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การอ้างอิงเอกสาร 

1) การอ้างอิงในเนื้อหา เพ่ือบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุ
ชื่อผู้เขียน ปีพิมพ์ และ/หรือเลขหน้าของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง  

กรณีที่ 1 :  อ้างผู้แต่งหรือท่ีมาไว้ก่อนข้อความท่ีอ้าง >>> ให้วางชื่อผู้แต่งไว้นอกวงเล็บ  
โดยในวงเล็บจะต้องระบุปีที่พิมพ์ เลขหน้าที่อ้างไว้ และถ้ากรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติให้ใช้เฉพาะ
นามสกุลผู้แต่ง โดยต้องเขียนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วจึงก ากับด้วยนามสกุลในภาษาอังกฤษ 

 ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์, หน้า/เลขหน้าที่อ้าง) ข้อความท่ีอ้าง…… 

(ตัวอย่าง) 
ประไพ อุดมทัศนีย์ (2530, หน้า 20) ได้กล่าวถึง…… 
โรเบิร์ต เทเลอร์ (Taylor, 2002, pp. 181-182) ได้แสดงความเห็นไว้ว่า…… 
สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร (2561: 295) ได้กล่าวถึง…… 

 
กรณีที่ 2 :   มิได้อ้างชื่อผู้แต่งหรือที่มาไว้ก่อนข้อความท่ีอ้าง >>> ให้วางชื่อผู้แต่งวางไว้ในวงเล็บ โดยใน

วงเล็บจะต้องระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เลขหน้าที่อ้างไว้ในวงเล็บด้วย และถ้ากรณีผู้แต่งเป็น
ชาวต่างชาติให้ใช้เฉพาะนามสกุล 

 ข้อความที่อ้างถึง……(ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, หน้า/หมายเลขหน้าที่อ้าง) 

(ตัวอย่าง) 
ข้อความที่อ้างถึง…… (ประไพ อุดมทัศนีย์, 2530, หน้า 20) 
ข้อความที่อ้างถึง…… (Taylor, 2002, pp. 181-182) 
ข้อความที่อ้างถึง…… (Newman & Cullen, 2007: 18-19) 
ข้อความที่อ้างถึง…… (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 217-219) 
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2) การอ้างอิงท้ายบทความ ให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ เรียงตามล าดับอักษรชื่อ
ผู้เขียน โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA ดังนี้ 

วารสารและนิตยสาร 
รูปแบบ:  ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
ตัวอย่าง: 
กีรติกร บุญส่ง และหทัยกานต์ กุลวชิราวรรณ์. (2561). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

ของพนักงานปฏิบัติการระดับ 4 กลุ่มวิชาชีพหลัก 125 กลุ่มวิชาชีพสนับสนุนในการขับเคลื่อนองค์การ
รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง (HPO). วารสารปัญญาภิวัฒน์, 10(3), 125-137. 

Rabbani, M., Aghabegloo, M. & Farrokhi-Asl, H. (2016). Solving a bi-objective mathematical 
programming model for bloodmobiles location routing problem. International Journal 
of Industrial Engineering Computations, 8(1), 19-32. 

หนังสือ 
รูปแบบ:  ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง: 
วิจารณ์ พานิช. (2551). การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการ

จัดการความรู้เพ่ือสังคม. 
Yamane, T. (1967). Statistics: An introductory analysis (2nd ed.). New York: Harper and Row. 

บทความ/เอกสารที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
รูปแบบ:  ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องบทความ/เอกสาร. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). ชื่อหัวข้อหรือ

เรื่องการประชุม. ชื่อการประชุม. (หน้า - ). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง:  
ธนวัฒน์ เอกศรานุวัฒน์ และปาลิดา ศรีศรก าพล. (2561). การบริการส าหรับผู้พิการทางด้านร่างกายหรือการ

เคลื่อนไหวในร้านสะดวกซ้ือในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร. Challenges and Opportunities of 
ASEAN: Innovative, Integrative and Inclusive Development. PIM 8th National and 1st 

International Conference. (น. C5). นนทบุรี: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. 
Nasution, H. N. & Mavondo, F. T. (2005). The impact of service quality on customer value in 

the hotel industry. ANZMAC Conference 2005, 5-7 December 2005. Fremantle, Western 
Australia: ANZMAC. 

บทความจากหนังสือพิมพ์ 
รูปแบบ:  ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์, เดือน วันที่). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้าที่น ามาอ้าง. 
ตัวอย่าง: 
สายใจ ดวงมาลี. (2548, มิถุนายน 7). มาลาเรียลาม 3 จว. ใต้ตอนบน สธ.เร่งคุมเข้มกันเชื้อแพร่หนัก.  

คม-ชัด-ลึก, 25. 
Sriwattanachai, R. (2014, October 24). The Prefabricated Generation of Seasoning Sauce 

Market. Posttoday  Newspaper, p. B3-B4.  
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วิทยานิพนธ์ 
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ชื่อปริญญา, สถาบันการศึกษา.  
ตัวอย่าง: 
พันทิพา สังข์เจริญ. (2528). วเิคราะห์บทร้อยกรองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม-พรรษา 5 ธันวาคม.

ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
Koufteros, X. A. (1995). Time-Based Manufacturing: Developing a Nomological Network of 

Constructs and Instrument Development. Doctoral Dissertation, University of Toledo, 
Toledo, OH. 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
รูปแบบ:  ชื่อผู้เขียน. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ......., จาก URL Address 
ตัวอย่าง: 
ประพนธ์ ผาสุขยืด. (2551). การจัดการความรู้...สู่อนาคตที่ใฝ่ฝัน. สืบค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2552, จาก  

http://www.si.mahidol.ac.th/km/admin/add_information/document_files/95_1.pdf 
Shannon, C. E. & Weaver, W. (2010). Communication Theory: Model of 

Communication. Retrieved December 2, 2016, from 

http://communicationtheory.org/shannon-and-weaver-model-of-communication/ 

การสัมภาษณ์ 
รูปแบบ: ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. (วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์). สัมภาษณ์. ต าแหน่ง. หน่วยงานที่สังกัดหรือที่อยู่.  
ตัวอย่าง: 
สมโรตม์ โกมลวนิช. (2558, 16, กุมภาพันธ์). สัมภาษณ์. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์.  
Saiwanich, S. (2017, January 31). Interview. Vice Governor. Tak province. 
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