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ท าไมจึงต้องมีเอกสารอ้างองิท าไมจึงต้องมีเอกสารอ้างองิ??  

    เป็นการบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนน ามาใชอ้า้งอิงในการเขียนผลงานเป็นการบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนน ามาใชอ้า้งอิงในการเขียนผลงาน  
    เป็นการใหเ้กียรติแก่ผูเ้ขียนเดิม แสดงถึงการรับรู้ลิขสิทธ์ิทางปัญญาของผูอ่ื้นเป็นการใหเ้กียรติแก่ผูเ้ขียนเดิม แสดงถึงการรับรู้ลิขสิทธ์ิทางปัญญาของผูอ่ื้น  
  เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและเน้ือหาสาระโดยรวมในผลงานของตนเองเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและเน้ือหาสาระโดยรวมในผลงานของตนเอง  
  เป็นการแสดงเจตนาบริสุทธ์ิของผูเ้ขียนวา่ไม่ไดข้โมยความคิดหรือลอกเลียนขอ้มูลเป็นการแสดงเจตนาบริสุทธ์ิของผูเ้ขียนวา่ไม่ไดข้โมยความคิดหรือลอกเลียนขอ้มูล
ของผูอ่ื้นโดยไม่มีการอา้งอิง ของผูอ่ื้นโดยไม่มีการอา้งอิง ((PiagiarismPiagiarism) ) หากมีการตรวจพบจะเกดผลเสียหายร้ายแรง หากมีการตรวจพบจะเกดผลเสียหายร้ายแรง 
ถือวา่เป็นการท าผดิหลกัจรรยาบรรณทางวชิากาถือวา่เป็นการท าผดิหลกัจรรยาบรรณทางวชิากา  
  ช่วยใหผู้อ่้านคนอ่ืนทราบแหล่งท่ีมาของขอ้มูลและสามารถตรวจสอบหลกัฐานเดิมช่วยใหผู้อ่้านคนอ่ืนทราบแหล่งท่ีมาของขอ้มูลและสามารถตรวจสอบหลกัฐานเดิม
หรือคน้ควา้หาอ่านเพิ่มเติมได้หรือคน้ควา้หาอ่านเพิ่มเติมได ้ 2 



รูปแบบการอ้างองิเอกสารในวทิยานิพนธ์รูปแบบการอ้างองิเอกสารในวทิยานิพนธ์//การศึกษาอสิระการศึกษาอสิระ  
ของบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่นของบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (KKU Style)(KKU Style)  

รูปแบบการอา้งอิงแบบ KKU Style แบ่งออกเป็น  2 รูปแบบ คือ 
 แบบท่ี 1 เป็นการอ้างอิงเอกสารโดยยึดหลักเกณฑ์ของ The American 
Psychological Association – APA  5th ed., 2001 และ APA Style Electronic Formats, 2001 
ส าหรับใช้อ้างอิงในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพยาบาล การศึกษา 
สาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ 
 แบบท่ี 2 เป็นการอา้งอิงเอกสารโดยยดึหลกัเกณฑข์อง Vancouver ส าหรับใชอ้า้งอิง
ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิทยการพยาบาล การศึกษา 
สาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ 

ในการบรรยายคร้ังน้ี เสนอรูปแบบการอา้งอิง แบบท่ี ในการบรรยายคร้ังน้ี เสนอรูปแบบการอา้งอิง แบบท่ี 1 1   3 



วธีิการอ้างองิวธีิการอ้างองิ  

วธีิที่ 1  การอ้างองิในเนือ้เร่ือง (In-text citation) 
 
วธีิที่ 2  การอ้างองิท้ายเล่ม (Reference citation) 
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วธีิที ่1  การอ้างองิในเนือ้เร่ือง (In-text citation) 

• การอ้างองิแบบช่ือ-ปี (Name-year style) 
เป็นการอา้งอิงโดยระบุ ช่ือผู้แต่ง และปีพมิพ์ของเอกสาร ไวข้า้งหนา้หรือ
ขา้งหลงัขอ้ความท่ีตอ้งการอา้ง เพ่ือบอกแหล่งท่ีมาของขอ้ความนั้น และ
อาจระบุเลขหนา้ของเอกสารท่ีอา้งกไ็ด ้มีรูปแบบดงัน้ี 
การเขียนอ้างไว้หน้าข้อความ 
 ช่ือผูแ้ต่ง (ปีพิมพ)์ .......................................................................... 

หรือ ช่ือผูแ้ต่ง (ปีพิมพ:์ เลขหนา้) ........................................................... 

การเขียนอ้างไว้หลังข้อความ 
 .......................................................................... (ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ)์ 

หรือ  ........................................................... (ช่ือผูแ้ต่ง, ปีพิมพ:์ เลขหนา้)  
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วธีิที ่1  การอ้างองิในเนือ้เร่ือง (In-text citation) 

• หลกัการเขียน 
 ผูแ้ต่งคนไทย ใส่  ช่ือ นามสกลุ 
 ผูแ้ต่งคนต่างชาติ ใส่  ช่ือสกลุเท่านั้น 

1) ผู้แต่ง 1 คน 
ศจินทร์ ประชาสันต ์(2552) กล่าววา่ จุดเร่ิมตน้ของแนวคิดความมัน่คงทางอาหาร...  

หรือ จุดเร่ิมตน้ของแนวคิดความมัน่คงทางอาหาร........... (ศจินทร์ ประชาสันต,์ 2552) 
 
Fuller (1990)  กล่าววา่ การเพ่ิมรายไดข้องครัวเรือนแมจ้ะเป็นการเพ่ิมการเขา้ถึง........ 

หรือ การเพิ่มรายไดข้องครัวเรือนแมจ้ะเป็นการเพิ่มการเขา้ถึง......... (Fuller, 1983)  
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วธีิที ่1  การอ้างองิในเนือ้เร่ือง (In-text citation) 
2) ผู้แต่ง 2 คน 
 รูปแบบ ผู้แต่งคนแรก  และ/& ผู้แต่งคนท่ี 2 
ปัตพงษ ์เกษสมบูรณ์ และอนุพงษ ์สุจริยากลุ (2540) …………………………. 

หรือ ........................................ (ปัตพงษ ์เกษสมบูรณ์ และอนุพงษ ์สุจริยากลุ (2540) 
Maxwell & Frankenberger (1992) ……………………………………………… 

หรือ …………………………………………….. (Maxwell & Frankenberger, 1992)  

3) ผู้แต่ง 3-5 คน 
 ใหอ้า้งช่ือผูแ้ต่งทั้ง 3-5 คน ในคร้ังแรก 
 อา้งคร้ังต่อไป ใหใ้ช ้ ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 1  ตามดว้ยค าวา่  และคณะ/et al. 
ผู้แต่ง 3 คน 

คร้ังแรก    ปวีณา บุญบูรพงศ,์ อรนุช เก่ียวขอ้ง, และเทวารักษ ์วีระวฒักานนท ์(2550) …… 
คร้ังต่อไป   ปวีณา บุญบูรพงศ ์และคณะ (2550) …….. 7 



วธีิที ่1  การอ้างองิในเนือ้เร่ือง (In-text citation) 
 ผู้แต่ง 4 คน 

คร้ังแรก   
นยันา สุวรรณดาลดั, พชัรี ยิม้รัตนบวร, สัพพญัญ ูมณีสวา่งวงศ,์ และฐิติมา นุตกลุ (2538) … 
คร้ังต่อไป    
นยันา สุวรรณดาลดั และคณะ (2538) ………………………………………….. 

ผู้แต่ง 5 คน 
คร้ังแรก     
ปวีณา บุญบูรพงศ,์ อรนุช เก่ียวขอ้ง, เทวารักษ ์วีระวฒักานนท,์ สัพพญัญ ูมณีสวา่งวงศ,์ และ

ฐิติมา นุตกลุ (2550) …… 
คร้ังต่อไป    
ปวีณา บุญบูรพงศ ์และคณะ (2550) …….. 
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วธีิที ่1  การอ้างองิในเนือ้เร่ือง (In-text citation) 
3) ผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า 
 การอ้างทุกคร้ัง ให้ใช้   ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1  ตามด้วยค าว่า   และคณะ/et al. 
พษัรี บุณศิริ และคณะ (2551) เซลลเ์มด็โลหิตแดงถกูสร้างและเจริญเติบโต…... 

หรือ เซลลเ์มด็โลหิตแดงถูกสร้างและเจริญเติบโต…...(พษัรี บุณศิริ และคณะ, 2551) 
Maxwell et al. (1992) …………………………………………….. 

หรือ …………………………………………….. (Maxwell et al., 1992)  

4) ช่ือหน่วยงาน ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการ สมาคม สถาบนั ส านกังาน ฯลฯ  
 กรณีมีทั้งช่ือหน่วยงานยอ่ยและหน่วยงานใหญ่  ใหใ้ส่เฉพาะ ช่ือหน่วยงานย่อย

เป็นช่ือแรก เท่านั้น 
กองโภชนาการ (2552) …………………………………………… 

หรือ ………………………………………… (กองโภชนาการ, 2552) 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบรบือ (2554) .................................................. 
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วธีิที ่1  การอ้างองิในเนือ้เร่ือง (In-text citation) 
4) ช่ือหน่วยงาน (ต่อ) 
 กรณีช่ือหน่วยงานยาว  อา้งคร้ังแรกใหใ้ช ้ช่ือเต็ม อา้งคร้ังต่อไป ตัดให้ส้ัน และใช้

เคร่ืองหมายจุด 3 จุด ... 
อ้างคร้ังแรก 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ……………… 
อ้างคร้ังต่อไป 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ... (2550) ………………………………... 
 
อ้างคร้ังแรก 
Cochrane Effective Practice and Organization of Care Group (2011) ……………. 
อา้งคร้ังต่อไป 
Cochrane Effective Practice and Organization… (2011) ……………. 
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วธีิที ่1  การอ้างองิในเนือ้เร่ือง (In-text citation) 
4) ช่ือหน่วยงาน (ต่อ) 
 การอา้งคร้ังแรก จะใส่ช่ือเต็ม แล้วก ากับด้วยช่ือย่อ อา้งคร้ังต่อไป ใช้เฉพาะช่ือย่อ 
อ้างคร้ังแรก 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ [ส านกังาน ก.พ.ร.] (2550) …………… 
อ้างคร้ังต่อไป 
ส านกังาน ก.พ.ร. (2550) ………………………………... 
 
อ้างคร้ังแรก 
Food  and Agriculture Organization [FAO] (2009) …………………………….… 
อ้างคร้ังต่อไป 
FAO (2009) ………………………………………..……………………………… 

11 



วธีิที ่1  การอ้างองิในเนือ้เร่ือง (In-text citation) 
5) ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง 
 ใหใ้ส่ ช่ือเร่ืองของเอกสารแทนช่ือผูแ้ต่ง โดยใส่ ช่ือเร่ืองท่ีสมบูรณ์ หรือตัดให้ส้ัน 

ตามด้วยเคร่ืองหมายจุด 3 จุด... กไ็ด ้
ตวัอยา่ง 
ในบทความเร่ือง “โรคเอดส์ในประเทศโลกท่ีสาม...” (2542) …………………….. 
รายงานกาวิจยัการจดัการและการพฒันาการท่องเท่ียว... (2548) ………………….. 
พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2552  (2552) …………………………………………. 
  กรณีเอกสารภาษาต่างประเทศไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง 
ใหใ้ชค้  าวา่  Anonymous แทนช่ือผูแ้ต่ง  เช่น  Anonymous (1999) ……………….. 

12 



วธีิที ่1  การอ้างองิในเนือ้เร่ือง (In-text citation) 
6) ผู้แต่งท่ีช่ือสกุลซ ้ากัน 
 ใหใ้ส่ อักษรย่อช่ือต้น และช่ือกลาง ก ากับไว้ทุกคร้ังท่ีอา้ง  
R.J. Smith (1994) ………………………………………………………….. 
P. Smith (1997) ……………………………………………………………. 

หรือ ………………………………………………………..(Smith R.J., 1994) 
………………………………………………………..(Smith P., 1997) 

7) การอ้างเอกสาร 2 รายการ หรือมากกว่าของผู้แต่งคนเดียวกัน 
 กรณีปีพมิพ์เดียวกัน  ใหใ้ส่เพ่ิมตวัอกัษร ก ข ค … หรือ a b c … ต่อทา้ยปีพิมพ ์
ประเวศ วะสี (2547ก) ………………………………………………………….. 
ประเวศ วะสี (2547ข) …………………………………………………………… 
Pratt (1992a) ……………………………………………………………………. 
Pratt (1992b) ……………………………………………………………………. 

13 



วธีิที ่1  การอ้างองิในเนือ้เร่ือง (In-text citation) 
7) การอ้างเอกสาร 2 รายการ หรือมากกว่าของผู้แต่งคนเดียวกัน (ต่อ) 
 กรณีปีพมิพ์ต่างกัน  ใหเ้รียงล าดบัตามปีพิมพ ์
ประเวศ  วะสี (2546, 2547ข, 2548) ………………………………………………. 
Pratt (1992a, 1992b) ……………………………………………………………… 

8) เอกสารไม่ปรากฏปีพมิพ์ 
 ใหใ้ส่  ม.ป.ป.  หรือ  n.d.  แทนปีพิมพ ์
กระทรวงการต่างประเทศ (ม.ป.ป.) ………………………………………………. 
Cohen (n.d.) ……………………………………………………………… 

9) เอกสารอยู่ระหว่างตีพมิพ์ 
 ใหใ้ส่  ระหว่างตีพมิพ์  หรือ  in  press  แทนปีพิมพ ์
พิทกัษสิ์ทธ์ิ ฉายะภมิู (ระหวา่งตีพิมพ)์ ………………………………………………. 
Maxwell (in  press) ……………………………………………………………… 

14 



วธีิที ่1  การอ้างองิในเนือ้เร่ือง (In-text citation) 
10) การอ้างเอกสารท่ีถูกอ้างในเอกสารอื่น 
 รูปแบบ  ช่ือผู้แต่งต้นฉบับ (ปีพมิพ์ อ้างถึงใน/cited in ช่ือผู้แต่งท่ีน าข้อมูลมาอ้าง,  
ปีพมิพ์) 
Pratt (1992 อา้งถึงใน ปราโมทย ์ ธีรพงษ,์ 2550) ………………………………. 
 
 รูปแบบ  ช่ือผู้แต่งท่ีน าข้อมูลมาอ้าง (ปีพมิพ์ อ้างจาก/cited from ช่ือผู้แต่งต้นฉบับ, 

ปีพมิพ์) 
ปราโมทย ์ธีรพงษ ์(2550 อา้งจาก Pratt, 1992) ………………………………………… 

 

15 



วธีิที ่1  การอ้างองิในเนือ้เร่ือง (In-text citation) 
11) การอ้างอิงเอกสารในตาราง 

หรือ 
16 



วธีิที ่1  การอ้างองิในเนือ้เร่ือง (In-text citation) 
11) การอ้างอิงเอกสารในตาราง (ต่อ) 

หรือ 
17 



วธีิที ่1  การอ้างองิในเนือ้เร่ือง (In-text citation) 
12) การอ้างเอกสารในภาพประกอบ 

18 



วธีิที ่1  การอ้างองิในเนือ้เร่ือง (In-text citation) 
12) การอ้างเอกสารในภาพประกอบ (ต่อ) 

19 



วธีิที ่2  การอ้างองิท้ายเล่ม (Reference citation) 
 เป็นการรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารท่ีถูกอา้งอิงไวจ้ริงในส่วนเน้ือเร่ืองเท่านั้น 
 จ านวนเอกสารอา้งอิงทา้ยเล่มตอ้งเท่ากนักบัจ านวนท่ีถูกอา้งอิงในเน้ือเร่ือง 
 การจัดเรียงเอกสารอ้างอิง นิยมจดัเรียงรายการตามล าดบัอกัษรช่ือผูแ้ต่ง โดยแบ่งตามภาษา

ของเอกสาร คือ 
 เรียงเอกสารภาษาไทย  ก่อนภาษาองักฤษ 
 เรียงตามล าดบัอกัษรช่ือผูแ้ต่ง   ก-ฮ  และ A-Z 

 เอกสารท่ีมีช่ือผู้แต่งคนเดียวกันหลายรายการ  ใหพิ้มพช่ื์อผูแ้ต่งนั้นซ ้ ากนัทุกรายการ ไม่ให้
ใชก้ารขีดเส้น “                 ”  เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจดัเรียง 

 รายการอ้างอิง  ถ้ามีมากกว่า 1 บรรทัด  ตั้งแต่บรรทดัท่ี 2 ข้ึนไป ของแต่ละรายการ ให้
พิมพย์อ่หนา้เยื้องเขา้ ประมาณ  0.5 น้ิว  เช่น 

ทรงศิริ แตส้มบติั.  (2548).  การวเิคราะห์การถดถอย.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์  
              มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

 สัญลกัษณ์  /  หมายถึง เวน้ระยะดว้ยการเคาะ space bar 1 คร้ัง 

0.5 น้ิว 
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รูปแบบการเขียนรูปแบบการเขียน  หนังสือต ารา/รายงานวจิัย/Project Report หนังสือต ารา/รายงานวจิัย/Project Report 

ผู้แต่ง 1-6 คน  ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี1, /ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี2,/ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี3,/...,/ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี6./(ปีพิมพ)์./ช่ือหนังสือ./คร้ังท่ีพิมพ.์/
สถานท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 

In Text citation In Reference citation 

เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ ์(2540) ....... 
หรือ ..... (เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ,์ 2540) 

เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ.์ (2540). โภชนศาสตร์ชุมชนพืน้ฐานส าหรับนักศึกษา 
         สาธารณสุข. ขอนแก่น: คลงันานาธรรม.  

Schunk (1991) …………….. 
หรือ  ............................... (Schunk, 1991) 

Schunk, D.H. (1991). Learning theories: An education perspective. New York:  
           Macmillan Pub. 

Food and Agriculture Organization [FAO]. (1991). Thestate of food insecurity in the  
           world. Rome: FAO.  

ปัตพงษ ์เกษสมบรูณ์ และอนุพงษ ์สุจริยากลุ 
(2543) ............................................ 

ปัตพงษ ์เกษสมบรูณ์ และอนุพงษ ์สุจริยากลุ. (2543). นโยบายสาธารณเพือ่สุขภาพ.  
          นนทบุรี: สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข. 

Chareesri & Anupol (2009) …………….. 
หรือ  …….…(Chareesri & Anupol, 2009) 

Chareesri, A. & Anupol, R.  (2009). Food security indicators in participatory  
          guarantee system for Thai sustainable rice farming. Netherlands: Van   
          Hall Larenstein University. 

ผู้แต่ง 1-2 คน  
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รูปแบบการเขียนรูปแบบการเขียน  หนังสือต ารา/รายงานวิจัย/Project Report หนังสือต ารา/รายงานวิจัย/Project Report 

ผู้แต่ง 3-5 คน  

In Text citation In Reference citation 
อ้างคร้ังแรก 
สมเกียรต์ิ โพธิสัตย,์ รัตน พนัธ์พานิช, และโยธี  
ทองเป็นใหญ่. (2546) .............. 
คร้ังต่อไป 
สมเกียรต์ิ โพธิสัตย ์และคณะ (2546) ............. 

สมเกียรต์ิ โพธิสัตย,์ รัตน พนัธ์พานิช, และโยธี ทองเป็นใหญ่. (2546). คู่มอืการ 
       ทบทวนอย่างเป็นระบบ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: โหลทองมาสเตอร์พร้ินท.์  

อ้างคร้ังแรก 
Simpson, Sinatra, & Suarez-Menendes (2004) …… 
อ้างคร้ังต่อไป 
Simpson  et al. (2004) ………………………… 

Simpson, G., Sinatra, S.T., & Suarez-Menendes, J. (2004). Spa medicine:  
        Your gateway to the ageless zone. North Bergen, NJ: Basic Health. 
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รูปแบบการเขียนรูปแบบการเขียน  หนังสือต ารา/รายงานวจิัย/Project Report หนังสือต ารา/รายงานวจิัย/Project Report 

ผู้แต่ง 6 คน 

In Text citation In Reference citation 
พรทิพย ์ค  าพอ และคณะ (2543) ..................................... 
หรือ 
.....................................(พรทิพย ์ค  าพอ และคณะ, 2543) 

พรทิพย ์ค  าพอ, วิทศัน์ จนัทรโพธ์ิศรี, เบญจา มุกตพนัธ์ุ, จารุวรรณ โชคคณาพิทกัษ,์  
        วรางคณา สังสิทธิสวสัด์ิ, และจุฬาภรณ์ โสตะ. (2543). รายงานการวจิยับทบาท 
        การมส่ีวนร่วมของประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบลในการใช้แพทย์แผน 
        ไทย เพือ่การดูแลสุขภาพตนเองในชุมชน. ขอนแก่น: คณะสาธารณสุขศาสตร์  
         มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  

Benumof et al. (1999) ............................................... 
หรือ 
........................................................(Benumof, 1999) 

Benumof, J.L., Saidman, L.J., Allen, G.ม Bernthal, E.M. Bickler, P., & Sessler,  
         D.I.  (1999). Anesthesia and perioperative complication. 2nd ed. St. Louis:  
         Mosby.  
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วธีิที ่2  การอ้างองิท้ายเล่ม (Reference citation) 
รูปแบบการเขียนรูปแบบการเขียน  หนังสือต ารา/รายงานวจิัย/Project Report หนังสือต ารา/รายงานวจิัย/Project Report 

ผู้แต่งมากกว่า 6 คนขึน้ไป  

ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี1, /ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี2,/ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี3,/...,/ช่ือผูแ้ต่งคนท่ี6 และคณะ./(ปีพิมพ)์./ช่ือหนังสือ./คร้ังท่ีพิมพ.์/
สถานท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 

In Text citation In Reference citation 

เกษม นนัทชยั และคณะ (2543) ................. 
หรือ 
 ................ (เกษม นนัทชยั และคณะ, 2543) 

เกษม นนัทชยั, วิเชียร วรพุทธพร, วรนุช ศรีเจษฎารักษ,์ จินตนา ศรีผยุ, ศุภวรรณ ถาวรชินสมบติั,  
          อารยา เชาวน์เรืองฤทธ์ิ และคณะ. (2543). การพฒันาผลติภณัฑ์เส้นก้วยเตี๋ยวใยอาหารสูง.  
          ขอนแก่น: ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร คณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

Peter et al. (1992) ………………………… 
หรือ 
...................................... (Peter et al., 1992) 

Peter, P., Kapita, B.M., Ngugi, E.N., Jonathan, M.M., Robert, C., Rudolph, W. et al. (1992). 
           AIDS in Africa: A manual for physicians. Geneva: World Health Organization. 

ใหใ้ส่ ช่ือผู้แต่ง 6 คนแรก และตามดว้ยค าวา่  และคณะ  หรือ et al.  
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รูปแบบการเขียนรูปแบบการเขียน  หนังสือต ารา/รายงานวจิัย/Project Report หนังสือต ารา/รายงานวจิัย/Project Report 

ผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ (Editor) หรือ ผู้รวบรวม (Compiler) 
ช่ือผูแ้ต่ง./(บรรณาธิการ)./(ปีพิมพ)์./ช่ือหนังสือ./คร้ังท่ีพิมพ.์/สถานท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 

In Text citation In Reference citation 

อ้างคร้ังแรก 
สุวรรณี สุรเศรณีวงศ,์ มะลิ รุ่งเรืองวานิช, มานี รักษาเกียรติศกัด์ิ, 
และพรอรุณ สิริโชติวิทยากร (2552) ... 
อ้างคร้ังต่อไป 
สุวรรณี  สุรเศรณีวงศ ์และคณะ (2552) .......... 

 
สุวรรณี สุรเศรณีวงศ,์ มะลิ รุ่งเรืองวานิช, มานี รักษาเกียรติศกัด์ิ, และพรอรุณ  
       สิริโชติวิทยากร. (บรรณาธิการ). (2552). ต าราฟ้ืนฟูวชิาการวสัิญญวีทิยา.  
       กรุงเทพฯ: เรือนแกว้การพมิพ.์ 

ลีลาภรณ์ บวัสาย (2549) .................................................. ลีลาภรณ์ บวัสาย. (บรรณาธิการ). (2549). เศรษฐกจิพอเพยีง: ร่วมเรียนรู้สาน 
       ข่ายขยายผล. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. 

Gebbie & Hernandez (2003) ……………………………… 
หรือ 
................................................(Gebbie & Hernandez, 2003) 

Gebbie, K. & Hernandez, L.M. (Eds.). (2003). Who will keep the public  
        healthy?: Educating public health professionals for the 21st  
        century. Washington, DC: National Academy Press. 
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รูปแบบการเขียนรูปแบบการเขียน  หนังสือต ารา/รายงานวจิัย/Project Report หนังสือต ารา/รายงานวจิัย/Project Report 

ผู้แต่งท่ีเป็นนิติบุคคล 

ช่ือนิติบุคคล./(ปีพิมพ)์./ช่ือหนังสือ./คร้ังท่ีพิมพ.์/สถานท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 

In Text citation In Reference citation 

องคก์ารแพลนประเทศไทย (2550) .............. 
หรือ .............(องคก์ารแพลนประเทศไทย, 2550)  

องคก์ารแพลนประเทศไทย. (2550). คู่มอืกระบวนการวางแผนพฒันาชุมชนแบบมส่ีวน
ร่วม.  
           [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].  

อ้างคร้ังแรก 
Food and Agriculture Organization [FAO] 
(1991) ................................ 
อ้างคร้ังต่อไป 
FAO (1991) ……………………………… 

 
Food and Agriculture Organization [FAO]. (1991). Thestate of food insecurity in the  
           world. Rome: FAO.  
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วธีิที ่2  การอ้างองิท้ายเล่ม (Reference citation) 
รูปแบบการเขียนรูปแบบการเขียน  บทความในหนังสือ บทความในหนังสือ 

ช่ือผูเ้ขียนบท./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ)./ช่ือหนังสือ./(หนา้   -    )./คร้ังท่ีพิมพ.์/สถานท่ีพิมพ:์/
ส านกัพิมพ.์ 

In Text citation In Reference citation 

สุมณฑา วฒันสินธ์ุ และดวงกมล เวชบรรยงรัตน์ 
(2544) ............... 
หรือ .............(สุมณฑา วฒันสินธ์ุ และดวงกมล 
เวชบรรยงรัตน์ม. 2544)  

สุมณฑา วฒันสินธ์ุ และดวงกมล เวชบรรยงรัตน์. (2544). โภชนาการศึกษาส าหรับผูผ้ลิต 
           และผูบ้ริโภค. ใน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  
           เอกสารการสอนชุดวชิาโภชนาการศึกษาเพือ่ชุมชน หน่วยที ่8-15. (หนา้ 479-560).  
           นนทบุรี: สาขาวิชา. 

Gill (2009) ……………………………….. 
หรือ 
.....................................................(Gill, 2009) 

Gill, R. (2009). Business applications of nutrigenomics: An industry perspective. In  
            D. Castle & N.M. Ries (Eds.). Nutrition and genomics: Issues of ethics, law,  
            regulation and communication. (p.45-62). Amsterdam: Elsevier. 
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รูปแบบการเขียนรูปแบบการเขียน  บทความวารสาร บทความวารสาร 

ช่ือผูเ้ขียนบทความ./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/ปีที่(ฉบบัท่ี),./เลขหนา้. 

In Text citation In Reference citation 

พชัรี ศรีกุตา และอุไรวรรณ อินทร์ม่วง (2554) ........... พชัรี ศรีกุตา และอุไรวรรณ อินทร์ม่วง. (2554). การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของ 
        ชุมชนท่ีอาศยัอยูร่อบบริเวณสถานท่ีฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดั 
        ขอนแก่น. วารสารวจิยัคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 4(2), 9-20. 

หทยัชนก บวัเจริญ (2544) ................................... 
หรือ 
.......................................(หทยัชนก บวัเจริญ, 2544)  

หทยัชนก บวัเจริญ. (2544). การสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัโรคติดเช้ือเฉียบพลนั   
         ระบบหายใจในเดก็วยัก่อนเรียน (อายแุรกเกิด-5 ปี) ในชุมชนแออดั. วารสาร 
          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 24(3), 23-34.  

Metallinos-Katsaras, Sherry, & Kallio (2009) ….. 
หรือ 
.... (Metallinos-Katsaras, Sherry, & Kallio, 2009)  

Metallinos-Katsaras, E., Sherry, B., & Kallio, J. (2009). Food insecurity is associated    
           with overweight in children younger than 5 years of age. Journal of the 
            American Dietetic Association, 109(10), 1790-1794.  

Holtzclaw (1990) .............................................. 
หรือ .................................. (Holtzclaw, 1990) 

Holtzclaw, B.J. (1990). Shivering: A clinical nursing problem. Nursing Clinics of 
            North America, 25(4), 977-985.  
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รูปแบบการเขียนรูปแบบการเขียน  บทความในหนังสือพมิพ์ บทความในหนังสือพมิพ์ 

ช่ือผูเ้ขียนบทความ./(ปีพิมพ,์ วนั เดือน)./ช่ือบทความ./ช่ือหนังสือพมิพ์,/หนา้. 

In Text citation In Reference citation 

อานนัท ์ปันยารชุน (2541) .............................. อานนัท ์ปันยารชุน. (2541, 29 มีนาคม-1 เมษายน). ธรรมรัฐกบัอนาคตของประเทศไทย. 
           ฐานเศรษฐกจิ, หนา้ 9. 

บทความในเอกสารการประชุม บทความในเอกสารการประชุม 

ช่ือผูเ้ขียน./(ปีพิมพ)์./ช่ือเร่ือง./ใน/ช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ)./ช่ือหัวข้อหรือเร่ืองการประชุม./ช่ือการประชุม./(หนา้  -  )./
สถานท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 

In Text citation In Reference citation 

สิริกานต ์คมวลิาศ และประชุมสุวตัถี (2555) ........ สิริกานต ์คมวลิาศ และประชุม สุวตัถี. (2555). ตวัประมาณแบบใชอ้ตัรส่วนในการสุ่ม 
          ตวัอยา่งแบบแบ่งเป็นชั้น. การวจิยัเชิงสถติิเพือ่การพฒันาสังคมยุคใหม่. การประชุม 
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