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ค าน า 
 

เอกสาร “การอ้างอิงสารสนเทศตาม “Publication Manual of the American 
Psychilogical Association” (Seventh Edition) ฉบับนี้ กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น ตามคู่มือ Publication Manual of the American Psychological 
Association, Seventh Edition ของ The American Psychological Association ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 
(2020) โดยการแปลค าส าคัญต่าง ๆ ตัวอย่าง ค าว่า ไม่ได้ตีพิมพ์ แปลจากค าว่า unpublish และเขียนตัวอย่าง 
การอ้างอิงโดยใช้เอกสารสารสนเทศต่าง ๆ ตามรูปแบบที่ปรากฏในคู่มือดังกล่าว  เพ่ือให้ผู้เขียนบทความเสนอ
พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Online Journal Education 
(OJED) ใช้เป็นรูปแบบในการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา ( in-text citation) และการเขียนรายการอ้างอิง ของ
บทความวิจัยและบทความวิชาการ   
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การอ้างอิงในเนื้อหา (Citing references in text) 

 
 
1. การอ้างอิงในเนื้อหาใช้ระบบนาม-ปี โดยมีรูปแบบการเขียนดังนี้ 
 1.1 ผู้แต่ง 1 คน 
 
 
 

เครื่องหมาย / หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 

 ตัวอย่าง 
  สุวพร ชื่นบาน (2557) ได้วิจัยเรื่อง...  

...และก าหนดระยะจบการศึกษา สอนทั้งวิชาสามัญและศาสนา (วีระศักดิ์ จันทร์ส่องแสง,  
  2546) 

  Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003) 
 
1.2 ผู้แต่ง 2 คน 

 
 
 
 

ตัวอย่าง 
  สุพร ชัยเดชสุริยะ และ พัชรี วรจรัสรังสี (2554) กล่าวถึง... 

...และมหาวิทยาลัยตามแนวคิดของ Bernard and Krupat (1994) ประกอบ... 
…การยอมรับกฎระเบียบ (Patton & Wang, 2012)  
 

 1.3 ผู้แต่ง 3 คนขึ้นไป* 
 
 
 
 
 
 
 

ไทย  ช่ือ/สกุล/(ปี) หรือ (ช่ือ/สกุล,/ปี) 

องักฤษ  สกุล/(ปี) หรือ  (สกุล,/ปี) 

 

ไทย  ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล/(ปี) หรือ (ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล,/ปี) 

อังกฤษ  สกุล/and/สกุล/(ปี) หรือ (สกุล/&/สกุล,/ปี) 

 

ไทย  ชื่อ/สกุล/และคณะ/(ปี) หรือ (ชื่อ/สกุล/และคณะ,/ปี) 

อังกฤษ  สกุล/et/al./(ปี) หรือ (สกุล/et/al., ปี) 
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ตัวอย่าง 
อวยพร เรืองตระกูล และคณะ (2551) กล่าวถึง... 
...ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต (Eker et al., 2000) จึงเป็น... 

 
 
 
2. การอ้างอิงมากกว่าสองแหล่งข้อมูลให้เขียนเรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 
 
  ...สอดคล้องกับผลการศึกษาของมานะ นาค า (2549) และ สีลาภรณ์ บัวสาย (2548)… 
  …หรือถึงแก่ชีวิต (เพ่ิมพูน แพนศรี, 2551; ศรีวรรณ มีคุณ, 2548) 
  …การวัดที่มีตัวแปรแฝงหลายตัว (Embretson & Reise, 2000; Marvelde et al., 2006) 
 
3. การอ้างอิงจากข้อมูลจากแหล่งข้อมูลระดับทุติยภูมิ  
     3.1 การอ้างอิงหน้าข้อความ 
 
 
 
 
  

ตัวอย่าง 
  Arnett (2000, as cited in Claiborne & Drewery, 2010) suggests there is an 
emerging adult stage in the lifespan of humans, covering young people between the ages of 
18 and 25 years  
     3.2 การอ้างอิงท้ายข้อความ 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
  ... (Snow, 2006 as cited in Goldstein, Warde, & Peluso, 2013) … 
4. การอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์     
 การเขียนอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ กรณีไม่มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะ ให้เขียนอ้างอิงในเนื้อหาเท่านั้น 
โดยไม่ต้องใส่เป็นรายการอ้างอิงท้ายเล่ม 

งานของผู้เขียน (1) ถูกอ้างอยู่ในงานของผู้เขียน (2) 
ไทย  ชื่อ1/สกุล1/(ปี,/อ้างถึงใน/ชื่อ2/สกุล2,/ปี)………… 

อังกฤษ  สกุล1/(ปี,/as cited in/สกุล2,/ปี)………… 

 

งานของผู้เขียน (1) ถูกอ้างอยู่ในงานของผู้เขียน (2) 
ไทย  …(ชื่อ1/สกุล,1/ปี/อ้างถึงใน/ชื่อ2/สกุล2,/ปี)… 

อังกฤษ  …(สกุล,1/ปี/as cited in/สกุล2,/ปี)… 

 

* กรณีที่มีผู้เขียนตั้งแต่ 3 คน ขึน้ไป ให้ใส่เฉพาะสกลุของผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วย et al. ตั้งแต่ครั้งแรก 
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ตัวอย่าง  
  คนอง วังฝายแก้ว (การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2560) 
  (สุวรรณ จันทิวาสารกิจ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 28 ตุลาคม 2548) 
  E.-M. Paradis (personal communication, February 24, 2020) 
  (Brown, J., personal communication, April 27, 2010)  
 
5. การอ้างอิงข้อมูลกรณีที่ไม่มีชื่อผู้เขียน 

 
 
 

  
ตัวอย่าง 
 (“เส้นทางความสุข: การสัมผัสธรรมชาติ”, 2559) 
 (“Preschool Prep”, 2010) 

* กรณีที่ไมม่ีวันท่ีเผยแพร่ปรากฏ ให้ใส่ ม.ป.ป. หรือ n.d.  
* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรอื ค.ศ. ให้ใส่แค่ ปี เท่านั้น 
* ถ้าช่ือเรื่องมียาวเกินมากเกินไป ให้ใส่เฉพาะ ค าแรก ๆ ของช่ือเรื่องเท่านั้น 

 
 6. การอ้างอิงราชกิจจานุเบกษา 
 การอ้างอิงราชกิจจานุเบกษาท้ายข้อความในเนื้อหานั้น ให้ใช้ชื่อกฎหมายและตามด้วยปี ดังนี้ 
 ตัวอย่าง 
  (พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561, 2561) 

 รูปแบบการอ้างอิงเนื้อหาที่มีผู้แต่งลักษณะต่าง ๆ แสดงดังตาราง 1 
 
 
 

ไทย ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์/สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์/(การสื่อสารส่วนบุคคล,/วัน/เดือน/ปี)  หรือ  

(ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์/สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์,/การสื่อสารส่วนบุคคล,/วัน/เดือน/ปี) 

อังกฤษ อักษรย่อชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์/สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์/(personal communication,/เดือน/วัน/ปี) หรือ 

(สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์,/อักษรย่อชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์,/personal communication,/เดือน/วัน/ปี) 

 

ไทย  ("ชื่อเรื่อง",/ปีที่เผยแพร่) 

อังกฤษ  ("Title",/ปีที่เผยแพร่) 
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ตาราง 1   
รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาพ้ืนฐานส าหรับงานเดียว (Basic citation styles) 

ผู้แต่ง 
การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 

คร้ังแรก คร้ังต่อมา คร้ังแรก คร้ังต่อมา 
ผู้แต่ง 1 คน สุวพร ช่ืนบาน (2557) 

McLaren (2015) 
สุวพร ช่ืนบาน (2557) 
McLaren (2015) 

(สุวพร ช่ืนบาน, 2557) 
(McLaren, 2015) 

(สุวพร ช่ืนบาน, 2557) 
(McLaren, 2015) 

ผู้แต่ง 2 คน ศจี จิระโร และ ณัฏฐภรณ์ 
ทองหลาว (2553) 
Bronstein and Bradley 
(2014) 

ศจี จิระโร และ ณัฏฐภรณ์ 
ทองหลาว (2553) 
Bronstein and Bradley 
(2014) 

(ศจี จิระโร และ ณัฏฐภรณ์ 
ทองหลาว, 2553) 
(Bronstein & Bradley, 
2014) 

(ศจี จิระโร และ ณัฏฐภรณ์ 
ทองหลาว, 2553) 
(Bronstein & Bradley, 
2014) 

ผู้แต่ง 3 คน
ขึ้นไป 

อรทัย วิมลโนธ และคณะ 
(2551) 
Bowe et al. (2017) 

อรทัย วิมลโนธ และ คณะ 
(2551) 
Bowe et al. (2017) 

(อรทัย วิมลโนธ และคณะ, 
2551) 
(Bowe et al., 2017) 

(อรทัย วิมลโนธ และ คณะ, 
2551) 
(Bowe et al., 2017) 

ผู้แต่งเป็น
หน่วยงาน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2561) 
National Research 
Council (2011) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2561) 
National Research 
Council (2011) 

(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 
2561) 
(National Research 
Council, 2011) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2561) 
(National Research 
Council, 2011) 

ผู้แต่งเป็น
หน่วยงาน  
(โดยใช้ช่ือ
ย่อ) 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ, 
2556) 
Centre for Equity & 
Innovation in Early 
Childhood (CEIEC, 
2008) 

ศธ (2556) 
 
CEIEC (2008) 

(กระทรวงศึกษาธิการ [ศธ], 
2556) 
(Centre for Equity & 
Innovation in Early 
Childhood [CEIEC], 
2008) 

(ศธ, 2556) 
 
(CEIEC, 2008) 
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การเขียนรายการอ้างอิง (References) 
 
 
หนังสือ (ในรูปแบบรูปเล่ม) 

 1) ผู้แต่ง 1 คน 
 
 
 
 ตัวอย่าง  
  วิธาน ฐานะวุฑฒ์. (2547). หวัใจใหม่-ชีวิตใหม่. ปิติศึกษา. 
  Mertens, D. M. (2014). Research and evaluation in education and psychology:  

            Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed 
methods (4th ed.). SAGE. 

     2) ผู้แต่ง 2 คน 
 
 
 

ตัวอย่าง  
  ศศิลักษณ์ ขยันกิจ และ บุษบง ตันติวงศ.์ (2559). การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย:  

แนวคิดและการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้. ส านักพิมพ์แห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

  Steinberg, L., & Darling, N. (2017). Parenting style as context: An integrative  
model. Routledge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไทย ชื่อ/สกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./ ส านักพิมพ์. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./ ส านักพิมพ์. 

ไทย ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./ส านักพิมพ์. 
อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ.,/&/สกุล,/ชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./ ส านักพิมพ์. 

* ** 

* กรณีไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ ์ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) 

** กรณีพิมพค์ร้ังท่ี 1 ไม่ตอ้งระบุคร้ังท่ีพิมพ ์

*** กรณีไม่ปรากฏเมืองหรือส านกัพิมพ ์ให้ใส่ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) 

 

*** 
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 3) ผู้แต่ง 3-20 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่าง 

พชร สันทัด, สุรชาติ ณ หนองคาย, สมาน งามสนิท, ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล,  
เชษฐรัชดา พรรณาธิกุล, กฤษฎิ์ สถิตย์วัฒนานนท์, และ ประยงค์ เต็มชวาลา. 
(2557). ศาสตร์และศิลป์การบริหารการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์. สมาคมส่งเสริม
คุณธรรม. 

Ary, D., Jacobs, L. C., Irvine, A. K. S., & Walker, D. A. (2018). Introduction to  
research in education. Cengage Learning.  

 

     4) ผู้แต่ง 21 คน ขึ้นไป ให้ใส่ชื่อและสกุลของผู้แต่งคนที่ 1-19 ตามด้วยเครื่องหมาย , . . . ก่อนชื่อคน
สุดท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไทย ชื่อ1/สกุล1,/ชื่อ2/สกุล2,/ชื่อ3/สกุล3,/ชื่อ4/สกุล4,/ชื่อ5/สกุล5,/ชื่อ6/สกุล6,/และ/ชื่อ7/ 
///////สกุล7./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./ส านักพิมพ์. 

อังกฤษ สกุล1,/อักษรย่อชื่อ1.,/สกุล2,/อักษรย่อชื่อ2.,/สกุล3,/อักษรย่อชื่อ3.,/สกุล4,/ 
///////อักษรย่อชื่อ4.,/สกุล5,/อักษรย่อชื่อ5.,/สกุล6,/อักษรย่อชื่อ6.,/&/สกุล7,/ 
///////อักษรย่อชื่อ7./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./ ส านักพิมพ์. 

ไทย ชื่อ1/สกุล1,/ชื่อ2/สกุล2,/ชื่อ3/สกุล3,/ชื่อ4/สกุล4,/ชื่อ5/สกุล5,/ชื่อ6/สกุล6,ชื่อ7/สกุล7,/ 
///////ชื่อ8/สกุล8,/ชื่อ9/สกุล9,/ชื่อ10/สกุล10,/ชื่อ11/สกุล11,/ชื่อ12/สกุล12,/ชื่อ13/สกุล13,/ 
///////ชื่อ14/สกุล14,/ชื่อ15/สกุล15,/ชื่อ16/สกุล16,/ชื่อ17/สกุล17,/ชื่อ18/สกุล18,/ 
///////ชื่อ19/สกุล19,/./././ชื่อคนสุดท้าย/สกุลคนสุดท้าย./ (ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./ 
///////ส านักพิมพ์. 

อังกฤษ สกุล1,/อักษรย่อชื่อ1.,/สกุล2,/อักษรย่อชื่อ2.,/สกุล3,/อักษรย่อชื่อ3.,/สกุล4,/ 
///////อักษรย่อชื่อ4.,/สกุล5,/อักษรย่อชื่อ5.,/สกุล6,/อักษรย่อชื่อ.,6/ 
///////สกุล7,/อักษรย่อชื่อ7.,/สกุล8,/อักษรย่อชื่อ8.,/สกุล9,/อักษรย่อชื่อ9.,/ 
///////สกุล10,/อักษรย่อชื่อ10.,/สกุล11,/อักษรย่อชื่อ11.,/สกุล12,/อักษรย่อชื่อ12.,/ 
///////สกุล13,/อักษรย่อชื่อ13.,/สกุล14,/อักษรย่อชื่อ14.,/สกุล15,/อักษรย่อชื่อ15.,/ 
///////สกุล16,/อักษรย่อชื่อ16.,/สกุล17,/อักษรย่อชื่อ17.,/สกุล18,/อักษรย่อชื่อ18.,/ 
///////สกุล19,/อักษรย่อชื่อ19.,/./././สกุลคนสุดทา้ย,/อักษรย่อชื่อคนสุดทา้ย./(ปีพิมพ์)./ 
///////ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./ส านักพิมพ์. 
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 ตัวอย่าง  

Gilbert, J. R., Smith, J. D., Johnson, R. S., Anderson, A., Plath, S., Martin, G., 
Sorenson, K., Jones, R., Adams, T., Rothbaum, Z., Esty, K., Gibbs, M., 
Taultson, B., Christner, G, Paulson, L., Tolo, K., Jacobson, W. L., 
Robinson, R. A., Maurer, O., . . . White, N. (2014). Choosing a title (2nd 
ed.). Unnamed Publishing. 

 
หนังสือ (ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีเลข DOI) 
 
 
 
 

 
ตัวอย่าง  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ
ต่ ากว่า 3-5 ปี. http://drive.google.com/file/d/1HiTwiRh1Er73h 
VYIMh1cYWzQiaNl_Vc/view  

Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). Ethics and politics in early childhood 
education. https://epdf.tips/ethics-and-politics-in-early-childhood-
education-contesting-early-childhood.html 

 
หนังสือแปล 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
ฮอว์คิง, เอส. (2552). The illustrated: A brief history of time [ประวัติย่อของกาลเวลา 

ฉบับภาพประกอบ] (พิมพ์ครั้งที่ 17). มติชน. 

ไทย สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่องภาษาต้นฉบับ/[ชื่อหนังสือภาษาไทย]/  
///////(พิมพ์ครั้งที)่./ส านักพิมพ์. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่องภาษาต้นฉบับ/[ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ]/ 
///////(พิมพ์ครั้งที)่./ส านักพิมพ์. 

ไทย ชื่อ/สกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./URL 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./URL 

 

https://epdf.tips/ethics-and-politics-in-early-childhood-education-contesting-early-childhood.html
https://epdf.tips/ethics-and-politics-in-early-childhood-education-contesting-early-childhood.html
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Piaget, J. (1950). La construction du réel chez l’enfant [The child’s 
construction of reality]. Neuchâtel, Delachaux, & Niestlé. 

 
บทในหนังสือ 

 
 
 
 
 
  

ตัวอย่าง  
  จุมพล พูลภัทรชีวิน. (2540). การวิจัยอนาคตแบบ EDRF. ใน ทิศนา แขมมณี  
    และ สร้อยสน สกลรักษ์ (บ.ก.), แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา  
    (น. 1-18). ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

Bornstein, M. H., Hahn, C. S., Suwalsky, J. T. D., & Haynes, O. M. (2003).  
Socioeconomic status, parenting, and child development: The 
hollingshead four-factor index of social status and the socioeconomic 
index of occupations. In M. H. Bornstein & H. B. Robert (Eds.), 
Monographs in parenting series. socioeconomic status, parenting, and 
child development (pp. 29–82). Lawrence Erlbaum Associates.  

 
 
 
 
บทความในวารสารแบบรูปเล่ม/อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีเลข DOI 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/เลขของปีท่ี(เลขของฉบบัท่ี),/เลขหนา้. 

องักฤษ สกุล,/อกัษรยอ่ช่ือ./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/เลขของปีท่ี(เลขของฉบบัท่ี),/ 

///////เลขหนา้. 
 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทหรือช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ช่ือหนังสือ/ 

///////(น./เลขหนา้)./ส านกัพิมพ.์ 

องักฤษ สกุล,/อกัษรยอ่ช่ือ./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทหรือช่ือบทความ./In/ช่ือบรรณาธิการ/ 
///////(Ed. หรือ Eds.),/ช่ือหนังสือ/(pp./เลขหนา้)./ส านกัพิมพ.์ 

*กรณีทีไ่ม่ปรากฏนามผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อเร่ืองแทน ตัวอย่าง แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544….. 
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 ตัวอย่าง  
มานะ สินธุวงษานนท์. (2549). ปัจจัยส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารครุศาสตร์, 18(2), 115-116. 
Chawla, L. (1994). Editor’s note. Children’s Environment, 2(11), 3. 
Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem 

mediate between perceived early parental love and adult happiness.  
E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. http://ojs.lib.swinedu.au/ 
index.php/ejap 

 
บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (มีเลข DOI) 

 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  
  Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status,  

and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 
24, 225-229. https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225 
 
 
 

หนังสือพิมพแ์ละหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

 
 
 
 
 ตัวอย่าง  

พงษ์พรรณ บุญเลิศ. (2561, 15 สิงหาคม). เดลินิวส์วาไรตี้: ‘สื่อพิพิธภัณฑ์’ เชื่อม 
ยุคสมัย เข้าถึงด้วย ‘มิติใหม่’ อินเทรนด์. เดลินิวส์, 4. 

  Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The  
    New York Times. http://www.nytimes.com 
 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ปี,/วนั/เดือน)./ช่ือคอลมัน์./ช่ือหนังสือพิมพ์,/เลขหนา้.* 

องักฤษ สกุล,/อกัษรยอ่ช่ือ./(ปี,/เดือน/วนั)./ช่ือคอลมัน์./ช่ือหนังสือพิมพ์,/เลขหนา้.* 
 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/เลขของปีท่ี(เลขของฉบบัท่ี),/ 

///////เลขหนา้./https://doi.org/เลขdoi 

องักฤษ สกุล,/อกัษรยอ่ช่ือ./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/เลขของปีท่ี(เลขของฉบบัท่ี),/ 

///////เลขหนา้./https://doi.org/เลขdoi 
 

*กรณีที่เลข DOI แบบท่ีใช้เดิมยาวและซับซ้อน ผู้เขียนสามารถเลือกใช้ DOI แบบสั้นหรือแบบยาวก็ได ้

http://www.nytimes.com/
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วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
(Doctoral dissertation/ Master’s thesis) 

1) วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑติและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ได้ตีพิมพ์ 

 
 
 
 
 
  

ตัวอย่าง  
รณชัย ศิลากร. (2547). ผลของโครงการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นตามทฤษฎีของมาสโลว์  

   [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
  Jung, M. S. (2014). A structural equation model on core competence of  

nursing students [Unpublished doctoral dissertation]. Choong-Ang  
University. 

      2) วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑติและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตจากเว็บไซต์ 

 (ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์) 

 
 
 
 
 
 ตัวอย่าง 
  วราภรณ์ โพธิ์ศรีประเสริฐ. (2545). การพัฒนาโปรแกรมการปรับปรุงการพูดส าหรับ 
    ครูปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการละคร [วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต].  
    Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR). http://cuir.  

car.chula.ac.th/handle/123456789/302  

  Ata, A. (2015). Factor effecting teacher-child communication skill & self- 
efficacy beliefs: An investigation on preschool teachers [Master’s 
thesis]. Middle East Technical University Library. 
http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12619101/index.pdf 

ไทย ชื่อ/สกุล./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์ 

///////หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]./ชื่อมหาวิทยาลัย. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[Unpublished doctoral  
///////dissertation or Unpublished master’s thesis]./ชื่อมหาวิทยาลัย. 

 

ไทย   ชื่อ/สกุล./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ 

///////วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]./ชื่อเว็บไซต์./URL 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[Doctoral dissertation or  
///////Master’s thesis]./ชื่อเว็บไซต์./URL 

 

* กรณีท่ีเป็นเอกสารออนไลน์ ใหเ้ติม URL ต่อจากเลขหนา้. 
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3) วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
              จากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ 
 
 
 
 
  
 
 
 

ตัวอย่าง 
   McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative 
    discussing growing up with an alcoholic mother (UMI No. 1434728)  

[Master’s thesis]. ProQuest Dissertations and Theses database.  
      
 

รายงาน 
 

1) รายงานที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอ่ืน 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2561). รายงานประจ าปี 2561. 21 

เซ็นจูรี่. https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/ocsc_ 
annual_report_2561.pdf 

National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer 
(NIH Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human 
Services, National Institutes of Health. https://www.cancer.gov/ 
publications/patient-education/takingtime.pdf 

 
 
 

ไทย ชื่อ/สกุล./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ์/(หมายเลข UMI หรือ เลขล าดับอื่น ๆ)/  

///////[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  

///////ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อฐานข้อมูล. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ์/(หมายเลข UMI หรือ  
///////เลขล าดับอ่ืน ๆ)/[Doctoral dissertation or Master’s thesis,  
///////ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อฐานข้อมูล. 

 

ไทย ชื่อหน่วยงาน./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ส านักพิมพ์./URL(ถ้ามี) 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ส านักพิมพ์./URL(ถ้ามี) 
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2) รายงานที่จัดท าโดยผู้เขียนรายบุคคลสังกัดหน่วยงานรัฐหรือองค์กรอื่น 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่าง  

สุมาลี ตังคณานุรักษ์, อรทัย วิมลโนธ, และ เกรียงไกร นะจร. (2559). การวิจัยและพัฒนา
รูปแบบเพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ การควบคุมและความมีวินัยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม. 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

  Lipsey, M. W., Farran, D. C., & Hofer, K. G. (2015). A randomized control trial  
of a statewide voluntary prekindergarten program on children’s skills 
and behaviors through third grade. Vanderbilt University, Peabody 
Research Institute.   
 
 

เอกสารประกอบการประชุม/การประชุมวิชาการ ที่ไม่มี proceeding (Symposium)  
 
 
 
 
 
 

 ตัวอย่าง  
De Boer, D., & LaFavor, T. (2018, April 26-29). The art and significance of 

successfully identifying resilient individuals: A person-focused 
approach. In A. M. Schmidt & A. Kryvanos (Chairs), Perspectives on 
resilience: Conceptualization, measurement, and enhancement 
[Symposium]. Western Psychological Association 98th Annual 
Convention, Portland, OR, United States. 
 
 

ไทย ชื่อ/สกุล./(วันที่,/เดือน,/ปี)./เรื่องท่ีประชุม./ใน/ชื่อ/(ประธาน),/ชื่อการประชุม/ 

///////[Symposium]./ชื่องานที่จัดประชุม,/สถานที่ประชุม. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี,/เดือน,/วันที่)./Title of contribution./In/ชื่อ/(Chair), 

///////Title of symposium/[Symposium]./Conference Name,/Location. 

 

ไทย ชื่อ/สกุล./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ส านักพิมพ์./URL(ถ้ามี) 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ส านักพิมพ์./URL(ถ้ามี) 
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การน าเสนองานวิจัยหรือการน าเสนอโปสเตอร์ (Paper/ Poster Presentation) 

 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่าง  
      การน าเสนองานวิจัย 

นิดา ไพรนารี. (มีนาคม, 2554). การจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์  
[Paper presentation], การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ, 
ประเทศไทย.  

Khayankij, S. (2016, July). Mandalas as a tool to enhance self-awareness for  
early childhood student teachers [Paper presentation]. Pacific Early  
Childhood Education Research Association, Bangkok, Thailand. 
 

 

      การน าเสนอโปสเตอร์ 
Haldrup, S., Lapolla, A., & Gundgaard, J. (2017, November 4-8). Cost-

effectiveness of switching to insulin degludec (ideg) in real-world 
clinical practice in Italy [Poster presentation]. International Society for 
Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) 20thAnnual 
European Congress, Glasgow, Scotland. 
 

รายงานการประชุมเชิงวิชาการ (Proceeding) 

     1) ในรูปแบบรูปเล่มหนังสือ 

 
 
  
 

 
 

ไทย ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหัวข้อการประชุม./ 

///////ชื่อการประชุม/(น./เลขหน้า)./ฐานข้อมูล. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อเรื่อง./In/ชื่อบรรณาธิการ/(Ed. หรือ Eds.),/ 

///////ชื่อหัวข้อการประชุม./ชื่อการประชุม/(pp./เลขหน้า)./ฐานข้อมูล. 

* กรณีมีเลข DOI หรือ URL ให้เตมิต่อท้ายจากฐานข้อมลู ตัวอย่าง ช่ือฐานข้อมูล./https://doi.org/xxxx 

ไทย ชื่อ/สกุล./(วันที่,/เดือน,/ปี)./ชื่อ paper หรือ poster/[Paper หรือ Poster 

///////presentation]./ชื่อการประชุม,/สถานที่. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี,/เดือน,/วันที่)./ชื่อ paper หรือ poster/[Paper หรือ Poster 

///////presentation]./Conference Name, Location. 
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ตัวอย่าง  

พัชราภา ตันติชูเวช. (2553). การศึกษาท่ัวไปกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในประเทศ
มาเลเซีย และสิงคโปร์ ศึกษาโดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย. ใน ศิริชัย กาญจน
วาสี (บ.ก.), การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย. การประชุมวิชาการและเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับชาติ (น. 97-102). คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

  Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using  
multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P.  
Scheunders (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 4678.  
Advanced concepts for intelligent vision systems (pp. 97-108).  
Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-540-74607-2_9 

     2) ในรูปแบบวารสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่าง  

Chaudhuri, S., & Biswas, A. (2017). External terms-of-trade and labor market 
imperfections in developing countries: Theory and evidence. 
Proceedings of the Academy of Economics and Economic Education, 
20(1), 11-16. https://search-proquest-
com.elibrary.jcu.edu.au/docview/1928612180? 
accountid=16285  

 
เอกสารทีไ่ม่ได้ตีพิมพ์ (เอกสารประกอบการเรียน) 

 
  
 
 
 

ไทย ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อเอกสาร/[เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์]./คณะ,/มหาวิทยาลัย. 
อังกฤษ ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อเอกสาร/[Unpublished manuscript]./คณะ,/มหาวิทยาลัย. 
 

ไทย ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อเรื่อง:/ชื่อเรื่องย่อย./ชื่อวารสาร,/เลขของปีที(่เลขของฉบับที่),/ 

///////เลขหน้า./URL 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อเรื่อง:/ชื่อเรื่องย่อย./ชื่อวารสาร,/เลขของปีที(่เลขของฉบับที่),/ 

///////เลขหน้า./URL 

* กรณีมีเลข DOI หรือ URL ให้เตมิต่อท้ายจากฐานข้อมลู ตัวอย่าง ช่ือฐานข้อมูล./https://doi.org/xxxx 
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ตัวอย่าง  
อัญญมณี บุญซื่อ. (2556). การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 

[เอกสารไม่ได้ตีพิมพ์]. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์,  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Blackwell, E., & Conrod, P. J. (2003). A five-dimensional measure of drinking  
motives [Unpublished manuscript]. Department of Psychology,  
University of British Columbia. 
 

 
เว็บไซต์ 

 

 

 

 

ตัวอย่าง  
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์. (2554, 27 เมษายน). การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา.  

จุฬาวิทยานุกรม (Chulapedia). http://www.chulapedia.chula.ac.th/ 
index.php?title=การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 

Centers for Disease Control and Prevention. (2018, August 22). Preventing HPV-
associated cancers. 
https://www.cdc.gov/cancer/hpv/basic_info/prevention.htm/ 
 

 

ราชกิจจานุเบกษา     
 
  

ตัวอย่าง 
  พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561. (2561, 10  

             พฤษภาคม). ราชกจิจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 33. หน้า 1-18. 
 
 

ไทย ชื่อ/สกุลผู้เขียน./(ปี,/วัน/เดือนที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต์./URL 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อผู้เขียน./(ปี, เดือน/วันที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต์./URL 
 

* กรณีที่ไมม่ีวันท่ีเผยแพร่ปรากฏ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) 
* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรอื ค.ศ. ให้ใส่แค่ (ปี) เท่านั้น 
* กรณีช่ือผู้เขียนและชื่อเว็บไซต์เป็นช่ือเดียวกัน ให้ตัดชื่อเว็บไซต์ออก 

ไทย ชื่อกฎหมาย./(ปี,/วัน/เดือน)./ราชกิจจานุเบกษา./เล่ม/ตอนที่./หน้า/เลขหน้า. 
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การเขียนรายการอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
(Translate Thai Reference) 

 
 การเขียนรายการอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ มีวิธีการเขียนที่คล้ายคลึงกับการเขียนรายการ
อ้างอิงตามรูปแบบของภาษาอังกฤษในแต่ละประเภทของสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อผู้เขียน ขึ้นต้นด้วยนามสกุลของผู้เขียนและต่อด้วยชื่อย่อ 
2. ชื่อส านักงานหรือกระทรวง เขียนเป็นชื่อภาษาอังกฤษ 
3. ปีที่พิมพ์ เปลี่ยนจาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. 
4. ชื่อเรื่อง ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร และชื่องานประชุมวิชาการ แปลเป็น

ภาษาอังกฤษ 
 

ตัวอย่าง 1 
ภาษาไทย 

วรรณี สหสมโชค. (2549). ออกแบบเฟอร์นิเจอร์. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 

Translate Thai Reference 
Sahasomchot, W. (2006). Furniture design. Technology Promotion Association 

(Thailand-Japan). 

 
ตัวอย่าง 2 

ภาษาไทย 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2558). หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือ 
ชีวิต ทักษะภาษา เล่ม 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (พิมพ์ครั้งที่ 8). สกสค. ลาดพร้าว. 
 

Translate Thai Reference 

Bureau of academic affairs and educational standards. (2015). Textbook on language  
for lives, language skills book 2 for grade 1 (8th ed.). Office of the Welfare 
Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel. 
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ตัวอย่าง 3 
ภาษาไทย 

มานิตา ลีโทชวลิต. (2553). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพ่ือ 
พัฒนาครูปฐมวัยในโรงเรียนเรียนรวม [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย]. Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR). 
http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/19064/1/ 
Manita_le.pdf 

Translate Thai Reference 

Leethochawalit, M. (2010). Development of learning process organization based on  
contemplative education approach for developing early childhood teachers 
in inclusive schools [Doctoral dissertation, Chulalongkorn University]. 
Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR). http://cuir.car. 
chula.ac.th/bitstream/123456789/19064/1/Manita_le.pdf 

 

ตัวอย่าง 4 
ภาษาไทย 

นัชนันท์  วิเชียรชม, มาลินี ประพิณวงศ์, และ อุดมลักษม์  กูลศรีโรจน์. (2561). การพัฒนาทักษะ 
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพนักงานบริษัทโดยใช้แนวคิดการเรียนการสอน 
รายบุคคล. วารสารครุศาสตร์, 46(3), 100-117. 

Translate Thai Reference 

Vichienchom, N., Prapinwong, M., & Koolsriroj, U. (2018). Development of English  

oral communication skills for adult learners using the individualized 
instruction concept. Journal of Education Studies, 46(3), 100-117. 

 

หมายเหตุ 

 การอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลระดับทุติยภูมิ ควรระบุรายการอ้างอิงท้ายเล่มให้ใส่เฉพาะชื่อผู้แต่ง
ทุติยภูมิเท่านั้น 

 ชื่อบทความภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะค าแรก ชื่อเฉพาะ และค าแรกหลังเครื่องหมายทวิภาค 
( : )  

 การเรียงล าดับรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ควรเรียงดังนี้ รายการอ้างอิงภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ 
Translate Thai Reference 
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วิธีการจัดเรียงรายการอ้างอิง 
 

1. การเรียงตามล าดับอักษร 
ภาษาไทย ใช้หลักการเดียวกับการเรียงค าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

โดยเรียงตามรูปพยัญชนะ ก-ฮ ส่วนค าที่ข้ึนต้นด้วยพยัญชนะเดียวกันให้เรียงตามรูปสระ ดังนี้ 
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