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การอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงส าหรับวารสารครุศาสตร์สาร  
 

การเขียนช่ือผู้แต่งไม่ต้องลงคํานาํหน้านามตําแหน่งทางวิชาการคําเรียกทางวิชาชีพและตําแหน่งยศตา่ง ๆ (ยกเว้น มี
ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์)  

ผู้เขียน 1 คน 
ช่ือ/สกุล./(ปีพิมพ์)./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
ผู้เขียน 2 คน 
ช่ือ/สกุล,/และช่ือ/สกลุ./(ปีพิมพ์)./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งท่ี)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
ผู้เขียน ต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป 
ผู้ช่ือ/สกลุ,/ช่ือ/สกุล,/…และช่ือ/สกุล./(ปีพิมพ์)./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

เคร่ืองหมาย / หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
 

1. การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบของ APA (American Psychology Association) 
 ผู้แต่ง 1 คน 

ไทย: ช่ือ/สกุล/(ปี) หรือ (ช่ือ/สกุล,/ปี) 
อังกฤษ: สกุล/(ปี) หรือ (สกุล,/ปี) 

 ตัวอย่าง :  
ธิดารัตน์ ตันนริัตร์ (2557) ได้วิจัยเรื่อง......และกําหนดระยะทําการวจิัย (กิตติศักดิ์ ศรีแสง, 2546) 

 ผู้แต่ง 2 คน 
ไทย: ช่ือ/สกุล/และช่ือ/สกลุ/(ปี) หรือ (ช่ือ/สกุล/และช่ือ/สกลุ,/ปี) 
อังกฤษ: สกุล/and/สกลุ/(ปี) หรือ (สกลุ/& /สกุล,/ปี) 

 ตัวอย่าง :  
สุพร ชัยเดชสรุิยะ และ พัชรีวรจรสัรังส ี(2554) กล่าวถึง... 
...และมหาวิทยาลัยตามแนวคิดของ Bernard and Krupat (1994) ประกอบ... 
…การยอมรบักฎระเบียบ (Patton & Wang, 2012) 
Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003) 

 ผู้แต่ง 3-5 คน 
ไทย: ช่ือ/สกุล,/ช่ือ/สกุล,/และช่ือ/สกุล/(ปี) หรือ (ช่ือ/สกุล,/ช่ือ/สกุล,/และช่ือ/สกลุ,/ปี) 
อังกฤษ: สกุล,/สกุล,/and/สกุล/(ปี) หรือ (สกุล,/สกุล,/& /สกุล,/ปี) 

 ตัวอย่าง :  
อวยพร เรืองตระกูล, ภิรดีวัชรสินธุ์, และ อรอุมา เจริญสุข (2551) กล่าวถึง... 
Vrochidis, Moumtzidou, and Kompatsiaris (2012) กล่าวถึง  
...ทั้งสิทธิบัตร (Vrochidis, Moumtzidou, & Kompatsiaris, 2012) จึงเป็น... 
* กรณีที่มีผู้เขียนตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป ให้เขียนครบทุกคนในคร้ังแรก ส่วนการอ้างถึงคร้ังต่อมาให้ใส่เฉพาะ

สกุลของผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วย et al. 
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2. เอกสารอ้างอิง (Bibliography) 
การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้รูปแบบของ APA (American Psychology Association) ตัวอย่าง ดังนี ้

2.1 หนังสือ 
 ผู้แต่ง 1 คน 

ไทย: ช่ือ/สกุล./(ปีพิมพ)์*./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งท่ี)**./สถานท่ีพิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
อังกฤษ: สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีพิมพ์)./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งท่ี)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานักพิมพ์.*** 

 ตัวอย่าง :  
  วิธาน ฐานะวุฑฒ์. (2547). หัวใจใหม-่ชีวิตใหม่. เชียงราย: ปติิศึกษา.  

Nickerson, R. S. (1999). 20 Enhancing Creativity. Handbook of creativity. Cambridge: UK 
Cambridge University Press. 

*กรณีไม่ปรากฏปีที่พิมพ ์ให้ใส ่(ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)  
** กรณีพมิพ์ครั้งท่ี 1 ไม่ต้องระบคุรั้งที่พิมพ ์ 
*** กรณไีม่ปรากฏเมืองหรือสํานักพิมพ์ ให้ใส่ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) 

 ผู้แต่ง 2 คน 
ไทย: ช่ือ/สกุล/และ/ช่ือ/สกุล./(ปีพิมพ์)./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งท่ี)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานักพิมพ.์ 
อังกฤษ: สกุล,/อักษรย่อช่ือ.,/&/สกุล,/ช่ือ./(ปีพิมพ์)./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งท่ี)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานักพิมพ ์

 ตัวอย่าง :  
ศศิลักษณ์ขยันกิจ และ บุษบง ตันติวงศ์. (2559). การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย: แนวคิดและการ

ปฏิบัติเพื่อสนบัสนุนการเรยีนรู้. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
Steinberg, L., & Darling, N. (2017). Parenting style as context: An integrative model. London: Routledge. 

 ผู้แต่ง 3-7 คน 
ไทย:    ช่ือ /สกุล ,/ช่ือ /สกุล ,/ช่ือ /สกุล ,/ช่ือ /สกุล ,/ช่ือ /สกุล ,/ช่ือ /สกุล ,/และ/ช่ือ /สกลุ ./ 

(ปีพิมพ)์./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งท่ี)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานักพิมพ.์ 
อังกฤษ: สกุล ,/อักษรย่อช่ือ .,/สกุล ,/อักษรย่อช่ือ .,/สกุล ,/อักษรย่อช่ือ .,/สกุล ,/ อักษรย่อช่ือ .,/ 

สกุล ,/อักษรย่อช่ือ .,/สกุล ,/อักษรย่อช่ือ .,/&/สกุล ,/ อักษรย่อช่ือ ./(ปีพิมพ)์./ 
ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งท่ี)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานักพิมพ ์

 ตัวอยา่ง :  
พชร สันทัด, สุรชาติณ หนองคาย, สมาน งามสนิท, ฐนันดร์ศักดิ์บวรนันทกุล, เชษฐรัชดา พรรณาธิกุล, กฤษฎิ์

สถิตย์วัฒนานนท์, และ ประยงค์เต็มชวาลา. (2557). ศาสตร์ และศลิป์การบริหารการ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมคณุธรรม.  

Ary, D., Jacobs, L. C., Irvine, A. K. S., & Walker, D. A. (2018). Introduction to research in 
education. Boston, MA: Cengage Learning. 

 ผู้แต่ง 7 ขึ้นไป  ให้ใส่ช่ือและสกุลของผู้แต่งคนที่ 1-6 ตามด้วยเครื่องหมาย , ... ก่อนช่ือคนสุดท้าย 
ไทย: ช่ือ /สกุล ,/ช่ือ /สกุล ,/ช่ือ /สกุล ,/ช่ือ /สกุล ,/ช่ือ /สกุล ,/ช่ือ /สกุล ,/และ/ช่ือคนสุดท้าย /สกุลคน

สุดท้าย ./(ปีพิมพ)์./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งท่ี)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานักพิมพ.์ 
อังกฤษ: สกุล ,/อักษรย่อช่ือ .,/สกุล ,/อักษรย่อช่ือ .,/สกุล ,/อักษรย่อช่ือ .,/สกุล ,/ อักษรย่อช่ือ .,/ 

สกุล ,/อักษรย่อช่ือ .,/สกุล ,/อักษรย่อช่ือ .,/&/สกุลคนสุดท้าย,/ อักษรย่อช่ือคนสุดท้าย./       
(ปีพิมพ)์./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งท่ี)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานักพิมพ ์
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 ตัวอย่าง :  
จิราภา เต็งไตรรตัน,์ นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน), รัจรีนพเกต,ุ รัตนา ศิริพานิช, วารุณ ีภูวสรกลุ, ศรีเรือน แก้ว

กังวาล, ... อุบลวรรณา ภวกานันท์. (2555). จิตวิทยาทั่วไป (พิมพ์ครั้งท่ี 7). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  

Berman, A., Snyder, S. J., Levett-Jones, T., Dwyer, T., Hales, M., Harvey, N., ... Stanley, D. 
(2012). Kozier and Erb's fundamentals of nursing (2nd ed.). Frenchs Forest, Australia: 
Pearson Australia. 

 
2.2 หนังสือ (ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส)์ 

ไทย: ช่ือ/สกุล./(ปีพิมพ)์./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งท่ี)./สืบค้นจาก/URL 
อังกฤษ: สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีพิมพ์)./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งท่ี)./Retrieved from/URL 

 ตัวอย่าง :  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอาย ุต่ ากว่า 3-5 ปี. 

สืบค้นจาก http:/drive.google.com/file/d/1HiTwiRh1Er73h VYIMh1cYWzQiaNl_Vc/view 
 Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). Ethics and politics in early childhood education. Retrieved 

from https:/epdf.tips/ethics-and-politics-in-earlychildhood-education-contesting-
early-childhood.html 

2.3 บทในหนังสือ 
ไทย: ช่ือ/สกุล./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทหรือช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ช่ือหนังสือ/ 

(น./เลขหน้า)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานกัพิมพ์. 
อังกฤษ: สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทหรือช่ือบทความ./In/ช่ือบรรณาธิการ/ 

(Ed. หรือ Eds.),/ช่ือหนังสือ/(pp./เลขหนา้)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
 ตัวอย่าง :  

จุมพล พูลภัทรชีวิน. (2540). การวิจัยอนาคตแบบ EDRF. ใน ทิศนา แขมมณ ีและ สร้อยสน สกลรักษ(์บ.ก.), 
แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา (น. 1-18). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.  

Bornstein, M. H., Hahn, C. S., Suwalsky, J. T. D., & Haynes, O. M. (2003). Socioeconomic status, 
parenting, and child development: The hollingshead four-factor index of social 
status and the socioeconomic index of occupations. In M. H. Bornstein & H. B. Robert 
(Eds.), Monographs in parenting series. socioeconomic status, parenting, and child 
development (pp. 29–82). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

กรณีที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง ให้ใส่ช่ือเรื่องแทน ตัวอย่าง แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544….. 
2.4 บทความในวารสาร 

ไทย: ช่ือ/สกุล./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/เลขของปีท่ี(เลขของฉบับท่ี),/เลขหน้า.* 
อังกฤษ: สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/เลขของปีท่ี(เลขของฉบับท่ี),/ 

เลขหน้า.* 
  
  

https://epdf.tips/ethics-and-politics-in-earlychildhood-education-contesting-early-childhood.html
https://epdf.tips/ethics-and-politics-in-earlychildhood-education-contesting-early-childhood.html
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ตัวอย่าง :  
ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์. (2562). พฤติกรรมเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอนหรือผลงานสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาครู. ครุศาสตร์สาร, 13(2), 183-196. 
Tannirat, T. (2020). From Angry Bird Application to STEM Activities in Real Life. International 

Journal of Advanced Science and Technology. 29(7s), 878-883. 
Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between 

perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 
2(2), 38-48. Retrieved from http:/ojs.lib.swinedu.au/index.php/ejap  

* กรณีที่เป็นเอกสารออนไลน ์ต่อจากเลขหน้า. ใหเ้ติม สืบค้นจาก/ URL หรือ Retrieved from/URL 
2.5 บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (มีเลข doi) 

ไทย: ช่ือ/สกุล./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/เลขของปีท่ี(เลขของฉบับท่ี),/เลขหน้า./doi:xxx 
อังกฤษ: สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/เลขของปีท่ี(เลขของฉบับท่ี),/ 

เลขหน้า./doi:xxx 
 ตัวอย่าง :  

Vrochidis, S., Moumtzidou, A., & Kompatsiaris, I. (2012). Concept-based patent image 
retrieval. World Patent Information, 34(4), 292-303. doi:10.1016/j.wpi.2012.07.002 

2.5 หนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน ์
ไทย: ช่ือ/สกุล./(ป,ี/วัน/เดือน)./ช่ือคอลมัน์./ช่ือหนังสือพิมพ,์/เลขหน้า.* 
อังกฤษ: สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ป,ี/เดือน/วัน)./ช่ือคอลัมน.์/ช่ือหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.* 

 ตัวอย่าง :  
พงษ์พรรณ บุญเลิศ. (2561, 15 สงิหาคม). เดลินิวส์วาไรตี้: ‘สื่อพิพิธภัณฑ์’ เชื่อมยุคสมัย เข้าถึงด้วย ‘มิติ

ใหม่’ อินเทรนด์. เดลินิวส,์ 4.  
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Times. 

Retrieved from http:/www.nytimes.com 
2.6 วิทยานิพนธ ์

ไทย: ช่ือ/สกุล./(ปีท่ีเผยแพร)่./ช่ือวิทยานิพนธ/์(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎบีัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ 
/ปริญญามหาบัณฑิต,/ช่ือมหาวิทยาลัย)./สืบค้นจาก/URL 

อังกฤษ: สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีท่ีเผยแพร)่./ช่ือวิทยานิพนธ/์(Doctoral Dissertation or/Master’s  
Thesis,/ช่ือมหาวิทยาลัย)./Retrieved from/URL 

 ตัวอย่าง :  
ธิดารัตน์ ตันนริัตร์. (2561). รูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวคดิการแก้ปัญหาด้วยสารสนเทศร่วมกับการ

เสรมิการเรียนรู ้และกระบวนการ Z TO A เพื่อสร้างผลงานสร้างสรรค์. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย). สืบค้นจาก http:/tdc.thailis.or.th/tdc  

Bruckman, A. (1997). MOOSE crossing: Construction, community, and learning in a networked 
virtual world for kids (Doctoral Dissertation, Massachusetts Institute of Technology). 
Retrieved from http:/wwwstatic.cc.gatech.edu/~asb/thesis/ 

  

http://www.nytimes.com/
http://wwwstatic.cc.gatech.edu/~asb/thesis/
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2.7 รายงานวิจัย 
ไทย: ช่ือ/สกุล./(ปีท่ีเผยแพร)่./ช่ือเรื่อง/(รายงานผลการวิจัย)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานักพิมพ.์ 
อังกฤษ: สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีท่ีเผยแพร)่./ช่ือเรื่อง/(Research Report)./สถานท่ีพิมพ์: /สํานักพิมพ.์ 

 ตัวอย่าง :  
ธิดารัตน์ ตันนริัตร.์ (2563). แนวทางการส่งเสริมการสรา้งสื่อการเรียนการสอน ส าหรบัข้าราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร (7 เขต: เขตคลองสาน เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตตลิ่ง
ชัน เขตบางแคและเขตทุ่งครุ) (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา. 

Lipsey, M. W., Farran, D. C., & Hofer, K. G. (2015). A randomized control trial of a statewide voluntary 
prekindergarten program on children’s skills and behaviors through third grade (Research 
Report). Nashville, TN: Vanderbilt University, Peabody Research Institute. 

2.8 เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ (เอกสารประกอบการเรียน) 
ไทย: ช่ือ/สกุล./(ปี)./ช่ือเอกสาร./เอกสารที่ไมไ่ด้ตีพมิพ์,/คณะ,/มหาวิทยาลัย,/เมือง,/ประเทศ. 
อังกฤษ: สกุล/อักษรย่อช่ือผู้เขียน./(ปี)./ช่ือเอกสาร./Unpublished manuscript,/คณะ,/มหาวิทยาลยั,/ 

เมือง,/ประเทศ. 
 ตัวอย่าง :  

อัญญมณี บุญซื่อ. (2556). การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย . เอกสารไม่ได้
ตีพิมพ์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 
ประเทศไทย. 

Blackwell, E., & Conrod, P. J. (2003). A five-dimensional measure of drinking motives. 
Unpublished manuscript, Department of Psychology, University of British Columbia, 
Vancouver, Canada. 

2.9 จุลสาร แผ่นพับ และเอกสารอัดส าเนา 
ประเภทของสิ่งพิมพ์  

[จุลสาร] >> [Pamphlet]  
[แผ่นพับ] >> [Brochure]  
[เอกสารอดัสําเนา] >> [Mimeograph] 
ช่ือ/สกุล./(ปี)./ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งท่ี)/[ประเภทของสิ่งพิมพ์]./สถานที่พิมพ:์/ สํานักพิมพ.์ 

 ตัวอย่าง :  
ปัทมศิริ ธีรานรุักษ์ จารุชัย นิวัฒน์ และ สมพงษ์ จิตระดับ. (2553). วัยอนุบาล: (อาย3ุ ปีขึ้นไป-6 ปี) [จุลสาร]. 

กรุงเทพฯ: ยูนิเซฟ.  
Sarah Thomas Communications [STCOM]. (n.d.) Transition from home into preschool: Ideas for 

best practice [Brochure]. Norfolk: (n.p.) 
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2.10 เว็บไซต์ 
ไทย: ช่ือ/สกุลผู้เขียน./(ป,ี/วัน/เดือนที่เผยแพร)่./ช่ือบทความ./สืบค้นจาก/URL 
อังกฤษ: สกุล,/อักษรย่อช่ือผู้เขียน./(ป,ีเดือน/วันท่ีเผยแพร)่./ช่ือบทความ./Retrieved from/URL 
* กรณีที่ไมม่ีวันท่ีเผยแพร่ปรากฏ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)  
* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรอื ค.ศ. ให้ใส่แค่ (ปี) เท่านั้น 

 ตัวอย่าง :  
ธิดารัตน์ ตันนริัตร.์ (2563, 2 เมษายน). กฎหมาย:พระราชบัญญตัิการศึกษา. สืบค้นจาก 

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-a.pdf 
Sullivan, D. (n.d.). Easing into preschool. Retrieved from https:/www.parenting.com/article/easing-

into-preschool-21354399 
กรณีที่ไม่มีช่ือผู้เขยีน 

ไทย: ช่ือเรื่อง./(ป,ี/วัน/เดือนที่เผยแพร)่./สืบค้นจาก/URL 
อังกฤษ: Title./(ปี,/เดือน/วันทีเ่ผยแพร)่./Retrieved from/URL 

 ตัวอย่าง :  
เส้นทางความสุข: การสมัผสัธรรมชาติ. (2559, 9 มกราคม). สืบค้นจาก 

http:/happinessisthailand.com/2016/01/เส้นทางความสุข-การสัมผ/ 
Preschool Prep: How to Prepare Your Toddler for Preschool. (2010, February 8). Retrieved from 

https:/www.zerotothree.org/resources/78-preschool-prephow-to-prepare-your-
toddler-for-preschool 

2.11 ราชกิจจานุเบกษา 
ไทย: ช่ือกฎหมาย./(ป,ี/วัน/เดือน)./ราชกิจจานุเบกษา./เลม่/ตอนท่ี./หนา้/เลขหนา้. 

 ตัวอย่าง :  
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561. (2561, 10 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. 

เล่ม 135 ตอนท่ี 33. หน้า 1-18. 
  

http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/Act/acteng/01/0101-a.pdf
https://www.parenting.com/article/easing-into-preschool-21354399
https://www.parenting.com/article/easing-into-preschool-21354399
http://happinessisthailand.com/2016/01/เส้นทางความสุข-การสัมผ/
https://www.zerotothree.org/resources/78-preschool-prephow-to-prepare-your-toddler-for-preschool
https://www.zerotothree.org/resources/78-preschool-prephow-to-prepare-your-toddler-for-preschool
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บรรณานุกรม 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ตําราและเอกสารทางวิชาการ. (2561). การอ้างอิงสารสนเทศตาม “Publication Manual 
of the American Psychilogical Association”. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association 

(6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association. 


