
การอ้างองิและการเขียนรายการเอกสารอ้างองิ ตามแบบ APA ฉบับพมิพ์คร้ังที่ 6 
                                                                                                                                                                                                                       ทพิวรรณ สุขรวย  
                                                                                                                                          บรรณารักษ์ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หนังสือ วทิยานิพนธ์ รายงานการวจิัย 
รูปแบบ การอ้างองิในเน้ือหา รายการอ้างองิหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

หน้าข้อความ ท้ายข้อความ 

ผู้แต่ง 1 คน  ช่ือ—สกลุ (ปีพิมพ,์ น. )  
/ Surname (Date, pp. ) 

(ช่ือ—สกลุ, ปีพิมพ,์ น. )  
/ (Surname, Date, pp. ) 

ผูแ้ต่ง 1. (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี). สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 

ขจีรัตน์ ดวงดาว (2555) (ขจีรัตน์ ดวงดาว, 2555) จุมพต สายสุนทร. (2552). กฎหมายระหว่างประเทศ (พิมพค์ร้ังท่ี 8 แกไ้ข
เพ่ิมเติม). กรุงเทพฯ: วญิญูชน.  

ชูศรี วงศรั์ตนะ (2525, น. 42) (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2525, น. 42) Harris, M. B. (1995). Basic statistics for behavioral science research. 
Boston: Allyn and Bacon. 

Adam (2010)  (Adam, 2010)  
Kidd (1987, pp. 15—16)  (Kidd, 1987, pp. 15—16)  

    
ผู้แต่ง 2 คน ช่ือ—สกลุคนท่ี 1 และคนท่ี 2 (ปี

พิมพ,์ น. ) 
Surname 1 and surname 2 (Date, 
pp. ) 

(ช่ือ—สกลุคนท่ี 1 และคนท่ี 2, ปี
พิมพ,์ น. ) 
Surname 1 & surname 2, Date, pp. ) 

ผูแ้ต่ง 1, & ผูแ้ต่ง 2. (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี). สถานท่ีพิมพ:์ สานกั
พิมพ.์  

กนกอร ทีปชยั และสุณี ไทธนา 
(2554)  

 (กนกอร ทีปชยั และสุณี ไทธนา, 
2554) 

ปิยะ นากสงค,์ และพนัธ์ุรว ีวรสิทธิกลุ. (2545). ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมร้องคา
ราโอเกะ. กรุงเทพฯ: ซคัเซส มีเดีย.   

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ 
(2536, น. 45)  

 (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 
2536, น. 45) 

Magee, J., & Kramer, J. (2006). Concurrency state models & Java 
programs. West Sussex, UK: John Wiley. 

Drucker and Keegan (2009)   (Drucker & Keegan, 2009)  
Anderson and Pratl (1995, p. 156)   (Anderson & Pratl, 1995, p. 156)  



ผู้แต่ง 3-5 คน ช่ือ—สกลุคนท่ี 1, ...และคนท่ี 5 (ปี
พิมพ,์ น. ) 
Surname 1, ...and surname 5, 
(Date, pp. ) 

(ช่ือ—สกลุคนท่ี 1, ...และคนท่ี 5, ปี
พิมพ,์ น. ) 
(Surname 1, ...& surname 5, Date, 
pp. ) 

 

มนชยา เจียงประดิษฐ,์ ปัทมวดี 
นนัทนาเนตร์, สิโรรัตน์ จัน่งาม, 
ทดัดาว  
แนบเนียน, และวรีวรรณ ศกัดาจิวะ
เจริญ (2550) 

มนชยา เจียงประดิษฐ,์ ปัทมวดี นนัท
นาเนตร์, สิโรรัตน์ จัน่งาม, ทดัดาว  
(แนบเนียน, และวรีวรรณ ศกัดาจิวะ
เจริญ, 2550) 

 

มนชยา เจียงประดิษฐ,์ ปัทมวดี 
นนัทนาเนตร์, สิโรรัตน์ จัน่งาม, 
ทดัดาว แนบเนียน, และวรีวรรณ 
ศกัดาจิวะเจริญ (2550, น. 45) 

มนชยา เจียงประดิษฐ,์ ปัทมวดี นนัท
นาเนตร์, สิโรรัตน์ จัน่งาม, ทดัดาว 
(แนบเนียน, และวรีวรรณ ศกัดาจิวะ
เจริญ, 2550, น. 45) 

 

Ardestani, Ferracchiati, 
Gopikrishna, Redkar, and Titus 
(2002) 

(Ardestani, Ferracchiati, 
Gopikrishna, Redkar, and Titus, 
2002) 

 

Ardestani, Ferracchiati, 
Gopikrishna, Redkar, and Titus 
(2002, p. 156) 

(Ardestani, Ferracchiati, 
Gopikrishna, Redkar, and Titus, 
2002, p. 156) 

 

ผู้แต่ง 6 คนขึน้
ไป 

ช่ือ—สกลุคนท่ี 1 และคณะ (ปี
พิมพ,์ น. ) 
Surname 1 et al. (Date, pp. ) 

(ช่ือ—สกลุคนท่ี 1 และคณะ, ปีพิมพ,์ 
น. ) 
(Surname 1 et al., Date, pp. ) 

 

 ศรีสุภา รัตนา และคณะ (2550, น. 
9)  

 (ศรีสุภา รัตนา และคณะ, 2550, น. 
9) 

 

 Green et al. (2009, pp. 44 - 47)   (Green et al., 2009, pp. 44 -47)  
 



รูปแบบ รายการอ้างองิหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ผู้แต่ง 3-6 คน 
เฉพาะรายการ
อ้างองิหรือ
บรรณานุกรม 
(ท้ายเล่ม) 

ผูแ้ต่ง 1, ผูแ้ต่ง 2, ผูแ้ต่ง 3, ผูแ้ตง่ 4, ผูแ้ต่ง 5. และ หรือ & ผูแ้ตง่ 6. (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี). สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
ปิยวรรณ แสงสวา่ง, วสุิทธ์ิ ตรีเงิน, สุวนิตย ์จีระวงส์, สิริพร หลอดเงิน, ธญัญะ พรหมศร และรมยัมาศ จนัทร์ขาว. (2547). เอกสารค าสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือ
คุณภาพชีวิต SC 101 (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
Luffman, J. M., Bulleen, C. V., Liano, A. D., McLeed, P. K., Nash, E. O., & Neuman, C. C. (2004). Information technology resources management (2nd 
ed.). Upper Saddle River, NJ: John & Sons Press. 
 
 

 รายการอ้างองิหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 
ผู้แต่ง 7 คนขึน้
ไป เฉพาะ
รายการอ้างองิ
หรือ
บรรณานุกรม 
(ท้ายเล่ม) 
 
 
 

ผูแ้ต่ง 1, ผูแ้ต่ง 2, ผูแ้ต่ง 3, ผูแ้ตง่ 4, ผูแ้ต่ง 5, ผูแ้ต่ง 6, … ผูแ้ต่งคนสุดทา้ย. (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี). สถานท่ีพิมพ:์ สานกัพิมพ.์ 
ปรีดา อุ่นเรือน, สมชาย ตระกลูกิจ, ไพบูลย ์ใจดี, วฒันา เกียรติรัตน์, สุวรรณ เป่ียมไสว, วไิลพร คล่องการเรียน, … บงัอร กนกงาม. (2553). การจัดการ
ระบบสารสนเทศสาหรับ CEO (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: ซีอีโอเพรส. 
Mercer, D. W., Kent, A., Nowicki, S. D., Mercer, D., Squier, D., Choi, W., … Morgan, C. (2004). Beginning PHP5. Indianapolis, IN: Wiley. 

รูปแบบ การอ้างองิในเน้ือหา รายการอ้างองิหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

หน้าข้อความ ท้ายข้อความ 

ผู้แต่งใช้
นามแฝง 

ช่ือนามแฝง (ปีพิมพ,์ น. ) ช่ือนามแฝง (ปีพิมพ,์ น. ) ช่ือนามแฝง. (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี). สถานท่ีพิมพ:์ สานกัพิมพ.์ 
ทมยนัตี (2540, น. 49)  (ทมยนัตี, 2540, น. 49) ทมยนัตี. (2547). แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ณ บา้น

วรรณกรรม. 
 Omega (2002, p. 47)  (Omega, 2002, p. 47) Ba Jin. (2005). Garden of repose bitter cold nights (Translated by Jack 

Hoe) (2nd ed.). Beijing: Foreign Languages Press. 
 



บรรณาธิการ ผู้
เรียบเรียง หรือ
ผู้รวบรวม  

ช่ือบรรณาธิการ ( ปีพิมพ,์ น. หรือ p. 
หรือ  
pp. เลขหนา้) 

(ช่ือบรรณาธิการ, ปีพิมพ,์ น. 
หรือ p. หรือ  
pp. เลขหนา้) 

ช่ือบรรณาธิการ. (บ.ก.).  (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ัง ท่ี). สถานท่ีพิมพ:์ 
ส านกัพิมพ.์ สรุปผลการสัมมนาเร่ืองไตรภูมิพระร่วง. กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร. 

สุทธินนัท ์สมบติัพรหม (2549, น. 75) (สุทธินนัท ์สมบติัพรหม, 2549, 
น. 75)  

ไพฑูรย ์สินลารัตน์, นพพร ศรีวรวไิล, และอศัวนิ แสงพิกลุ. (บ.ก.). (2552). 
การบริหารจัดการ แนวคิดและทางเลือกร่วมสมยั. กรุงเทพฯ: ศูนยว์จิยั
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์  

Berlo (2005) (Berlo, 2005)  Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P. (Eds.). 
(2010). Near infrared spectroscopy: Proceedings of the 14th international  
conference. West Sussex, UK: IMP. 

    
ผู้แต่งมี
บรรดาศักดิ์ ยศ 
หรือฐานันดร
ศักดิ์ ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 
ไม่ลงค าน าหน้า
นาม เช่น นาย 
นาง นางสาว 
ผศ. รศ. ศ. ดร. 
นพ. พญ. ฯลฯ 

ช่ือ—สกลุ, บรรดาศกัด์ิ ยศฯ (ปีพมิพ,์ 
น. ) 

(ช่ือ—สกลุ, บรรดาศกัด์ิ ยศฯ, ปี
พิมพ,์ น. ) 

ช่ือ, ฐานนัดรศกัด์ิ. (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี). สถานท่ีพิมพ:์ สานกั
พิมพ.์ 

คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว. (2524, น. 14)  (คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว., 2524, 
น. 14) 

เสนีย ์ปราโมช, ม.ร.ว. (2535). ชีวลิขิต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช.  

ป่ิน มุทุกนัฑ,์ พ.อ. (2511, น. 52)  (ป่ิน มุทุกนัฑ,์ พ.อ., 2511, น. 
52) 

Vajiravudh, King of Siam. (1980). Correspondence Selections. Bangkok: 
Chulalongkorn University Press. 

    
ผู้แต่งมสีมณ
ศักดิ์ 

ช่ือสมณศกัด์ิ (ปีพิมพ,์ น. ) ช่ือสมณศกัด์ิ (ปีพิมพ,์ น. ) ช่ือสมณศกัด์ิ (ช่ือเดิม). (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี). สถานท่ีพิมพ:์ สานกั
พิมพ.์ 

พระพรหมมงัคลาจารย ์(2552, น. 8)   (พระพรหมมงัคลาจารย,์ 2552, 
น. 8) 
 

พระธรรมวสุิทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน). (2554). 
นิพพานคือนิพพาน. กรุงเทพฯ: คณะศิษยานุศิษย ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย. 



รูปแบบ การอ้างองิในเน้ือหา รายการอ้างองิหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

หน้าข้อความ ท้ายข้อความ 

ผู้แต่งเป็นกลุ่ม
บุคคลหรือนติิ
บุคคล ได้แก่ 
หน่วยงาน
ราชการ หรือ
กลุ่มบุคคล การ
อ้างองิคร้ังแรก
ใช้ช่ือเตม็ ส่วน
การอ้างองิคร้ัง
ต่อไปใช้ช่ือ
อกัษรย่อ 

ช่ือเตม็ของหน่วยงาน [อกัษรยอ่], ปี
พิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้) 

(ช่ือเตม็ของหน่วยงาน [อกัษร
ยอ่], ปีพิมพ,์ น. หรือ p. หรือ pp. 
เลขหนา้) 

ช่ือเตม็ของสถาบนัหรือหน่วยงาน. (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี). สถานท่ี
พิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ., 
2545)  
 
สมศ. (2545)  

(ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา [สม
ศ.], 2545, น. 58)  
 
(สมศ., 2545, น. 58)  

กรมศิลปากร. ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. (2543). 
ปราสาทพนมรุ้ง (พิมพค์ร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 

Technology Information Access 
Center (TIAC, 2002, p. 33)  
 
TIAC (2002, p. 33) 

(Technology Information 
Access Center [TIAC], 2002, p. 
33)  
(TIAC, 2002, p. 33) 

Ministry of Education, Department of Curriculum and Instruction 
Development. (2001). Basic education curriculum B.E. 2544 [A.D. 2001]. 
Bangkok: Department of Curriculum and Instruction Development. 

หนังสือแปล ช่ือผูแ้ต่งภาษาเดิม, (ปีพิมพฉ์บบัแปล, 
น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา้) 

(ช่ือผูแ้ต่งภาษาเดิม, ปีพิมพฉ์บบั
แปล, น. หรือ p. หรือ pp. เลข
หนา้) 

ช่ือผูแ้ต่งตน้ฉบบั. (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ืองท่ีแปล [ช่ือตน้ฉบบั] (ช่ือผูแ้ปล, ผูแ้ปล). 
สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ (ตน้ฉบบัพิมพ ์ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 

ปาร์กเกอร์ (2552)  
 

(ปาร์กเกอร์, 2552) ปาร์กเกอร์, อาร์. บี. (2552). ศพคนดัง [High profile] (อิสริยา ชมภูผล, ผู ้
แปล).  
กรุงเทพฯ: นกฮูก พบัลิชช่ิง. 

Kiyosaki and Lechter (2010) (Kiyosaki & Lechter, 2010) บริกแฮม, อี. เอฟ., และฮุสตนั, เจ. เอฟ. (2544). การจัดการการเงิน 
[Fundamentals of financial management] (เริงรัก จ าปาเงิน, ผูแ้ปลและเรียบ
เรียง) (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  
กรุงเทพฯ: บุค๊เน็ท. (ตน้ฉบบัพิมพ ์ปี ค.ศ. 2001). 
 
 



 
รูปแบบ การอ้างองิในเน้ือหา รายการอ้างองิหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

หน้าข้อความ ท้ายข้อความ 

กรณีงานทีไ่ม่มี
ช่ือผู้แต่ง ช่ือ
บรรณาธิการ 
ให้ลงช่ือเร่ือง
แทนช่ือผู้แต่ง 

 “ช่ือเร่ือง” หรือ “ช่ือบทท่ี” หรือ “ช่ือ
บทความ,” (ปีพิมพ)์ 

(“ช่ือเร่ือง” หรือ “ช่ือบทท่ี” หรือ 
“ช่ือบทความ,” ปีพิมพ)์ 

ช่ือเร่ือง (พิมพค์ร้ังท่ี). (ปีพิมพ)์. สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 

“ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบา้นไทย” (2545)  (“ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบา้นไทย,” 
2545)  
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(รังสรรค ์ศรีวรศาสตร์, 2554, 
น. 16)  

ทีมข่าวเศรษฐกิจ. (2554, 3 พฤษภาคม). บางจากฟุ้งไตรมาสแรกปี 54 ก าไรพุง่
กวา่ 1.4 พนัลา้น. ไทยรัฐ. สืบคน้เม่ือ 3 พฤษภาคม 2554, จาก 
http://www.thairath. co.th/content/eco/168677  

 Boonnoon (2011, p. 7A) (Boonnoon, 2011, p. 7A) Kehr, D. (2011, May 1). The hard work of comedy and straight-shooting. 
Bangkok Post. Retrieved September, 17 2015, from 
http://mic.matichon.co.th/imagedoc/54/21/19/54211902.PDF 
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รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition 
 

จัดท าโดย คณะท างานฝ่ายวิชาการ การสมัมนา PULINET วิชาการ ครั้งท่ี 3 
 

หนังสือทั่วไป 

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง /ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). /สถานที่พิมพ์:/ 
////////ส านักพิมพ์. 

ผู้แต่ง 1 คน ธรณ์  ธ ารงนาวาสวัสดิ์. (2548). ใต้ทะเลมีความรัก ภาคสาม: หลังคลื่นอันดามัน.            
กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์.  

ผู้แต่ง 2 คน นิพนธ์ วิสารทานนท์ และ จักรพงษ์ เจิมศิริ. (2541). โรคผลไม้. กรุงเทพฯ: ส านักวิจัย              
และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6.   

ผู้แต่ง 3-7 คน หิรัญ หิรัญประดิษฐ์, สุขวัฒน์  จันทรปรณิก และ เสริมสุข สลักเพ็ชร. (2540).  
            เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ผู้แต่ง 8 คนข้ึนไป   นพรัตน์  เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห์, พงศ์ธร  บรรณโสภษิฐ์, ชยุตม์ สุขทิพย์, ปรีชา          
            วิทยพันธุ์, จีรศักดิ์  แสงศิริ, … ดาริน รุ่งกลิ่น. (2552). ระบบสารสนเทศทั้ง 

   ภูมิศาสตร์ลุ่มน้้าปากพน ัง: การจัดการพื้นที่ป่าต้นน้้าในลุ่มน้้าปากพนังเพ่ือ   
      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. 

ผู้รวบรวมหรือ 
บรรณาธิการ 

พิทยา ว่องกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ:     
           โครงการวิถีทรรศน์. 

ไม่ปรากฏ 
นามผู้แต่ง 

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544. (2542). กรุงเทพฯ: ส านักงาน   
          คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. 

ไม่ปรากฏเมืองที่
พิมพ์/ส านักพิมพ์ 
หรือไม่ปรากฏ 
ปีที่พิมพ์ 

ให้ใส่ [ม.ป.ท.] ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.p.] ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ  
 
ให้ใส่ [ม.ป.ป.]. ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.d.]. ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 
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บทความในหนังสือ 

รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ 
////////(ครั้งที่พิมพ์), เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์:/ 
////////ส านักพิมพ์. 

 เสาวณีย์  จ าเดิมเผด็จศึก. (2534). การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. ใน   
            สมศักดิ์  โล่ห์เลขา, ชลีรัตน์  ดิเรกวัฒชัย และ มนตรี ตู้จินดา (บรรณาธิการ),    

อิมมูโนวิทยาทางคลีนิคและโรคภูมิแพ้. (น. 99-103). กรุงเทพฯ: วิทยาลัย  
            กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย. 

วารสาร 

รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที ่(ฉบับที่),/เลขหน้าทีป่รากฎ. 
 

 กุลธิดา ท้วมสุข. (2538). แหล่งสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 
13(2), 1-13. 

นิตยสาร 

รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,เดือนที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),/ 
////////เลขหน้าที่ปรากฏ. 

 ส้มโอมือ. (มีนาคม 2545). อาหารบ ารุงสมอง. Update, 20(210), 37-40. 

หนังสือพิมพ์ 

รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,เดือนที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,/ปีที ่(ฉบับที่),/ 
//////// เลขหน้าทีป่รากฎ. 
 

 ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริกา. เดลินิวส์, น. 6. 

วิทยานิพนธ์ 

รูปแบบ ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
//////// หรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา). 

 ช่อเพ็ญ  นวลขาว. (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับแบบ 
             แผนการผลิตและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ศึกษากรณีชุมชนขนาบนาก 
            จังหวัดนครศรีธรรมราช. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย  
            วลัยลักษณ์). 

สื่อโสตทัศน์และสื่ออื่น ๆ 

รูปแบบ ชื่อผู้จัดท า (หน้าที่)./(ปีที่ผลิต)./ชื่อเรื่อง. /[ลักษณะของสื่อ]. /สถานที่ผลิต: หน่วยงานที่
เผยแพร่.   

 อยุธยา: สมเด็จพระนารายณ์มหาราช. (2540). [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ: ทิชชิ่งทอยส์.  
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สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เผยแพร่ทั้งฉบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]./ชื่อวารสาร,/ปีที่ 
//////// (ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฎ. 
(ใช้ค าว่า [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์] ส าหรับเอกสารภาษาไทย และค าว่า [Electronic 
version] ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ) 
 

 เจษฎา นกน้อย และ วรรณภรณ์ บริพันธ์. (2552). การตลาดทางอินเทอร์เน็ต: โอกาส
ทางเลือกและความท้าทาย [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารบริหารธุรกิจ, 
32(121), 34-52.  

บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที/่(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,/ปีที/่(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/ 

 

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืน ๆ 

สารสนเทศประเภทสารานุกรม พจนานุกรม หนังสือคู่มือ  

รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ 
////////(ครั้งที่พิมพ์), เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์:/ 
////////ส านักพิมพ์. 
 

 Hanegraaff, W. (2005). New Age movement. In L. Jones (Ed.),  
  Encyclopedia of religion. Retrieved from  
  http://find.galegroup.com/gvrl/ 
 

http://www.sciencemag.org/search?author1=Roger+L.+Clem&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Roger+L.+Clem&sortspec=date&submit=Submit
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=30&did=2192148541&SrchMode=1&sid=2&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1290387936&clientId=43774
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=30&did=2192148541&SrchMode=1&sid=2&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1290387936&clientId=43774
http://find.galegroup.com/gvrl/
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วิก ิ(WIKI) 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2553, จากวิกิพีเดีย 
 http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

สารสนเทศประเภท Press Release รายงานประจ าปี 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/ 

 

หมายเหตุ :  1. ผู้แต่งชาวไทยให้ใส่ชื่อและนามสกุลโดยไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ 
ให้น าไปใส่ท้ายชื่อโดยใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างชื่อกับราชทินนามและฐานันดรศักดิ์ ส่วนสมณศักดิ์ให้ 
คงรูปตามเดิม  

      2. กรณผีู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ชื่อทั้งสองคนตามล าดับที่ปรากฏ เชื่อมด้วยค าว่า “และ” ส าหรับเอกสาร
ภาษาไทย และใช้เครื่องหมาย “&” ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ระหว่างคนที่ 1 และคนที่ 2 โดยเว้น 1 
ระยะก่อนและหลัง 

          3. ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อสกุล ตามด้วยตัวอักษรย่อชื่อต้นโดย เว้น 1 ระยะ และ
อักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) ทั้งนี้การกลับชื่อสกุลให้ใช้ตามความนิยมของคนในชาตินั้น โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค
คั่นระหว่างชื่อสกุลและอักษรย่อชื่อต้น อักษรย่อชื่อกลาง หากกรณีที่ผู้แต่งมีค าต่อท้าย เช่น Jr.  หรือค าอ่ืน ๆ 
ให้ใส่ค าดังกล่าวต่อท้ายอักษรย่อชื่อต้นหรืออักษรย่อชื่อต้น (ถ้ามี) โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค  

      4. ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน ให้ลงรายการโดยเรียงล าดับจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย และ
เว้นวรรคจากชื่อหน่วยใหญ่ไปหาชื่อหน่วยงานย่อย 

สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ APA Style 6th 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 
 

วิธีเรียงบรรณานุกรม  การเรียงบรรณานุกรมให้หลักการเดียวกับการเรียงค าในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน หรือ Dictionary ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป โดยค าทีม่ีตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนค าที่มีรูป
สระตามล าดับตั้งแต่ 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 
ษ ส ห ฬ อ ฮ  

ส่วนค าท่ีขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน เรียงล าดับตามรูปสระ ดังนี้  
อะ อัว อัวะ อา อ า อิ อี อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

