การเขียนเอกสารอางอิงและการอาง ใชระบบ APA มีหลักเกณฑดังนี้
ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ และปที่ (volume) ใชตัวเอน และไมใชชื่อยอ
เขียนชื่อผูแตงโดยขึ้นตนดวย last name ตามดวยจุลภาค (,) และชื่อยอตามดวยมหัพภาค (.)
ชื่อไทยขึ้นตนดวยชื่อตัว ตามดวยนามสกุล
กรณีผูแตงมากกวาหนึ่งคน ใหเขียนชื่อผูแตงทั้งหมดทุกคน คั่นระหวางชื่อดวยจุลภาค(,) และ ใสเครื่องหมาย &
กอนชื่อสุดทาย
· ถาไมมีชื่อผูแตง ใหขึ้นตนดวยชื่อเรื่อง หรือชื่อวารสาร หรือชื่อหนังสือ ตามดวยปที่พิมพ
· ถาผูแตงเปนหนวยงาน หรือองคกร ใหใชชื่อหนวยงานหรือองคกรแทนชื่อผูแตง
· เรียงลําดับรายการตามตัวอักษรชื่อผูแตง และมีเลขลําดับที่ 1, 2, 3...กํากับ
· รายการที่มีทั้งเอกสารภาษาไทยและอังกฤษ ใหนําขอมูลภาษาไทยขึ้นกอน
· รายการภาษาอังกฤษพิมพโดยใช Single space
· บรรทัดที่สองและบรรทัดตอๆไปของแตละรายการใหยอหนาเขามา 5-7 ตัวอักษร หรือประมาณครึ่งนิ้ว
· การอาง- อางโดย(ชื่อผูแตง, ปที่พิมพ) หรือชื่อผูแตง (ปที่พิมพ)
· ไมอางโดยใชคําวา “และคณะ” หรือ “และคนอื่นๆ” หรือ et al. ไมวาจะมีผูแตงกี่คน ยกเวนกรณีอางในเนื้อเรื่องที่มีผูแตง
ตั้งแตสามถึงหาคนขึ้นไปและหลังจากไดมีการอางครั้งแรกไวกอนหนานั้นแลว หรือการอางที่มีผูแตงตั้งแตหกคนขึ้นไป
· การอางจากวารสารและนิตยสารใหระบุหนาแรกถึงหนาสุดทาย โดยไมใชคํายอ “p.” หรือ “pp.” นอกจากหนังสือ
· การติดตอสวนตัวโดยสื่อใดๆก็ตาม สามารถอางอิงไดในเนื้อเรื่อง แตตองไมมีการระบุไวในรายการเอกสารอางอิง
เพราะผูอื่นไมสามารถติดตามขอมูลเหลานี้ได
· การอางจาก website ใหระบุวัน เดือน ปที่พิมพ ถาไมปรากฎใหอางวันที่ทําการสืบคน
และระบุ URL ใหชัดเจน ถูกตอง เมื่อจบ URL address หามใสจุด (.) ขางทาย
· website ไมบอกวันที่ ใหระบุ n.d.
·
·
·
·

รูปแบบและตัวอยางการอางอิงจากสิ่งพิมพตางๆ
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2. หนังสือ
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3. รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ: ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรวมเรื่องรายงานการประชุม, วัน เดือน ป สถานที่จัด. เมืองที่พิมพ:
สํานักพิมพ.
ตัวอยาง: กรมวิชาการ. 2538. การประชุมปฏิบัติการรณรงคเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน, 25-29 พฤศจิกายน 2528 ณ
วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพฯ: ศูนยพัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self:
Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on
Motivation: Vol. 38. Perspectives on Motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of
Nebraska Press.

4. บทความจากหนังสือพิมพ
รูปแบบ: ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ, เดือน, วันที่). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ, หนาที่นํามาอาง.
ตัวอยาง: สายใจ ดวงมาลี. (2548, มิถุนายน 7) มาลาเรียลาม3จว.ใตตอนบน สธ.เรงคุมเขมกันเชื้อแพรหนัก.
คม-ชัด-ลึก, 25.
Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore
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5. วิทยานิพนธ
รูปแบบ: ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ. ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ, สถาบันการศึกษา. เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ.
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Darling, C. W. (1976). Giver of due regard: the poetry of Richard Wilbur. Unpublished
doctorial dissertation, University of Conecticut, Storrs, CT.
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