให้ใส่เลขหน้าทุกอัน เช่น หน้า 9, 10, 11. หรือ pp. 9, 10, 11. 

* กรณีที่ไม่มีชื่อผู้เขียนข่าวให้ใช้ตัวอย่างแบบเดียวกับข้อ 1.4 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

 นุจรินทร์ โชคบัณฑิต (2557, 9 กรกฎาคม) อธิบายว่า 

 …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… (นุจรินทร์ โชคบัณฑิต, 2557, 9 กรกฎาคม) 

บรรณานุกรม 

นุจรินทร์ โชคบัณฑิต. (2557, 9 กรกฏาคม). จัดระเบียบกระทรวง'ตาชั่ง'ฟื้นฟูกระบวนการยุติธรรม. ไทยโพสต์, 
น.2. 
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1.6  หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

ภาษาไทย ชื่อผู้แต่ง นามสกุล. (ปี, วัน เดือน). หัวข้อข่าว. ชื่อหนังสือพิมพ์. สืบค้นจาก http:// 

ภาษาอังกฤษ 

 

Author, A. A. (year, month date). Title of article. Title of Newspaper. Retrieved from 

http:// 

* กรณีที่ไม่มีชื่อผู้เขียนข่าวให้ใช้ตัวอย่างแบบเดียวกับข้อ 1.4 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

 สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี (2557, 6 สิงหาคม) รายงานว่า 

 …………………………………………………………………………………………………………
……………………….. (สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี, 2557, 6 สิงหาคม) 

บรรณานุกรม 

สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี. (2557, 6 สิงหาคม). พยัคฆ์ไพร…พิทักษ์ไพร. กรุงเทพธุรกิจ. สืบค้นจาก 
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion/politic-view/ 

20140806/597206/พยัคฆ์ไพรพิทักษ์ไพร.html 
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2.หนังสือ Reference book และ Book Chapter 

2.1 หนังสือ 

ภาษาไทย ชื่อผู้แต่ง นามสกุล. (ป)ี. ชื่อหนังสือ. สถานที่: โรงพิมพ.์ 

ชื่อผู้แต่ง นามสกุล. (ป)ี. ชื่อหนังสือ. สืบค้นจาก http:// 

ชื่อผู้แต่ง นามสกุล.(Ed). (ปี). ชื่อหนังสือ. สถานที่: โรงพิมพ.์ 

ภาษาอังกฤษ 

 

Author, A. A. (year). Title of work. Location: Publisher. 

Author, A. A. (year). Title of work. Retrieved from http://www 

Author, A. A. (Ed).(year). Title of work. Location: Publisher. 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

 ……………………………………………………(อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต, 2545) 

 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต (2545) ระบุว่า………………………………………….....  

บรรณานุกรม 

อุ บ ล ว ร ร ณ  ปิ ติ พั ฒ น ะ โ ฆ ษิ ต .  (2 5 4 5 ).  ก า ร เ ขี ย น ใ น สื่ อ ต่ า ง ๆ  เ พื่ อ ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ .
 กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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2.2 อ้างอิงจาก Reference bookและ Book chapter 

ภาษาไทย ชื่อผู้แต่ง นามสกุล. (ป)ี. ชื่อบท. ใน ชื่อ นามสกุลของบรรณาธิการ (Ed.), ชื่อหนังสือ(น. xxx-

xxx).สถานที่: โรงพิมพ.์ 

 

กรณีออนไลน์ 

ชื่อผู้แต่ง นามสกุล. (ป)ี. ชื่อบท. ใน ชื่อ นามสกุลของบรรณาธิการ (Ed.), ชื่อหนังสือ(น. xxx-

xxx). สืบค้นจาก http:// 

ภาษาอังกฤษ 

 

Author,  A. A. (year). Title of chapter or entry. In A., Editor (Ed.),Title of book (pp. 

xxx-xxx). Location: Publisher. 

Author,  A.A. (year). Title of chapter or entry. In A., Editor (Ed.), Title of book (pp. 

xxx-xxx). Retrieved from http://www 

 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

 วรัชญ์ ครุจิต (2552) กล่าวว่า………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. (Karuchit, W., 2014)  

บรรณานุกรม 

วรัชญ์ ครุจิต. (2552). หน่วยที่ 8 สื่อโฆษณา. ใน อภิชญา อยู่ในธรรม (Ed.),เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์  (น. 8-1 – 8-54). กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

Karuchit, W. (2014). The uphill climb to reach a plateau: Historical analysis of the  

development of Thai cartooning. In J. A. Lent (Ed.), Southeast Asian Cartoon Art: History, 

trends and problems (pp. 75-104). Jefferson, NC: McFarland & Company. 

  

http://www/
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3.  เอกสารประกอบการประชุมและการประชุมวิชาการ 

3.1  บทความส าหรับการน าเสนอ และในการน าเสนอผ่านโปสเตอร์ 

ภาษาไทย ชื่อผู้น าเสนอ. (ปี, เดือน). ชื่องานที่น าเสนอ. ใน ชื่อประธาน (ประธาน), ชื่อการประชุม. การ
ประชุมจัดโดย ชื่อหน่วยงานที่จัดประชุม, สถานที่. 

ชื่อผู้น าเสนอ. (ปี, เดือน). ชื่อเอกสารหรือโปสเตอร์ที่น าเสนอ. เอกสารหรือโปสเตอร์น าเสนอ
ในการประชุม ชื่อหน่วยงานที่จัดประชุม, สถานที่จัดประชุม. 

ภาษาอังกฤษ 

 

Contributor, A. A., Contributor, B. B., Contributor, C. C., & Contributor, D. D. (Year, 

Month). Title of contribution. In E. E. Chairperson (Chair), Title of 

symposium. Symposium conducted at the meeting of Organization Name, 

Location. 

Presenter, A. A. (Year, Month). Title of paper or poster. Paper or poster session 

presented at the meeting of Organization Name, Location. 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

 …………………………………………………………………….(Prajaknate, 2010)  

บรรณานุกรม 

Prajaknate, P. (2010, Month). Exploring factors that impede the HIV/AIDS prevention effort among 

men who have sex with men (MSM) and transgender (TG) sex workers: Case study: 

Pattaya city, Chonburi Province, Thailand. Poster Presented at the XVIII International AIDS 

Conference, Vienna, Austria. 
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3.2  บทคัดย่อแบบออนไลน์จากงานประชุมวิชาการ 

ภาษาไทย ชื่อผู้แต่ง นามสกุล. (ปี, เดือน). ชื่อบทความ. บทความน าเสนอใน (ใส่ชื่องานประชุม
วิชาการ), สถานที่. บทคัดย่อ สืบค้นจาก http://www 

ภาษาอังกฤษ 

 

Author, A. A. (year, Month). Title of paper. Paper presented at the conference 

name Location. Abstract retrieved from http:// 

 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

 …………………………………………………………………(Prajaknate, 2011) 
 Prajaknate(2011) says that…………………………………………………………. 
 

บรรณานุกรม 

Prajaknate, P. (2011, Month). The study of communication strategies at provincial level to promote 

HIV/AIDS prevention in Thailand. E-Poster Presentation at the 6th IAS Conference on HIV 

Pathogenesis and Treatment, Rome, Italy. Abstract Retrieved from 

http://pag.ias2011.org/EPosterHandler.ax d?aid=1548 
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4.  วิทยานิพนธ ์

ภาษาไทย ชื่อผู้แต่ง นามสกุล . (ปี). ชื่อวิทยานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ
 วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิต). สืบค้นจาก ชื่อฐานข้อมูล. (ล าดับ ที่) 

ชื่อผู้แต่ง นามสกุล . (ปี). ชื่อวิทยานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ
 วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). สถาบันการศึกษา,  สถานที่. 

ภาษาอังกฤษ 

 

Author, A. A. (year). Title of doctoral dissertation or master’s thesis   (doctoral 

dissertation or master’s thesis). Retrieved from  Name of database. (Accession or 

Order No.) 

Author, A. A. (year). Title of doctoral dissertation or master’s thesis 
 (Unpublished doctoral dissertation or master’s thesis). Name  of 

Institution, Location. 

*ชื่อวิทยานิพนธ์เป็นตัวเอียง 

*ระบุว่าเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกหรือโทใว้ภายในวงเล็บ 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

 ชุลีพร ธานีรัตน์ (2556) ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค 
พบว่า 

 …………………………………………………………………………………………………………
…………………………. (ชุลีพร ธานีรัตน์, 2556) 

บรรณานุกรม 

ชุลีพร ธานีรัตน์. (2556). รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อน
ยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 

กรณีดาวน์โหลดจากฐานข้อมูล 

ชุลีพร ธานีรัตน์. (2556). รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อน
ยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์). สืบค้นจากhttp://library.nida. ac.th/index.php/th/ 
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กรณีดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ 

ชื่นกมล อุกฤษฏ์วิริยะ. (2557). อิทธิพลของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
 วิดีทัศน์ประเภทเอ็กซ์ของเยาวชนไทยที่อยู่ ในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์
ปริญญา มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . สืบค้นจากhttp://202.28.199.3/tdc/ 
browse.php?option=show&browse_type=title&titleid= 1 8 9 3 3 4 &display=list_subject&q= 
%AA%D8%C1%AA%B9 

 

5.  ภาพเคลื่อนไหว รายการโทรทัศน์ วิทยุ แผนท่ี งานศิลปะ หรือภาพถ่าย 

ภาษาไทย ชื่อผู้ผลิต นามสกุล (ผู้ผลิต), และ ชื่อผู้อ านวยการ นามสกุล (ผู้อ านวยการ). 
(ปี). ชื่อภาพ[ลักษณะสื่อ]. ประเทศที่ผลิต: ชื่อสตูดิโอ. 

ชื่อผู้อ านวยการสร้าง (ผู้อ านวยการสร้าง), และชื่อผู้ก ากับ (ผู้ก ากับ). (ปี). ชื่อ
ภาพยนตร์ [ภาพยนตร์]. สถานที่ผลิต: บริษัทที่ผลิต. 

ภาษาอังกฤษ 

 

Author, A. A. (Producer), & Director, B. B. (Director). (Year). Title of 

motion picture [Motion picture]. Country of origin: Studio. 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

 ……………………………………………………………. (อดิษฐ์ เมธยาภิรมย์, 2557) 

บรรณานุกรม 

อดิษฐ์ เมธยาภิรมย ์(ผู้ผลิต), และบริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) และ JWT Thailand (ผู้อ านวยการ). (2557).โน
 เกียลูเมีย 630 [สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์]. ประเทศไทย:ช านิอายสตูดิโอ. 
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6.  ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

ภาษาไทย ชื่อผู้แต่ง นามสกุล.(ป,ี วัน เดือน). ชื่อเรื่อง [อธิบายรูปแบบ]. สืบค้นจาก http://www 

ภาษาอังกฤษ Author, A. A. (Year, Month Day). Title of post [Description of form]. Retrieved from 

http://www 

 

การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่อง 

 สุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2556, 22 ตุลาคม) อธิบายว่า………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………
………………………… (สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 2556, 22 ตุลาคม) 

บรรณานุกรม 

สุทธิชัย ปัญญโรจน์ . (2556, 22 ตุลาคม). ยุทธวิธีการตลาด [บล๊อก]. สืบค้นจาก 
 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=889073 

ชุลีพร ธานรีัตน์ และกาญจนพชิญ์ ศิริภูวณิชย ์(2557, 9 ธันวาคม). คนตามทาง: พนักงานเก็บค่าโดยสาร ขส
มก [ไฟล์วีดีโอ]. สืบค้นจาก http://www.youtube.com/watch?v=jXA I85_mGhM 

 

  

http://www/
http://www/


19 

 

3.  การเรียงล าดับตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

บรรณานุกรม 

American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American 

PsychologicalAssociation. Washington: American Psychological Association. 


