
COURSE 13 :

รูจักและเรียนรูการอางอิงในเนื้อหา

และการจัดทํารายการบรรณานุกรม

ดวยตัวเอง



วิธีการเขียนอางอิงและบรรณานุกรม
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จะปรากฏสวนเนื้อหาและทายเลม คือ 

1. สวนเน้ือหา คือ รายการอางอิง (Reference List) ซึ่งจะมีรูปแบบการ

อางอิงท่ีใชอยูท่ัวไป 2 แบบ ไดแก แบบเชิงอรรถ การอางท่ีอยูตอนลาง/ทายของ

หนาท่ีตองการอาง แบบแทรกในเนื้อหา และแบบอางอิงทายบท 

2. สวนทายเลม คือ บรรณานุกรม (Bibliography) ซึ่งไดแก รายละเอียดของ 

แหลงสารนิเทศท่ีใชอางอิงในเนื้อหาทุกรายการ
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รูปแบบการเขียนอางอิง

การอางอิง เปนการบอกรายละเอียดของ

แหลงสารนิเทศที่ใชอางอิงในการศึกษา คนควา 

ดวยการอางอิงลงไปในเนื้อหา

บรรณานุกรม
หมายถึงรายละเอียดของแหลงสารสนเทศท่ีผูเขียน

ใชศึกษาเปนขอมูลในการเขียนผลงานวิชาการและ

รวบรวมไวอยางเปนระบบ เพ่ือใหผูอานท่ีสนใจ

สามารถคนควาเพ่ิมเติมได

(สุจิตต  วงษเทศ, 2560)

สุจิตต  วงษเทศ. (2560). อาหารไทย มาจากไหน?. 

กรุงเทพฯ: นาตาแฮก



เหตุท่ีตองมีการอางอิง

1. แสดงการรับรูในสิทธิของเจาของหรือลิขสิทธิ์ 

ของเจาของแนวคิดหรือผลงานนั้นเปนสําคัญ

2. แสดงถึงจริยธรรมทางวิชาการ และใหเกียรติ

แกเจาของผลงานที่นํามาใชอางอิง

3. แสดงเจตนาบริสุทธวาไมไดขโมยความคิด/

คัดลอกผลงานของผูอื่น

4



เหตุท่ีตองมีการอางอิง

4. ชวยใหผูอานเขาถึงขอมูลหรือตรวจสอบ

แหลงที่มาของขอมูล หรือหลักฐานเดิมได

5. ชวยใหผูอานสามารถคนหาขอมูลอาน

ประกอบเพิ่มเติมไดมากยิ่งข้ึน หากตองการ

ศึกษาเพิ่มเติม

6. ปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์
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การอางอิง
* ความหมาย

* รูปแบบ

* สวนประกอบ



ขอความท่ีเขียนหรือพิมพไวในเนื้อหา

หรือแทรกปนไปกับเนื้อหา

ขอความยืนยันและแสดงหลักฐานการคนควา  

ขอความระบุท่ีมาของความรูท่ีใชในงานวิจัย    

รายงาน

การอางอิง (Citation : ความหมาย
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การอางถึงแหลงท่ีมาของขอมูลในงานเขียน

ลักษณะการอางถึงงานของผูอื่น  ดวยวิธี

• การคัดลอกทั้งขอความ (Quoting) 

• การถอดความ (Paraphrasing) จากงานของผูอื่น



ĆΘŚŹ∟Θ·Źα· การคัดลอกขอความ 

(Quoting)
หากเปนการคัดลอกขอความหรือความหมาย

ของผูอื่นหรือนําเนื้อหาเพียงบางสวนหรือบาง
หนา ไมใชเนื้อหาทั้งเลมมาเรียบเรียงเปน
สํานวนของตนเอง

• เมื่อคัดลอกขอความแลว ตองอางอิง
แหลงที่มา โดยระบุชื่อผูแตงเดิม ปพิมพ 
และเลขหนา ที่ขอความปรากฏอยู



อัญประภาษตองเหมือนตนฉบับเดิมทุกประการ กรณีท่ีเปนความเรียงและมีความยาวไมเกิน 4 บรรทัดหรือเปน

รอยกรองท่ีมีความยาวไมเกิน 3 บรรทัด ใหเขียนหรือพิมพตอจากขอความไดเลย โดยไมตองขึ้นบรรทัดใหม 

หรือจะ และตองใสเคร่ืองหมายอัญประกาศคู (“ ”) “.........................................” ไวดวย เชน 

กรณี : ปพิมพ ผูแตง (เลขหนา) - ในกรณีที่ระบุปที่ พิมพและชื่อผูแตงไวในเนื้อหาแลว ไมตองระบุไวในวงเล็บอีกคร้ังหน่ึง 
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ในป พ.ศ. 2556 วิราพร หงษเวียงจันทร ไดกลาวถึง วัฒนธรรมของชาวไทลื้อไววา

“ชาวไทลื้อมีความเชื่อเรื่องขอหามเกี่ยวกับการประกอบอาหารท่ีนาสนใจ เชน หามนําหอย เปด และสัตวปามาประกอบ

อาหารใหแขกตางบานตางเมืองรับประทานและหามนํามาใชประกอบอาหารในพิธีสําคัญ” (น. 126) 

วิราพร หงษเวียงจันทร (2556, น. 126) ไดกลาวถึงวัฒนธรรมของชาวไทลื้อไววา

“ชาวไทลื้อมีความเชื่อเรื่องขอหามเกี่ยวกับการประกอบอาหารท่ีนาสนใจ เชน หามนําหอย เปด และสัตวปามาประกอบ

อาหารใหแขกตางบานตางเมืองรับประทานและหามนํามาใชประกอบอาหารในพิธีสําคัญ”  



การคัดลอกขอความ (Quoting)

กรณีขอความเกินกวา 40 คําหรือประมาณ 
3 บรรทัด ไมตองใสเครื่องหมายอัญประภาษ
กํากับ ใหข้ึนบรรทัดใหมโดยพิมพยอหนาเขา
มา โดยเวน 1 tab key ทุกบรรทัด และหาก
มียอหนาในขอความที่อางอิง ก็ใหเพ่ิมยอ
หนาเขามาอีก 5 ตัวอักษรจากยอหนาเดิม
ของขอความที่อางอิงมา



เจาพระยาพระคลัง (หน) เปนกวีเอกที่มีผลงานวรรณกรรมหลายเลม

ท้ังที่เปนรอยแกวและรอยกรองวรรณกรรมหลายๆ เรื่องของทานมีคุณคาทาง

บันเทิงคดี กอใหเกิดอารมณความรูสึกในการอาน และสวนใหญเปนวรรณกรรม

รอยกรองซ่ึงไดรับการยกยองในแงของความพิถีพิถันในการเลือกใชคําซ่ึงกอให

เกิดอารมณความรูสึก เชน มหาเวสสันดรชาดกกัณฑกุมาร กัณฑมัทรี และ 

กากีคํากลอน เปนตนการที่ทานแตงวรรณกรรมไวหลายๆ เรื่องซ่ึงมีคุณคา จึงนับ 

ไดวาทานเปนกวีเอกคนหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร,   

2529, น. 29)



การคัดลอกขอความ (Quoting)

เจาพระยาพระคลัง (หน) เปนกวีเอกที่มีผลงาน    

วรรณกรรมหลายเลมทัง้ทีเ่ปนรอยแกวและรอย

กรองวรรณกรรมหลายๆ เรื่องของทานมีคุณคา

ทางบันเทิงคดี กอใหเกิดอารมณความรูสึกในการ

อาน และสวนใหญเปนวรรณกรรมรอยกรองซึ่ง

ไดรับการยกยองในแงของความพิถพีิถันในการ

เลือกใชคําซึ่งกอใหเกิดอารมณความรูสึก เชน 

มหาเวสสันดรชาดกกัณฑกุมาร กัณฑมัทรี และ

กากีคํากลอน เปนตนการที่ทานแตงวรรณกรรม

ไวหลายๆ เรื่องซึ่งมีคุณคา จึงนับไดวาทานเปน

กวีเอกคนหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร (บุษบา 

ตระกูลสัจจาวัตร, 2529, น. 29)
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กรณีท่ีเปนการอางอิงงาน

ของผูอื่น โดยการสรุป

เนื้อหาหรือแนวคิดท้ังหมด

หรือท้ังเลมของงานชิ้นนั้น  

ไมตองระบุเลขหนา

การถอดความจากงานอื่น เปนการยอใจความ

สําคัญ เรียบเรียงใหมจัดลําดับคํา/ขอความของ

ประโยคใหม เปลี่ยนไปใชคําอ่ีน ๆ แทน เพื่อที่จะ

อธิบายหรือแสดงความหมายของขอความจากงาน

อื่นที่นํามาแสดงไวในงานเขียนของตน โดยการถอด

ความหรือแปลความหรือกลาวถึงความคิดท่ีอยู

ในงาน หรือขอความของผูอธิบายยผูเขียนตองระบุ

เลขหนาหรือเลขยอหนาที่ความนั้นปรากฏอยูสารถ

ไปอานจากแหลงเดิมไดตอไป

การถอดความ (Paraphrasing) จากงานของผูอื่น 



อยางไรก็ตาม แมวาการเมืองญี่ปุนจะมีการพัฒนาการทางดานรูปแบบและเนื้อหาที่
แตกตางไปจากเดิม แตปญหาบางประการของระบบการเมืองญี่ปุนก็ยังคงมีอยู (ศิริพร 
วัชชวัลคุ, 2549, น. 80)
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อาวแมหมาย อยูทางทิศตะวันออกของเกาะพยามเปนสถานที่ต้ังของทาเทียบเรือ ผูที่เดินทางไป
เกาะพยามจะเห็นอาวแมหมายเปนสถานที่แรก ลักษณะของอาวแมหมายเปนชาดหาด  ทอดยาว
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ซื่ออาวแมหมายถูกเรียกกันมาต้ังแตเมื่อไหรยังไมปรากฏหลักฐาน แตมีการ
เลาตอ ๆ กันมาวา บริเวณอาวแมหมายเปนทาเทียบเรือมาต้ังแตอดีต สมัยกอนผูชายจะออกเรือไป
ทําประมง เมื่อถึงกําหนดวันกลับภรรยาก็จะไปยืนรอรับสามีจํานวนมากบริเวณอาว บอยครั้งที่สามี
ออกไปทําประมงแลวไมกลับมาเพราะถูกจับหรือบางครั้งเสียชีวิต ภรรยาหลายคนไปรอแลวสามี  ก็
ไมกลับ ปรากฏการณเชนน้ีก็มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ภรรยาก็เปนหมายและมักมายืนรวมตัวกันบริเวณ
ชายหาด เมื่อรวมตัวกันเปนประจําหลาย ๆ คน ผูคนผานไปมาก็เห็นผูที่เปนหมายทั้งหลายมารวมตัว
กันบริเวณน้ีมาก จึงเรียกชายหาดบริเวณน้ีวา “อาวแมหมาย” (สุรชัย อินทนานนท, สัมภาษณ, 24 
มีนาคม 2563)



อาภรณ อุกฤษณ (2532) ศึกษาพิธีลอยเรือ: ภาพสะทอนสังคมและวัฒนธรรมของชาวเล 
กรณีศึกษาชุมชนบานหัวแหลม เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พบวา องคประกอบของพิธีลอยเรือมีทั้ง
ในแงของศิลปะที่ถูกสรางสรรคประดิษฐขึ้นเพื่อใชในพิธีกรรม และในแงของสัญลักษณและการสื่อ
ความหมายในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การประกอบพิธีกรรมของผูนํากลุม การเขารวมตอเรือ การ
ประกอบพิธีสาดนํ้า พิธีทํานํ้ามนต ทําขวัญ และการสะเดาะเคราะห ตลอดจนการรองรําทําเพลง 
สิ่งเหลาน้ีเปนความเช่ือ คานิยม ทัศนคติ และสภาวะแวดลอมทางนิเวศวิทยา ทั้งน้ี พิธีลอยเรือแต
ละขั้นตอนและโลกทัศนทางสังคมและวัฒนธรรม ไดมีการสืบเน่ืองและเปลี่ยนแปลงไปอยาง
สอดคลองและสัมพันธกัน งานศึกษาช้ินนี้แสดงใหเห็นถึงความเช่ือวิถีชีวิต และอัตลักษณของชาวเล
ไดเปนอยางดี  
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ĆΘŚŹ∟Θ·Źα·
หากมีการอางงานของผูอื่นโดยการสรุป
เนื้อหาและแนวความคิดจากงานชิ้นนั้น
ท้ังเลมจะไมมีการระบุเลขหนา

เชน อางอิงจากงานวิจัย  วิทยานิพนธ 
เปนตน

การพิจารณาการใสเลขหนา



สวนประกอบของระบบนามป
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อางอิงแนวคิด/เนื้อหา โดยภาพรวม (ไมตองใสเลขหนา)

ช่ือผูแตง ปที่พิมพ  เชน อุษา กลิ่นหอม (2561)

อางอิงเฉพาะหนา บท ตอน (ตองใสเลขหนา)

ช่ือผูแตง, ปที่พิมพ, ระบุเลขหนา บท ตอน 

เชน อุษา กลิ่นหอม (2561, น. 16)



ลักษณะการอางอิง

- ใชระบบการอางอิงแบบ APA (Edition 6)
- ใชลักษณะการเขียนแบบระบบนาม-ป (Author-Date)
การอางอิงทีเ่ขยีนแทรกในเนื้อเร่ืองของรายงานหรือ
เนื้อหาที่มีการกลาวอางถึง  โดยมีหลักเกณฑการลง
รายการทางบรรณานุกรม ประกอบดวย

- ช่ือผูแตง

- ปที่พิมพ 

- เลขหนา



ตําแหนงของการอางอิงในเน้ือหา

เปนรูปแบบการอางอิงโดยท่ัวไป ประกอบดวย ชื่อผูแตง ปพิมพหรือเลข

หนาท่ีอางอิง (ชื่อผูแตง, ปท่ีพิมพ, และ/หรือหนาท่ีอางอิง) อยูในวงเล็บ 

(              )  ตําแหนงท่ีตองการ เชน กอนขอความ ระหวางขอความ 

หรือ หลังขอความ 



Text Here
15%

Text Here
25%

Text Here
10%

สวนประกอบของระบบนามป

ระบุขอความเนนผูแตง

รูปแบบ ชื่อผูแตง (ปท่ีพิมพ, เลขหนา)......(ขอความ).........

เชน 

. . . เรืองอุไร  ศรีนิลทา (2535, น. 70)  ไดกลาวถึงจรรยาบรรณในการวิจัย

ของนักวิจัยไวดังนี้ ............



Text Here
15%

Text Here
25%

Text Here
10%

สวนประกอบของระบบนามป

เนนเนื้อหามากกวาผูแตง  ระบุการอางทายขอความ

รูปแบบ .......(ขอความ).......(ช่ือผูแตง ปที่พิมพ, เลขหนา)

กลาวไดวา จีนเปนชาติชั้นนําชาติหนึ่งในเร่ืองของอาหาร ดวยเหตุท่ีมีพื้นท่ีกวางใหญ
ไพศาล มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงกับภูมิปญญาจากผูคนหลากหลายเผาพันธุ 
ทําใหจีนไดชื่อวามีวัฒนธรรมดานอาหารยิ่งใหญเปนท่ียอมรับท่ัวโลก กลาวกันวา 
“อาหารจีนทางภาคใต โดยเฉพาะในแถบมณฑลกวางตุงเปนอาหารท่ีดีท่ีสุดในโลก” 
(พิชัย  วาสนาสง, 2544, น. 90) 



Text Here
15%

Text Here
25%

Text Here
10%

สวนประกอบของระบบนามป

การลงรายการเอกสารที่ปรากฏช่ือผูแตง

รูปแบบ .......(ขอความ).......(ช่ือผูแตง ปที่พิมพ, เลขหนา)

ช่ือผูแตง, ปพิมพ, เลขหนา ช่ือผูแตง, ไมปรากฏปพิมพ

วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร (2556, น. 13) (กิตติศักด์ิ ศรีศักด์ิอําไพ, ม.ป.ป.)

(Reed, n.d.)



กรณีผูแตงชาวไทย ใหใสเรียงลาํดับตามช่ือ–ช่ือสกุลที่ปรากฏ โดยไมตองมี

เครื่องหมายใด ๆ ทั้งสิ้น 

(จรัส เดชกุญชร, 2552, น. 82-83)

(วิภา เสนานาญ กงกะนันท, 2560, น. 19)

Text Here
25%

สวนประกอบของระบบนามป



กรณีผูแตงชาวตางชาติ ใหใสเฉพาะช่ือสกลุเทานั้น  

(Smith, 2019, p. 20) หรือ (Smith, 2019, pp. 20-22)

กรณีเปนเอกสารทีม่ีผูแตงเปนสถาบัน ตองระบุช่ือของสถาบันที่ปรากฏ

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2559)

(University of Pittsburgh, 2018)

Text Here
25%

สวนประกอบของระบบนามป



Text Here
25%

สวนประกอบของระบบนามป

เอกสารที่มีผูแตง 3-5 คน  

ในการอางคร้ังแรก ใหระบุช่ือทุกคน คั่นดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 

ยกเวนผูแตงคนสุดทาย ใชคําวา “และ” หรือเคร่ืองหมาย “, &“ เชน

(หิรัญ หิรัญประดิษฐ, สุขวัฒน จันทรปรณิก และ เสริมสุข สลักเพ็ชร, 2540, น. 10)

(Annderson, Kennedy, & Fox, 1997, p. 20)

Annderson, Kennedy and/และ Fox (1997, p. 20)

Annderson et al.  หรือ Annderson and others
หิรัญ หิรัญประดิษฐ และคณะ, 2540, น. 12

หิรัญ หิรัญประดิษฐ และคนอ่ืน ๆ, 2540, น. 25



การระบุหนาใหระบุคําวา "น." 

หรือ "p.” 

หรือ “pp." 

กอนระบุเลขหนาเสมอ

ขอสังเกต



บรรณานุกรม



การเขียนบรรณานุกรมตามประเภทสื่อสิ่งพิมพ

หนังสือทั่วไป

บทความในหนังสือ

บทความในวารสาร

สื่อประเภทตาง ๆ

ช้ินงานและผูแตง



หลักเกณฑการเขียนรายการบรรณานุกรม 

มาตรฐานของระบบ APA Style 
ฉบับพิมพครั้งท่ี 6



อางอิงจาก รูปแบบและตัวอยาง

หนังสือ

นําขอมูลจากหนาปกใน 

และดานหลังของหนาปกใน

ของหนังสือเลมท่ีบันทึกข

อมูลมาเขียนบรรณานุกรม

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง (ครั้งท่ีพิมพ)./สถานท่ีพิมพ:/ สํานักพิมพ.

ศิวนาถ นันทพิชัย. (2553). การจัดการสารสนเทศและบริการ. นครศรีธรรมราช: หลักสูตรการ

จัดการสารสนเทศ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.
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งานเดียว ผูแตงคนเดียว ตัวอยาง

ผูแตงชาวไทย เรียงลําดับตามชื่อ–ชื่อสกุล หากเปนงานเขียนที่เปนภาษาไทย คํานําหนาชื่อ

อ่ืน ๆ ใหตัดออก 

(เปล้ือง ณ นคร, 2511, น. 160)

(Suwanagul, 1962, p. 35)

ผูแตงมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ และสมณศักด์ิใหระบุดวย สวนยศใหใสเฉพาะยศสุดทาย

เทานั้น  โดยใสชื่อ-ชื่อสกุล คั่นดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ตามดวยฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ 

หรือสมณศักด์ิ

(สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ, ม.ล., 2535, น. 130)

(สุขุมพันธ  บริพัตร, ม.ร.ว., 2539, น. 7)

ผูแตงชาวตางประเทศ ใสเฉพาะชื่อสกุลเทานั้น ไมวางานเขียนจะเปนภาษาตาง

ประเทศหรือภาษาไทย

(Anderson, 1992, p. 19)

(เวนเกอร, 2547, น. 6)

ผูแตงใชนามแฝง  ใหใสนามแฝงนั้น (ไพลิน รุงรัตน, 2539, น. 12)

(Twain, 1962, pp. 15-22)

งานเดียว ผูแตง 2 คน ตัวอยาง

ใหระบุชื่อผูแตงท้ังสองคนทุกครั้งท่ีมีการอาง เอกสารภาษาไทย ใชคําวา “และ” เอกสาร

ภาษาอังกฤษ ใชเครื่องหมาย "&" เชื่อมระหวางคนท่ี 1 และ 2 ในกรณีท่ีมีการอางถึงชื่อ

ผูแตงในเครื่องหมายวงเล็บ (   ) เทาน้ัน และใชคําวา “and” เชื่อมชื่อผูแตงในประโยค 

(กรภัทร  สุทธิดารา และ จิราวุธ วารินทร, 

2543)

(Anderson & Kennedy, 1998, p. 18) 

ชแลชเชอร และ ทอมพสัน (Schlacher & 

Thompson, 1974) 



งานเดียว ผูแตง 6 คนขึ้นไป ตัวอยาง

การอางถึงทุกครั้ง ใหระบุเฉพาะผูแตงคนแรก ตามดวยคําวา “และคณะ” หรือ “และ

คนอ่ืน ๆ” สําหรับเอกสารภาษาไทย และใชคําวา “et al.” สําหรับเอกสาร

ภาษาอังกฤษ เชน

(นพรัตน  เศรษฐกุล และคณะ, 2552)  

(Watson et al., 2003, pp. 201-225)

ผูแตงเปนสถาบัน 

ตองระบุชื่อของสถาบันอยางชัดเจน เพ่ือไมใหผูอานสับสนกับสถาบันอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีชื่อ

คลาย ๆ กัน ใหระบุชื่อสถาบันตามท่ีปรากฏ

(ชมรมพัฒนาไมดอกไมประดับ, 2539)

(University of Pittsburgh, 1993)

หนวยงานของรัฐ ใหเริ่มตนจากหนวยงานใหญไปหนวยงานยอย ระดับกรมกอนเสมอ 

ยกเวนหนวยงานท่ีมีผลงานเปนท่ีรูจักอาจลงจากหนวยงานยอยไดเลย)

(กรมการฝกหัดครู กองการเจาหนาท่ี, 

2540, น. 189

หากชื่อสถาบันนั้นใชอักษรยอของสถาบันท่ีเปนทางการ หรือเปนท่ียอมรับกัน

แพรหลาย  ใหใชอักษรยอของสถาบันไดเพ่ือไมใหขอความในวงเล็บยาวเกินไป แตการ

อางครั้งแรกควรใชชื่อเต็มกอนเสมอ 

อางครั้งแรก

(การทองเท่ียวแหงประเทศไทย [ททท.], 

2536, น. 70)

อางครั้งตอมา

(ททท., 2536, น. 73)



หนังสือท่ัวไป

35

อางอิงจาก รูปแบบและตัวอยาง

1. ผูแตง

ผูแตง 1 คน ชาวไทยใหใสชื่อ

และนามสกุลโดยไมตองใสคํา

นําหนาชื่อ ยกเวนราชทินนาม 

ฐานันดรศักดิ์ใหนําไปใสทายชื่อ

โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) 

คั่นระหวางชื่อกับราชทินนาม

และฐานันดรศักด์ิ สวน

สมณศักดิ์ใหคงรูปตามเดิม 

ชื่อผูแตง./(ปท่ีพิมพ)./ชื่อเรื่อง /ครั้งท่ีพิมพ (พิมพครั้งท่ี 2 เปนตนไป).

/สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ.

ตัวอยาง :

เปรมปรี ณ สงขลา. (2548). ภัยคุกคามและสูตรผาทางตันเพ่ือชาวสวนยุคโลก

ไรพรมแดน /(พิมพครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: โบนัส พรีเพรส.

ตัวอยาง :

Athikom, S. (2014). Accuracy of shooting 2 model. Nonthaburi: 

Sukhothai Thammathirat Open University Printing House.



อางอิงจาก รูปแบบและตัวอยาง

2. ปที่พิมพ 

ใหระบุเฉพาะตัวเลข ไมตองระบุคําวา พ.ศ. 

หรือ ค.ศ. ไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) เสมอ 

Baxter, C. (1997). Race equality in health 
care education. Philadelphia, PA: 
Balliere Tindall.
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อางอิงจาก รูปแบบและตัวอยาง

3. ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง

ใหเขียนตามที่ปรากฏในหนาปกในของ

หนังสือ โดยใหพิมพเปนตัวเอน

Race equality in health care education

ช่ือเรื่องที่เปนภาษาตางประเทศ  ใหพิมพ

อักษรตัวพิมพใหญ (capital letter) เฉพาะ

คําแรกของช่ือเรื่อง ช่ือเรื่องรอง (หากมีมัก

ปรากฏอยูหลังเครื่องหมายทวิภาค (:) และ

ช่ือเฉพาะ

ปรีชา จําปารัตน และ ไพศาล ชัยมงคล. (2520). การบริหาร

พัสดุ: ทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

Banta, G. R. (1982). Asian cropping systems research: 
Microeconomic evaluation procedures. 
Ottawa, Canada: International Development 
Research Center.
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อางอิงจาก รูปแบบและตัวอยาง

4. ครั้งที่พิมพ 

ใหใสครั้งที่พิมพต้ังแตครั้งที่สองเปนตนไป  

โดยระบุขอความกํากับไวตามหลังช่ือเรื่อง 

โดยใสไวในเครื่องหมายวงเล็บ (  ) และ

เวน 1 ระยะจากช่ือเรื่อง ไมวาช่ือเรื่องจะ

อยูในตําแหนงใด หากเปน

ภาษาตางประเทศใหระบุลําดับที่ของการ

นับตัวเลขดวย

เรื่องราวเก่ียวกับประเทศไทย (พิมพครั้งที่ 2).

Harry Potter (5th ed.)

Harry Potter (2nd ed.)
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อางอิงจาก รูปแบบและตัวอยาง

5. สถานที่พิมพ 

ใหลงชื่อเมืองและรัฐซ่ึงเปนท่ีต้ังของสํานักพิมพ

ตามท่ีปรากฏในหนาปกใน โดยใชชื่อเต็มเสมอ 

หากเปนสํานักพิมพท่ีอยูนอกประเทสหรัฐ

อเมริกา ใหใสชื่อเมืองชื่อเต็มและตามดวยชื่อ

ประเทศเปนชื่อเต็มเชนกัน ยกเวนชื่อเมืองหรือ

รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาใหใสอักษรยอ 2 

ตัวท่ีไดกําหนดไว โดยคั่นดวยเครื่องหมาย

จุลภาค ( , ) และเวน 1 ระยะหลังเคร่ืองหมาย

ตามดวยชื่อเมืองหรืออักษรยอชื่อเมือง  

กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช

นครศรีธรรมราช: ไทม พริ้นต้ิง

NY: Blackwell
London, England: Academic

Auckland, New Zealand: Calico Publishing 

Ottawa, Canada: International Development 

Research Center
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อางอิงจาก รูปแบบและตัวอยาง

6. สํานักพิมพหรือผูจัดพิมพ 

ใหระบุช่ือสํานักพิมพหรือผูจัดพิมพตามทีป่รากฏใน

หนาปกใน 

เออารบิซิเนสเพรส
John Wiley & Sons
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อางอิงจาก รูปแบบและตัวอยาง

วารสารและนติยสาร

ช่ือผูแตง. (ปที่พิมพ). ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร, ปที่(ฉบับที)่, หนาแรก-หนาสุดทาย

ตัวอยาง :

สุชาดา ต้ังทางธรรม. (2545). การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ: กรณีโรงงานยาสูบ 

กระทรวงการคลัง. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 15(3), 23-37.

ตัวอยาง :
Athikom, S. (2014). Accuracy of shooting 2 model. Nonthaburi: 

Sukhothai Thammathirat Open University Printing House.
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อางอิงจาก รูปแบบและตัวอยาง

วารสารอิเลก็ทรอนิกส

ช่ือผูแตง./ (ปพิมพ)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/ปที่/(ฉบับที)่,/เลขหนา-เลข   

หนา./URLของวารสาร หรือ /doi:xxxx

ตัวอยาง :

Chunhachinda, P. (2017). FinTech: Towards Thailand 4.0. Electronic Journal of 

Open and Distance Innovative Learning, 7(1), 23-37. 

http://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/14_0.pdf



อางอิงจาก รูปแบบและตัวอยาง

บทความในหนังสือ

กรณีที่ตองการอางอิง

บางสวนของหนังสือ 

หรือบทความที่เขียนไว

ในหนังสือประเภท

หนังสือ รวมบทความ 

เอกสารประกอบการ

สัมมนา หรือหนังสือที่

แบงออกเปนบท ๆ โดย

ที่มีเน้ือหาไมตอเน่ือง

ช่ือผูเขียนบทความ./(ปพิมพ)./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือผูแตง (บรรณาธิการ),/ช่ือ

หนังสือ////////(ครั้งที่พิมพ), เลขหนาที่ปรากฏบทความจากหนาใดถึงหนาใด).

////////สถานที่พิมพ:/ ////////สํานักพิมพ.

Saowanee Chumdermphadejsuk. (1991). Acute asthma 

treatment in children. In Somsak Lohlekha, Chaleerat

Dilekwattanacha and Montree Tuchinda (Eds.), Clinical 

immunology and allergy. (pp. 99-103). Bangkok, Thailand:    

The Royal College of Pediatricians of Thailand & Pediatric 
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ประชาธิปไตยทางตรง คือประชาธิปไตยรูปแบบหน่ึง กลาวไดวาแตกตางจาก

ประชาธิปไตยแบบตัวแทนและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือเสริมประชาธิปไตยแบบ

ตัวแทนใหมีความสมบูรณ (วิกิพีเดีย, 2564, 10 กันยายน)

(ประจักษ  กองกีรติ, 2562, น. 79)
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กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน.

แอลกอฮอล. (2564, 10 กันยายน). [วิกิพีเดีย]. สืบคนจาก ………………………..
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