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การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม รูปแบบ APA 6th Edition ตามประเภทของแหล่งท่ีมา 

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

 หน้าข้อความ หลังข้อความ  

หนังสือทั่วไป 
รูปแบบผู้แต่ง
ไทย 
 
รูปแบบผู้แต่ง
ต่างชาติ 

/ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง/(ปีพิมพ์) 
 
 
Surname (Year: pp. ) 

/(ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง,/ปีพิมพ์:/..-.. 
ระบุเลขหน้าที่อ้างอิง) 
 
/(Surname,/Year: pp. ) 

ช่ือนามสกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์ ใส่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)./สถานที่ 
////////พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
 
Surname,/อักษรย่อตัวแรกของชื่อ. /(Year)./Title of book/(Edition)./City,  
////////State abbreviation or Country of publication:/Publisher. 
 
**เครื่องหมาย / Space Bar แทนการเว้นวรรค 1 ครั้ง** 

ผู้แต่ง/
Author 
1 คน 

จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555: 116) 
 
 
Tracy, B. (2014: 54-55) 

(จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555: 
116) 
 
(Tracy, B., 2014: 54-55) 

จอมพงศ์ มงคลวนิช. (2555). การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา. 
         กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
Tracy, B. (2014). Leadership (2nd ed.). New York: American 
          Management Association. 

ผู้แต่ง 2 คน ชลลดา มงคลวนิช และ 
รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์ 
(2557: 43) 
 
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และ 
กาญจนานนท์ สันติสุข (2558: 
79-199) 

(ชลลดา มงคลวนิช และ 
รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์, 
2557: 43) 
 
(เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และ 
กาญจนานนท์ สันติสุข, 2558: 
79-199) 

ชลลดา มงคลวนิช และ รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์. (2557). ภาพลักษณ์ขนมไทยใน 
         สายตาของเยาวชนไทย. กระแสวัฒนธรรม CULTURAL APPROACH, 
         15(27), 39-50. 
 
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และ กาญจนานนท์ สันติสุข. (2558, ตุลาคม). การเมือง:  
          ความสัมพันธ์ของการเมืองและชีวิตในงาน Foucault, Agamben และ      
          Deleuze. อาเซียนปริทัศน์, 1(1), 79-199. 

ผู้แต่ง 
3-6 คน 

การอ้างอิงครั้งแรก 
สุวารี เจริญมุขยนันท์, 
ถาวร สกุลพาณิชย์, 
พัชนี ธรรมวันนา, 

การอ้างอิงครั้งแรก 
(สุวารี เจริญมุขยนันท์, 
ถาวร สกุลพาณิชย์, พัชนี 
ธรรมวันนา, อนุชิต สว่าง 

 
สุวารี เจริญมุขยนันท์, ถาวร สกุลพาณิชย์, พัชนี ธรรมวันนา, อนุชิต สว่างแจ้ง 
         และ ณัฐธิดา สุขเรืองรอง. (2556). การศึกษาสถานการณ์การให้บริการ 
         สุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา: กรณีศึกษา จังหวัด 
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รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 
 หน้าข้อความ หลังข้อความ  

อนุชิต สว่างแจ้ง และ 
ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 
(2556: 27-29) 
 
Buonora, Chiavarini, 
Salmasi, Giaimo & 
Minelli (2013) 

แจ้ง และ ณัฐธิดา สุข 
เรืองรอง, 2556: 27-29) 
 
 
(Buonora, Chiavarini, 
Salmasi, Giaimo & 
Minelli, 2013) 

         สระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556. นนทบุรี: 
         ส านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย. 
 
 
Buonora, N., Chiavarini, M., Salmasi, L., Giaimo, M. D., & Minelli, L. 
         (2013). Impact of immigration on burden of Tuberculosis in 
          Umbria: A low- incidence Italian region with high immigrants 
          rates. Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 54(1),  
          29-34. 

 การอ้างอิงครั้งต่อมา 
สุวารี เจริญมุขยนันท์ 
และคนอ่ืนๆ, 2556 
 
Buonora et al. (2013) 

การอ้างอิงครั้งต่อมา 
(สุวารี เจริญมุขยนันท์ 
และคนอ่ืน ๆ, 2556) 
 
(Buonora et al., 2013) 

 

ผู้แต่ง 
มากกว่า 
6 คน 

ปรีดา อุ่นเรือน และคนอ่ืนๆ
(2553) 
 

Crawley et al. (2015) 

(ปรีดา อุ่นเรือน และคนอ่ืนๆ, 
2553) 
 

(Crawley et al., 2015) 

ปรีดา อุ่นเรือน, สมชาย ตระกลูกิจ, ไพบูลย์ ใจดี, วัฒนา เกียรติรัตน์, สุวรรณ 
          เปี่ยมไสว, วิไลพร คล่องการเรียน, … บังอร กนกงาม. (2553). การจัดการ 
          ระบบสารสนเทศส าหรับ CEO (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ซีอีโอเพรส. 
 
Crawley, R. B., Dockery, L. M., Branson, T. S., Carmichael, L. E., 
           Carson, J. C., Findlay, A. F., ... Smith, D. M. (2015). Manor 
           houses of the early 1900s. London: Taylor & Francis. 

ผู้แต่งใช ้
นามแฝง 

ส.พลายน้อย, 2559 
 
 
น้ิวกลม (2555) 

(ส.พลายน้อย, 2559) 
 
 
(น้ิวกลม, 2555) 

ส. พลายน้อย (สมบัติ พลายน้อย). (2559). ขุนนางสยาม ประวัติศาสตร์  
           ข้าราชการทหารและพลเรือน (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มติชน. 
 
น้ิวกลม (สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์). (2555). ความรักเท่าที่รู้ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ:  
            มติชน. 
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รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 
 หน้าข้อความ หลังข้อความ  

หนังสือไม่ 
ปรากฏ 
ชื่อผู้แต่ง 

อุตสาหกรรมอัญมณี (2553) (อุตสาหกรรมอัญมณี, 2553) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับผลกระทบจากวิกฤตหนี้สาธารณะ   
          ในสหภาพยุโรป. (2553). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี. 
 

หนังสือแปล 
 คอตเลอร์, ฟิลิป และ เลวิตต์, ธี

โอดอร์ (2557) 
 
คะโต้, มะซะโตะชิ (2553) 

(คอตเลอร์, ฟิลิป และ เลวิตต์, ธี
โอดอร์, 2557) 
 
(คะโต้, มะซะโตะชิ, 2553) 

คอตเลอร์, ฟิลิป และ เลวิตต์, ธีโอดอร์. (2557). การบริหารการตลาด [Harvard 
           business review on reinventing your marketing] (ณัฐยา สิน 
           ตระการผล, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: เอ็กซ์เปอร์เน็ท. 
คะโต้, มะซะโตะชิ. (2553). กดจุดให้ถูกจุด ใครๆก็ท าได้ (พิมพ์รัก สุขสวัสดิ์,  
           ผู้แปล). กรุงเทพฯ: 303. 

บทความในหนังสือ หรือ บทในหนังสือและรายงานการประชุม 

รูปแบบผู้แต่ง
ไทย 
 
รูปแบบผู้แต่ง
ต่างชาติ 

/ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง/(ปีพิมพ์) 
 
 
Surname (Year: pp. ) 

/(ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง,/ปีพิมพ์:/..-.. 
ระบุเลขหน้าที่อ้างอิง) 
 
/(Surname,/Year: pp. ) 

ชื่อผู้แต่งบทความหรือบทความ./(ปีพิมพ์)./ ชื่อบทความหรือบทความ./ 
////////ใน ชื่อ บรรณาธิการ (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.), /ชื่อหนังสือ/ (เลขหน้า)./ 
////////สถานที่พิมพ์:/ ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง ประยูร ศรปีระสาธน์ (2555: 
285-392) 
 
 
 
จันทร์เอ้ือ เชาวน์ฤทธ์ิ (2557: 3-
16 – 3-24) 

(ประยูร ศรีประสาธน์, 2555: 
285-392) 
 
 
 
(จันทร์เอ้ือ เชาวน์ฤทธิ, 2557: 3-
16 – 3-24) 

ประยูร ศรปีระสาธน์. (2555). แผนพัฒนาการศึกษาไทย. ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
          ธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, ประมวลสาระ 
          นโยบายและการวางแผนการศึกษา หน่วยที่ 6-9 (เล่ม 2, พิมพ์ครั้งที่ 8, 
          285-392). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
จันทร์เอ้ือ เชาวน์ฤทธ์ิ. (2557). องค์ประกอบการสื่อสารการดาเนินธุรกิจอย่าง 
           รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค. ใน วัลลภ รัฐฉัต 
           รานนท์ (บ.ก.). รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา 
           ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (3-16 – 3-24). กรุงเทพฯ: 
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 
 หน้าข้อความ หลังข้อความ  

รายงานการวิจัย 

รูปแบบผู้แต่ง
ไทย 
 
รูปแบบผู้แต่ง
ต่างชาติ 

/ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง/(ปีพิมพ์) 
 
 
 
Surname (Year: pp. ) 

/(ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง,/ปีพิมพ์:/..-.. 
ระบุเลขหน้าที่อ้างอิง) 
 
 
/(Surname,/Year: pp. ) 

ช่ือผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/ (รายงานการวิจัย)./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง ชนิตา รักษ์พลเมือง (2551) (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2551) ชนิตา รักษ์พลเมือง. (2551). การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาใน สถาบัน 
          การศึกษาของสหรัฐอเมริกา (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: ส านักงาน 
           เลขาธิการสภาการศึกษา. 

วิทยานิพนธ ์

รูปแบบผู้แต่ง
ไทย 
 
รูปแบบผู้แต่ง
ต่างชาติ 

/ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง/(ปีพิมพ์) 
 
 
Surname (Year: pp. ) 

/(ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง,/ปีพิมพ์:/..-.. 
ระบุเลขหน้าที่อ้างอิง) 
 
/(Surname,/Year: pp. ) 

ช่ือผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตหรือ 
////////วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต)./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์หรือซ่ือ 
////////มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา. 

ตัวอย่าง ก าจรเดช ศรีวิลัย (2551) 
 
 
Bowler, N. (2010). 

(ก าจรเดช ศรีวิลัย, 2551) 
 
 
 
(Bowler, N., 2010) 

ก าจรเดช ศรีวิลัย. (2551). เครือข่ายทางสังคมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าของลุ่มน้ าแม่ 
         เลาะ ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์ศิลป 
          ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม). เชียงใหม่: บัณฑิต 
          วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
Bowler, N. (2010). Prisoners' mental state: A Psychosocial  
        perspective (Unpublished doctoral dissertation). Swansea:     
        Swansea University. 

บทความวารสาร/นิตยสาร 

รูปแบบผู้แต่ง
ไทย 
 
รูปแบบผู้แต่ง
ต่างชาติ 

/ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง/(ปีพิมพ์) 
 
 
Surname (Year: pp. ) 

/(ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง,/ปีพิมพ์:/..-.. 
ระบุเลขหน้าที่อ้างอิง) 
 
/(Surname,/Year: pp. ) 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า. 
 



 

 

5 
 

รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 
 หน้าข้อความ หลังข้อความ  

ตัวอย่าง จอมพงศ์ มงคลวนิช (2557) (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2557) จอมพงศ์ มงคลวนิช. (2557). การพัฒนาแนวทางการรับรองมาตรฐานความรู้และ 
       ประสบการณ์วิชาชีพครู. วารสารครุศาสตร์, 42(2), 31-52. 

บทความที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง 

รูปแบบ “ชื่อบทความ” (ปีพิมพ์, เลขหน้า) (“ชื่อบทความ,” ปีพิมพ์, เลข
หน้า) 

ช่ือบทความ./(ปีพิมพ์, เดือน)./ชื่อวารสาร,/ปีที่/(ฉบับที่),/เลขหน้า. 

ตัวอย่าง “นวัตกรรมดิจิทัลยุค Thailand 
4.0, ” (2560: 71) 

(“นวัตกรรมดิจิทัลยุค Thailand 
4.0, ”, 2560: 71) 

นวัตกรรมดิจิทัลยุค Thailand 4.0 โฉมใหม่ของบริการเหนือระดับ. (2560). วารสาร 
         ยุติธรรม, 17(1), 70-71. 

หนังสือพิมพ์ 
รูปแบบผู้แต่ง
ไทย 
 
รูปแบบผู้แต่ง
ต่างชาติ 

/ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง/(ปีพิมพ์) 
 
 
Surname (Year: pp. ) 

/(ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง,/ปีพิมพ์:/..-.. 
ระบุเลขหน้าที่อ้างอิง) 
 
/(Surname,/Year: pp. ) 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์, วัน เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,/หน้า. 

ตัวอย่าง สมหมาย จันทร์เรือง (2559) (สมหมาย จันทร์เรือง, 2559) สมหมาย จันทร์เรือง. (2559, 21 ธันวาคม). กฎมนเทียรบาล. มติชน. หน้า 15. 
แผน่พับ/ จุลสาร/ สูจิบัตร 

รูปแบบผู้แต่ง
ไทย 
 
รูปแบบผู้แต่ง
ต่างชาติ 

/ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง/(ปีพิมพ์) 
 
 
Surname (Year: pp. ) 

/(ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง,/ปีพิมพ์:/..-.. 
ระบุเลขหน้าที่อ้างอิง) 
 
/(Surname,/Year: pp. ) 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง [แผ่นพับ/จุลสาร/สูจิบัตร]./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์ 

ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ (2552) 
 
เกศ ชวนะลิขิกร (2554) 
 
AWASI: Recent art from 
Indonesia (2001) 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์, 2552) 
 
(เกศ ชวนะลิขิกร, 2554) 
 
(AWASI: Recent art from 
Indonesia, 2001) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์. (2552). มารู้ 
        จักมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง ...กันเถอะ [แผ่นพับ]. สงขลา:   
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 
เกศ ชวนะลิขิกร. (2554). After Afterall [สูจิบัตร]. เชียงใหม่: Trickthink. 
 
AWASI: Recent art from Indonesia [Exhibition catalogue]. (2001).  
         Yogykata: Cemeti Art Foundation and The Walter Spies Society. 
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รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 
 หน้าข้อความ หลังข้อความ  

โสตทัศนวัสดหุรือสื่อวิทยุโทรทศัน ์

รูปแบบผู้แต่ง
ไทย 
 
รูปแบบผู้แต่ง
ต่างชาติ 

/ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง/(ปีพิมพ์) 
 
 
Surname (Year: pp. ) 
 
 

/(ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง,/ปีพิมพ์:/..-.. 
ระบุเลขหน้าที่อ้างอิง) 
 
/(Surname,/Year: pp. ) 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./[ประเภทสื่อ]./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง ประสาน อิงคนันท์ (2551) 
 
 
ชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ. (2550) 

(ประสาน อิงคนันท์, 2551) 
 
 
(ชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ., 2550) 

ประสาน อิงคนันท์. (ผู้จัดรายการ). (2551, 3, 10 ธันวาคม). ต้นทนุชีวิตก าไร 
          สังคม [รายการโทรทัศน์]. กรุงเทพฯ: สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
           ช่อง 11. 
ชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ. (ผู้ก ากับ). (2550). ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
          [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: พรีเม่ียมเรคคอร์ด. 

สารสนเทศอิเลก็ทรอนกิส ์

ข้อมูลจากเว็บไซต์/วิกิพีเดีย 

รูปแบบไทย 
 
 
รูปแบบ
ต่างประเทศ 

ชื่อผู้แต่ง (ปีที่จัดท า) 
 
 
Author (Year) 

(ชื่อผู้แต่ง, ปีที่จัดท า) 
 
 
(Author, Year) 

ช่ือผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./สืบค้นวันที่/เดือน/ปี/จาก   
          http://www.xxxxxxxxxx 
 
Author,/อักษรย่อตัวแรกของชื่อ. /(Year)./Title of Article./ 
          Retrieved/Month/Day,/Year,/from/http://www.xxxxxxxxxx 

ตัวอย่าง 

เว็บไซต์ 
กระทรวงพาณิชย์ (2559: 
ออนไลน์) 
 
World Health Organization 
(2014: Online) 

(กระทรวงพาณิชย์, 2559: 
ออนไลน์) 
 
(World Health Organization, 
2014: Online) 

กระทรวงพาณิชย์. (2559). สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย. จาก 
        www2.ops3.moc.go.th 
 
World Health Organization. (2014). Pneumonia. Retrieved June 10,  
        2020, from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/ 

ตัวอย่าง 
วิกิพีเดีย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2553: 

ออนไลน์) 
 
Jimmy Liao (2020: Online) 

(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553: 

ออนไลน์) 
 
(Jimmy Liao, 2020: Online) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (2553). สืบค้น 25 พฤศจิกายน 2553, จากวิกิพีเดีย  
          https://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
Jimmy Liao. (2020). Retrieved June 11, 2020, from Wikipedia  
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รูปแบบ การอ้างอิงในเนื้อหา รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 
 หน้าข้อความ หลังข้อความ  

          https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Liao  
สารสนเทศประเภท Press Release รายงานประจ าปี ไฟล์ประเภท PowerPoint, Blog post, Online Video, Audio Podcast, facebook post, Twitter  

รูปแบบผู้แต่ง
ไทย 
 
รูปแบบผู้แต่ง
ต่างชาติ 

/ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง/(ปีพิมพ์) 
 
 
Surname (Year: pp. ) 

/(ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง,/ปีพิมพ์:/..-.. 
ระบุเลขหน้าที่อ้างอิง) 
 
/(Surname,/Year: pp. ) 

ชื่อผู้เขียน./(ปี,/วันที่/เดือน)./ชื่อเรื่อง./[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์]. 
////////จาก/หรือ Retrieved from/URL หรือเว็บไซต์ของข้อมูล 

ตัวอย่าง ชาญณรงค์ ราชบัวน้อย (2552) (ชาญณรงค์ ราชบัวน้อย, 2552: 
ออนไลน์) 

ชาญณรงค์ ราชบัวน้อย. (2552, 15 มีนาคม). ศัพท์บัญญัติการศึกษา. [เว็บบล็อก]. 
         สืบค้น 10 มิถุนายน 2563 http://www.sornor.org/ 

บทความที่สืบค้นได้จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
รูปแบบผู้แต่ง
ไทย 
 
รูปแบบผู้แต่ง
ต่างชาติ 

/ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง/(ปีพิมพ์) 
 
 
Surname (Year: pp. ) 

/(ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง,/ปีพิมพ์:/..-.. 
ระบุเลขหน้าที่อ้างอิง) 
 
/(Surname,/Year: pp. ) 

ซ่ือผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ซ่ือบทความ/ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่)/เลขหน้า-เลขหน้า/URL 
/////////ของวารสาร 

ตัวอย่าง Cadigan, J., Schmitt, p., 
Shupp, R., & Swope, K. 
(2011) 

(Cadigan, J., Schmitt, p., 
Shupp, R., & Swope, K. , 
2011) 

Cadigan, J., Schmitt, p., Shupp, R., & Swope, K. (2011, January). The 
           holdout problem and urban sprawl: Experimental evidence. 
            Journal of Urban Economics. 69(1), 72. Retrieved June 10,  
            2020, from http://journals.elsevier.com/00941190/journal-of- 
           urbaneconomics/ 

 

หมายเหต:ุ 
1. ผู้แต่งชาวไทยให้ใส่ชื่อและนามสกลุโดยไม่ต้องใส่ค า ต่อไปนี ้

1.1 ค าน าหน้าช่ือ เช่น นาย นาง นางสาว Mr. Mrs. 
1.2 ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น ดร. ศ. รศ. Dr. Prof. 
1.3 ค าระบุอาชีพ เช่น นายแพทย์ แพทย์หญิง ทันตแพทย ์
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2. ผู้แต่งชาวไทยที่มีราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ ให้น าไปใส่ท้ายชื่อโดยใช้เครื่องหมายจุลภาคค่ันระหว่างช่ือกับราชทินนามและฐานันดรศักดิ์ ส่วนสมณ
ศักดิ์ ให้คงรูปตามเดิม เช่น คึกฤทธ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 
 

3. ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อสกุล ตามด้วยตัวอักษรย่อชื่อต้นโดย เว้น ๑ ระยะ และอักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) ทั้งนี้การกลับช่ือสกุลให้ใช้
ตามความนิยมของคนในชาตินั้น โดยใช้เครื่องหมายจลุภาค ค่ันระหว่างช่ือสกุลและอกัษรย่อช่ือต้น อักษรยอ่ช่ือกลาง หากกรณีทีผู่้แต่งมีค าต่อท้าย 
เช่น Jr. หรือค าอื่น ๆ ให้ ใส่ค าดังกล่าวต่อท้ายอักษรย่อช่ือตน้หรืออกัษรย่อช่ือต้น (ถ้ามี) โดยค่ันด้วยเครือ่งหมายจลุภาค 
 
 

4. กรณีผู้แต่ง ๒ คน ให้ใส่ช่ือทั้งสองคนตามล าดบัที่ปรากฏ เชือ่มด้วยค าว่า “และ” ส าหรับเอกสารภาษาไทย และใช้เครื่องหมาย “&” ส าหรับ
เอกสารภาษาตา่งประเทศ ระหว่างคนที่ ๑ และคนที่ ๒ โดยเว้น ๑ ระยะก่อนและหลัง 
 

5. ผู้แต่งทีเ่ป็นสถาบัน ใหล้งรายการโดยเรียงล าดบัจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย และเว้นวรรคจากช่ือหน่วยใหญไ่ปหาช่ือหน่วยงานย่อย 
 

6. กรณีผู้แต่งคนเดียวกันพิมพ์เอกสารภายในปีเดียวกัน ให้ใส่อักษร ก ข ... ไว้หลงัปีทีพ่ิมพ์ของเอกสารภาษาไทย และ a b … ส าหรับภาษาอังกฤษ 
 

7. ช่ือเรื่องที่เป็นภาษาอังกฤษ ตัวอักษรตัวแรกของค าแรกของชื่อเรื่องหลักและชื่อเรื่องรอง ต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ กรณีเป็นค าเฉพาะต้องใช้ตัวอักษร
ตัวพิมพ์ใหญ่กับอักษรตัวแรกของค านั้นด้วย 
 

8. การใสข่้อมูลรูปแบบงานท่ีไม่ใช่หนังสือ วารสาร หรือหนังสอืพิมพ์ ให้ระบุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [  ] ต่อจากชื่อเรื่อง 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
[จุลสาร]   [pamphlet] 
[แผนที่]  [map] 
[แผ่นพับ] [brochure] 
[ภาพยนตร์] [motion picture] 
[ไมโครฟิลม์] [microfilm] 
[รายการโทรทัศน์] [television broadcast] 
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[รายการวิทยุ] [radio broadcast] 
[วัสดุบันทึกเสียง] [sound recording] 
[วิดิทัศน์] [video recording] 
[สไลด์] [slide] 
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์] [computer software] 
[แฟ้มข้อมูล] [data file] 
[สูจบิัตร] [Exhibition catalogue] 

 

9. กรณีที่หนงัสือระบุเมืองหลายเมืองให้ใช้เมืองแรกเป็นสถานที่พิมพ์ ใหร้ะบเุฉพาะช่ือส านักพิมพท์ี่ปรากฏในหน้าปกในเทา่น้ัน โดยตัดค าประกอบอื่นๆ ที่
ไม่จ าเป็นออก เช่น Publisher, Co., Inc., ห้างหุ้นส่วนจ ากดั, บริษัท...... จ ากัด 
ยกเว้นส านักพมิพ์ของสถาบันอุดมศึกษา หรือ มีค าว่า Associations, Corporation, University Press, Books, Press 
 

10. ไม่ปรากฏเมืองท่ีพิมพ์/ส านักพิมพ์ หรือไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ 
ให้ใส่ [ม.ป.ท.] ส าหรบัเอกสารภาษาไทย และ [n.p.] ส าหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ กรณีไม่ปรากฏเมืองท่ีพิมพ์/ส านักพิมพ์ 
ให้ใส่ [ม.ป.ป.] ส าหรบัเอกสารภาษาไทย และ [n.d.] ส าหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ กรณีไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ 
 

11. โปรดสังเกตการเขียนรายการอ้างอิง ช่ือเรื่องและช่ือวารสาร/นิตสาร/หนังสือพิมพ์ ใช้แบบอักษรตัวหนา 
 

 

 

 

 

  

 

วิธีเรียงบรรณานุกรม 
การเรียงบรรณานุกรมให้ใช้หลักการเดียวกบัการเรียงค าในพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน หรือ Dictionary ที ่
เป็นที่ยอมรบักันทั่วไป โดยค าที่มีตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนค าที่มีรปูสระตามลาดับตัง้แต่ กก - กฮ ดงันี ้
ก ข 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 ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 
ส่วนค าที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน เรียงล าดับตามรูปสระ ดังนี ้
อะ อัว อัวะ อา อ า อิ อี อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 
ส่วนผลงานวิชากรทีเ่ขียนด้วยภาษาไทย ให้จัดเรียงบรรณานุกรมทีเ่ป็นภาษาไทย ก่อนภาษาต่างประเทศ 

 


