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การอ้างอิงแบบ APA Style (6th edition) ในเนื้อหาและรายการอ้างอิง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กาหนดให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้วิธีการอ้างอิงในเนื้อหาแบบใดแบบหนึ่งได้ จาก 2 รูปแบบ คือ (1) การอ้างอิงแบบนามปี และ (2) การอ้างอิงแบบ
ตัวเลข
1. การอ้างอิงแบบนามปี
การอ้างอิงโดยระบุชื่อผู้แต่ง และปีที่พิมพ์เอกสาร ไว้ในเนื้อหาที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความ และอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่นามาอ้างไว้ด้วยก็ได้
- ผู้เขียนชาวไทย (ชื่อ นามสกุล, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า(ถ้ามี))
เช่น (เฉลิมเกียรติ ผิวนวล, 2530, หน้า 25)
- ผู้เขียนชาวไทยที่เขียนผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตามต้นฉบับของเอกสารนั้นๆ (ชื่อ นามสกุล, ปีที่พิมพ์) หรือ (นามสกุล, ปีพิมพ์)
เช่น (Pollavat Prapattong, 2013) หรือ (Prapattong, 2013)
- ผู้เขียนชาวต่างชาติ (นามสกุล, ปีที่พิมพ์)
เช่น (Sibley, 1995) ใด้ทดลอง . . . . หรือ Sibley (1995) ใด้ทดลอง . . . .
ประเภทเอกสารอ้างอิง
หนังสือ: ผู้แต่ง 1 คน

การอ้างอิงในเนื้อหา
นรีวรรณ จินตกานนท์ (2541)

รายการอ้างอิง
นรีวรรณ จินตกานนท์. (2541). การพึ่งตนเองของสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร.
หมายเหตุ. ให้ทาตัวเอียงที่ชื่อหนังสือ

หนังสือ: ผู้แต่ง 2 คน

ในวงเล็บ:
ปรีชา อุปโยคิน และธีระศักดิ์ มูลสาร. (2543). สถานะสุขภาพชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
(ปรีชา อุปโยคิน และธีระศักดิ์ มูลสาร, 2543)
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
นอกวงเล็บ:
หมายเหตุ. คาว่าและอยู่ติดกับชื่อสุดท้ายของผู้เขียน ไม่มีการเว้นวรรค
ปรีชา อุปโยคิน และธีระศักดิ์ มูลสาร (2543) ศึกษาเรื่อง . . .
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การอ้างอิงในเนื้อหา

รายการอ้างอิง

หนังสือ: ผู้แต่ง 3-5 คน

อ้างอิงครั้งแรก:
(จรรยา แสงอรุณ, ยุทธนา สมิตะสิริ, สุพักตร์ พ่วงบางโพ
และไมตรี สุทธจิตต์, 2541)
อ้างอิงครั้งต่อไป:
จรรยา แสงอรุณ และคณะ (2541) ได้ศึกษาพบว่า . . .

จรรยา แสงอรุณ, ยุทธนา สมิตะสิริ, สุพักตร์ พ่วงบางโพ และไมตรี สุทธจิตต์. (2544). รายงานการวิจัยการ
ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในกวาวเครือ. เชียงราย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

หนังสือ: ผู้แต่ง 6 คนขึน้ ไป

ยุทธนา สมิตะสิริ และคณะ (2545) ได้ศึกษา . . .

ยุทธนา สมิตะสิริ, กัณหา กะระณา, เกศราภรณ์ ทองคลองไทร, สุลักษณ์ พุทธรักษ์, สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
และนิรัชร์ เลิศประเสริฐสุข. (2545). รายงานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 1. เชียงราย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

หนังสือ: พิมพ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป

(เทียนฉาย กีระนันทน์, 2541)

เทียนฉาย กีระนันทน์. (2541). สังคมศาสตร์วิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

หนังสือ: ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง

(“เปิดมิติธุรกิจขายข้อมูล ความต้องการแห่งยุคสมัย”, 2534, เปิดมิติธุรกิจขายข้อมูล ความต้องการแห่งยุคสมัย. (2534). คลังสมอง, 96, 39-66.
หน้า 39-44)
การกากับดูแลตลาดทุนและสถาบันการเงินไทย. (2543). กรุงเทพฯ: มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน.
หรือ
แนวโน้มในตลาดหุ้นของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2542 คาด
ว่า . . . (การกากับดูแลตลาดทุนและสถาบันการเงินไทย,
2543)
หมายเหตุ. ให้ใช้ชื่อเรื่องแทน ถ้าชื่อเรื่องเป็นชื่อหนังสือให้พิมพ์ด้วย
ตัวหนา ถ้าเป็นชื่อบทความหรือชื่อบทให้ใส่ในเครื่องหมายคาพูด
สาหรับเรื่องภาษาอังกฤษให้พิมพ์อักษรตัวแรกของทุกคาด้วยตัวพิมพ์
ใหญ่ยกเว้นคาเชื่อม
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หนังสือ: บรรณาธิการเป็นผู้
รวบรวม

(นรนิติ เศรษฐบุตร, บรรณาธิการ, 2545)

นรนิติ เศรษฐบุตร (บรรณาธิการ). (2545). สารานุกรมการเมืองไทย (เล่ม 2). กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

หนังสือ: หน่วยงานเป็นผู้แต่ง

สานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (2537) ศึกษา . . .
หรือ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (2545) . . .

สานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2537). ราชาศัพท์. กรุงเทพฯ: สานักงานฯ.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.). (2545). การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ธรรมชาติ. กรุงเทพฯ:
การท่องเที่ยวฯ.

หมายเหตุ. ถ้าหน่วยงานหรือสถาบันนั้นมีชื่อเต็มที่ยาวและมีชื่อย่อที่
เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย หากต้องการใช้ชื่อย่อก็ให้ใช้ชื่อเต็มในการอ้าง
ครั้งแรก กากับด้วยชื่อย่อไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม และใช้ชื่อย่อ
ในการอ้างครั้งต่อไป

เช่น
อ้างครั้งแรก:
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [ททท.], 2545)
อ้างครั้งต่อไป:
(ททท., 2545)
หนังสือ: อ้างอิงเฉพาะบทใน
หนังสือที่มบี รรณาธิการ

(สุรสิงห์สารวม ฉิมพะเนาว์, 2536)

หนังสือ: รวมบทความของผู้เขียน เสาวลักษณ์ กีชานนท์ (2539) . . .
คนเดียว
หนังสือ: สารานุกรมหรือ
พจนานุกรม

บุปผา คุณยศยิ่ง (2542) . . .

สุรสิงห์สารวม ฉิมพะเนาว์. (2536). ภาษาสัญลักษณ์ในพิธีกรรมสืบชะตา: ตัวอย่างวรรณกรรมเงียบ. ใน
เพ็ญศรี ดุ๊ก, ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ปิยนาถ บุนนาค และวราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ (บรรณาธิการ),
วัฒนธรรมพื้นบ้าน: ภาษา (หน้า 106-148). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวลักษณ์ กีชานนท์. (2539). ชีวิตข้าราชการไทยของศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์. ใน ประวัติและผลงานของ
ชาวต่างชาติในประเทศไทย (เล่ม 2, หน้า 201-226). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
บุปผา คุณยศยิ่ง. (2542). พระเจ้าล้านทอง, วัด. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ (เล่ม 8, หน้า 43494351). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.
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รายการอ้างอิง

หนังสือ: ผู้แต่งใช้นามแฝง

นายหนหวย (2497) ได้บันทึก . . .

นายหนหวย. (2497). หมอบลัดเลกับกรุงสยาม. พระนคร: โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์.

หนังสือ: หลายเล่มจบ

สุขสิรี เจษฎาพรชัย (2544) . . .

สุขสิรี เจษฎาพรชัย. (2544). คู่มือปฏิบตั ิผจู้ ัดการบัญชี (เล่ม 1). กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์. *กรณีอ้างเฉพาะ
เล่มเดียว
สุขสิรี เจษฎาพรชัย. (2544). คู่มือปฏิบตั ิผจู้ ัดการบัญชี (เล่ม 1-5). กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์. *กรณีอ้างทุก
เล่ม

หนังสือ: แปล

กอตชัลค์ (2525)
ริทชี่ (2538)
(เสฐียรพงษ์ วรรณปก, ผู้แปล, 2537) . . .

กอตชัลค์, หลุยส์. (2525). การเข้าใจประวัติศาสตร์: มูลบทว่าด้วยระเบียบวิธีประวัติศาสตร์ (แปลจาก
Understanding history: A primer of historical method โดย ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน). กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช.
ริทชี,่ จีน เอ. เอส. (2538). โภชนาการเพื่อสุขภาพ: Learning better nutrition (แปลโดย เสาวลักษณ์ ภูมิสนะ).
กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เสฐียรพงษ์ วรรณปก (ผู้แปล). (2537). พุทธวจนะในธรรมบท (พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. *กรณีไม่ทราบผู้แต่งเดิม

หนังสือ: ชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์
เหมือนกัน แต่ต่างชื่อเรื่อง

(แสวง มาละแซม, 2544ก)
(แสวง มาละแซม, 2544ข)
หรือ (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2529ก, 2529ข)

แสวง มาละแซม. (2544ก). คนยองเมืองลาพูน (พิมพ์ครัง้ ที่ 4). เชียงใหม่: จรัสธุรกิจการพิมพ์.
แสวง มาละแซม. (2544ข). คนยองย้ายแผ่นดิน: ประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่น (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

หมายเหตุ. ให้ระบุปีพิมพ์ของแต่ละรายการโดยใส่ตัวอักษร ก, ข, ค, . .
กากับ
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เอกสารการประชุมวิชาการ:
ตีพิมพ์แล้ว

การอ้างอิงในเนื้อหา
(ถิรพัฒน์ วิสัยทอง, 2539)
ศรีศักดิ์ จามรมาน และกนกวรรณ ว่องวัฒนสิน (2542) . . .

(Balakrishnan, 2006)
เอกสารการประชุมวิชาการ:
Proceedings online or Electronic
database

รายการอ้างอิง
ถิรพัฒน์ วิสัยทอง. (2539). บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียุคใหม่. ใน การประชุมวิชาการประจาปี 2539 ครั้งที่ 5 เรื่อง การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (หน้า 25-31). โตเกียว: สานักงานที่ปรึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ สมาคมนักวิชาชีพ
ไทยในญีป่ ุ่น.
ศรีศักดิ์ จามรมาน และกนกวรรณ ว่องวัฒนสิน. (2542). อินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศ. ใน รายงานการประชุมประจาปี ครั้งที่ 16 ของทีป่ ระชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย และการสัมมนาทางวิชาการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 (หน้า 15-41). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.
Balakrishnan, R. (2006, March). Why aren't we using 3D user interfaces, and will we ever? Paper presented
at the IEEE Symposium on 3D User Interfaces. Retrieved January 12, 2015, from
http://dx.doi.org/10.1109/vr.2006.148
Note. Published in IEEE Explore but has doi. Conference is published regularly.

เอกสารการประชุมวิชาการ:
ไม่ตีพิมพ์

(Santhanam, Martin, Goody & Hicks, 2001)

บทความในวารสาร: ตีพิมพ์แล้ว พัชรพิมพ์ เสถบุตร (2551) . . .

ศรีศักดิ์ จามรมาน และกนกวรรณ ว่องวัฒนสิน. (2543, กันยายน). เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา. เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์ของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ.
ชรพิมพ์ เสถบุตร. (2551). พลังน้า-พลังธรรมชาติที่ถูกปรับเปลี่ยน. ผู้จัดการ, 26(292), 136-139.
หมายเหตุ. ให้ทาตัวเอียงที่ชื่อวารสารและปีที่ของวารสาร

บทความในวารสาร: มีเลขรหัส
Digital Object Identifier (DOI)

ปิ่นบุญญา ลามะนา (2555) . . .

ปิ่นบุญญา ลามะนา. (2555). ภาพรวมของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน. MFU
Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 1(2), 68-83. doi:
10.14456/connexion.2012.4

6
ประเภทเอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงในเนื้อหา

รายการอ้างอิง

บทความในวารสาร: สืบค้นใน
อินเตอร์เน็ต

(Thomas & Bosch, 2005)

สมเกียรติ เพ็ญทอง. (2525, มกราคม-กุมภาพันธ์). สื่อดิจิทัลการ์ตูนคณิตศาสตร์. นิตยสาร สสวท., 37(158),
38-39. สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2552, จาก http://www.ipst.ac.th/ magazine/ index.html

นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์:
ตีพิมพ์แล้ว

พรรณวิภา กฤษฎาพงศ์ (2550) . . .

พรรณวิภา กฤษฎาพงศ์. (2550, 14 พฤษภาคม). เม็ดลาไยช่วยชะลอความแก่ บารุงผิวหน้าให้เหี่ยวย่นช้าลง.
ไทยรัฐ, หน้า 7.
หมายเหตุ. กรณีที่นิตยสารหนังสือพิมพ์ ไม่มีเลขปีที่ให้ ระบุเลขหน้าโดยพิมพ์คาว่า หน้า ด้วย และให้ใช้ตัวเอียงที่ชอื่ นิตยสาร
หรือหนังสือพิมพ์

บทความในวารสาร: ไม่ปรากฎ
ชื่อผู้เขียน

(“จากก้าวที่ 1 ถึงปีที่ 9: ก้าวสู่ 1 ทศวรรษแห่งการพัฒนา,”
2550)
หรือ “จากก้าวที่ 1 ถึงปีที่ 9: ก้าวสู่ 1 ทศวรรษแห่งการ
พัฒนา” (2550)

จากก้าวที่ 1 ถึงปีที่ 9: ก้าวสู่ 1 ทศวรรษแห่งการพัฒนา. (2550). จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 3(36),
8-9.

หมายเหตุ. ให้ใส่ชื่อบทความไว้ในเครื่องหมายคาพูด

สิทธิบัตร

(มัณฑนา เอื้อวิทยา, 2542)

มัณฑนา เอื้อวิทยา. (2542, 10 พฤษภาคม). องค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือ. สิทธิบัตรประเทศไทย เลขที่
A61K 35/78.

วิทยานิพนธ์

ทนงศักดิ์ ยินนัยธรรม (2550) ได้ศึกษาค้นคว้า . . .
(ยุวยงค์ หงส์ทอง, 2550)
นามโก้ อันมั่น (2544) ได้ศึกษาพฤติกรรม . .

ทนงศักดิ์ ยินนัยธรรม. (2550). ผลของการเติมเถ้าแกลบที่มีต่อกาลังรับแรงอัดของมอร์ต้าร์. วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เชียงราย.
ยุวยงค์ หงษ์ทอง. (2550). ความพร้อมของระบบโลจิสติกส์ของผูป้ ระกอบการรีสอร์ทในจังหวัดเชียงราย.
การศึกษาโดยอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,
เชียงราย.
นามโก้ อันมั่น. (2544). พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะ
กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านฉาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554. ปัญหาพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ. มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
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เอกสารที่สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2548) . . .
(วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2550)

รายการอ้างอิง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. (2548, มกราคม). คู่มือนักวิจัย. สืบค้นเมือ่ 25 กรกฎาคม 2551, จาก
http://reg.mfu.ac.th/research/pdf%5Cmanual%20 research.pdf
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์. (2550, มีนาคม). โลกร้อนความจริงทีท่ ุกคนต้องรู้. สารคดี, 23(265). สืบค้นเมื่อ 25
กรกฎาคม 2551, จาก http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name= Sections&
op=viewarticle&artid=685
หมายเหตุ. ให้ระบุรายการบรรณานุกรมของเอกสารแต่ละประเภท ตามด้วยวัน เดือนปีที่สืบค้น และ URL ที่ค้น

จุลสาร แผ่นพับ

(มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2549)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. (2549). กองทุนสิรินธรเพื่อพัฒนาครูภาษาจีน [แผ่นพับ]. เชียงราย: มหาวิทยาลัยฯ.

กฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ใน
ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง พ.ศ. 2541 (2541) มี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง พ.ศ. 2541. (2541, 19 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 115, ตอนที่
ข้อกาหนดว่า . . .
65ก, หน้า 1-20.

การสัมภาษณ์

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (2551, 31 มกราคม, สัมภาษณ์) ได้ชี้แจง หมายเหตุ. ไม่ต้องเขียนรายการบรรณานุกรมการสัมภาษณ์ในรายการอ้างอิง ให้ระบุรายละเอียดไว้ในเนื้อหา
ว่า . . .
เท่านั้น
หรือ หมาย (นามแฝง, 2551, 31 มกราคม, สัมภาษณ์) กล่าว
ว่าในขณะนั้น . . . * ในกรณีที่ผู้ตอบไม่ประสงค์จะใช้ชื่อ
นามสกุลจริง

โสตทัศนวัสดุ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2549) . . .
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2549)
(ธีรภาพ โลหิตกุล, 2545)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. (2549). คู่มือการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2549 [ซีดี]. เชียงราย: มหาวิทยาลัยฯ.
ธีรภาพ โลหิตกุล. (2545). อลังการปราสาทขอมนครวัด นครธม [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ: จิณดาอีเลคทรอนิคส์
พับลิชชิ่ง.
หมายเหตุ. ให้ระบุประเภทของโสตทัศนวัสดุไว้ในวงเล็บเหลี่ยม [ . . .]
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รายการอ้างอิง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. (2549). รายงานประจาปี 2549 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. เชียงราย:
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

ภาพ

หมายเหตุ. . . . (ถ้ามี)
ที่มา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2549, หน้า 575)
ภาพที่ 2.1 MFU Grows Green

ตาราง

สานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. (2557). คู่มือการทาวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557. เชียงราย: สานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

ตารางที่ 2.1 คาเต็มและอักษรย่อ
คาเต็ม
ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์
ไม่ปรากฎเมืองที่พิมพ์
ไม่ปรากฎสานักพิมพ์

อักษรย่อ
ม.ป.ป.
ม.ป.ท.
มงป.พ.

หมายเหตุ. . . . (ถ้ามี)
ที่มา สานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2557, หน้า 139)
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การอ้างอิงหลายงานในวงเล็บ (จินตนา เนียมเปีย, 2522; เพ็ญจันทร์ สุนทราจารย์, 2525; อภิญญา
กังสนารักษ์, 2530)
เดียวกัน

รายการอ้างอิง
เรียงรายการอ้างอิงตามอักษร ก-ฮ

หมายเหตุ. ให้เรียงตามลาดับอักษรชื่อผู้เขียนคนแรก คั่นระหว่าง
รายการด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)
การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มีผู้อื่น
อ้างไว้แล้ว

ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (2527, อ้างถึงใน กัลญรัตน์ อินตายวง, 2544, หน้า
10) ได้ให้ความหมาย . . .

ทวีทอง หงส์วิวัฒน์. (2527). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษา
นโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล. อ้างถึงใน กัลญารัตน์ อินตายวง. (2544). การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ชุมชนสามแห่ง ของภาคเหนือตอนบน (หน้า 10). เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย
หมายเหตุ. ผู้เขียนควรใช้แหล่งข้อมูลจากแหล่งเดิมให้มากที่สุด แต่หาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
มีความจาเป็น ไม่สามารถหาเอกสารได้ ให้ระบุแหล่งข้อมูลเดิมเท่าที่จะ
สามารถค้นได้ การอ้างถึงแหล่งข้อมูลที่มีผู้อื่นอ้างไว้แล้ว ให้ใช้คาว่า
อ้างถึงใน หลังชื่อผู้แต่งเอกสารเดิม

ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์ (ม.ป.ป.)
ไม่ปรากฎเมืองที่พิมพ์ (ม.ป.ท.)
ไม่ปรากฏสานักพิมพ์ (ม.ป.พ.)

สมหมาย ใจดี (ม.ป.ป.)

สมหมาย ใจดี. (ม.ป.ป.). การใช้อักษรย่อและการเว้นวรรค. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
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2. การอ้างอิงโดยใช้ตัวเลขในวงเล็บเหลี่ยม
การอ้างอิงโดยระบุหมายเลข เป็นการอ้างโดยระบุหมายเลขของเอกสารที่ต้องการอ้างไว้ในเนื้อหาที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความ
1) ใส่หมายเลขไว้ในวงเล็บเหลี่ยม ( [ ] ) เริ่มจากหมายเลข 1, 2, 3 . . . ไปตามลาดับจนจบเล่ม
2) หากมีการอ้างซ้าก็ให้อ้างหมายเลขเดิมซ้าได้อีก
3) รายการอ้างอิงท้ายเล่มก็ให้จัดเรียงตามลาดับการอ้างอิงในเนื้อหา โดยไม่ต้องเรียงลาดับอักษร
ตัวอย่าง: ในเนื้อหา
การศึกษาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนและทุกฝ่าย การรวมพลังจากบุคคล ต่าง ๆ ในสังคมร่วมแสดงความคิดเห็น [1] และกาหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป สถานศึกษากับชุมชนนั้นมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีต [2] แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังคงมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน อีกทั้งจะต้องประสานร่วมมือกัน จึงจะทาให้ปรัชญา
ของการศึกษาบรรลุเป้าหมาย [3, 4]
ตัวอย่าง: ในรายการอ้างอิง
[1] Cavusoglu, Huseyin. (2003). The economics of information technology security. Doctoral Dissertation. University of Texas at Dallas.
[2] ปรีชา อุปโยคิน และธีระศักดิ์ มูลสาร. (2543). สถานะสุขภาพชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
[3] แสงโสม เกษมศรี, ม.ร.ว. และวิมล พงศ์พิพัฒน์. (2513). ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2325-2394. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์
ไทย สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

