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การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA  

  การอ้ า งอิ งแบบแทรก ใน เนื้อหาตามห ลัก เกณฑ์  APA  

( Amer i c an  Psycholog i c a l  As soc i a t ion )  พัฒนามาจาก

นัก สั งคมศาสตร์ และนั กพฤติ ก รรมศาสตร์ มากว่ า  80  ปี  เพื่ อ

เป็ นมาตรฐาน ในการ เขี ยนอย่ า ง เป็ น ระบบส าหรับภาคนิพนธ์  

ก า รท า วิ จัย  รายงานการวิ จัย  ก ารทบทวนวรรณกรรม 

บทความและกรณีศึ กษา  ส าหรับนั ก เขี ยนและนั กศึ กษา ซ่ึ ง เป็ น

รู ปแบบที่ นิ ยมใ ช้อย่ า งแพร่หลายในสาขาวิ ชา สั งคมศาสตร์ และ

จิตวิทยา  กฎ เกณฑ์ก ารอ้ า งอิ งนี้ ออกแบบมา เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ มีความ

ชัด เจน ในการลงรายการงาน เขี ยนที่ เป็ น รู ปแบบเดี ยวกัน  เ ช่น  

การ ใ ช้ เครื่ อ งหมายวรรคตอนและค าย่ อ  โครงสร้ า งต ารา ง  

การลงรายการอ้ า งอิ ง  และการน า เสนอสถิติ   

  ส าหรับ  APA 6 t h ed i t ion  มีก ารปรับปรุ ง เนื้ อหา ให้

ทันสมัย เพื่ อ รองรับความก้ า วหน้ าทา ง เทคโน โลยี  โดย ไ ด้ เพิ่ ม

แนวทางในการลงรายการอ้ า งอิ งส าหรับ ส่ืออิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ต่ า ง  

ๆ  ข้ อ มูล เ สริ ม  และการอ้ า งอิ งจาก เว็ บ ไซต์  โดย ในบาง ส่ วน ได้

ดั ดแปลงให้ เหมาะสมกับการน ามา ใ ช้ ในการอ้ า งอิ ง เอกสาร
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การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text)  

 การอ้างอิงแบบน้ีใช้กับข้อความที่คัดลอกมาหรือประมวลมา เป็นการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มา

ของข้อมูลในเน้ือหาวิทยานิพนธ์ โดยระบุช่ือผู้แต่งและปีพิมพ์ ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงเน้ือหา

โดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนหรือเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วนมาโดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้

ด้วย โดยพมิพต์่อทา้ยปพีมิพ ์ คั่นด้วยเครื่องหมายจลุภาค (,) อย่างไรกต็ามการไมร่ะบเุลขหนา้

อาจท าได้ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงงานของผู้อ่ืน โดยการสรุปเน้ือหาหรือแนวคิดทั้งหมดของงาน

ช้ินน้ัน  

 การอ้างอิงแบบแทรกในเน้ือหาเป็นระบบนาม-ปี  ให้ข้อมูลผู้แต่ง   ปีพิมพ์และ   เลขหน้าที่มี

ข้อความที่อ้างถึง 

       รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเน้ือหา มี 3 รูปแบบ ดังน้ี 

 1. (ผูแ้ต่ง, ปพีมิพ,์ เลขหนา้) ไวท้า้ยข้อความที่อ้างอิง 

 (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549, น. 200-205) 

 (McCartney & Phillips, 2006, pp. 498-499)  

 (Murphy, 1999, p. 85)  

     กรณีที่ไม่ปรากฏเลขหน้า ให้ลงแค่ช่ือผู้แต่งกับปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน  

 (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549)  

 2. ผู้แต่ง (ปพีมิพ,์ เลขหนา้) กรณมีกีารระบุชื่อผูแ้ต่งในเนื้อหาแล้ว ไมต่้องระบไุวใ้นวงเลบ็

ท้ายข้อความที่อ้างอีก  

ลดาพร บุญฤทธิ์ (2539, น. 49) ได้ศึกษาถึง................................ 
Kanokon Boonsarngsuk (2002, p. 14) studied…………………………………. 

     กรณีที่ไม่ปรากฏเลขหน้า ให้ลงแค่ช่ือผู้แต่งกับปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน  

 ลดาพร บุญฤทธิ์ (2539) 
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การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text)  

 ในปี 2542 เสรี วงษ์มณฑา ได้ให้ความหมายว่า “การประชาสัมพันธ์เป็นการ

กระท าทั้งหลายทั้งปวง ที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะสร้างความเข้าใจกับ

สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ภาพพจน์ที่ดี อันน าไปสู่สัมพันธภาพที่ดี

ระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการสนับสนุนและความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี” (น. 9)  

 In 1996, According to Kaplan and Norton, “the implementation 

of the Balanced Scorecard allows the organization to be managed  

successfully. It support the deployment of business strategies, meeting 

customer needs, and the visibility of process problem” (p. 7).  

     หากขอ้ความที่คดัลอกมามคีวามยาวไมเ่กนิ 3 บรรทดั ใหพ้มิพต์่อเนื่องกบัเนื้อหาโดยไม่

ต้องย่อหน้าใหมแ่ละใหใ้สเ่ครื่องหมายอัญประกาศ (“……”)  

ตัวอยา่งที ่1 

 3. ปพีมิพ ์ผูแ้ต่ง (เลขหนา้) กรณมีกีารระบปุพีมิพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว  (ปพีมิพ์และผูแ้ต่ง

สามารถสลับที่กันได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อ้างถึงในวงเล็บเท่าน้ัน  

Interpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the 

“therapists in dropout cases may have inadvertently validated parental 

negativity about the adolescent without adequately responding to the 

adolescent’s needs or concerns” (p. 541), contributing to an overall  

climate of negativity  

 ในปี 2000 Nahavandi กล่าวถึงความหมายของภาวะผู้น าว่า    “ภาวะผู้น า

เป็นผลจากการรวมกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในหมู่ของผู้น า     ผู้ตามและสถานการณ์  

ซ่ึงทั้ง   3    กระบวนการน้ีเป็นส่วนส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของ

องค์การ” (น. 4)  
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การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text)  

ตัวอยา่งที ่2 

Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care, 

whereby “medical needs are met by those in the medical disciplines; 

nonmedical needs may be addressed by anyone on the team” (Csikai  

& Chaitin, 2006, p. 112). 

การสื่อสารมีความจ าเป็นต่อองค์กร เพราะในการท างานน้ัน จะต้องมีการติดต่อ รับค า

สั่งและรายงานกับหัวหน้า ประสานงานกับฝ่ายอ่ืนในการท างาน    ท าให้การสื่อสาร

กลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงาน   โดยได้มีผู้ให้ความหมายของการติดต่อ  

สื่อสารภายในองค์กรว่า        “เป็นการแสดงออกและการแปลความหมายข่าวสาร

ระหว่างหน่วยการติดต่อสื่อสารต่างๆ หรือบุคคลในต าแหน่งต่างๆ       ที่อยู่ภายใน

องค์การ” (สมยศ นาวีการ, 2527, น. 4)  

     ถา้ข้อความที่อา้งมีความยาวเกนิ 3 บรรทดั ใหข้ึน้บรรทดัใหมแ่ล้วย่อหนา้ เขา้มา 0.8 นิ้ว 

และให้อยูใ่นรปู  block quotation กลา่วคือข้อความบรรทดัต่อไปใหย้่อหนา้เขา้มาเทา่กบั

บรรทดัแรก ในกรณทีีม่ ีย่อหนา้ภายในอัญประภาษกใ็หย้่อเขา้มาอกี 0.3 นิ้ว ทุกย่อหนา้ โดยไม่

ต้องใสเ่ครื่องหมายอัญประกาศ  

ตัวอยา่ง 

 Others have contradicted this views:  
               Co-presence does not ensure intimate interaction among all group             
 (0.8 น้ิว) members. Consider large-scale social gatherings in which hundreds            

 or thousands of people gather in a location to perform a ritual or     
 celebrate an event. 
 (0.3 น้ิว) In these instances, participants are able to see the visible  
 manifestation of the group, the physical gathering, yet their ability 

  to make direct, intimate connections with those around them is 
  limited by the sheer magnitudes of the assembly. (Purcell, 1997, 
  pp. 111-112).   
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การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text)  

ในการเปลี่ยนแปลงก าหนดระยะเวลาและความยืดหยุ่นในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงิน

ได้บุคคลน้ี................................................................................................. 

 ตามข้อเท็จจริงน้ัน โครงการที่ขอรับการส่งเสริมมีความจ าเป็นที่ต้องการความ

(0.8 น้ิว) ช่วยเหลือจากรัฐในด้านภาษีอากรไม่เท่ากัน การก าหนดให้ได้รับสิทธิและ

 ประโยชน์ในด้านภาษีอากรเท่ากันหมดทุกราย จะมีผลเสียทั้งสองด้าน คือ ผู้

 ได้รับการส่งเสริมอาจได้รับสิทธิ และประโยชน์จากรัฐมากเกินกว่าที่จะเป็น

 และควรได้รับ 

 (0.3 น้ิว) ปัจจุบันรัฐได้ปรับปรุงระบบการเสียภาษีของบุคคลธรรมดา โดยผู้มี

 รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท จะยกเว้นการเสียภาษี และผู้ที่อุปการะเลี้ยงดู

 บิดา – มารดา สามารถน ามายกเว้นการเสียภาษีได้ด้วย (ส านักงาน

 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2515,   น. 17) 

     กรณขีอ้ความที่อา้งน ามาจากอินเทอรเ์น็ตหรือข้อมลูอเิล็กทรอนกิสไ์มป่รากฏเลขหนา้ แต่

อาจมหีมายเลขก ากับแตล่ะย่อหนา้ ถา้มใีหใ้สต่ามทีป่รากฏ ถา้ไมร่ะบหุมายเลขของย่อหนา้ให้นบั

เอง ใหใ้ชล้ าดบัทีข่องย่อหนา้แทนโดยใช้ตัวย่อ para. หรือ ย่อหนา้ที ่

ตัวอยา่ง 

Basu and Jones (2007) went so far as to suggest the need for a new 
“intellectual framework in which to consider the nature and form of 
regulation in cyberspace” (para. 4). 
 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้นิยามว่า “การ
สื่อสาร คือ วิธีการน าถ้อยค า ข้อความหรือหนังสือเป็นต้น จากบุคคลหน่ึงหรือสถานที่
หน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงหรือสถานที่หน่ึง” (ย่อหน้าที่ 1) 
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     หากขอ้ความที่อ้างน ามาจากเอกสารที่ชื่อเรื่องยาวไมต่้องใส่ชื่อทั้งหมด ใสเ่ครื่องหมาย

อัญประกาศระหวา่งชื่อเรื่อง 

ตัวอยา่ง 

“Empirical studies have found mixed results on the efficiency of labels 
in educating consumers and changing consumption behavior” (Golan, 
Kuchler & Krissof, 2007, “Mandatory Labeling Has Targeted,” para. 4). 
 
(ช่ือเร่ืองเ ต็มคือ Mandatory Labeling Has Targeted Information Gaps and 
Social Objectives) 

หลกัเกณฑก์ารลงรายการผูแ้ต่ง 

(1) ผู้แต่งชาวไทย 

 ให้ใส่ช่ือตามด้วยช่ือสกุล โดยไม่ต้องมีเคร่ืองหมายใดๆ ค่ัน ไม่ว่างานเขียนจะเป็นภาษาไทย

หรือภาษาต่างประเทศ กรณีผู้แต่งใส่ทั้งช่ือสกุลของตัวเองและสามี ก็ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ 

     แววรัตน์ โชตินิพัทธ์  

          พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร 

          Waeorath Chotnipat 

          Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn 

(2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ 

 ให้ใส่ช่ือสกุลเท่าน้ัน ไม่ว่างานเขียนจะเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาไทย 

     Spencer Johnson ลง Johnson 

          สเปนเซอร์ จอห์นสัน ลง จอห์นสัน  
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 พระเทียน จิตฺตสุโภ 

          พระมหาเกรียงไกร แก้วไชยะ 

          พุทธทาสภิกข ุ

          Buddhadasa Bhikkhu 

          Phra Maha Somjin Sammapanno 

(3) ผู้แต่งทีม่ฐีานันดรศกัดิ ์บรรดาศกัดิ ์ 

 ให้ใส่ช่ือ ค่ันด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ตามด้วยฐานันดรศักด์ิ  

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

          ลง เทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี, สมเดจ็พระ 

           ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ลง สุขุมพันธ์ บริพัตร, ม.ร.ว. 

           คุณหญิงอัมพร มีสุข ลง อัมพร มีสุข, คุณหญิง 

           His Majesty King Bhumibol Adulyadej  

           ลง Bhumibol Adulyadej, His Majesty King 

           M.L. Manich Jumsai ลง Manich Jumsai, M.L.  

           M.R. Kukrit Pramoj ลง Kukrit Pramoj, M.R.  

(4) ผู้แต่งที่เปน็พระภกิษทุัว่ไปและพระภกิษทุีม่สีมณศกัดิ์ 

 1. พระภกิษทุั่วไป ใหใ้สค่ าวา่ พระ, พระมหา น าหนา้ชื่อตามด้วย  ฉายานาม (ชื่อภาษาบาล)ี 

ถ้าไม่ทราบฉายานาม แต่ทราบช่ือสกุลให้ใส่ช่ือสกุล กรณีไม่ทราบทั้ง    ฉายานามและช่ือสกุล ให้

ใส่ข้อมูลตามที่ปรากฏในงาน และหากพระภิกษุใช้นามแฝงให้ใส่นามแฝงตามที่ปรากฏ  

 2. พระภกิษทุีม่สีมณศกัดิ ์ใหใ้สช่ื่อสมณศกัดิ ์ตามด้วยชื่อตัวในเครื่องหมายวงเลบ็ ถา้ไม่

ทราบช่ือตัวให้ใส่เฉพาะช่ือสมณศักด์ิ 
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     สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์) 

          สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ) 

          พระพิมลธรรม (ชอบ) 

          พระธรรมโกษาจารย์ (เซ่ง) 

          พระครูปลัดเมธาวัฒน์ 

          Somdet Phra Yanasangwon (Charoen) 

          Phra Kru Bhavannanuvat 

          Phra Thepwethi (Prayudh) 

(5) ผู้แต่งทีม่ ียศทางทหาร ต ารวจ มตี าแหน่งวิชาการ หรือมีค าเรียกทางวิชาชพี  เช่น  

พลเอก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ เป็นต้น ไม่ต้องใส่ยศ ต าแหน่งทางวิชาการ 

     พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ลง เปรม ติณสูลานนท์ 

          ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ลง สุรพล นิติไกรพจน์ 

          ทันตแพทย์เชิดพันธุ์ เบญจกุล ลง เชิดพันธุ์ เบญจกุล 

          Assistant Professor Preeyachat Uttamayodhin ลง  

          Preeyachat Uttamayodhin 

(6) ผู้แต่งใชน้ามแฝง ใหใ้สน่ามแฝงตามทีป่รากฏในงาน  

     โสภาค สุวรรณ 

  ว. วินิจฉัยกุล 

      โรสลาเรน 

         Idris 

        Hunter                                                                                 
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ประเภทของการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา 

(1) การอ้างเอกสารหนึ่งเรื่องทีม่ผีู้แต่งคนเดียว  

 ส าหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศลงเฉพาะช่ือสกุล กรณีผู้แต่งชาวไทยลงช่ือตามด้วยช่ือสกุลแม้

จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ตาม 

 หากใส่ชื่อผู้แต่งในข้อความที่อา้ง ลงเฉพาะปทีีพ่มิพใ์นวงเลบ็  

Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003). 

Kessler (2003) found that among epidemiological samples  
In 2003, Kessler’s study of epidemiological samples showed that……..                 
……….……………………….(อานันท์ กาญจนพันธ์, 2545, น. 62) 
สมควร กวียะ (2547, น. 41) ได้ให้ความหมายของสื่อพื้นบ้านว่า............        

(2) การอา้งเอกสารหนึ่งเรื่องทีม่ผีูแ้ต่งหลายคน 

 1. ผู้แต่ง 2 คน  

     ใช้ และ ค่ันระหว่างช่ือกรณีที่เป็นชาวไทย  

         and ส าหรับชาวต่างประเทศ   

         ถ้าช่ือผู้แต่งอยู่ในวงเล็บ ใส่เคร่ืองหมาย & (ampersand) แทนค าว่า and  

Harlow and Simpson (2004) 
(Harlow & Simpson, 2004, p. 25) 
กมล บุษบา และ สายทอง อมรวิเชษฐ์ (2546)  
(กมล บุษบา และ สายทอง อมรวิเชษฐ์, 2546, น. 45) 

 2. ผู้แต่งต้ังแต่ 3-5 คน  

   ลงช่ือทุกคน (ส าหรับชาวต่างประเทศลงเฉพาะช่ือสกุล | ชาวไทยลงทั้งช่ือและช่ือสกุล) 

  ในการอ้างครั้งแรก ใส่เครื่องหมายจุลภาคค่ันแต่ละช่ือ น าหน้าช่ือคนสุดท้ายด้วยค าว่า 

และ หรือ and หรือ & 
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Kisangau, Lyaruu, Hosea, and Joseph (2007) 
กาญจนา แก้วเทพ, กิตติ กันภัย, และ ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2543)  

Ireys, Chernoff, Devet, et al. (2001) and Ireys, Chernoff, Stein, et al. (2001) 
 
พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล, ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, และคณะ (2541) และ พัชนี      

เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล, เกศินี จุฑาวิจิตร, และคณะ (2541) 

 3. ในการอ้างซ้ าคร้ังต่อๆไป ลงเฉพาะช่ือผู้แต่งคนแรก ตามด้วยค าว่า และคณะ ส าหรับงาน

เขียนภาษาไทย หรือ et al. ส าหรับงานเขียนภาษาต่างประเทศ  

Kisangau et al. (2007) 
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543) 

 5. ถ้าลงช่ือผู้แต่งหลายคนในเน้ือหาที่น ามาอ้างให้ใช้ค าว่า and เช่ือมระหว่างผู้แต่ง โดยไม่
ต้องใส่วงเล็บร่วมกับปีพิมพ์  

   4. หากอ้างเอกสาร 2 รายการที่มีผู้แต่งคนเดียวกันเกินกว่า 1 คน (ต้ังแต่ 2-3 คน) และ

เอกสารทั้ง 2 รายการพิมพ์ในปีเดียวกัน  

  ลงช่ือผู้แต่งคนแรกตามด้วย ผู้แต่งคนอ่ืน ๆ เพื่อให้ทราบว่าเป็นเอกสารต่างกัน ค่ันด้วย

เครื่องหมายจลุภาค (,) และ et al. หรือ และคณะ 

as Kurtines and Szapocznik (2003) demonstrated 

 6. กรณีที่มีผู้แต่ง 6 คนหรือมากกว่า 6 คนขึ้นไปลงเฉพาะผู้แต่งคนแรกตามด้วยค าว่า et al.
หรือ และคณะ 

Kosslyn et al. (1996)  
(โสภา สงวนเกียรติ และคณะ, 2548)  
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 7. ในกรณีที่มีการอ้างเอกสาร 2 รายการ ที่มีผู้แต่ง 6 คนหรือมากกว่า 6 คนขึ้นไปและมีการ

ลงผู้แต่งรูปแบบเดียวกัน สามารถลงช่ือผู้แต่งคนอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อแยกความแตกต่าง

ระหว่างเอกสารทั้ง 2 รายการ ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) et al. หรือ และคณะ  

Kosslyn, Koenig, Barrett, Cave, Tang, and Gabrieli (1996) 
Kosslyn, Koenig, Gabrieli, Tang, Marsolek, and Daly (1996) 
Kosslyn, Koenig, Barrett, et al. (1996) and Kosslyn, Koenig, Gabrieli, et al.   

(1996) 

(3) การอ้างเอกสารทีผู่้แต่งเป็นนติบิุคคล  

 นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท สมาคม หน่วยราชการ ในการอ้างอิงแทรกในเน้ือหาให้ลงช่ือเต็มใน

การอ้างถึงคร้ังแรก เมื่ออ้างซ้ าสามารถใช้อักษรย่อส าหรับนิติบุคคลเหล่าน้ันได้ หากอักษรย่อซ้ า

กันในบางหน่วยงาน  ต้องลงช่ือเต็มทุกคร้ังเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 กรณีที่มีทั้งช่ือหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย ให้ใส่เฉพาะช่ือหน่วยงานย่อย ยกเว้นช่ือ

หน่วยงานย่อยที่ใช้ซ้ ากันในหลาย ๆ หน่วยงาน ให้ใส่ช่ือหน่วยงานใหญ่ที่อยู่เหนือขึ้นไปก ากับ 

เพื่อให้ทราบว่าเป็นหน่วยงานย่อยของหน่วยงานใด  

United Nations (2004) 
U.N. (2004)   
UTTARADITDARUNEE SCHOOL (2553) 
UN. (2553) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2552) 
สกว. (2552) 
กระทรวงการต่างประเทศ (2550) 
กต. (2550) 
คณะกรรมการสภาต าบล (2550) 
กต. (2550) 

University of Michigan, Department of Psychology (2006) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์ (2548) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะอักษรศาสตร์ (2549) 
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(4) การอ้างเอกสารทีผู่้แต่งชื่อสกลุซ้ ากัน (ส าหรบัชาวตา่งประเทศ)  

 หากในรายการอ้างอิงมีเอกสารหลายช้ินที่มีผู้แต่งหลักหลายคนช่ือสกุลซ้ ากัน ในการอ้างอิง

แทรกในเน้ือหาให้ลงอักษรย่อช่ือต้นและช่ือกลาง (ถ้ามี) ของผู้แต่งคนแรกของแต่ละรายการแม้ปี

พิมพ์จะต่างกัน 

อ้างอิงแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text) 
Among studies, we review M. A. Light and Light (2008) and I. Light (2006). 

รายการอ้างอิง (Reference) 
Light, I. (2006). Deflecting immigration: Networks, markets, and regulation in          
           Los Angeles. New York, NY: Russell Sage Foundation. 
Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican  
           immigration in the United States and its implication for local law  
           enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 73-82.  

ชื่อบทความไมย่าวมากใส่ชื่อเตม็ 
(“รพ.เอกชนต้องเป็นหัวหอก,” 2549) 

ชื่อบทหนึ่งในหนังสือ  
     On free care (“Study Finds,” 2007)  

 
(“ธุรกิจการประกันรถยนต์,” 2543) 
ชื่อเตม็ของบทความคือ ธรุกจิการประกนัภัยรถยนต ์บนหนทางทีต่้องเร่งปรบัตัว 

(5) การอา้งอิงเอกสารทีไ่มป่รากฏผู้แต่ง  

 1. กรณเีอกสารไมม่ผีูแ้ต่ง ใหล้งชื่อเรื่อง หากช่ือเร่ืองยาวมากไม่ต้องใส่ทั้งหมด และลงปีพิมพ์    

ส าหรับช่ือบทความหรือช่ือบทๆ หน่ึงจากหนังสือใส่เคร่ืองหมายอัญประกาศ  

ส าหรับช่ือวารสารหรือช่ือหนังสือให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวเอน งานที่เป็นภาษาต่างประเทศอักษร 

ตัวแรกของแต่ละค าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นค าน าหน้านาม (Article) ค าบุพบท (Preposition) 

และค าสันธาน (Conjunction) ที่สะกดไม่เกิน 3 ตัวอักษร 
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(แม่น้ าโขง-สาละวิน, 2549) 
ชื่อเต็มของหนังสือคือ แม่น้ าโขง-สาละวิน: ผู้คน ผืนน้ า และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ 
 
the book College Bound Seniors (2008) 
ชื่อหนังสือคือ College Bound Seniors  

(Marine Insurance Act, 1906) 
(พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล, 2534) 

 ส าหรับสิ่งพิมพ์ทางกฎหมาย เช่น เอกสารคดี พระราชก าหนด ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น 

หากช่ือเร่ืองยาว ไม่ต้องลงทั้งหมด 

 2. กรณเีอกสารไมป่รากฏผู้แต่ง หากเอกสารระบขุ้อความวา่  

“ไมป่รากฏผู้แต่ง” หรือ “Anonymous” ใหใ้ช้ค าดังกล่าวในการอ้างอิงแทรกในเน้ือหา 

ค่ันด้วยจุลภาคตามด้วยปีที่พิมพ์ 

Past research (Gogel, 1996, 2006, in press)  
(Edeline & Weinberger, 1991, 1993) 
(บุญยงค์ เกศเทศ, 2516, 2520, 2523, ก าลังจัดพิมพ์) 

(6) การอ้างเอกสารมากกวา่หนึ่งเรื่องทีม่ผีูแ้ต่งซ้ ากัน ปพีมิพต์า่งกัน 

 ให้ระบุช่ือผู้แต่งในการอ้างคร้ังแรก หลังจากน้ันลงเฉพาะปีพิมพ์โดยเรียงล าดับเอกสารตามปี

พิมพ์ ค่ันด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค ส าหรับเอกสารที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์  ใช้ค าว่า ก าลัง

จัดพมิพ ์หรือ in press ต่อจากปีที่พิมพ์ 

(Anonymous, 1998) 
(ไม่ปรากฏผู้แต่ง, 2541) 
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Several studies (Derryberry & Reed, 2005a, 2005b, in press-a; Rothbart, 2003a, 
2003b) 

(ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2548ก, น.55, 2548ข, น. 23) 

Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003) 
กาญจนา แก้วเทพ, 2538, น.126, อ้างถึงใน เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540, น.88 

(9) การอ้างเอกสารทตุิยภมู ิ(Secondary Source)  

 ในการอ้างเอกสารแทรกในเน้ือหาโดยที่ไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ ให้ระบุช่ือเอกสารต้นฉบับและ

ค าว่า“อ้างถึงใน” ส าหรับภาษาไทย หรือ “as cited in” ส าหรับภาษาอังกฤษตามด้วยช่ือผู้แต่ง

เอกสารทุติยภูมิและปีพิมพ์ ส าหรับการลงรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ลงช่ือผู้แต่งเอกสารทุติยภูมิ

เท่าน้ัน 

(7) การอ้างเอกสารมากกวา่หนึ่งเรื่องทีผู่้แต่งและปพีมิพ์ซ้ ากัน  

 ระบุผู้แต่งเพียงคร้ังเดียว เรียงล าดับเอกสารตามปีที่พิมพ์ด้วยตัวอักษร ก ข ค ง ส าหรับงาน

เขียนภาษาไทย หรือ a b c d ส าหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ ท้ายปีพิมพ์แต่ละปีค่ันด้วย

เคร่ืองหมายจุลภาค (,) 

 ส าหรับรายการอ้างอิง ให้ล าดับก่อนหลังโดยเรียงตามช่ือหนังสือ หรือช่ือบทความ 

(8) การอา้งเอกสารมากกวา่หนึ่งเรื่องทีผู่้แต่งแตกตา่งกนั 

 เรียงล าดับตามอักษรช่ือผู้แต่งค่ันด้วยเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) กรณีที่งานทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศถูกอ้างพร้อมกัน ให้เริ่มที่งานเขียนภาษาไทยก่อน 

Several studies (Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998)         
(พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2542; อ านวย วีรวรรณ, 2540) 
(อนุชาติ บุนนาค, 2549, น.62-63; Campbell, 2006) 

(10) การอา้งเอกสารทีเ่ป็นงานแปล  

 ใส่ช่ือผู้แต่งที่เป็นเจ้าของเรื่องตามด้วยปีพิมพ์ของต้นฉบับและปีพิมพ์ของฉบับแปลโดยใช้

เครื่องหมายทบั (/) ค่ัน ถ้าไม่ทราบปีพิมพข์องต้นฉบับให้ใส่เฉพาะปีพิมพ์ของ  ฉบับแปล  
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(ปรามาท, 2005/2549) 
(ไรค์เฮลด์, 2003/2548) 
(Catherine II, 2006) 
(Japan Society for the Promotion of Science, 1975/1980) 
(Laplace, 1814/1951) 

 ในกรณีที่ไม่ทราบช่ือผู้แต่งให้ใส่ช่ือผู้แปลแทนโดยไม่ต้องระบุค าว่า ผู้แปล ต่อท้ายช่ือ 

(11) การอา้งเอกสารงานคลาสสกิ 

 งานคลาสสิกที่น ามาอ้างหากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้อ้างปีพิมพ์ฉบับแปลที่น ามาใช้โดยระบุค า

ว่า ฉบับแปล หรือ trans. หรืออ้างปีพิมพ์ของงานฉบับที่น ามาอ้างอิงพร้อมทั้งระบุว่าเป็นฉบับใด 

(Version) 

(Qur’an 5:3-4) 

 กรณีงานคลาสสิกสมัยกรีกและโรมันรวมทั้งคัมภีร์ในศาสนาต่าง ๆ  ให้ลงรายการตามที่ใช้

อ้างอิงโดยอาจเป็นบท ตอนหรือบางบรรทัดซ่ึงจะใช้ตัวเลขเหมือนกันทุกฉบับ ให้ลงหมายเลข

ดังกล่าวแทนเลขหน้า  

(Aristotle, trans. 1931) 

(12) การอา้งเอกสารบางส่วน 

 การอ้างอิงบางหน้า บท ภาพ ตารางหรือสมการ ให้ลงเลขหน้าโดยใช้ตัวย่อ น. หรือ p. 

ส าหรับการอ้าง 1 หน้า และ pp. หากอ้างเกินกว่า 1 หน้า กรณีอ้างเป็นบท ใช้  บทที่ ส าหรับ

งานเขียนภาษาไทย และ Chapter ส าหรับภาษาอังกฤษ 

(Center for Diseases Control and Prevention, 2005, p. 10) 
(Shimamura, 1983, Chapter 3)  
(ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2550, น. 31) 
(นงลักษณ์ ลิ้มศิริ, 2549, บทที่ 3) 
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(13) การอา้งการสื่อสารระหว่างบคุคล 

  การสื่อสารระหว่างบุคคลอาจเป็นจดหมายโต้ตอบส่วนบุคคล บันทึก อีเมล กลุ่มสนทนาหรือ

กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ การสัมภาษณ์หรือสนทนาทางโทรศัพท์ โดยระบุช่ือผู้ที่ท าการสื่อสาร 

ประเภทของการสื่อสาร และเดือน วันที่, ปี ค.ศ. ส าหรับการอ้างอิงที่เป็นภาษาต่างประเทศ ถ้า

เป็นการอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย ให้ลงช่ือผู้ที่ท าการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร และวันที่ 

เดือน ป ีพ.ศ. โดยไมต่้องมเีครื่องหมายใด ๆ คั่น 

(J. Cassels, personal communication [e-mail],                    
October 1, 2007) 
(เจษฎา ญามิลันกูร, การสื่อสารระหว่างบุคคล [อีเมล],  

T. K. Lutes (personal communication, April 18, 2001) 
ชัยฤทธิ์ ยนต์เปี่ยม (สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2549) 

  ถ้าต้องการระบุวิธีการสื่อสาร ให้ระบุไว้ในวงเล็บเหลี่ยมหลังข้อความ personal  

communication      
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  1.3 Probability Note ใช้ในกรณีที่มีการอธิบายค่าของความน่าจะเป็นโดยใช้

เคร่ืองหมายดอกจัน (*) ต่อท้ายข้อมูลในตารางที่ต้องการอธิบาย ถ้ามีมากกว่าหน่ึงข้อมูล ให้เพิ่ม

เคร่ืองหมายดอกจันตามล าดับ แต่ถ้าต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลสามารถใช้

สัญลักษณ์อ่ืนแทนได้ ส่วนค าอธิบายให้พิมพ์ไว้ในส่วนท้ายของตารางในบรรทัดถัดจาก specific 

note และ probability note โดยใช้สัญลักษณ์ *p หรือ +p 

Note. The participants . . . responses. 

an = 25. bn = 42. 

(14) การอธบิายเพิม่เตมิและการอา้งเอกสารใตต้ารางและภาพ 

 1. การอธิบายเพิ่มเติมใต้ตารางที่พิมพ์ขึ้นเองโดยไม่ได้อ้างมาจาก  แหล่งอ่ืน มี 3 ประเภท 

คือ 

  1.1 General Note เป็นการอธิบายหรือให้ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับตาราง โดยใส่ค าว่า 

หมายเหตุ หรือ Note ตามด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.)  

Note. Factor loadings greater than .45 are shown in boldface. M = match process;     

N = nonmatch process. 

          1.2 Specific Note อธิบายเฉพาะแถวหรือคอลัมน์ โดยจะใช้สัญลักษณ์เรียงตามล าดับ

ตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ยก เช่น a, b, c หรือ ก ข ค  ในตารางและให้พิมพ์ค าอธิบายไว้ในส่วนท้ายของ

ตารางในบรรทัดถัดจาก general note 

Note. The participants . . . responses. 
an = 25. bn = 42. 
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ตัวอยา่ง 

Table X 

Hierarchical Multiple Regression Analyses Predicting Postabortion Positive Well -
Being From Preabortion Social Support and Preabortion Social Conflict With 
Mother, Partner, and Friend 

  Source of social support and social conflict  

  Mother Partner Friend 

Predictor ∆R2                 β ∆R2                 β ∆R2                 β 

Step 1 .13* .10*** .10*** 

  Control variablesa
       

Step 2 .16*** .19*** .22*** 

  Positive affect                  .31***                  .32***                   .35*** 

  Negative affect                 -.25***                 -.27***                  -.30*** 

Step 3 .02 .05*** .01* 

  Social support                  .17*                  .17***                   .08+
 

  Social conflict                  .09                 -.08                  -.06 

Step 4 .01 .00 .00 

  Social Support x       

     Social Conflict                 -.14                 -.00                   -.07 

Total R2
 .32*** .33*** .34*** 

n 153 455 373 

Note. Adapted from “Mixed Messages: Implications of Social Conflict and Social Support 
Within Close Relationships for Adjustment to a Stressful Life Event,” by B. Major, J. M. Zubek, 
M. L. Cooper, C. Cozzarelli, and C. Richards, 1997, Journal of Personality and Social Psycholo-
gy, 72, p. 1359. Copyright 1997 by the American Psychological Association. 
aControl variables included age, race, education, marital status, religion, abortion history, 
depression history, and prior mental health counseling. 
+p < .10. *p < .05. ***p < .001. 

 

เว้น 1 บรรทัด 
REFERENCES  

Ganster, D. C., Schaubroeck, J., Sime, W. E., & Mayes, B. T. (1991). The nomological  
validity of the type A personality among employed adults.  
Journal of Applied Psychology, 76, 154. 

เม่ือท าการอ้างอิงแบบแทรกใน
เนื้อหาแลว้ ให้เพิ่มรายการ
อ้างอิงท้ายเล่มด้วย 
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รปูแบบการอา้งเอกสารจากบทความวารสาร (Article) 

 2. การอ้างเอกสารใต้ตารางและภาพ ให้ใส่ Note. หรือ หมายเหตุ.   ไว้ข้างใต้เพื่ออธิบาย

แหล่งที่มาของตารางและภาพดังกล่าว  

  กรณีที่เป็นการอ้างเอกสารใต้ตารางและภาพ หลักเกณฑ์การลง  ช่ือบทความหรือ 

ช่ือหนังสือ ให้พิมพ์ตัวอักษรแรกด้วยตัวใหญ่ทั้งหมด ยกเว้น ค าบุพบทและค าสันธาน ที่สะกดไม่

เกิน 3 ตัวอักษร โดยมีรูปแบบดังน้ี 

หมายเหตุ.\จาก\“ช่ือบทความ,”\โดย\ผู้แต่งคนที่ 1\และ\ผู้แต่งคนที่ 2,\ปีพิมพ์,\ช่ือวารสาร,\ปีที่
(ฉบับที่),\เลขหน้า. 

เครื่องหมาย \ หมายถงึ เว้นวรรค 1 ระยะ  
ตัวอยา่ง 

Note. From “The Relation of Drive to Finger-Withdrawal Conditioning,” by M. F. 

Elias, 1965, Journal of Experimental Psychology, 70(2), p. 114. 

หมายเหตุ. จาก “ต้นทุนทางตรงของการทาฟลูออไรด์วาร์นิชในเด็กปฐมวัย,” โดย อมราภรณ์ 

สุพรรณวิวัฒน์, สุภาวดี พรหมมา, และ ศรีสุดา ลีละศิธร, 2550, วิทยาสารทันตสาธารณสุข, 12

(2), น. 64.  

รปูแบบการอา้งเอกสารจากหนังสือ (Book) 

หมายเหตุ.\จาก\ช่ือหนังสือ\(เลขหน้า),\โดย\ผู้แต่งคนที่ 1\และ\ผู้แต่งคนที่ 2,\ปีพิมพ์,\สถานที่

พิมพ์:\ส านักพิมพ์. 

ตัวอยา่ง 

Note. From A History of U.S. Feminisms (p. 16), by R. Dicker, 2008, Berkeley, CA: 

Seal Press. 

หมายเหตุ. จาก ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา (น. 55), โดย กาญจนา แก้วเทพ, 2544, 

กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดักส์. 
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           ในกรณีที่ตารางหรือภาพอ้างมาจากเอกสารแหล่งอ่ืนให้ระบุปีลิขสิทธิ์และช่ือผู้ได้รับ

อนุญาตในการลงภาพหรือตารางไว้ด้านท้ายด้วยโดยใช้ค าว่า Adapted with permission of 

the author หรือ ดัดแปลงโดยได้รับอนุญาตจากผู้แต่ง 

ตัวอยา่ง 

Note. From “Memory Independence and Memory Interference in Cognitive  

Development,” by C. J. Brainerd and V. F. Reyna, 1993, Psychological Review, 

100, p. 48. Copyright 1993 by the American Psychological Association. Adapted 

with permission of the author. 



 25 

 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text)  

ตัวอยา่ง การเขยีนการอา้งอิงแบบแทรกในเนื้อหาทีม่าของตารางจากบทความวารสารวิชาการ   

            และรายการอ้างอิงทา้ยรายงาน 

Table 1.1 
Factor Loadings and Uniqueness for Confirmatory Factor Model of Type A  
Behavior  

 

Ganster, D. C., Schaubroeck, J., Sime, W. E., & Mayes, B. T. (1991). The nomological  
 validity of the type A personality among employed adults. Journal of Applied  
 Psychology, 76, 154. 

เว้น 1 บรรทัด 

เม่ือท าการอ้างอิงแบบแทรกใน
เนื้อหาแลว้ ให้เพิ่ม
รายการอ้างองิทา้ยเล่ม

Unstandardized 

Measure and variable factor loading SE Uniqueness 

SI---Speech Characteristics       

  Loud and explosive .60 --- .32 

  Response latency .71 .04 .16 

  Verbal competitiveness .82 .05 .25 

SI---Answer Content       

  Competitiveness .60 --- .34 

  Speed .59 .04 .27 

  Impatience .67 .05 .28 

SI---Hostility       

  Stylistic rating .60 --- .22 

  Content rating .60 .05 .17 

Thurstone Activity Scale       

  Variable 1 .60 --- .73 

  Variable 2 .88 .08 .39 

  Variable 3 .71 .07 .54 

Note.  From “The Nomological Validity of the Type A Personality Among Employed  
Adults,” by D. C. Ganster, J. Schaubroeck, W. E. Sime, and B. T. Mayes, 1991,  Journal of  
Applied Psychology, 76, p. 154. 

REFERENCES  
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ตัวอยา่ง การเขยีนการอา้งอิงแบบแทรกในเนื้อหาทีม่าของตารางจากหนังสือและรายการ 

   อา้งอิงทา้ยรายงาน 

ตารางที่ 2.8  
เปอร์เซ็นต์ความช้ืน โปรตีน และวัตถุแห้งของข้าวฟ่างที่ตัดเมื่ออายุต่างกัน 

อายุขณะตัด 
(สัปดาห์) 

ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

โปรตีนรวม 
(เปอร์เซ็นต์) 

วัตถุแห้งเมื่อเทียบกับ
วัตถุแห้งสูงสุด 
(เปอร์เซ็นต์) 

6 
8 
10 
12 
14 

83 
83 
80 
78 
73 

12.3 
9.1 
6.7 
4.8 
5.4 

39 
62 
95 
100 
85 

หมายเหตุ. จาก พืชอาหารสัตว์เขตร้อน (น. 73), โดย สายัณห์ ทัดศรี, 2547, กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์เกษตรศาสตร์. 

 รายการอา้งองิ  

สายัณห์ ทัดศรี. (2547). พืชอาหารสัตว์เขตร้อน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เกษตรศาสตร์.  

เว้น 1 บรรทัด 

เม่ือท าการอ้างอิงแบบแทรกใน
เนื้อหาแลว้ ให้เพิ่มรายการ
อ้างอิงท้ายเล่มด้วย 
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ตัวอยา่ง การเขยีนการอา้งอิงในเนื้อหาทีม่าของรปูภาพจากหนังสือและรายการอา้งอิง            

       ภาพที่ 2.2 การปรับปรุงเคร่ืองมือการด าเนินชีวิตในอดีต. จาก เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะ            
      เพื่อการปรับปรุง: วิธีด าเนินกิจกรรมการปรับปรุงและวิธีเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ (น. 60), โดย วีรพจน์   
      ลือประสิทธิ์สกุล, 2544, กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์. 

รายการอา้งองิ  

สายัณห์ ทัดศรี. (2547). พืชอาหารสัตว์เขตร้อน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เกษตรศาสตร์. 

เว้น 1 บรรทัด 

เม่ือท าการอ้างอิงแบบแทรกใน
เนื้อหาแลว้ ให้เพิ่มรายการ
อ้างอิงท้ายเล่มด้วย 



 28 

 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text)  

ตัวอยา่ง การเขยีนการอา้งอิงในเนื้อหาทีม่าของรปูภาพจากหนังสือและรายการอา้งอิง            

     Figure X. Schematic of the criterial recollection task. At study, each black         
     word was followed by the same word in red letters (depicted in italics) or by   
     a colored picture. Black words were used at test as retrieval cues, under  
     various retrieval instructions (picture test shown, with correct responses in    
     quotes). Adapted from “Retrieval Monitoring and Anosognosia in Alzheimer’s    
     Disease,” by D. A. Gallo, J. M. Chen, A. L. Wiseman, D. L. Schacter, and A. E.    
     Budson, 2007, Neuropsychology, 21, p. 560. Copyright 2007 by the American  
     Psychological Association.  

REFERENCES  

Gallo, D. A., Chen, J. M., Wiseman, A. L., Schacter, D. L., & Budson, A. E. (2007).    
        Retrieval monitoring and anosognosia in Alzheimer’s Disease.   
        Neuropsychology, 21, p. 560. 

เว้น 1 บรรทัด 

เม่ือท าการอ้างอิงแบบแทรกใน
เนื้อหาแลว้ ให้เพิ่มรายการ
อ้างอิงท้ายเล่มด้วย 
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หลกัเกณฑก์ารลงรายการผูแ้ต่ง 

(1) ผู้แต่ง 1-7 คน 

 ให้ลงช่ือผู้แต่งตามที่ปรากฏต้ังแต่ 1-7 คน โดยใส่  

 & น าหน้าช่ือผู้แต่งคนสุดท้ายกรณีที่เป็นงานเขียนภาษาต่างประเทศ  

     “และ” ส าหรับงานเขียนภาษาไทย ค่ันทุกช่ือด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,)  

     ลงชื่อเรื่องกรณไีมม่ผีูแ้ต่ง ส่วนรายการอา้งอิงจดัเรยีงตามล าดบัอักษรชื่อผู้แต่ง หรือชื่อเรื่อง 

     1. ผู้แต่ง 1 คน 

  Girard, J. B. 

 Girard-Perregaux, A. S. 

 แววรัตน์ โชตินิพัทธ 

 2. ลงช่ือเรื่องกรณีไม่มีช่ือผู้แต่ง 

 The good earth 

 แม่น้ าโขง-สาละวิน: ผู้คน ผืนน้ า และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ 

 3. ผู้แต่ง 2-7 คน  

 Strong, E. K., Jr., & Uhrbrock, R. S. 

 Smith, T., Rana, R. S., Missiaen, P., Rose, K. D., Sahni, A., Singh, H., &  

     Singh, L. 

 กาญจนา แก้วเทพ, และ สมสุข หินวิมาน 

 กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, เทพรัตน์ อ้ึงเศรษฐพันธ์, ประจวบ ฉายบุ, นิวุฒิ หวังชัย, และ        

      สภุัทรา อุไรวรรณ 

(2) ผู้แต่งเกินกวา่ 7 คน 

 ลงเฉพาะผู้แต่ง 6 คนแรกตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาคและมหัพภาค 3 จุด (. . .) โดยหน้า

และหลังแต่ละจุดต้องเว้นวรรค 1 ระยะ ตามด้วยช่ือผู้แต่ง คนสุดท้าย 
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     3. ผู้แต่งต้ังแต่ 8 คนขึ้นไป 

  Wolshick, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J. Y., Coatsworth, D.,  

      Lengua, L., . . . Griffin, W. A. 

  กาญจนา  แก้วเทพ, สมสุข หินวิมาน, กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, เทพรัตน์  

      อ้ึงเศรษฐพันธ์, ประจวบ ฉายบุ, นิวุฒิ หวังชัย, . . . สุภัทรา อุไรวรรณ  

(3) บรรณาธกิาร 

 ลงช่ือบรรณาธิการตามด้วยค าว่า บรรณาธิการ หรือ Ed.    ถา้มีมากกว่า 1 คนใช้ Eds. ใน

วงเลบ็ หากอา้งอิงบทใดบทหนึ่งในหนังสือทีม่บีรรณาธกิารเฉพาะบทนั้น ๆ ลงชื่อบรรณาธกิาร

ประจ าบทในรายการอ้างอิงใส่ค าว่า ใน หรือ In น าหน้าช่ือบรรณาธิการ หรือช่ือเรื่องกรณีไม่มี

บรรณาธิการ 

    ตัวอยา่ง 

    Elliot, A.S. (2007). How good to be true? In James, E. E. (Ed.), Dream can come 
 true (pp.7-80). London: Cambridge University Press. 

    เอ้ือมพร สกุลแก้ว (บรรณาธิการ). (2550). เสี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาตจากหลอดเลือดสมองแตก.
 กรุงเทพฯ: ใกล้หมอ. 

(4) ผู้แต่งชาวไทย 

 ให้ใส่ช่ือตามด้วยช่ือสกุล โดยไม่ต้องมีเคร่ืองหมายใด ๆ ค่ัน ไม่ว่างานเขียนจะเป็นภาษาไทย

หรือภาษาต่างประเทศ กรณีผู้แต่งใส่ทั้งช่ือสกุลของตัวเองและสามี  ก็ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ 

โดยไม่ต้องมีเคร่ืองหมายใด ๆ ค่ัน 

     แววรัตน์ โชตินิพัทธ์  

     พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร 

     Waeorath Chotnipat 

     Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn 
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(5) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ 

 1. ให้ใส่ช่ือสกุล อักษรย่อช่ือต้น เว้นวรรค 1 ระยะ และอักษรย่อช่ือกลาง (ถ้ามี) โดยใส่

เคร่ืองหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรค 1 ระยะระหว่างช่ือสกุลและอักษรย่อช่ือต้น  ไม่ว่างาน

เขียนจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ  

(6) ผู้แต่งทีม่ฐีานันดรศกัดิ ์บรรดาศกัดิ ์ 

 ให้ใส่ช่ือ ค่ันด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ตามด้วยฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ 

      Graham, M. A. 

  Johnson, S. 

       จอห์นสัน, เอส. 

 2. ถ้าช่ือต้นของผู้แต่งมีเคร่ืองหมายยัติภังค์ (-) ประกอบด้วย ให้ลงเคร่ืองหมายดังกล่าวไว้ 

แล้วตามด้วยอักษรย่อช่ือกลาง (ถ้ามี) โดยไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างช่ือต้น   และช่ือกลางอีก  

Laplace, P.-S. 

 3. ในกรณีผู้แต่งมีค าต่อท้ายช่ือ เช่น Jr. และ III เป็นต้น ให้ใส่ค าดังกล่าวต่อท้ายอักษรย่อช่ือ

ต้น หรืออักษรย่อช่ือกลาง (ถ้ามี) โดยค่ันด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรค  1 ระยะ 

Miller, W. T., Jr. 
         Lerche, C. O., III 

 4. ช่ือสกุลผู้แต่งที่มีค าน าหน้า (prefix) ซ่ึงอาจเป็นค าน าหน้านาม (article) หรือค าบุพบท 

เช่น de, la, du, von เป็นต้น อย่างใดอย่างหน่ึง หรือทั้ง 2 อย่าง ให้ใส่เป็นส่วนหน่ึงของช่ือสกุล 

D’ Arienzo, N.  
          Des Granges, C.-M. 
          Las Heras, M. A. 
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(7) ผู้แต่งทีเ่ป็นพระภกิษทุั่วไปและพระภกิษทุีม่สีมณศกัดิ ์ 

 1. พระภกิษทุั่วไป ใหใ้สค่ าวา่ พระ, พระมหา น าหนา้ชื่อตามด้วยฉายานาม (ชื่อภาษาบาล)ี 

ถ้าไม่ทราบฉายานาม แต่ทราบช่ือสกุลให้ใส่ช่ือสกุล กรณีไม่ทราบทั้งฉายานามและช่ือสกุล ให้ใส่

ข้อมูลตามที่ปรากฏในงาน และหากพระภิกษุใช้นามแฝงให้ใส่นามแฝงตามที่ปรากฏ    

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

        ลง เทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร,ี สมเดจ็พระ 

        ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ลง สุขุมพันธ์ บริพัตร, ม.ร.ว. 

        คุณหญิง อัมพร มีสุข ลง อัมพร มีสุข, คุณหญิง 

        His Majesty King Bhumibol Adulyadej ลง Bhumibol  

        Adulyadej, His Majesty King 

        M.L. Manich Jumsai ลง Manich Jumsai, M.L.  

        M.R. Kukrit Pramoj ลง Kukrit Pramoj, M.R. 

        พระเทียน จิตฺตสุโภ 

          พระมหาเกรียงไกร แก้วไชยะ 

          พุทธภาสภิกข ุ

          Buddhadasa Bhikkhu 

          Phra Maha Somjin Sammapanno 

 2. พระภกิษทุีม่สีมณศกัดิ ์ใหใ้สช่ื่อสมณศกัดิ ์ตามด้วยชื่อตัวในเครื่องหมายวงเลบ็ ถา้ไม่

ทราบช่ือตัวให้ใส่เฉพาะช่ือสมณศักด์ิ 

       สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

      สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ)            Somdet Phra Yanasangwon (Charoen) 

     พระพิมลธรรม (ชอบ) 

           พระธรรมโกษาจารย์ (เซ่ง) 

   พระครูปลัดเมธาวัฒน์ 

   Phra Kru Bhavannanuvat  

   Phra Thepwethi (Prayudh) 
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(8) ผู้แต่งทีม่ ียศทางทหาร ต ารวจ มตี าแหน่งวิชาการ หรือมีค าเรียกทางวิชาชพี  

 เช่น พลเอก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ เป็นต้น ไม่ต้องใส่ยศ ต าแหน่งทาง

วิชาการ และค าเรียกทางวิชาชีพ  

      พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ลง เปรม ติณสูลานนท์ 

  ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ลง สุรพล นิติไกรพจน์ 

  ทันตแพทย์เชิดพันธุ์ เบญจกุล ลง เชิดพันธุ์ เบญจกุล 

  Assistant Professor Preeyachat Uttamayodhin ลง  

  Preeyachat Uttamayodhin 

โสภาค สุวรรณ 
ว. วินิจฉัยกุล 
โรสลาเรน 
Idris Hunter 

(9) ผู้แต่งใชน้ามแฝง 

 ให้ใส่นามแฝงตามที่ปรากฏในงาน 

หลกัเกณฑก์ารลงปพีมิพ ์

   1. ให้ใส่ปีพิมพ์ในเคร่ืองหมายวงเล็บ ส่วนงานที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ให้ใช้ปีที่ผลิตงาน 
น้ันแทน 

  2. กรณีไม่มีปีพิมพ์ แต่มีปีลิขสิทธิ์ (copyright) ให้ใส่ปีลิขสิทธิ์แทน  โดยไม่ต้องใส่

ตัวอักษร c ซ่ึงหมายถึง copyright ก ากับ เช่น 2007 เป็นต้น 

  3. สิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร จดหมายข่าวและหนังสือพิมพ์ ลงวัน เดือน  ปี ในวงเล็บ ( ) 
เช่น (13เมษายน 2550) กรณีออกเป็นฤดูกาล (ส าหรับภาษาต่างประเทศ) ลงตามที่ปรากฏตาม
ด้วยปีที่พิมพ์ 

  4. เอกสารหรือโปสเตอร์ที่เผยแพร่ในการประชุม ให้ลงเดือนปีในวงเล็บ ค่ันด้วยจุลภาค 

(,) ระหว่างปีกับเดือน เช่น (2008, August) ส าหรับบทความภาษาไทยให้ลงช่ือเดือนตามด้วยปี

พิมพ์ในเคร่ืองหมายวงเล็บ เช่น (สิงหาคม 2551)  
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หลกัเกณฑก์ารลงปพีมิพ ์

   5. บทความที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ให้ใส่ค าว่า in press หรือ ก าลังจัดพิมพ์  ในวงเล็บ

โดยไม่ต้องลงวันเดือนปี  

      ตัวอยา่ง 
      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 

   6. หากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใส่ค าว่า (ม.ป.ป.) ซ่ึงหมายถึง ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ส าหรับ

งานที่เป็นภาษาไทย และใส่ (n.d.) หมายถึง No date of publication ส าหรับงานที่เป็น

ภาษาต่างประเทศ 

   7. เอกสารเก่าที่ไม่ให้รายละเอียดปีที่พิมพ์แต่สามารถประมาณการระยะเวลาดังกล่าวได้ 

ให้ใส่ค าว่า ca.(circa) หรือ ประมาณป ีในวงเลบ็เหลี่ยม [ ] 

      ตัวอยา่ง 
      พระราชรัตนรังษี (ว.ป. วีรยุทโธ). (ม.ป.ป.). จาริกเนปาล. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
      Smith. J. (n.d.). Morality in masquerade. London: Churchill. 
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    Strong, E. K., Jr., & Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. In L. 
 Outhwaite (Series Ed.), Personnel Research Series: Vol. 1. Job analysis and 
 the curriculum (pp. 140-146). doi:10. 1037/10762-000 
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 กรณีที่ผู้แต่งและส านักพิมพ์เหมือนกัน ให้ลงค าว่า ผู้แต่ง ส าหรับงานเขียนที่ เป็น
ภาษาไทย และ Author ส าหรับงานเขียนที่เป็นภาษาต่างประเทศในต าแหน่งของส านักพิมพ์ 

   (3) หนังสือแปล 

 รปูแบบ 

     ผูแ้ต่ง.\(ปพีมิพ)์.\ช่ือเรื่อง\(ช่ือผู้แปล).\สถานทีพ่มิพ:์\ส านักพมิพ.์\(ต้นฉบบัพมิพ์ป\ีxxxx ). 

 เครื่องหมาย \ หมายถึง เวน้วรรค 1 ระยะ  

 ตัวอยา่ง 

 1. ชื่อผู้แปล 

  1.1 งานทีเ่ป็นภาษาไทย ใหใ้ส่ชื่อ ตามด้วยนามสกลุ โดยไมต่้องมเีครื่องหมายใด ๆ คั่น 

หลังนามสกุลให้ใส่เคร่ืองหมายจุลภาค (,) ตามด้วยเว้นวรรค 1 ระยะ และใส่ค าว่า ผู้แปล  กรณีมี      

ผู้แปล 2 คน ให้ใส่ค าว่า และ หน้าผู้แปลคนที่ 2 โดยไม่ต้องมีเคร่ืองหมายใด ๆ ค่ัน แต่ให้เว้น

วรรค 1 ระยะหน้าและหลังค าว่า และ  
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 ถ้ามีผู้แปลมากกว่า 2 คน ให้ค่ันผู้แปลแต่ละคนด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ส าหรับผู้แปลคน

สุดท้าย ให้น าหน้าด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) เว้นวรรค 1 ระยะ แล้วตามด้วยค าว่า และ 

        (สนุทร ีเกียรติประจักษ ์และ ลลัธรมิา หลงเจริญ, ผู้แปล)  

  1.2 งานทีเ่ขยีนเปน็ภาษาตา่งประเทศ  ใหใ้สอ่กัษรยอ่ของชือ่ตน้ ตามดว้ยอกัษรยอ่ของ ชือ่

กลาง (ถา้มี) และช่ือสกลุเต็ม หลังช่ือสกุลใหใ้สเ่คร่ืองหมายจุลภาค (,) เว้นวรรค 1 ระยะ และใส่ค าว่า 

Trans. กรณมีผีูแ้ปล 2 คน ใหใ้สเ่คร่ืองหมาย & หน้าผูแ้ปลคนที ่2 โดยเว้นวรรค 1 ระยะหน้าและ      

หลงัเคร่ืองหมาย & ถา้มผีูแ้ปลมากกว่า 2 คน ใหค่ั้นผู้แปลแต่ละคนด้วยเครื่องหมายจลุภาค (,) ส าหรบั     

ผูแ้ปลคนสดุทา้ย ใหน้ าหน้าด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และ &  

       (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.) 

1.3 กรณีผู้แปลท าหน้าทีเ่ปน็บรรณาธกิารด้วย ให้ใสท่ัง้ 2 หน้าที่ไว้ในเครื่องหมายวงเลบ็
เดียวกัน โดยค่ันด้วยค าว่า และ ส าหรับงานที่เป็นภาษาไทย และเคร่ืองหมาย & ส าหรับงานที่
เป็นภาษาต่างประเทศ ส าหรับหน้าที่บรรณาธิการ งานที่เป็นภาษาไทยให้ใช้ค าว่า บรรณาธิการ 
ส าหรับงานที่ เป็นภาษาต่างประเทศใช้ Ed. ถ้ามีบรรณาธิการคนเดียว และ Eds. ถ้ามี
บรรณาธิการมากกว่า 1 คน 

       (สุนทรี เกียรติประจักษ์ และ ลัลธริมา หลงเจริญ, บรรณาธิการ และ ผู้แปล) 
 (F. W. Truscott & F. L. Emory, Eds. & Trans.) 

 2. ต้นฉบบัพมิพป์ ีxxxx 

  ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในงานก็ไม่ต้องลง 

     แกร์ริโด, เจ., และ ซามาน, เอ็ม. (2549). กระเทาะเปลือกเอดีบ:ี คู่มือเพื่อความเขา้ใจธนาคาร         
พฒันาเอเชีย (สุนทร ีเกียรติประจักษ ์และ ลลัธริมา หลงเจริญ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ:           
โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภมูภิาคอินโดจีนและพม่า ภายใต้มลูนิธฟิื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ. 

     ความจัดเจนทางประวัติศาสตร์ของเผด็จการชนช้ันกรรมาชีพ (บุญศักด์ิ แสงระวี, ผู้แปล). (2549). 
กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 

     อาร์มสตรอง, เอ็ม. (2549). การบริหารทรพัยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์: คู่มือส าหรับการน าไปปฏิบัติ 
           (อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: บริษทั เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากดั. (ต้นฉบบัพมิพ์ป ี

2000). 
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 รปูแบบ 
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ข้อความที่น ามาอ้าง 
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   (5) เอกสารประกอบการประชมุวขิาการ 

1. บทความในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการที่พิมพ์เผยแพร่  

 รปูแบบ 

 ใช้รูปแบบเดียวกับการลงรายการอ้างอิงบทความในวารสาร 

การลงชื่อบทความ 

 ใช้รูปแบบเดียวกับการลงรายการอ้างอิงบทจากหนังสือรวมเล่ม  

ตัวอยา่ง 

    สมประวิณ มันประเสริฐ. (2550). การศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่อ
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจรายพื้นที่ของประเทศไทย. ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
 คณะเศรษฐศาสตร์, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน: การประชุม
 วิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ คร้ังที่ 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. 

หมายเหต ุชือ่การประชมุทีเ่ปน็ภาษาตา่งประเทศ อักษรตัวแรกของแต่ละค าให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่  (Capital Letter) ยกเว้นค าบุพบท 
ค าสันธาน (Conjunction) และค าน าหน้านาม (Article) ที่สะกดไม่เกิน 3 ตัวอักษร ยกเว้นเป็นค าแรกของช่ือเร่ืองหลักและช่ือเร่ืองรอง ระหว่าง    
ช่ือเรื่องหลักและช่ือเร่ืองรองให้ค่ันด้วยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) และเว้นวรรค 1 ระยะ  

 2. บทความในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการที่จัดพิมพ์เป็นประจ าสม่ าเสม  

 รปูแบบ 

 ให้เว้นวรรค 1 ระยะ และใส่ค าว่า [บทคัดย่อ] ส าหรับงานภาษาไทย และใส่ค าว่า 
[Abstract] ส าหรับงานภาษาต่างประเทศ ต่อจากช่ือบทความและตามด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค 
(.) 
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    Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian        
 song discrimination. [Abstract]. Proceedings of the National Academy of 

Sciences, USA, 89, 1372-1375. 

 เครื่องหมาย \ หมายถึง เวน้วรรค 1 ระยะ  

หมายเหต ุชื่อการประชุมทีเ่ปน็ภาษาต่างประเทศ อักษรตัวแรกของแต่ละค าให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 
(Capital Letter) ยกเว้นค าบุพบท (Preposition) ค าสันธาน (Conjunction) และค าน าหน้า
นาม (Article) ที่สะกดไม่เกิน 3 ตัวอักษร ยกเว้นเป็นค าแรกของช่ือเร่ืองหลักและช่ือเร่ืองรอง 
ระหว่าง    ช่ือเรื่องหลักและช่ือเรื่องรองให้ค่ันด้วยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) และเว้นวรรค 1 ระยะ 

3. เอกสารประกอบการประชุมเป็นเอกสารซึ่งไม่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ และไม่ได้น าเสนอในการ
ประชุม 

 รปูแบบ 

    ผูแ้ต่ง.\(เดือน ปีที่จัดประชุม).\ช่ือเอกสาร.\ใน\ช่ือผู้จัดประชุม\ (หน้าที่),\หัวข้อการ
ประชุม.\รายละเอียดเกี่ยวกบัการประชุม,\สถานที่จดัประชุม. 

 การลงชื่อผู้แต่ง 

 ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงช่ือผู้แต่งหนังสือ  

 การลงเดือน ปทีีจ่ดัประชมุ  

เอกสารภาษาไทย ให้ลงเดือน ปีที่จัดประชุม ถ้าเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ ให้ลง ปี, 
เดือนที่จัดประชุม โดยเว้นวรรค 1 ระยะหลังเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 

 การลงชื่อเอกสาร 

 ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงช่ือบทความในหนังสือ  
 การลงชื่อผู้จัดประชุม 
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 การลงสถานที่จัดประชุม 
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  สื่อสารมวลชน, สาขาการสื่อสารภาครัฐและเอกชน. 
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ในการลงรายการอ้างอิงแทรกในเน้ือหาให้ใส่ช่ือวงดนตรีหรือล าดับของเพลงในแผ่น เช่น 
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 รปูแบบ 
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