
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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