หนังสือทั่วไป
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง /ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). /สถานที่พิมพ์:/
////////สานักพิมพ์.
ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์. (2548). ใต้ทะเลมีความรัก ภาคสาม: หลังคลื่นอันดามัน.
ผู้แต่ง 1 คน
กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์.
ผู้แต่ง 2 คน
นิพนธ์ วิสารทานนท์ และ จักรพงษ์ เจิมศิริ. (2541). โรคผลไม้. กรุงเทพฯ: สานักวิจัย
และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6.
ผู้แต่ง 3-7 คน
หิรัญ หิรัญประดิษฐ์, สุขวัฒน์ จันทรปรณิก และ เสริมสุข สลักเพ็ชร. (2540).
เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้แต่ง 8 คนขึ้นไป นพรัตน์ เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห์, พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์, ชยุตม์ สุขทิพย์, ปรีชา
วิทยพันธุ์, จีรศักดิ์ แสงศิร,ิ … ดาริน รุ่งกลิ่น. (2552). ระบบสารสนเทศทั้ง
ภูมิศาสตร์ลุ่มน้้าปากพนัง: การจัดการพื้นที่ป่าต้นน้้าในลุ่มน้้าปากพนังเพื่อ
รักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ผู้แต่งเป็นสถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา. (2552). บทคัดย่อชุดโครงการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
หนังสือแปล
สตีเวนสัน, วิลเลี่ยม. (2536). นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. แปลจาก A Man Called
Intrepid. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.
พิทยา ว่องกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ:
ผู้รวบรวมหรือ
บรรณาธิการ
โครงการวิถีทรรศน์.
ไม่ปรากฏ
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544. (2542). กรุงเทพฯ: สานักงาน
นามผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี.
ไม่ปรากฏเมืองที่ ให้ใส่ [ม.ป.ท.] สาหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.p.] สาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ
พิมพ์/สานักพิมพ์
หรือไม่ปรากฏ ให้ใส่ [ม.ป.ป.]. สาหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.d.]. สาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ
ปีที่พิมพ์
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รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edi tion

รูปแบบ

รูปแบบ

รูปแบบ

บทความในหนังสือ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ
////////(ครั้งที่พิมพ์), เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์:/
////////สานักพิมพ์.
เสาวณีย์ จาเดิมเผด็จศึก. (2534). การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. ใน
สมศักดิ์ โล่ห์เลขา, ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒชัย และ มนตรี ตู้จินดา (บรรณาธิการ),
อิมมูโนวิทยาทางคลีนิคและโรคภูมิแพ้. (น. 99-103). กรุงเทพฯ: วิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.
วารสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),/เลขหน้าทีป่ รากฎ.
กุลธิดา ท้วมสุข. (2538). แหล่งสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,
13(2), 1-13.
นิตยสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,เดือนที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),/
////////เลขหน้าที่ปรากฏ.
ส้มโอมือ. (มีนาคม 2545). อาหารบารุงสมอง. Update, 20(210), 37-40.

รูปแบบ

หนังสือพิมพ์
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,เดือนที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,/ปีที่ (ฉบับที่),/
////////เลขหน้าทีป่ รากฎ.

รูปแบบ

รูปแบบ

วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
//////// หรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา).
ช่อเพ็ญ นวลขาว. (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับแบบ
แผนการผลิตและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ศึกษากรณีชุมชนขนาบนาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์).
สื่อโสตทัศน์และสื่ออื่น ๆ
ชื่อผู้จัดทา (หน้าที่)./(ปีที่ผลิต)./ชื่อเรื่อง. /[ลักษณะของสื่อ]. /สถานที่ผลิต: หน่วยงานที่
เผยแพร่.
อยุธยา: สมเด็จพระนารายณ์มหาราช. (2540). [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ: ทิชชิ่งทอยส์.
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ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริกา. เดลินิวส์, น. 6.

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เผยแพร่ทั้งฉบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]./ชื่อวารสาร,/ปีที่
//////// (ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฎ.
(ใช้คาว่า [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์] สาหรับเอกสารภาษาไทย และคาว่า [Electronic
version] สาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ)
เจษฎา นกน้อย และ วรรณภรณ์ บริพันธ์. (2552). การตลาดทางอินเทอร์เน็ต: โอกาส
ทางเลือกและความท้าทาย [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารบริหารธุรกิจ,
32(121), 34-52.
บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีท/ี่ (ฉบับที่),/เลขหน้า-เลขหน้า.
/////////doi:xxxx
Roger L. C. & Richard, L. H. (2010). Calcium-Permeable AMPA receptor
dynamics mediate fear ,memory erasure. Science, 330(6007),
1108-1112. doi:10.1126/science.1195298
บทความที่สืบค้นได้จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีท/ี่ (ฉบับที่),/เลขหน้า-เลขหน้า./URL
/////////ของวารสาร
Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Swope, K. (2011, January). The
holdout problem and urban sprawl: Experimental evidence.
Journal of Urban Economics. 69(1), 72. Retrieved from
http://journals.elsevier.com/00941190/journal-of-urban-economics/

Hanegraaff, W. (2005). New Age movement. In L. Jones (Ed.),
Encyclopedia of religion. Retrieved from
http://find.galegroup.com/gvrl/
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สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ
สารสนเทศประเภทสารานุกรม พจนานุกรม หนังสือคู่มือ
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ
////////(ครั้งที่พิมพ์), เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์:/
////////สานักพิมพ์.

วิกิ (WIKI)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2553, จากวิกิพีเดีย
http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สารสนเทศประเภท Press Release รายงานประจาปี ไฟล์ประเภท PowerPoint, Blog post, Online
Video, Audio Podcast, facebook post, Twitterr post เป็นต้น
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน/(ปี,เดือน วันที่)./ชื่อเนื้อหา./[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์]. /Retrieved
//////// from URL หรือเว็บไซต์ของข้อมูล
ชาญณรงค์ ราชบัวน้อย. ศัพท์บัญญัติการศึกษา. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก
http://www.sornor.org/

วิธีเรียงบรรณานุกรม การเรียงบรรณานุกรมให้หลักการเดียวกับการเรียงคาในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน หรือ Dictionary ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป โดยคาทีม่ ีตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนคาที่มีรูป
สระตามลาดับตั้งแต่ กก - กฮ ดังนี้
ก ข ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ
ษสหฬอฮ
ส่วนคาที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน เรียงลาดับตามรูปสระ ดังนี้
อะ อัว อัวะ อา อา อิ อี อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ
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หมายเหตุ : 1. ผู้แต่งชาวไทยให้ใส่ชื่อและนามสกุลโดยไม่ต้องใส่คานาหน้าชื่อ ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์
ให้นาไปใส่ท้ายชื่อโดยใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างชื่อกับราชทินนามและฐานันดรศักดิ์ ส่วนสมณศักดิ์ให้
คงรูปตามเดิม
2. กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ชื่อทั้งสองคนตามลาดับที่ปรากฏ เชื่อมด้วยคาว่า “และ” สาหรับเอกสาร
ภาษาไทย และใช้เครื่องหมาย “&” สาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ระหว่างคนที่ 1 และคนที่ 2 โดยเว้น 1
ระยะก่อนและหลัง
3. ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อสกุล ตามด้วยตัวอักษรย่อชื่อต้นโดย เว้น 1 ระยะ และ
อักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) ทั้งนี้การกลับชื่อสกุลให้ใช้ตามความนิยมของคนในชาตินั้น โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค
คั่นระหว่างชื่อสกุลและอักษรย่อชื่อต้น อักษรย่อชื่อกลาง หากกรณีที่ผู้แต่งมีคาต่อท้าย เช่น Jr. หรือคาอื่น ๆ
ให้ใส่คาดังกล่าวต่อท้ายอักษรย่อชื่อต้นหรืออักษรย่อชื่อต้น (ถ้ามี) โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
4. ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน ให้ลงรายการโดยเรียงลาดับจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย และ
เว้นวรรคจากชื่อหน่วยใหญ่ไปหาชื่อหน่วยงานย่อย
th
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ APA Style 6 edition เช่น
APA Formatting and Style Guide. from http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
American Psychological Association (APA) 6th edition style Examples. from
www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/apa-a4.pdf

