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รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม APA 6th edition 

หนังสือทั่วไป 

รูปแบบ ผู้แต่ง/(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)./สถำนที่พิมพ์:/ 
///////ส ำนักพิมพ์. 

ผู้แต่ง 1 คน ชลดำ จันทร์ขำว. (2558). การพยาบาลทารกแรกเกิด. กรุงเทพฯ: ภำควิชำกำร
พยำบำลเด็กและกำรผดุงครรภ์ วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย. 

ผู้แต่ง 2 คน วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว, และสมจินดำ ชมพูนุท, ม.ล. (2557). การพยาบาลสาธารณภัย. 
กรุงเทพฯ: บียอนด์ พับลิสชิ่ง. 

ผู้แต่ง 3-7 คน ศิริพร พงษ์โภคำ, บุญศรี กิติโชติพำณิชย์, สุดประนอม สมันตเวคิน, อรนุช เชำว์ปรีชำ, 
สุภำพร เลิศกวินอนันต์, และอุษำ วงศ์พินิจ. (2553). การสร้างเสริมสุขภาพ
มารดา-ทารกในครรภ์และการป้องกันการคลอดก่อนก าหนด. กรุงเทพฯ: บำงกอก
บล๊อก. 

ผู้แต่ง 8 คน ขึ้นไป ขนิษฐำ นันทบุตร, พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย, จงกลณี จันทรศิริ, นิลภำ จิระรัตนวรรณะ, 
สุคนธ์ วรรธนะอมร, แสงเดือน แท่งทองค ำ, . . . พัฒนำ นำคทอง. (2553). 
ชุดความรู้การพัฒนากลไกและการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพ่ือ
ชุมชน. นนทบุร:ี เดอะ กรำฟิโก ซิสเต็มส์. 

ผู้แต่งเป็นสถำบัน สภำกำรพยำบำล. (2553). สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์. 
นนทบุรี: ผู้แต่ง. 

หนังสือแปล แชนเลอร์, สตีฟ, และริชำร์ด, สกอตด์. (2550). 100 วิธีท าให้คนยอมท างานให้เราด้วย
ความเต็มใจและมีแรงจูงใจที่ดี [100 ways to motivate others: How great 
leaders can produce insane results without driving people crazy] 
(พิมพ์ครั้งที่ 38). (สุดำวรรณ อริยะทรัพย์, แปลและเรียบเรียง). นนทบุรี: บี มีเดีย. 

ผู้รวบรวมหรือ
บรรณำธิกำร 

วีณำ เจี๊ยบนำ (บ.ก.). (2556). การพยาบาลจิตเวช. กรงุเทพฯ: ภำควิชำกำรพยำบำลอนำมัย
ชุมชนและจิตเวช วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย. 

ไม่ปรำกฏ
นำมผู้แต่ง 

กาญจนา อาลยานุสรณ์: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา 
อินทรสุนานนท์. (2558). ม.ป.ท.: สันติศิริกำรพิมพ์. 

ไม่ปรำกฏเมืองที่
พิมพ์/ส ำนักพิมพ์ 

ให้ใส่ [ม.ป.ท.] ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย และ [n.p.] ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ 
 

ไม่ปรำกฏปีที่พิมพ์  ให้ใส่ (ม.ป.ป.) ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย และ (n.d.) ส ำหรบัเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ 
 

บทความในหนังสือ 

รูปแบบ ชื่อผู้แต่งบท./(ปีพิมพ์)./ชื่อบท./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณำธิกำร),/ชื่อหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ์,/เลข 
///////หน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำยของบท)./สถำนที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์. 

 สุรพันธ์ สิทธิสุข. (2551). กำรสัมภำษณ์ประวัติ. ใน วิทยำ ศรีดำมำ (บ.ก.), การสัมภาษณ์
ประวัติและตรวจร่างกาย (พิมพ์ครั้งที่ 12, น. 1-7). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 
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วารสาร 

รูปแบบ ชื่อผู้แต่งบทควำม./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทควำม./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/หน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย. 
 บุศรำ ชัยทัศน์. (2559). กำรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่และทวำรหนักที่ผ่ำตัดเปิดทวำร

ใหม่: บทบำทพยำบำลเฉพำะทำงบำดแผล ออสโตมี และควบคุมกำรขับถ่ำยไม่ได้. 
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 9(1), 19-33. 

วิทยานิพนธ์ 
รูปแบบ ชื่อผู้แต่งวิทยำนิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์/(ระดับวิทยำนิพนธ์)./ ชื่อมหำวิทยำลัย,/ 

//////เมืองที่พิมพ์. 
 ระพีพรรณ ทะนันไชย. (2558). ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อด้านสุขภาพต่อ

พฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุโรคมะเร็งท่อทางเดินน  าดีที่
ได้รับการใส่ท่อระบายทางเดินน  าดี (วิทยำนิพนธ์ปริญญำพยำบำลศำสตรมหำ
บัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์). จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, กรุงเทพฯ. 

รายงานการวิจัย 
รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). รำยงำนกำรวิจัย..ชื่อเรื่อง... สถำนที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์. 
 เอมอร ชินพัฒนะพงศำ, สมจิตร์ นครำพำนิช, และรัตนำ พึ่งเสมำ. (2558). รำยงำนกำรวิจัย

ผลของโปรแกรมการทบทวนต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถในการเรียน
รายวิชาการรักษาโรคเบื องต้นของนักศึกษาพยาบาล. กรุงเทพฯ: วิทยำลัย
พยำบำลสภำกำชำดไทย. 

เอกสารการประชุมทางวิชาการ / การสัมมนา / การอภิปราย รายงานการประชุมทาง 
รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทควำมหรือชื่อเรื่องของบท./ใน/หรือ/In/ชื่อบรรณำธิกำร (บ.ก.)/ 

///////หรือ (Ed. หรือ Eds.),/ชื่อกำรประชุม/(เลขหน้ำ)./สถำนที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์. 
 ดรุณี รุจกรกำนต์. (2555). ประเด็นปัญหำกำรจัดกำรศึกษำพยำบำลเพ่ือคุณภำพและกำร

เข้ำถึงบริกำรสุขภำพ. การประชุมพยาบาลแห่งชาติครั งที่ 14: เรื่อง คุณภาพ 
และการเข้าถึงบริการสุขภาพ: ภารกิจของพยาบาล (น. 105-112). กรุงเทพฯ: 
สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ. 

เอกสารประกอบการสอน 
รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง./(เดือน/ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ชื่อเอกสำรประกอบกำรสอน,/ สถำนที่พิมพ์:/ 

///////ส ำนักพิมพ์./(อัดส ำเนำ). 
 พิมพิไล ทองไพบูลย์, กฤษณำ พูลเพิ่ม, และภำวิดำ พุทธิขันธ์. (กุมภำพันธ์ 2559). จริยธรรม

และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ. เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ 
1222104 เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรพยำบำล, กรุงเทพฯ: วิทยำลัยพยำบำล
สภำกำชำดไทย. (อัดส ำเนำ). 

หนังสือพิมพ์ 
รูปแบบ ชื่อผู้แต่งบทควำม./(ป,ี/วันที่/เดือน)./ชื่อบทควำม./ชื่อนิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์,/ปีที,่/ 

///////หน้ำ. 
 รุจิระ บุนนำค. (2559, 14 มีนำคม). ทนำยไทยและทนำยต่ำงชำติในไทย. เดลินิวส์, 24259, 

น. 10. 
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หมายเหตุ 

- ชื่อผู้แต่งชำวไทย ใช้ชื่อต้นและชื่อสกุล โดยไม่ต้องมีค ำหน้ำนำม ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ค ำเรียกทำงวิชำชีพ 
และต ำแหน่งยศต่ำงๆ ยกเว้น รำชทินนำม ฐำนันดรศักดิ์ ให้น ำไปใส่ท้ำยชื่อโดยใช้เครื่องหมำยจุลภำคค่ัน
ระหว่ำงชื่อกับรำชทินนำมและฐำนันดรศักดิ์ ส่วนสมณศักดิ์ให้คงรูปตำมเดิม 

- หนังสือที่มผีู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ชื่อคนแรกก่อน คั่นด้วยเครื่องหมำยจุลภำค (,) เว้นวรรคหนึ่งระยะตำมด้วย
เครื่องหมำย “&” (Ampersand) ในชื่อคนต่ำงชำติ (ใช้ “และ” ในกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงในภำษำไทย) และ
ตำมด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 2 

- ชื่อผู้แต่งชำวตะวันตก ให้กลับเอำชื่อสกุลขึ้นน ำ คั่นด้วยเครื่องหมำยจุลภำค เว้นวรรค 1 ระยะ ตำมด้วยอักษร
ย่อชื่อต้น เว้น 1 ระยะ และอักษรย่อชื่อกลำง (ถ้ำมี) 

- ผู้แต่งที่เป็นสถำบันหรือหน่วยงำนของรัฐบำล ให้ระบุชื่อเต็มของกลุ่มผู้แต่ง กรณีท่ีชื่อผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบ
เนื้อหำเป็นกลุ่มบุคคลหรือเป็นชื่อนิติบุคคล ให้เรียงหน่วยงำนใหญ่ไปหำหน่วยงำนรอง (ไม่ใช้ชื่อย่อ)  

- ถ้ำมีชื่อผู้เขียน 8 คน หรือมำกกว่ำ 8 คน ผู้เขียนตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป ให้ใส่ชื่อผู้เขียน 6 คนแรก ใส่เครื่องหมำย
จุลภำค เว้นหนึ่งระยะตำมด้วยจุดสำมจุด แต่ละจุดเว้นหนึ่งระยะ (three ellipses) (, . . . ) แล้วใส่ชื่อผู้เขียน
คนสุดท้ำย (ไม่ใช้ ...และคนอื่นๆ) 

- รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงส ำหรับบทควำมในหนังสือที่มีทั้งชื่อผู้เขียนและชื่อบรรณำธิกำร ให้กลับชื่อสกุลของชื่อ
ผู้เขียนบทควำมขึ้นน ำ แต่ไม่ต้องกลับชื่อสกุลชื่อบรรณำธิกำรของหนังสือ ชื่อบรรณำธิกำร แม้จะเป็น
ชำวตะวันตก ก็ลงรำยกำรชื่อแบบไม่กลับค ำ (คือ ใช้อักษรย่อชื่อต้น อักษรย่อชื่อกลำง (ถ้ำมี) ตำมด้วยสกุล) 
ในกรณีมีบรรณำธิกำรเป็นคณะใหญ่ ให้ใช้ชื่อหัวหน้ำคณะบรรณำธิกำรเป็นชื่อน ำ และตำมด้วยค ำว่ำ “et al.” 

และใช้ค ำว่ำ “In” หรอื “ใน” น ำหน้ำชื่อบรรณำธิกำรของหนังสือ หำกหนังสือที่ไม่มีชื่อบรรณำธิกำร ให้ใส่ค ำ
ว่ำ “In” หรือ “ใน” น ำหน้ำชื่อของหนังสือ  
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บรรณานุกรม 
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