การเขียนเอกสารอางอิงและการอางใชระบบ APA มีหลักเกณฑดังนี้
1. ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ และปที่(Volume)ใชตัวเอน และไมใชชื่อยอ
2. เขียนชื่อผูแตง โดยขึ้นตนดวย Last name ตามดวยจุลภาค (,) และชื่อยอตามดวยมหัพภาค (.)
3. ชื่อไทยขึ้นตนดวยชื่อตัว ตามดวยนามสกุล
4. กรณีผูแตงมากกวาหนึ่งคน ใหเขียนชื่อผูแตงทั้งหมดทุกคน คั่นระหวางชื่อดวยจุลภาค(,)และใส
เครื่องหมาย & กอนชื่อสุดทาย
5. ถาไมมีชื่อผูแตง ใหขึ้นตนดวยชื่อเรื่อง หรือชื่อวารสาร หรือชื่อหนังสือ ตามดวยปที่พิมพ
6. ถาผูแตงเปนหนวยงาน หรือองคกร ใหชื่อหนวยงานหรือองคกรแทนชื่อผูแตง
7. เรียงลําดับรายการตามตัวอักษรชื่อผูแตง และมีเลขลําดับที่ 1,2,3...กํากับ
8. รายการที่มีทั้งเอกสารภาษาไทยและอังกฤษ ใหนําขอมูลภาษาไทยขึ้นกอน
9. รายการภาษาอังกฤษพิมพโดยใช Single space
10. บรรทัดที่สองและบรรทัดตอ ๆ ไปของแตละรายการใหยอหนาเขามา 5-7 ตัวอักษร หรือประมาณ
ครึ่งนิ้ว
11. การอาง – อางโดย (ชื่อผูแตง, ปที่พิมพ)หรือชื่อผูแตง(ปทพี่ ิมพ)
12. ไมอางโดยใชคําวา “และคณะ” หรือ “และคนอื่น ๆ” หรือ et al. ไมวาจะมีผูแตงกี่คน ยกเวนกรณี
อางในเนื้อเรื่องที่มีผูแตงตั้งแตสามถึงหาคนขึ้นไปและหลังจากไดมกี ารอางครั้งแรกไวกอนหนานัน้
แลว หรือการอางที่มีผูแตงตั้งแตหกคนขึ้นไป
13. การอางจากวารสารและนิตยสารใหระบุหนาแรกถึงหนาสุดทาย โดยไมใชคํายอ “p.” หรือ “pp.”
นอกจากหนังสือ
14. การติดตอสวนตัวโดยสื่อใด ๆ ก็ตาม สามารถอางอิงในเนื้อเรื่อง แตตองไมมีการระบุไวในรายการ
เอกสารอางอิงเพราะผูอื่นไมสามารถติตามขอมูลเหลานี้ได
15. การอางจาก website ใหระบุวัน เดือน ปทพี่ ิมพ ถาไมปรากฏใหอางวันที่ทําการสืบคนและระบุ URL
ใหชัดเจน ถูกตอง เมื่อจบ URL address หามใสจุด (.)ขางทาย
16. Website ไมบอกวันทีใ่ หระบุ n.d.

รูปแบบและตัวอยางการอางอิงจากสิ่งพิมพตาง ๆ
1. วารสารและนิตยสาร
ก.วารสารเรียงลําดับหนาโดยขึ้นตนหนาหนึ่งทุกครั้งเมื่อขึ้นฉบับใหม ใหระบุ(ฉบับที่)
รูปแบบ: ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร,ปที่(ฉบับที่),หนาแรก-หนาสุดทาย.
Author (s). (Year of publication). Title of article. Title of periodical or
journal,Volume(issue), First –last page.

ตัวอยาง: ขวัญฤทัย คําขาว และเตือนใจ สามหวย. (2530). สีธรรมชาติ.วารสารคหเศรษฐศาสตร, 30(2), 2936.
Acton, G. J., lrvin, B. L., & Hopkins, B. A. (1991). Theory-testing research:building the
science. Advance in Nursing Science, 14(1), 52-61.

ข. วารสารเรียงลําดับหนาหนึ่งถึงหนาสุดทายตอเนื่องกันตลอดป ไมตอ งระบุ(ฉบับที่)
ตัวอยาง : ขวัญฤทัย คําขาว และเตือนใจ สามหวย. (2530). สีธรรมชาติ. วารสารคหเศรษฐศาสตร, 30, 29-36.
Dzurec, l. c., & Abarham, I. L. (1993). The nature of inquiry linking quantitative and
qualitative research nursing. Journal of Advanced Nursing, 18, 298-304.

2. หนังสือ
รูปแบบ: ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยาง: จารุวรรณ ธรรมวัตร. (2538). วิเคราะหภูมิปญญาอีสาน. อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท.
Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star Trek chronology: The history of the future.
New York: Pocket book.
James, N. E. (1988). Two sides of paradise: The Eden meet according to Kirk and
Spock. ln D. Palumbo (Ed.), Spectrum of the fantastic (pp. 219- 223).
Westport, CT: Greenwood.

หนังสือที่ไมปรากฏชื่อผูแตงหรือบรรณาธิการใหขึ้นตนดวยชื่อหนังสือ
ตัวอยาง: Merriam-Webster’s
Webster.

collegiate dictinonary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-

3. รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ: ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรวมเรื่องรายงานการประชุม, วันเดือนป สถานที่
จัด. เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยาง: กรมวิชาการ. 2538. การประชุมปฏิบัติการรณรงคเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน, 25-29 พฤศจิกายน
2528 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม.กรุงเทพฯ: ศูนยพฒ
ั นาหนังสือ กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self:
lntegration in personality. ln R. Dientbier (Ed.), Nebraska Symposium on
Motivation: Vol. 38. Perspectives on Motivation (pp. 237-288). Lincoln:
University of Nebraska Press.

4. บทความจากหนังสือพิมพ
รูปแบบ: ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ, เดือน, วันที)่ . ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ, หนาที่นํามาอาง.
ตัวอยาง: สายใจ ดวงมาลี. (2548, มิถุนายน 7) มาลาเรียลาม3จว.ใตตอนบน สธ.เรงคุมเขมกันเชื่อ แพรหนัก.
คม-ชัด-ลึก, 25.
Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore modern
society the world of Star Trek. Los Angeles Time, p. A3.

5. วิทยานิพนธ
รูปแบบ: ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ. ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ, สถาบันการศึกษา. เมืองที่
พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยาง: พันทิพา สังขเจริญ. 2528. วิเคราะหบทรอยกรองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม-พรรษา 5
ธันวาคม. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรุงเทพฯ.
Darling, C. W. (1976). Giver of due regard: the poetry of Richard Wilbur.
Unpublished doctorial dissertation, University of Conecticut, Storrs, CT.

6. พจนานุกรม
ตัวอยาง: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรุงเทพฯ: นานมีบุคพับลิ เคชัน.
Shorter Oxford English dictionary (5th ed.). (2002). New York: Oxford University Press.

7. สื่ออิเล็กทรอนิกส
รูปแบบ: ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง, วันที่ทําการสืบคน. ชื่อฐานขอมูล. URL
Author(s). ( date-or “n.d.”). Title of work. (Online), date retrieved. Name of Database
or lnternet address of the specific document. Specific document. Specify
URL exactly.

ตัวอยาง: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. (2545). ประเพณีใสกระจาดชาว
ไทยพวนสอนใหรูจักแบงปน มีน้ําใจ, 7 มิถุนายน 2548. http;//www.mculture.go.th/cuture01/highlight/highlight-detail.php?highlight_id=114&lang=th
Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review. Retrieved October 8, 1997,
from Psi Psi: Bradley’s Science Fiction Club Website:
http://www.bardley.edu/psipsi/DS9/ep/503r.html

