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การเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 6th (American Psychological Association) 
 
 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 
 
1. ผู้แต่ง      

1.1 ผู้แต่งคนไทย: ลงชื่อต้นและนามสกุล ไม่ต้องระบุค าน าหน้านามที่แสดงเพศ ต าแหน่งทางวิชาชีพ 
การศึกษา บรรดาศักด์ิ     

1.2 ผู้แต่งชาวต่างชาติ: ใช้ชื่อสกุลเท่านั้น เช่น (Hemmeter, 2006, p.595) (ชื่อเต็มคอื Mary Louise 
Hemmeter) *กรณีชื่อผู้แต่งปรากฏในเนื้อหา ต้องอ่านชื่อสกุลเป็นค าไทย และอ้างอิงชื่อสกุลภาษาอังกฤษ เช่น 
ไวท์ จูเนียร์ (White, 2009, pp. 89-90) *ชื่อเต็มคือ Ronald C. White, Jr.  

1.3 ผู้แต่ง 2 คน: ภาษาไทยคั่นด้วย "และ" ภาษาอังกฤษคั่นด้วย "&" เช่น (ล้วน สายยศ และ อังคณา 
สายยศ, 2545, น. 179, 210)      

1.4 ผู้แต่ง 3 - 5 คน: คั่นแตล่ะคนด้วย "," ก่อนคนสุดท้ายคั่นด้วย ", และ" ส าหรับภาษาไทย หรือ ", &" 
ส าหรับภาษาอังกฤษ *หากมกีารอ้างอิงซ้ าอีกให้ระบุเฉพาะช่ือหรือนามสกุลของผู้แต่งคนแรก และตามด้วย "และ
คนอื่น ๆ" ส าหรับภาษาไทย หรือ "et al." ส าหรับภาษาอังกฤษ เช่น 
    การอ้างอิงครั้งแรก (William, Goodson, & Howard, 2006, p. 513)    
          การอ้างอิงครั้งต่อมา (William et al., 2006, p. 513)     

1.5 ผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า ให้ระบุเฉพาะผู้แต่งคนแรก และตามด้วย "และคนอ่ืน ๆ" ส าหรับ
ภาษาไทย หรือ "et al." ส าหรับภาษาอังกฤษ     

1.6 ผู้แต่งเป็นชื่อหน่วยงาน ให้ใช้ชื่อหน่วยงานเป็นผู้แต่ง หากเป็นผลงานของหน่วยงานย่อยและ 
มีชื่อหน่วยงานใหญ่ก ากับอยู่ ให้ระบุเฉพาะชือ่หน่วยงานใหญ่เท่านั้น เช่น (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2550,  
น. 14-16) (รายการบรรณานุกรมระบุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะวิทยาศาสตร์)   

1.7 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ไม่ตอ้งต้องใส่ข้อมูลในรายการช่ือผู้แต่ง จะใช้ช่ือเรื่องขึ้นต้นแทนต าแหน่งของ 
ชื่อผู้แต่ง เชน่ (เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเมืองไทย, 2540, น. 20) 
 
2. ปีพิมพ ์
  ระบุปีพิมพ์ตามที่ปรากฏ หากไม่ปรากฏปีพิมพ์ใช้ “ม.ป.ป.” (ไม่ปรากฏปพีิมพ์) ส าหรับภาษาไทย “n.d.” 
(no date) ส าหรับภาษาอังกฤษ 
  ตัวอย่าง  (กัลยา วานิชย์บัญชา, ม.ป.ป., น. 286) 
      (Khan, n.d., pp. 125-126) 
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3. เลขหน้าที่อา้งอิง 
  ใช้ น. หรือ ย่อหน้า ส าหรับภาษาไทย และใช้ p. , pp. หรอื para. ส าหรบัภาษาอังกฤษ กรณีที่เป็นส่วนใด
ส่วนหนึ่งของหนังสือที่ไม่ใช่เนื้อหาและการอ้างอิงทั้งตอนหรือบท ให้ระบคุ าแสดงส่วนของหนังสือนั้นแทน เช่นค า
น า, บทคัดย่อ, abstract 
  *กรณีที่ไม่ระบเุลขหน้าใช้ส าหรับกรณีที่อ้างเอกสารน้ันจากการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งเล่มหรือทั้งหมด  
 
4. การอ้างอิงงานของบุคคลเดียวและปพีิมพ์เดียวกัน 
  หากผู้แต่งคนเดียวกันและปีพิมพ์เดียวกัน ให้ใช้อักษร ก, ข, ค,... ส าหรบัภาษาไทย และ a, b, c,... ส าหรับ
ภาษาอังกฤษ ก ากับไว้ท้ายปี พ.ศ. หรือ ค.ศ.  โดยจัดเรียงตามล าดับอักษรของรายการชื่อเรื่อง 

ตัวอย่าง อ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา บรรณานุกรม 
ภาษาไทย (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558ก) 

(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558ข) 
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2558ก). สถิติ. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2558ข). สถิติส าหรับงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ:  
       ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

ภาษาอังกฤษ (Hickey, 2010a) 
(Hickey, 2010b) 
 

Hickey, A. J. (2010a). Pharmaceutical Process Engineering. Boca Raton:  
       CRC Press. 
Hickey, A. J. (2010b). Pharmaceutical Process Engineering (2nd ed.).  
       Boca Raton: CRC Press.   

 
5. การอ้างเอกสารหลายชิน้ในเรื่องเดียวกัน 
  ใช้อัฒภาค ; คัน่ระหว่างแต่ละรายการ โดยเรียงตามล าดับอักษรตัวแรก และเรียงภาษาไทยก่อน เช่น 
(ครรชิต มาลัยวงศ์, 2549, น. 104; Breivik & Gee, 1989, p. 22) 
 
6. การอ้างอิงงานของบุคคลเดียวกันมากกว่า 1 ผลงานในที่เดียวกัน 
  ให้ระบุชื่อผู้แต่งเพียงครั้งเดียว และตามด้วยปีพิมพ์และเลขหน้าเอกสารที่อ้างนั้น โดยใช้อัฒภาค ; คั่น 
แต่ละปีพิมพ์ เช่น (ปราณี ว่องวิทวัส, 2532, น. 4-5; 2536, น.18) 
 
7. การอ้างอิงสารสนเทศทุตยิภูมิ 
  ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถหาต้นฉบับเอกสารทีเ่ป็นแหล่งปฐมภูมิได้ ให้อ้างอิงแหล่งทุติยภูมิ โดยใช้ค าว่า  
“อ้างถึงใน” ส าหรับภาษาไทย หรือ “as cited in” ส าหรบัภาษาอังกฤษ เช่น 
  การอ้างอิง :  

 ผลการการวิจยัสอดคล้องกันกับงานวิจัยของวิลลิส (Willis, 1980, as cited in Teper, 2001, p.34) 
 Gordon (1990) อ้างถึงใน วนัชัย มีชาต ิ(2548, น. 138) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสาร หมายถึง... 

  บรรณานุกรม : 
  Teper, J. A. (2001). Selection for Digital Preservation. Newbury Park, CA: Sage. 
  วันชัย มีชาติ. (2548). พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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บรรณานุกรม 
 
1.ผู้แต่ง 
 1.1 ผู้แต่งคนไทย ชื่อต้น ตามด้วยนามสกุล ไม่ว่างานเขียนนั้นจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ  
เช่น สาโรช บัวศรี (อ้างอิงภาษาไทย) Saroj Buasri (อ้างอิงภาษาอังกฤษ)  
 1.2 ผู้แต่งชาวต่างชาต ิขึ้นตน้ด้วยชื่อสกุล คั่นด้วยจุลภาค (,) ตามด้วยช่ือแรกและชื่อกลาง (ถ้ามี)  
ตามที่ปรากฏ ไม่ว่างานเขียนนั้นจะเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาไทย เช่น  
    วิกเตอร์ อูโก ลงว่า อูโก, วิคเตอร์  
    Wilhelm Karl Grimm ลงว่า Grimm, W. K.      
 1.3 ผู้แต่ง 2 คน ภาษาไทยคั่นด้วย ", และ" ภาษาอังกฤษคั่นด้วย ", &"  
   เช่น ล้วน สายยศ, และ อังคณา สายยศ. (2545). การวัดด้านจิตพิสัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.  
 1.4 ผู้แต่ง 3 - 7 คน ภาษาไทยคั่นช่ือของแต่ละคนด้วย "," ก่อนคนสุดท้ายคั่นด้วย ", และ" ภาษาอังกฤษ
คั่นชื่อของแต่ละคนด้วย "," กอ่นคนสุดท้ายคั่นด้วย ", &"  

  เช่น ไพฑูรย์ สินลารัตน,์ ชมแข พงษ์เจริญ, และ ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ. (2556). การศึกษาไทย 4.0: 
       การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 1.5 ผู้แต่งมากกว่า 7 คน  ลงรายการผู้แต่ง 6 คนแรก คั่นชื่อแต่ละคนด้วย "," ก่อนคนสุดท้ายคั่นด้วย ",..."    

  เช่น Bumpus, W., Ramin, S. M., Yonker, K. M., Rush, A. J., Carmodi, M., March, D., … 
      Watson, L. (2010). Noncommon Information on the Internet (2nd ed.). London, 
      UK: Addson-Wesley.  
 1.6 ผู้แต่งเป็นชื่อหน่วยงาน  

 - ระดับกระทรวง เนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลมุงานของกระทรวง มิได้เจาะจงหน่วยงานย่อยใดๆ ให้
ระบุช่ือกระทรวงเป็นผู้แต่ง หากผู้จัดพิมพ์เป็นหน่วยงานเดียวกันให้ลงรายการว่า "ผู้แตง่" ส าหรับภาษาไทย หรือ 
"Author" ส าหรับภาษาอังกฤษ      

 - ระดับกรม หากมีเนื้อหาเฉพาะกรมใดกรมหนึ่ง แม้มีช่ือกระทรวงอยู่ก็ให้ระบุช่ือกรมเป็นผู้แต่ง  
 - หน่วยงานย่อยของรัฐที่มีชื่อซ้ ากับหน่วยงานอื่น ให้ระบุชื่อหน่วยงานใหญ่ตามด้วยจุลภาคและชื่อ

หน่วยงานย่อยที่เป็นเจ้าของผลงานนั้น *กรณีหน่วยงานที่ระบุไม่ได้ว่าของประเทศใด ให้ระบุชื่อประเทศน าหน้าช่ือ
หน่วยงานตามด้วยจุลภาค ยกเว้นสหรัฐอเมริกา ใช้ชื่อย่อ U.S. น าหน้าชื่อหน่วยงานได้เลย  

 - หน่วยงานนิติบุคคลอื่นๆ เช่น สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ให้ลงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ในฐานะผูแ้ต่ง  
ถ้ามหีน่วยงานย่อย เช่น ชมรม แผนก กอง ฝ่าย ฯลฯ ให้ระบุช่ือหน่วยงานย่อยน้ันๆ ในส่วนของส านักพิมพ์ หรือ 
ผู้จัดพิมพ ์ 
 1.7 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  

 - ลงรายการชื่อเรื่องขึ้นต้นแทนต าแหน่งรายการช่ือผู้แต่ง     
     - หากผูแ้ต่งเป็นที่ทราบกันทัว่ไปว่าเป็นผลงานของผู้ใด ใหล้งชื่อเจ้าของผลงานนั้นได้แมไ้ม่ได ้
ปรากฏในตัวเล่ม  
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 - ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่ปรากฏผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ ให้ก ากับว่า "(บ.ก.)" ส าหรับภาษาไทย 
หรือ "(Ed.) / (Eds.)" ส าหรับภาษาอังกฤษไว้ท้ายช่ือผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการนั้น  
   
2. ปีพิมพ ์      
  2.1 ไม่ปรากฏปีที่พิมพ ์: ใช้ "ม.ป.ป." (ไม่ปรากฏปีพิมพ์) ส าหรับภาษาไทย และ "n.d." (no date) ส าหรับ
ภาษาอังกฤษ   
  2.2 คาดคะเนปีพิมพ์ได้ : ใช้ "ประมาณ" ส าหรับภาษาไทย หรือ "ca." (circa) โดยระบุก่อนหน้าปีพิมพ์ 
ที่คาดคะเนและอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม      
  2.3 อ้างอิงผู้แต่งคนเดียวกันมากกว่า 1 รายการ และพิมพ์ปีเดียวกนั : ให้เรียงตามล าดับอักษรของ 
ชื่อเรื่อง แล้วก ากับท้ายปีพิมพ์ด้วยอักษร ก ข ค… ส าหรับหนังสือภาษาไทย และ a b c… ส าหรับหนงัสือ
ภาษาอังกฤษ 
 
3. เมืองที่พิมพ์     
  ไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ ใช้ "ม.ป.ท." (ไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์) ส าหรับภาษาไทย หรือ "n.p." (no place of 
publication) ส าหรับภาษาอังกฤษ 
  *ถ้าหนังสือของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ให้ระบุจังหวัด
ที่ตั้งของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เป็นผู้จัดพิมพ์นั้น 
  **หนังสือภาษาต่างประเทศ หากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ให้ตามด้วยอักษรย่อของช่ือรัฐ
แบบสองตัวอักษร เช่น Newbury Park, CA: Sage 

อักษรย่อช่ือรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ชื่อรัฐ รหัสชื่อรัฐ ชื่อรัฐ รหัสชื่อรัฐ ชื่อรัฐ รหัสชื่อรัฐ 

Alabama AL Kansas KS Ohio OH 
Alaska AK Kentucky KY Oklahoma OK 

American Samoa AS Louisiana LA Oregon OR 
Arizona AZ Maine ME Pennsylvania PA 
Arkansas AR Maryland MD Puerto Rico PR 
California CA Massachusetts MA Rhode Island RI 

Canal Zone CZ Michigan MI South Carolina SC 
Colorado CO Minnesota MN South Dakota SD 

Connecticut CT Mississippi MS Tennessee TN 
Delaware DE Missouri MO Texas TX 

District of Columbia DC Montana MT Utah UT 
Florida FL Nebraska NE Vermont VT 
Georgia GA Nevada NV Virginia VA 
Guam GU New Hampshire NH Virgin Island VI 
Hawaii HI New Jersey NJ Washington WA 
Idaho ID New Mexico NM West Virginia WV 
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Illinois IL New York NY Wisconsin WI 
Indiana IN North Carolina NC Wyoming WY 
Iowa IA North Dakota ND   

 
4. ส านักพิมพห์รือผู้จัดพิมพ ์       
  ระบุเฉพาะชื่อส านักพิมพ์ ค าประกอบอื่นไม่ต้องระบุ (เช่น ส านักพิมพ์, บริษัท, Publisher, Publishing, 
Limited, Company, Co. ฯลฯ *ยกเว้นส านักพิมพ์ที่ชื่อเดียวกับหน่วยงาน    
  4.1 ไม่ระบุส านักพิมพ์ : ระบุชื่อสถาบันที่ผู้เขียนสังกัดแทน      
  4.2 ไม่ปรากฏหน่วยงานใดๆ : ให้ลงชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือนั้น โดยระบุค าว่าโรงพิมพ์ไว้ด้วย (ถ้ามี) 
  4.3 ไม่ปรากฏชื่อโรงพิมพ ์: ใช้ "ม.ป.พ." (ไม่ปรากฏส านักพิมพ์) ส าหรับภาษาไทย หรือ "n.p." (no place) 
ส าหรับภาษาอังกฤษ  
 
5. ครั้งที่พิมพ ์
  หากเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 1 ไมต่้องระบุ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
(พิมพ์ครั้งที่ 2) (2nd ed.) 
(พิมพ์ครั้งที่ 3) (3rd ed.) 
(พิมพ์ครั้งที่ 4) (4th ed.) 
(ฉบับแก้ไขปรบัปรุง) (Rev. ed.) 
(ฉบับเพิ่มเติม/ฉบับพิเศษ) (Suppl.) 
 
6. หากการเขยีนบรรณานุกรมขึ้นบรรทัดใหม่ เว้นไป 7 เคาะ 
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ตัวอย่างการอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงตามแบบรูปแบบ APA 
รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา รายการอ้างองิหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

หน้าข้อความ ท้ายข้อความ 
 

 
 
ผู้แต่ง 1 คน 

ผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/เลขหน้า) (ผู้แต่ง,/ปีพิมพ,์/เลขหน้า) ชื่อ/ชื่อสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์. 
กัลยา วานิชย์บัญชา (2558, น. 286) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558, น. 286) กัลยา วานิชย์บัญชา. (2558). สถิติส ำหรับงำนวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Gordon (1999) (Gordon, 1999) Gordon, J.R. (1999). Organizational Behavior: A Diagnostic Approach (6th ed.). 

Saddle River. NJ: Prentice Hall International.   
 

 
 
ผู้แต่ง 2 คน 

 

ผู้แต่งคนที่ 1/และ/ผู้แต่งคนที่ 2  
(ปีพิมพ์,/เลขหน้า) 

(ผู้แต่งคนที่ 1/และ/ผู้แต่งคนที่ 2,  
ปีพิมพ,์/เลขหน้า) 

ผู้แต่งคนที่ 1,/และ/ผู้แต่งคนที่ 2,/(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./เมืองที่พิมพ์:/
ส านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์. 

พรรณี ปิติสุทธิธรรม และ ชยันต์ พิเชียร
สุนทร (2561, น. 243) 

(พรรณี ปิติสุทธิธรรม และ ชยันต์ พิเชียร
สุนทร, 2561, น. 243) 

พรรณี ปิติสุทธิธรรม, และ ชยันต์ พิเชียรสุนทร. (2561). ต าราการวิจัยทางคลินิก (พิมพ์ 
ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 

Rhodes and Lilley (2012) (Rhodes & Lilley, 2012) Rhodes, C., & Lilley, Simon. (2012). Organizations and Popular Culture: 
Information, Representation and Transformation. London: Routledge. 

 
 
 

ผู้แต่ง 3 คน 
 
 

ผู้แต่งคนที่ 1,/ผู้แต่งคนที่ 2,/และ ผู้แต่ง
คนที่ 3/(ปีพิมพ,์/เลขหน้า) 

(ผู้แต่งคนที่ 1,/ผู้แต่งคนที่ 2,/และ/ผู้แต่ง
คนที่ 3,/ปีพิมพ,์/เลขหน้า) 

ผู้แต่งคนที่ 1,/ผู้แต่งคนที่ 2,/และ/ผู้แต่งคนที่ 3./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./เมือง 
ที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์. 

สุคนธ์ สินธพานนท์, วรรัตน์ วรรณเลิศ
ลักษณ์, และ พรรณี สินธพานนท์ (2555) 

(สุคนธ์ สินธพานนท์, วรรัตน์ วรรณเลิศ
ลักษณ์, และ พรรณี สินธพานนท์, 2555) 

สุคนธ์ สินธพานนท์, วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์, และ พรรณี สินธพานนท์. (2555). พัฒนา
ทักษะการคิดตามแนวปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Tadeusz, Bahram, and Beata (2005, 
p. 156) 

(Tadeusz, Bahram, & Beata, 2005,  
p. 156) 

Tadeusz, A. W., Bahram, H., & Beata, J. W. (2005). Signal Processing for 
Telecommunications and Multimedia (Vol. 27): Boston, MA: Springer US. 

 

 
 

ผู้แต่ง 4 คน 

ผู้แต่งคนที่ 1,/ผู้แต่งคนที่ 2,/ผู้แต่งคนที่ 
3,/และ/ผู้แต่งคนที่ 4/ (ปีพิมพ์,/เลขหน้า) 

(ผู้แต่งคนที่ 1,/ผู้แต่งคนที่ 2,/ผู้แต่งคนที่ 
3,/และ/ผู้แต่งคนที่ 4,/ปีพิมพ์,/เลขหน้า) 

ผู้แต่งคนที่ 1,/ผู้แต่งคนที่ 2,/ผู้แต่งคนที่ 3,/และ/ผู้แต่งคนที่ 4./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่
พิมพ์)./เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์. 

มานพ วงศ์สายสุวรรณ, พงศธร เศรษฐีธร, 
เทียนชัย ประดิสถายน, และ สัญฉกร วุฒิ
สิทธิกุลกิจ (2552, น. 52) 

(มานพ วงศ์สายสุวรรณ, พงศธร เศรษฐีธร
, เทียนชัย ประดิสถายน, และ สัญฉกร 
วุฒิสิทธิกุลกิจ, 2552, น. 52) 

มานพ วงศ์สายสุวรรณ, พงศธร เศรษฐีธร, เทียนชัย ประดิสถายน, และ สัญฉกร วุฒิสิทธิกุล
กิจ. (2552). ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Tomczyk, Silberstein, Whitman, and 
Johnson (2016) 

(Tomczyk, Silberstein, Whitman, & 
Johnson, 2016) 

Tomczyk, J., Silberstein, E., Whitman, B., & Johnson, B. (2016). Refrigeration 
and Air Conditioning Technology (8th ed.). Boston, MA: Cengage Learning. 
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รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา รายการอ้างองิหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 
หน้าข้อความ ท้ายข้อความ 

 

 
 
ผู้แต่ง 5 คน 

ผู้แต่งคนที่ 1,/ผู้แต่งคนที่ 2,/ผู้แต่งคนที่ 
3,/ผู้แต่งคนที่ 4,/และ ผู้แต่งคนที่ 5/(ปี
พิมพ์,/เลขหน้า) 

(ผู้แต่งคนที่ 1,/ผู้แต่งคนที่ 2,/ผู้แต่งคนที่ 
3,/ผู้แต่งคนที่ 4,/และ/ผู้แต่งคนที่ 5,/ปี
พิมพ์,/เลขหน้า) 

ผู้แต่งคนที่ 1,/ผู้แต่งคนที่ 2,/ผู้แต่งคนที่ 3,/ผู้แต่งคนที่ 4,/และ/ผู้แต่งคนที่ 5./(ปีที่พิมพ์)./
ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์. 

มุกดา ศรียงค์, นวลศิริ เปาโลหิตย์, สิริ
วรรณ สาระนาศ, สุวิไล เรียงวัฒนสุข, 
และ นิภา แก้วศรีงาม (2553) 

(มุกดา ศรียงค์, นวลศิริ เปาโลหิตย์, สิริ
วรรณ สาระนาศ, สุวิไล เรียงวัฒนสุข, 
และ นิภา แก้วศรีงาม, 2553) 

มุกดา ศรียงค์, นวลศิริ เปาโลหิตย์, สิริวรรณ สาระนาศ, สุวิไล เรียงวัฒนสุข, และ นิภา  
แก้วศรีงาม. (2553). จิตวิทยาทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

Kotler, Keller, Brady, Goodman, and 
Hansen (2016) 

(Kotler, Keller, Brady, Goodman, & 
Hansen, 2016) 

Kotler, P., Keller, K. L., Brady, M., Goodman, M., & Hansen, T. (2016). Marketing 
Management (3rd ed.). Boston, MA: Pearson Education. 

 

 
ผู้แต่ง 3-5 คน 

(เฉพาะการ
อ้างอิงในเนื้อหา) 
*อ้างอิงซ้ าครั้ง

ต่อมา 

ผู้แต่งคนที่ 1/และคนอื่นๆ/(ปีพิมพ์, เลข
หน้า) 

(ผู้แต่งคนที่ 1/และคนอื่นๆ/ปีพิมพ์, เลข
หน้า) 

 

สุคนธ์ สินธพานนท์ และคนอื่น ๆ (2555) (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคนอื่น ๆ, 2555)  
Tadeusz et al. (2005, p. 156) (Tadeusz et al., 2005, p. 156)  

 

 
 

ผู้แต่ง 6 คน 

ผู้แต่งคนที่ 1/และคนอื่น ๆ/(ปีพิมพ์,/เลข
หน้า) 

(ผู้แต่งคนที่ 1/และคนอื่น ๆ,/ปีพิมพ,์/เลข
หน้า) 

ผู้แต่งคนที่ 1,/ผู้แต่งคนที่ 2,/ผู้แต่งคนที่ 3,/ผู้แต่งคนที่ 4,/และ/ผู้แต่งคนที่ 5,/และ/ผู้แต่ง 
คนที่ 6,/(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์. 

สุมาลี ศรีสมัย และคนอื่น ๆ (2556) (สุมาลี ศรีสมัย และคนอื่น ๆ, 2556) สุมาลี ศรีสมัย, พรวินี เอกตระกูลกาล, อรอุมา โชควิจิตรกุล, ทัศนา แก้วลาด, เอกพล  
ดนัยสิร,ิ และ ร่วมฤดี นันทวิสุทธิ์. (2556). การตลาด. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.  

Rainer et al. (2017) (Rainer et al., 2017) Rainer, S., Günther, S., Jérémy, B., Stark, R., Seliger, G., & Bonvoisin, J. (2017). 
Sustainable Manufacturing Challenges, Solutions and Implementation 
Perspectives. Switzerland: Springer. 

 

 
 
 

ผู้แต่ง 7 คน 

ผู้แต่งคนที่ 1/และคนอื่นๆ/(ปีพิมพ์,/เลข
หน้า) 

(ผู้แต่งคนที่ 1/และคนอื่นๆ/ปีพิมพ์,/เลข
หน้า) 

ผู้แต่งคนที่ 1,/ผู้แต่งคนที่ 2,/ผู้แต่งคนที่ 3,/ผู้แต่งคนที่ 4,/ผู้แต่งคนที่ 5,/ผู้แต่งคนที่ 6,/
และ/ผู้แต่งคนที่ 7./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์หรือผู้
จัดพิมพ์. 

สุพจน์ เทพสุพรรณ และคนอื่น ๆ (2559) (สุพจน์ เทพสุพรรณ และคนอื่น ๆ, 2559) สุพจน์ เทพสุพรรณ, อนงค์ คิดชอบ, สามารถ ชอบธรรม, สมสมัย วิไลศักดิ์, ช่อผกา ผาสุข, 
สิรินุช ด ารงศักดิ์, และ ทวี ทรัพย์แก้ว. (2559). เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
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รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา รายการอ้างองิหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 
หน้าข้อความ ท้ายข้อความ 

 

 
 

McGuire et al. (2014) (McGuire et al., 2014) McGuire, J. A., Witt, C. C., Remsen, J. V., Corl, A., Rabosky, D. L., Altshuler, D. 
L., & Dudley, R. (2014). Molecular phylogenetics and the diversification of 
hummingbirds. Current Biology, 24(8), 910–916. Retrieved from 
http://www.cell.com/current-biology/home 

 

 
 
ผู้แต่ง 8 คน 

ขึ้นไป 
 

ผู้แต่งคนที่ 1 และคนอื่นๆ (ปีพิมพ์, เลข
หน้า) 

(ผู้แต่งคนที่ 1 และคนอื่นๆ ปีพิมพ์, เลข
หน้า) 

ผู้แต่งคนที่ 1,/ผู้แต่งคนที่ 2,/ผู้แต่งคนที่ 3,/ผู้แต่งคนที่ 4,/ผู้แต่งคนที่ 5,/ผู้แต่งคนที่ 6,/.../ 
ผู้แต่งคนสุดท้าย./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์. 

ทรงกลด โชคชัยไพศาล และคนอื่น ๆ 
(2560) 

(ทรงกลด โชคชัยไพศาล และคนอื่น ๆ, 
2560) 

ทรงกลด โชคชัยไพศาล, นันทยา อนันต์รุ่งวิริยะ, อารยา เกตุแก้ว, นภัสรา เหมวิริยา,  
พรเพ็ญ บ ารุงอุตสาหะ, วินัย ธรรมาพิลาศ, . . . อ านาจ สุจริตธรรม. (2560). ทักษะการ 
คิดวิเคราะห์. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.  

Berman et al., (2012, p. 59) (Berman et al., 2012, p. 59) Berman, A., Snyder, S. J., Levett-Jones, T., Dwyer, T., Hales, M., Harvey, N. ... 
Stanley, D. (2012). Kozier and Erb's Fundamentals of Nursing (2nd Aust. ed.). 
Frenchs Forest, Australia: Pearson Australia. 
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ตัวอย่างการอ้างอิงและบรรณานุกรมตามประเภททรัพยากร 
 
1. Book หนังสือทั่วไป   
หนังสือภาษาไทย 
ชื่อ/ชื่อสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.   
บรรณานุกรม  กัลยา วานิชย์บัญชา. (2558). สถิติส ำหรับงำนวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ:  

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558, น. 286) 

 
หนังสือภาษาอังกฤษ 
ชื่อสกุล,/ชื่อต้น/ชื่อกลาง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.  
บรรณานุกรม 
 

Hickey, A. J., & Ganderton, D. (2016). Pharmaceutical Process    
Engineering (2nd ed.). Boca Raton: CRC Press. 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Hickey & Ganderton, 2006, p. 55) 
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
TH เจ้าของผลงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./สืบค้นจาก/URL 
EN เจ้าของผลงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./Retrieved from/URL  
บรรณานุกรม  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2544). เรขำคณิตกับกำร

ออกแบบ. สืบค้นจาก https://www.scimath.org/ebook-
mathematics/item/7401-geometryindesign 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) 
 
2. Book Section (หนังสือรวมบทความหรือรวมเรื่อง) 
ชื่อ/ชื่อสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ์,/เลขหน้า)./เมอืงที่พิมพ์:/ 
  ส านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.   
บรรณานุกรม  วนิดา เหมะกุล. (2555). การให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์. ใน คณิตศำสตร์ส ำหรับ  

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (หน่วยที่ 4, น. 50-55). นนทบุรี:  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (วนิดา เหมะกุล, 2558, น. 50-55) 

 
3. บทความวารสาร  
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,/วัน/เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อวำรสำร,/ปีที(่ฉบับที่),/เลขหน้า. 
บรรณานุกรม  ปรีดี ปลื้มส าราญ. (2554, กรกฎาคม-ธันวาคม). ความสามารถในการเข้าถึงได้ทาง

เว็บ. วำรสำรบรรณศำสตร์ มศว, 4(2), 95-106. 
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา  (ปรีดี ปลื้มส าราญ, 2545, น. 95-106) 
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4. บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส ์  
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,/วัน/เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อวำรสำร,/ปีที(่ฉบับที่),/เลขหน้า./สืบค้นจาก/URL 
บรรณานุกรม 
  

พิเชษฐ์ พลพิชิต, และ ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม).  
วัฒนธรรมสารสนเทศสุขภาพในชุมชนชนบทไทย. วำรสำรบรรณศำสตร์ มศว, 
10(2), 63-77. สืบค้นจาก http://ejournals.swu.ac.th/ 
index.php/jlis/article/view/9957/8448 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา  (พิเชษฐ์ พลพิชิต และ ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ, 2560, น. 63-77) 

*ภาษาอังกฤษ เปลี่ยนค าว่า “สืบค้นจาก” เป็น “Retrieved from” 
 
5. หนังสือแปล 
ชื่อผู้เขียนเดิม./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง[ชื่อเรื่องเดิม]/(ครั้งที่พิมพ์)/(ชื่อผู้แปล)./เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ,์ 
  (ต้นฉบับพิมพ ์พ.ศ. หรือ ค.ศ.)  

บรรณานุกรม  

ชูเมกเกอร,์ อี. เอฟ. (2557). จิ๋วแต่แจ๋ว: เศรษฐศำสตร์เชิงพุทธ [Small is 
beautiful] (พิมพ์ครั้งที่ 4) (สมบูรณ์ ศุภศิลป์, ผู้แปล). นนทบุรี: สมิต. (ต้นฉบับ
พิมพ์ ค.ศ. 1973) 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (ชูเมกเกอร์, 2557, น. 15) 
 
6. ปริญญานพินธ ์
6.1 รูปแบบฉบับพิมพ์ (ตัวเล่ม) 
TH ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต/ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต)./ 
  ชื่อสถานศึกษา,/ที่ตั้ง. 
EN Author./(Year)./Title/(Master's thesis/Doctoral dissertation)./Institute,/Location. 
บรรณานุกรม 
  

วิริยะ โภคาพันธ์. (2558). กำรศึกษำและพัฒนำแบบทดสอบภำวะผู้น ำเชิง
สร้ำงสรรค์ของคร ู(ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (วิริยะ โภคาพันธ์, 2558, น. 40) 
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6.2 รูปแบบออนไลน์ 
TH ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต/ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ 
  ชื่อสถานศึกษา,/ที่ตั้ง)./สืบค้นจาก/URL 
EN Auther./(Year)./Title/(Master's thesis/Doctoral dissertation,/Institute,/Location)./Retrieved  
  from/URL 
บรรณานุกรม 
  

ธนาพงษ์ พรหมทัศน์. (2560). กำรศึกษำครูภูมิปัญญำท้องถิ่น : กรณีศึกษำ ครูส ำเริง 
ภำคบุญมี (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
กรุงเทพฯ). สืบค้นจากhttp://search.swu.ac.th:1701/primoexplore/ 
fulldisplay?docid 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา  (ธนาพงษ์ พรหมทัศน์, 2560, น. 60) 
*ภาษาอังกฤษ เปลี่ยนค าว่า “สืบค้นจาก” เป็น “Retrieved from” 
 
*หมำยเหตุ   
  - ดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์แบบตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ 
   * มศว ใช้ค าว่า “ปริญญานิพนธ์” หากเป็นของมหาวิทยาลัยอื่นใช้ค าตามที่ปรากฏบนตัวเล่ม เช่น วิทยานิพนธ์ ใช้ค าว่า 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และ สารนิพนธ์ ใช้ค าว่า สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
หรือ สารนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Doctoral dissertation, Master's thesis 
  - แบบไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ 
   * มศว ใช้ค าว่า ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตฉบับไม่ตีพิมพ์/ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตฉบับไม่ตีพิมพ์ 
หากเป็นของมหาวิทยาลัยอื่นใช้ที่ปรากฏบนตัวเล่ม เช่น วิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ และตามด้วย ปริญญามหาบัณฑิตฉบับไม่ตีพิมพ์/ 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตฉบับไม่ตีพิมพ์  ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Unpublished Doctoral dissertation, Unpublished Master's 
thesis 
 
7. รายงานการวิจัย 
TH ชื่อ/ชื่อสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่องำนวิจัย/(หมายเลขประจ ารายงาน).(ถ้ามี) 
EN ชื่อสกลุ,/ชื่อต้น/ชื่อกลาง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่องำนวิจัย/(Report no.,Contract no.,Monograph no.).(ถ้ามี) 
บรรณานุกรม  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, และ ศูนย์วิจัย

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์. (2553). กำรจัดท ำรำยงำนแห่งชำติเพื่อเสนอต่อ UNFCCC 
(รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2) 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา  (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, และ ศูนย์วิจัย
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์, 2553, น. 19) 
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8. ราชกิจจานุเบกษา 
TH ชื่อกฎหมาย./(ปี,/วัน/เดือน)./รำชกิจจำนุเบกษำ/(เล่ม.../ตอนที่...,/เลขหน้า)./สืบค้นจาก/(URL*ถ้ามี) 
EN ชื่อกฎหมาย./(ปี,/เดือน/วัน)./รำชกิจจำนุเบกษำ/(เล่ม.../ตอนที่...,/เลขหน้า)./Retrieved from/(URL*ถ้ามี) 
บรรณานุกรมภาษาไทย  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.  

(2550, 4 มิถุนายน). รำชกิจจำนุเบกษำ (เล่ม 24 ตอนที่ 27ก, น. 4-13).  
บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 
 

White paper on e-education. (2004, August 26). National Gazette (No. 
26734). Retrieved from https://www.westerncape.gov.za/legislation/ 
white-paper-e-education 

 
 

9. บทความ คอลัมน์ ข่าวจากหนังสือพิมพ ์
TH ชื่อ/ชื่อสกุล./(ปีพิมพ์,/วันที่/เดือน)./ช่ือบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์./หน้าที่ตีพิมพ์. 
EN ชื่อสกลุ,/ชื่อต้น/ชื่อกลาง./(ปีพิมพ,์/วันที่/เดือน)./ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์./ 
  หน้าที่ตีพิมพ์. 
บรรณานุกรม  นวลจันทร์ จินตนาพันธ์. (2546, 14 กุมภาพันธ์). ปรับหนี้เพิ่มแรงขับเคลื่อน

เศรษฐกิจยั่งยืน. คมชัดลึก, น. 15 
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา  (นวลจันทร์ จินตนาพันธ์., 2546, น. 15) 

 
10. เอกสารจดัพิมพ์ไม่เปน็ทางการ (จลุสาร, แผ่นพับ, ใบปลิว, เอกสารประกอบการสอน) 
TH ชื่อ/ชื่อสกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/[ประเภทเอกสาร]./เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์. 
EN ชื่อสกลุ,/ชื่อต้น/ชื่อกลาง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/[ประเภทเอกสาร]./เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์. 
บรรณานุกรม  แววตา เตชาทวีวรรณ. (2557). ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรรู้สำรสนเทศ [เอกสาร

ประกอบการสอน]. กรุงเทพฯ: ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา  (แววตา เตาชาทวีวรรณ, 2557, น. 19) 
 
11. วัสดุสื่อโสตทัศน ์
ชื่อผู้บรรยาย ผู้พูด หรือผู้ขับร้อง(ถ้ามี)./(ปทีี่ผลิต)./ชื่อของวัสดุ [ประเภทของวัสดุ]./สถานที่ผลิต:/ผูผ้ลิต. 
บรรณานุกรม  เบ็ญญาภา โสภณ, และ กาญจนาพร สุวรรณ. (2555). เกมและกิจกรรมกำรเล่น

ของเด็กปฐมวัย [ซีดี]. กรุงเทพฯ: เบ็นภาษาและศิลปะ 
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา  (เบ็ญญาภา โสภณ และ กาญจนาพร สุวรรณ, 2555) 

 
12. เว็บไซต ์
  เอกสารจากเว็บไซต์ให้ลงรายการเช่นเดียวกับประเภทเอกสารนั้นๆ เช่น หนังสือ, บทความ หากมีรายการ
ทางบรรณานุกรมไม่ครบ ให้พิจารณาลงรายการเท่าที่ปรากฎ และตามด้วยการระบุตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI)  
ชื่อฐานข้อมูล หรือ URL และไม่ใส่มหัพภาค (.) ปิดท้าย และไม่ต้องระบุวันที่สืบค้น *ยกเว้นเว็บไซต์ที่เนื้อหาอาจ 
มีการเปลี่ยนแปลง เช่น เว็บวิกิ เป็นต้น 
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บรรณานุกรม 
  

ทบวงมหาวิทยาลัย. (2544). ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2544. สืบค้นจาก http://www.mua.go.th/users/ 
hecommission/doc/law/ministrylaw/1-31 library standard 2544.pdf 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา  (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544) (เอกสารจากเว็บไซต์) 
*ภาษาอังกฤษ เปลี่ยนค าว่า “สืบค้นจาก” เป็น “Retrieved from” 
 
13. การอ้างองิจากการสัมภาษณ์  
  ให้ระบุชื่อและนามสกุลของผูใ้ห้สัมภาษณท์ี่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากนั้นตามด้วยค าว่า "การ
สื่อสารส่วนบคุคล" (ส าหรบัภาษาไทย) หรือ "personal communication" (ส าหรับภาษาอังกฤษ) และ 
ปิดท้ายด้วยวันเดือนปีที่สัมภาษณ์ *การอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ ไม่ต้องท าบรรณานุกรมท้ายเล่ม /ท ารายการ
บรรณานุกรมท้ายเล่มเฉพาะการสัมภาษณ์ทางประวัตศิาสตร ์
ตัวอย่างภาษาไทย (สมศักดิ์ มิตรไมตรี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 4 กุมภาพันธ์ 2556) 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ (Elliot Robbins, personal communication, January 4, 2001). 

 
14. การอ้างองิสารสนเทศทตุิยภูมิ 
  ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถหาต้นฉบับเอกสารทีเ่ป็นแหล่งปฐมภูมิได้ โดยใช้ค าว่า "อ้างถึงใน" ส าหรับภาษาไทย 
และ "as cited in" ส าหรับภาษาอังกฤษ 
ตัวอย่างภาษาไทย 
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา Gordon (1990 อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ, 2548, น. 138) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสาร… 
บรรณานุกรม วันชัย มีชาติ. (2548). พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ 
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลลิส (Willis, 1980, as cited in Teper, 2011 p.34) 
บรรณานุกรม Teper, J.A. (2001). Selection for Digital Preservation. Newbury Park, Ca: Sage. 

  ขั้นตอน: 
   คลิกขวาที่รายการอ้างอิงในเนื้อหาในไฟล์ word เลือก Edit Citation(s) >> More จากนั้นพิมพ์ในช่อง 
prefix : 1990 อ้างถึงใน (เว้น 1 เคาะ) หรอื Willis, 1980, as cited in (เว้น 1 เคาะ)  
 

15. การแทรกเลขหน้าในการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา                                                                             
  ขั้นตอน: 
   เลือกรายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาที่ต้องการในไฟล์ word วางเคอร์เซอร์หลังปีพิมพ์ และคลิกขวา 
เลือก Edit Citation(s) >> More พิมพ์ในช่อง Pages = น. 9 *ภาษาไทย หรือ p. 9 / pp. 9-10 *ภาษาอังกฤษ 
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