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ให้ใช้ระบบการอ้างอิงสารสนเทศตาม Publication Manual of the American Psychological 
Association (7th Edition) ซึ่งเป็นวิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี หากมีทั้งรายการภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะต้อง
แยกเป็นรายการสิ่งพิมพ์ภาษาไทยก่อน ตามด้วยภาษาอังกฤษ  ในการพิมพ์บรรทัดที่สองและต่อ ๆ ไปของรายการ
เดียวกันให้ย่อหน้าเข้าไปหนึ่งแท็บปกติ (ประมาณ 0.5 นิ้ว) โดยให้ลงรายการดังนี้ 

 
1. หนังสือ (Books) 
ชื่อ นามสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
นงนุช วณิตย์ธนาคม, พจนา ศรีบุรี, สิริยา ยังฉิม, มาลี เมฆาประทีป และบงกชวรรณ สุตะพาหะ. (2545). ราวิทยา 

(พิมพ์ครั้งที่ 2). บี พี บุคเซนเตอร์. 
ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์. (2555). เคมีวิเคราะห์ (พิมพ์ครั้งที่ 13). ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
 
2. วารสาร (Journals) 
   2.1 บทความในวารสารแบบรูปเล่ม/อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีเลข DOI 
ภาษาไทย 
ชื่อ สกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่หรือเล่มที(่ฉบับที่), เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
ตัวอย่าง 
สุธิดา รอกกระโทก, สุดชล วุ้นประเสริฐ, แหวนพลอย จินากูล และฐิติพร มะชิโกวา. (2564). ผลของ

ไดโอดเปล่งแสงต่อความงอกของเมล็ด และการสะสมปริมาณฟีนอลิกในต้นอ่อนพืช. วารสารวิทยาศาสตร์ 
มข., 49(1), 127-133. 

ภาษาอังกฤษ 
สกุล, อักษรย่อชื่อต้น. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่หรือเล่มที(่ฉบับที่), เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
ตัวอย่าง 
Kengkhetkit, N., & Wongpreedee, T. (2021). Physical and Mechanical Properties of Natural Rubber 

Composites Filled with Rice Husk and Rice Straw. SNRU Journal of Science and 
Technology, 13(3), 86-95. 

 
 
 



   2.2 บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเลข DOI 
ตัวอย่าง 
Abdullatypov, A. 2020. Hup-Type Hydrogenase of Purple Bacteria: Homology Modeling and 

Computational Assessment of Biotechnological Potential. International Journal of 
Molecular Sciences, 21(1), 366. https://doi.org/10.3390/ijms21010366 

 
หมายเหตุ:  
ในกรณีที่บทความได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ แต่ยังไม่ระบุฉบับของวารสาร (Article in press) ให้ใส่ค าว่า   in 

press ในต าแหน่งปีที่พิมพ์ ดังตัวอย่าง 
Meesuk, S., & Wathanakul, W. (in press). Diversity of Dimorphic Fungi in Chiang Daew Cave. 

ScienceAsia. 
 
3. รายงานการประชุมเชิงวิชาการ (Proceeding) 
   3.1 ในรูปแบบรูปเล่มหนังสือ 
ภาษาไทย 
ชื่อ สกุล. (ปี). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก.), ชื่อหัวข้อการประชุม (ถ้ามี). ชื่อการประชุม (น. เลขหน้า). 

ฐานข้อมูล (สถานที่จัดงาน).  
ตัวอย่าง 
กรีฑา ภูผาดแร่ และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2557). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์

พอลิเมอร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคนิคท านาย -สังเกต-อธิบาย. ใน 
อุษาวดี ตันติวรานุกรักษ์ (บ.ก.), การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย  (น. 20-25). 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

พัชราภา ตันติชูเวช. (2553). การศึกษาทั่วไปกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  
ศึกษาโดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย. ใน ศิริชัย กาญจนวาสี (บ.ก.), การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ไทย. การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ (น.97–102). คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

 
 
 
 



ภาษาอังกฤษ 
สกุล, อักษรย่อชื่อต้น. (ปี). ชื่อเรื่อง. In ชื่อบรรณาธิการ (Ed. หรือ Eds.), ชื่อหัวข้อการประชุม. ชื่อการประชุม 

(pp. เลขหน้า). ฐานข้อมูล.  
ตัวอย่าง 
Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi–touch surface usingmultiple 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       

หมายเหตุ: กรณีท่ีมีเลข DOI หรือ URL ให้เติมต่อท้ายจากฐานข้อมูล        
    3.2 ในรูปแบบวารสาร 
ภาษาไทย 
ชื่อ สกุล. (ปี). ชื่อเรื่อง: ชื่อเรื่องย่อย. ชื่อวารสาร, ปีที่หรือเล่มที(่ฉบับที่), เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.URL 
ภาษาอังกฤษ 
สกุล, อักษรย่อชื่อต้น. (ปี). ชื่อเรื่อง: ชื่อเรื่องย่อย. ชื่อวารสาร, ปีที่หรือเล่มที่(ฉบับที่), เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

URL 
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 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: 
วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ. (2563, 20 สิงหาคม). การเขียนอ้างอิงแบบ APA 7th. Active Learning: Learning for 

All. https://web.rmutp.ac.th/woravith/?page_id=1840 


