การอางอิง
ตัวอักษรที่ใช คือ “TH SarabunPSK” ขนาด 16 points
1. การอางอิงในเนื้อหา
รูปแบบ
ผูแตง 1 คน
ผูแตง 2 คน

ผูแตง 3 คนขึ้นไป
หนวยงาน
หนวยงานทีใ่ ชชื่อยอ

การอางอิงที่มาจาก
ตนฉบับโดยตรง
(ใหระบุเลขหนา)

การอางอิงจาก
บทสัมภาษณ

การอางอิงในเนื้อหา (หนาขอความ)
สุวพร ชื่นบาน (2557)
Coghlan (1993)
สุพร ชัยเดชสุริยะ และ พัชรี วรจรัสรังสี
(2554)
Mohsen and Mohammad (2011)
อวยพร เรืองตระกูล และคณะ (2551)
Burkart et al. (1997)
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (2563)
Ministry of Education (2020)
การอางอิงครั้งแรก
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ, 2556)
National Institute of
Development Administration
(NIDA, 2018)
การอางอิงครั้งถัดไป
ศธ (2556)
NIDA (2018)
อัจฉริยา พรมทาว (2560, หนา 16)
หรือ อัจฉริยา พรมทาว (2560, หนา
16-20)
Shaw (2017, p. 172) หรือ
Shaw (2017, pp. 172-180)
คนอง วังฝายแกว (การสื่อสารสวน
บุคคล, 15 พฤษภาคม 2560)
J. M. Sun (Personal
communication, August 18, 2021)

การอางอิงในเนื้อหา (ทายขอความ)
(สุวพร ชื่นบาน, 2557)
(Coghlan, 1993)
(สุพร ชัยเดชสุริยะ และ พัชรี วรจรัสรังสี,
2554)
(Mohsen & Mohammad, 2011)
(อวยพร เรืองตระกูล และคณะ, 2551)
(Burkart et al., 1997)
(สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน, 2563)
(Ministry of Education, 2020)
การอางอิงครั้งแรก
(กระทรวงศึกษาธิการ [ศธ], 2556)
(National Institute of
Development Administration
[NIDA], 2018)
การอางอิงครั้งถัดไป
(ศธ, 2556)
(NIDA, 2018)
(อัจฉริยา พรมทาว, 2560, หนา 16)
หรือ (อัจฉริยา พรมทาว, 2560, หนา
16-20)
(Shaw, 2017, p. 172) หรือ
(Shaw, 2017, pp. 172-180)
(คนอง วังฝายแกว, การสื่อสารสวน
บุคคล, 15 พฤษภาคม 2560)
(Sun, J. M., Personal
communication, August 18, 2021)
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2. การอางอิงทายบทความ ใหรวบรวมเอกสารที่ใชอางอิงไวทายบทความเรียงตามลำดับอักษรแหลง
อางอิงและชื่อ สกุลผูเขียน โดยใชรูปแบบการเขียนอางอิง APA (7th Edition)
2.1 รูปแบบการอางอิงตามจำนวนผูแตง
ผูแตง
1 คน
2 คน
3-20 คน
21 คนขึ้นไป

การอางอิงทายบทความ
ชื่อ/สกุล.
ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล.
ชื่อ/สกุล,/ชื่อ/สกุล/ชื่อ/สกุล,/(ลำดับที่ 1-19),/และ/ชื่อ/สกุล. (ลำดับที่ 20)
ชื่อ/สกุล,/ชื่อ/สกุล/ ชื่อ/สกุล,/(ลำดับที่ 1-19),/…/และ/ชื่อ/สกุล. (ลำดับสุดทาย)

2.2 รูปแบบการเขียนอางอิงตามเอกสาร
2.2.1 วารสาร
1) วารสาร (รูปเลม)
ไทย ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง./ชื่อวารสาร,/ปที่(ฉบับที่),/หนาแรก-หนาสุดทายของบทความในวารสาร.
อังกฤษ สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผูแตงตัวพิมพใหญ./(ปที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง./ชื่อวารสาร,/ปที่(ฉบับที่),/หนาแรก///////หนาสุดทายของบทความในวารสาร.
มานะ สินธุวงษานนท. (2549). ปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
วารสารครุศาสตร, 18(2), 115-116.
Kraikunasai, J., Chongcharoen, K., Ngudgratoke, S., & Pukchanka, P. (2017). A causal model of
administrative factors affecting educational quality in vocational school. Panyapiwat
Journal, 9(2), 171-184.
2) วารสาร (อิเล็กทรอนิกส)
ไทย

ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง./ชื่อวารสาร,/ปที่(ฉบับที่),/หนาแรก-หนาสุดทายของบทความในวารสาร.
///////http://doi.org/xxxx หรือ URL
อังกฤษ สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผูแตงตัวพิมพใหญ./(ปที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง./ชื่อวารสาร,/ปที่(ฉบับที่),/หนาแรก///////หนาสุดทายของบทความในวารสาร./http://doi.org/xxxx หรือ URL
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พัชรี ผาสุข และ รณกร กิติพชรเดชาธร. (2564). การเปรียบเทียบศักยภาพทางธุรกิจการคาชายแดนในจั งหวั ด
หนองคาย-แขวงเวียงจันทน สปป.ลาว โดยประยุกตตัวแบบโครงขายทางสังคม. วารสารปญญาภิวัฒน,
13(3), 1-12. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/242636/172636
Sittichai, O., & Silcharu, T. (2021). Guidelines for creating competitive advantage for processed
food industry cluster. Panyapiwat Journal, 13(2), 12-26. https://so05.tci-thaijo.org/index.
php/pimjournal/article/view/240994
2.2.2 หนังสือ
1) หนังสือ (รูปเลม)
ไทย ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อหนังสือ/(พิมพครั้งที่)./สำนักพิมพ.
อังกฤษ สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผูแตงตัวพิมพใหญ./(ปที่เผยแพร)./ชื่อหนังสือ/(พิมพครั้งที่)./สำนักพิมพ.
* กรณีไมปรากฏปที่พิมพใหใส ม.ป.ป. (ไทย) หรือ n.d. (อังกฤษ)
* กรณีพิมพครั้งที่ 1 ไมตองระบุครั้งที่พิมพ

วิธาน ฐานะวุฑฒ. (2547). หัวใจใหม-ชีวิตใหม. ปติศึกษา.
Ritcharoon, P. (2016). Principles of measurement and evaluation. House of Kermyst.
Yamane, T. (1967). Statistics: An introductory analysis (2nd ed.). Harper and Row.
2) หนังสือ (อิเล็กทรอนิกส ไมมีเลข DOI)
ไทย ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อหนังสือ/(พิมพครั้งที่)./URL
อังกฤษ สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผูแตงตัวพิมพใหญ./(ปที่เผยแพร)./ชื่อหนังสือ/(พิมพครั้งที่)./URL
* กรณีไมปรากฏปที่พิมพใหใส ม.ป.ป. (ไทย) หรือ n.d. (อังกฤษ)
* กรณีพิมพครั้งที่ 1 ไมตองระบุครั้งที่พิมพ

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกวา 3-5 ป.
http://drive.google.com/file/d/1HiTwiRh1Er73hVYIMh1cYWzQiaNl_Vc/view
Department of Primary Industries and Mines. (2017). Benchmarking industrial logistics performance
index supply chain performance index logistics scorecard. https://dol. dip.go.th/files/
article/attachments/dol/3e30ca4fc9f964feeb57fce3fc602c04.pdf
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3) บทในหนังสือ
ไทย

ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อบทหรือชื่อบทความ./ใน/ชื่อ/สกุลบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหนังสือ
///////(น./เลขหนา)./สำนักพิมพ.
อังกฤษ สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผูแตงตัวพิมพใหญ./(ปที่เผยแพร)./ชื่อบทหรือชื่อบทความ./In/อักษรตัวแรก
///////ของชื่อบรรณาธิการตัวพิมพใหญ./สกุล/(Ed. หรือ Eds.),/ชื่อหนังสือ/(pp./เลขหนา)./สำนักพิมพ.
จุมพล พูลภัทรชีวิน. (2540). การวิจัยอนาคตแบบ EDRF. ใน ทิศนา แขมมณี และ สรอยสน สกลรักษ (บ.ก.),
แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา (น. 1-18). สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. In
G. A. Marcoulides (Ed.), Modern methods for business research (pp. 295-336).
Lawrence Erlbaum Associates.
2.2.3 วิทยานิพนธ
1) วิทยานิพนธ (รูปเลม)
ไทย

ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/[วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือวิทยานิพนธปริญญา
///////มหาบัณฑิต]./ชื่อสถาบันการศึกษา.
อังกฤษ สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผูแตงตัวพิมพใหญ./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/[Master’s thesis หรือ
///////Doctoral dissertation]./ชื่อสถาบันการศึกษา.
รณชัย ศิลากร. (2547). ผลของโครงการปฏิบัติสมาธิเบื้องตนตามทฤษฎีของมาสโลว [วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต]. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Seangsri, W. (2009). An analysis and development of school network administration model
in northeastern rural area [Doctoral dissertation]. Chulalongkorn University.
2) วิทยานิพนธ (อิเล็กทรอนิกส)
ไทย

ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/[วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือวิทยานิพนธปริญญา
///////มหาบัณฑิต]./ชื่อเว็บไซต./URL
อังกฤษ สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผูแตงตัวพิมพใหญ./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/[Master’s thesis หรือ
///////Doctoral dissertation]./ชื่อเว็บไซต./URL
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วราภรณ โพธิ์ศรีประเสริฐ. (2545). การพัฒนาโปรแกรมการปรับปรุงการพูดสำหรับครูปฐมวัยโดยใชเทคนิค
การละคร [วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต]. Chulalongkorn University Intellectual Repository
(CUIR). http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/302
Lin, Q. (2020). The influence of music teachers’ competence on job performance-moderator
role of interactive behavior [Doctoral dissertation]. Panyapiwat Institute of Management
Library. http://elibrary.pim.ac.th/Record/833578
2.2.4 รายงานการวิจัย
1) รายงานการวิจัย (รูปเลม)
ไทย
ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง/(รายงานผลการวิจัย)./สำนักพิมพ.
อังกฤษ สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผูแตงตัวพิมพใหญ./(ปที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง/(รายงานผลการวิจัย).
///////สำนักพิมพ.
สุมาลี ตังคณานุรักษ, อรทัย วิมลโนธ, และ เกรียงไกร นะจร. (2559). การวิจัยและพัฒนารูปแบบเพื่อการ
พัฒนาความรั บผิดชอบ การควบคุมและความมีวินัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 6
(รายงานผลการวิ จ ั ย ). โรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ฝ า ยประถม. คณะครุ ศ าสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Kongdit, S., Nawasnathee, T., Promsil, W., Klankla, S., & Ruenthawin, N. (2018). The integrating
innovation for agro-ecotourism marketing of Samruan community, Bang pa-in District,
Ayutthaya Province (Research Report). Rajamangala University of Technology
Suvarnabhumi.
2) รายงานการวิจัย (อิเล็กทรอนิกส)
ไทย
ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง/(รายงานผลการวิจัย)./ชื่อเว็บไซต./URL
อังกฤษ สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผูแตงตัวพิมพใหญ./(ปที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง/(รายงานผลการวิจัย).
///////ชื่อเว็บไซต./URL
สราลี สนธิ์จันทร และ วิรัตน สนธิ์จันทร. (2564). การเปดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปองกันความ
เสี่ยงของผูสูงอายุในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (รายงาน
ผลการวิจัย). Thai Digital Collection (TDL). https://shorturl.asia/ev76R
Tipmanee, P. (2010). Analysis of legal problems related to death in Thailand (Research
Report). Dhurakij Pundit University. http://libdoc.dpu.ac.th/research/138610.pdf
5

2.2.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส
ไทย
ชื่อ/สกุล./(ป,/วัน/เดือนที่เผยแพร)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต./URL
อังกฤษ สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผูแตงตัวพิมพใหญ./(ป,/เดือน/วันที่เผยแพร)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต./URL
* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. (ไทย) ค.ศ. (อังกฤษ) ใหใสแคปเทานั้น
* กรณีชื่อผูเขียนและชื่อเว็บไซตเปนชื่อเดียวกัน ใหตัดชื่อเว็บไซตออก

เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท. (2554, 27 เมษายน). การจัดการเรียนรูสุ ขศึ กษา. จุฬาวิทยานุ กรม (Chulapedia).
http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php?title=การจัดการเรียนรูสุขศึกษา
Minister of Tourism and Sport. (2020, January 9). Bangkok flea markets: Adventurous shopping
experience. Tourism Thailand. https://www.tourismthailand.org/Articles/bangkok-fleamarkets-adventurous-shopping-experience
Millburn, J. F. (2021). How to start a successful blog in 2021. Theminimalists. https://www.the
minimalists.com/blog/
2.2.6 บทความ/เอกสารที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ
ไทย

ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหัวขอการประชุม./ชื่อการประชุม
///////(น./เลขหนา)./ชื่อฐานขอมูล./https://doi.org/xxxx หรือ URL
อังกฤษ สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผูแตงตัวพิมพใหญ./(ปที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง./In/อักษรตัวแรกของชื่อ
///////บรรณาธิการตัวพิมพใหญ./สกุล/(Ed. หรือ Eds.),/ชื่อหัวขอการประชุม./ชื่อการประชุม/
///////(pp./เลขหนา)./ชื่อฐานขอมูล./https://doi.org/xxxx ///////หรือ URL
อรามศรี อาภาอดุล. (2563). การพัฒนาใบตรวจสอบรายการของเครื่องสงลมเย็นในงานบำรุงรักษาเชิงปองกัน
สำหรับระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย. ใน พลิกโฉมสังคมและการศึกษาดวยวิธีองครวมเชิงกลยุทธและ
นวัตกรรม. การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 (น. 75-87).
https://conference.pim.ac.th/thai/wp-content/uploads/2021/07/N1-Management.pdf
Phinitchai, S., Nawaratana, N., & Tanthanuch, J. (2021). Distributional-based analysis for health
care insurance claim data. In Globalization revisited: Building organization resilience
with digital transformation. The 4th PIM International Conference (pp. 715-725).
Panyapiwat Institute of Management. https://conference.pim.ac.th/zh/wp-content/
uploads/2021/03/I-Social-Sciences-and-Humanities-Part-1.pdf
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2.2.7 เอกสารประกอบการประชุม
ไทย

ชื่อ/สกุล./(ป,/วันที่/เดือนที่ประชุม)./เรื่องที่ประชุม./ใน/ชื่อ/(ประธาน),/ชื่อการประชุม/[Symposium].
///////ชื่องานที่จัดประชุม,/สถานที่ประชุม.
อังกฤษ สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผูแตงตัวพิมพใหญ./(ป,/เดือน/วันที่ประชุม)./เรื่องที่ประชุม./In/อักษรตัวแรก
///////ของชื่อประธานตัวพิมพใหญ./สกุล/(Chair),/ชื่อการประชุม/[Symposium]./ชื่องานที่จัดประชุม,
///////สถานที่ประชุม.
นฎา วะสี, พิทวัส พูนผลกุล, และ ชินวัฒน เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2564, 30 กันยายน). การออกแบบนโยบาย
เพื่อรับมือกับสังคมสูงวัย. ใน นฎา วะสี (ประธาน), เงินโลกอนาคต: การพัฒนาเงินดิจิทัลของไทย
[Symposium]. BOT Symposium 2021: สร า งภู ม ิ ค ุ  ม กั น ผลั ก ดั น เศรษฐกิ จ ไทย. ธนาคารแห ง
ประเทศไทย.
Dakaheng, R., Kongnakon, W., & Laodee, P. (2012, December 6-7). The usage of protozoa for
water quality monitoring in Lumpaya Sub District, Muang District, Yala Province. In KUKPS Conference [Symposium]. The 12th KU-KPS Conference. Kasetsart University,
Bangkok.
2.2.8 สัมภาษณ
ไทย

ชื่อ/สกุล./(ป,/วัน/เดือนที่สัมภาษณ)./สัมภาษณโดย/ชื่อ/สกุล./[การบันทึกเสียง]./ตำแหนงผูถูกสัมภาษณ
///////(ถามี),/สถานที่สัมภาษณ.
อังกฤษ สกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อผูแตงตัวพิมพใหญ./(ป,/เดือน/วันที่สัมภาษณ)./Interviewed by
///////อักษรตัวแรกของชื่อผูสัมภาษณตัวพิมพใหญ./สกุล/[Tape recording]./ตำแหนงผูถูกสัมภาษณ
///////(ถามี),/สถานที่สัมภาษณ.
พระมหาประสระ สมาจาโร (สังขรัตน). (2554, 16 ธันวาคม). สัมภาษณโดย เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท [การ
บันทึกเสียง]. รองเจาอาวาสวัดสวนพลู, กรุงเทพมหานคร.
Chearavanont, S. (2021, September 30). Interviewed by N. Wanakijpaiboon [Tape recording].
Executive Chairman of Charoen Pokphand Group, Bangkok.
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2.2.9 หนังสือพิมพ
1) หนังสือพิมพ (ฉบับ)
ไทย ชื่อ/สกุล./(ป,/วัน/เดือนที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง./ชื่อหนังสือพิมพ,/หนาแรก-หนาสุดทาย.
อังกฤษ สกุล,/อักษรตัวแรกตัวของชื่อผูแตงพิมพใหญ./(ป,/เดือน/วันที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง./ชื่อหนังสือพิมพ,
///////หนาแรก-หนาสุดทาย.
พงษพรรณ บุญเลิศ. (2561, 15 สิงหาคม). เดลินิวสวาไรตี้: “สื่อพิพิธภัณฑ” เชื่อมยุคสมัยเขาถึงดวย “มิติ
ใหม” อินเทรนด. เดลินิวส, 4.
Sriwattanachai, R. (2014, October 24). The prefabricated generation of seasoning sauce
market. POST TODAY, B3-B4.
2) หนังสือพิมพ (อิเล็กทรอนิกส)
ไทย ชื่อ/สกุล./(ป,/วัน/เดือนที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง./ชื่อหนังสือพิมพ,/URL
อังกฤษ สกุล,/อักษรตัวแรกตัวของชื่อผูแตงพิมพใหญ./(ป,/เดือน/วันที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง./ชื่อหนังสือพิมพ,
///////URL
นิติการุณย มิ่งรุจิราลัย. (2563, 2 กันยายน). โอกาสในวิกฤติที่อูฮั่น. ไทยรัฐออนไลน. https://www.thairath.co.th/
news/foreign/1921920
Bangkok post and reuters. (2021, October 8). UK eases travel rules for countries including
Thailand. Bangkok Post. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2194651/ukeases-travel-rules-for-countries-including-thailand
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