
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม APA 7th edition 

หนังสือทั่วไป 

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

ผู้แต่ง 1 คน 

พรศิริ พันธสี. (2563). กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ: การประยุกต์ใช้ทาง
คลินิก (พิมพ์ครั้งที่ 23). พิมพ์อักษร. 

Waldman, S. D. (2021). Atlas of interventional pain management (5th ed.). 
Elsevier. 

ผู้แต่ง 2 คน 

สุภำภรณ์ เต็งไตรสรณ์, และนริสำ รัตนเลิศ. (2563). การตรวจคัดกรองสุขภาพตาเด็ก. 
โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์. 

Stein, L. N. M., & Hollen, C. J. (2021). Concept-based clinical nursing skills: 
Fundamental to advanced. Elsevier. 

ผู้แต่ง 1-20 คน 
ใส่ชื่อทุกคน 

ภำสกร เนตรทิพย์วัลย์, พรพรรณ ภูสำหัส, สมสุข ภำณุรัตน,์ สุขฤดี ธัชศฤงคำรสกุล, พัชรี 
กระจ่ำงโพธิ์, และวิถี ธุระธรรม. (2563). การประเมินภาวะสุขภาพส าหรับพยาบาล: 
การตรวจร่างกาย (พิมพ์ครั้งที่ 3). พิมพ์ดีกำรพิมพ์. 

Kee, J. L., Marshall, S. M., Woods, K., & Forrester, M. C. (2021). Clinical 
calculations with applications to general and specialty areas (9th ed.). 
Elsevier. 

ผู้แต่ง 21 คน 
ขึ้นไป ใส่ชื่อ 
19 คนแรก  
และใช้ . . . 
ตำมด้วยคน
สุดท้ำย 

ขนิษฐำ นันทบุตร, พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย, จงกลณี จันทรศิริ, นิลภำ จิระรัตนวรรณะ, 
สุคนธ์ วรรธนะอมร, แสงเดือน แท่งทองค ำ, กชพร สิงหะหล้ำ, กติกำ นวพันธุ์,    
กนกพร จิรัฐติกำลวงศ์, กนกพร จิวประสำท, กนกพร แจ่มสมบูรณ์, กนกพร     
อัศวเมธิกำพงศ์, กมลวรรณ จุติวรกุล, กมลวรรณ ตังธนกำนนท์, กรรณิกำ ชำธรรม, 
กรรณิกำร์ มุรทำธร, กรองทอง วงศ์ศรีตรัง, กรีวุธ อัศวคุปตำนนท์, กฤติน กุลเพ็ง,   
. . . พัฒนำ นำคทอง. (2563). ชุดความรู้การพัฒนากลไกและการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพ่ือชุมชน. เดอะ กรำฟิโก ซิสเต็มส์. 

Hilden, I., Lauritzen, B., Sørensen, B. B., Clausen, J. T., Jespersgaard, C., Krogh, 
B. O., Bowler, A. N., Breinholt, J., Gruhler, A., Svensson, L. A., Petersen, 
H. H., Petersen, L. C., Balling, K. W., Hansen, L., Hermit, M. B., Egebjerg, 
T., Friederichsen, B., Ezban, M., Bjørn, S. E., . . . Abbas, A. K. (2021). 
Robbins basic pathology (10th ed.). Elsevier. 

ผู้แต่งเป็น
สถำบัน 

สภำกำรพยำบำล. (2553). สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์.  

หนังสือแปล ซิงเกอร์, แบลร์. (2560). Little voice mastery [แค่จัดกำรเสียง (เล็กๆ) ข้ำงในไม่ว่ำท ำอะไรก็
ส ำเร็จ!] (วิชัย ก ำบีร์, ผู้แปล; พิมพ์ครั้งที่ 2). ดีเอ็มจี. 

บรรณำธิกำร 

วีณำ เจี๊ยบนำ (บ.ก.). (2556). การพยาบาลจิตเวช. ภำควิชำกำรพยำบำลอนำมัยชุมชนและจิตเวช 
วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย. 

McKinney, E. S., James, S. R., Murray, S. S., Nelson, K. A., & Ashwill, J. W. (Eds.). 
(2018). Maternal-child nursing (5th ed.). Elsevier. 
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ไม่ปรำกฏผู้แต่ง กาญจนา อาลยานุสรณ์: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา   
อินทรสุนานนท์. (2558). สันติศิริกำรพิมพ์. 

ไม่ปรำกฏปีที่
พิมพ์ 

ให้ใส่ (ม.ป.ป.) ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย และ (n.d.) ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ 
ภำกร โภไคยพงศ์ (บ.ก.). (ม.ป.ป.). 10 โรคร้าย จากภัยโลกร้อน. งำนดี. 
Tolson, D., Booth, J., & Schofield, I. (Eds.). (n.d.). Evidence informed nursing with 

older people. Wiley-Blackwell. 

บทความในหนังสือ 

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบท./ใน/ชื่อผู้แต่ง(บรรณำธิกำร),/ชื่อหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ์,/ 
///////เลขหน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำยของบท)./ส ำนักพิมพ์. 

 สุรพันธ์ สิทธิสุข. (2563). กำรสัมภำษณ์ประวัติ. ใน วิทยำ ศรีดำมำ (บ.ก.), การสัมภาษณ์ประวัติ
และตรวจร่างกาย (พิมพ์ครั้งที่ 12, น. 1-7). โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

Gray, J. R. (2021). Discovering the world of nursing. In R. G. Jennifer, K. G. Susan 
(Eds.), Burns & Grove’s the practice of nursing research: Appraisal, 
synthesis, and generation of evidence (9th ed., pp. 1-18). Elsevier. 

Hicks, S. (2019). Examination of the skin, hair, and nails. In Carol L. C. (Ed.), Physical 
assessment for nurses and healthcare professionals (pp. 37-66).  Wiley 
Blackwell. 

E-book 

 Anderson, Y. S. C., & Poulsen, K. B. (2020). Anderson's atlas of hematology. 
ProQuest Ebook Central. https://ebookcentral.proquest.com 

วารสาร 

รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทควำม./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทควำม./ชื่อวารสาร,/ปีทีV่olume(ฉบับทีI่ssue),/หน้ำแรก-
หน้ำสุดท้ำย. 

 บุศรำ ชัยทัศน์. (2559). กำรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่และทวำรหนักที่ผ่ำตัดเปิดทวำรใหม่: 
บทบำทพยำบำลเฉพำะทำงบำดแผล ออสโตมี และควบคุมกำรขับถ่ำยไม่ได้. วารสาร
พยาบาลสภากาชาดไทย, 9(1), 19-33. 

Plows, J. F., Stanley, J. L., Baker, P. N., Reynolds, C. M., & Vickers, M. H. (2018). The 
pathophysiology of gestational diabetes mellitus. International journal of 
molecular sciences, 19(11), 3342. https://doi.org/10.3390/ijms19113342 

วิทยานิพนธ์ 

รูปแบบ ชื่อผู้แต่งวิทยำนิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[ระดับวิทยำนิพนธ์]. ชื่อมหำวิทยำลัย. 
วิทยำนิพนธ ์ 

ไม่มีกำรตีพิมพ ์
 

อุดมลักษณ์ ดวงผุนมำตย์. (2554). ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการเดินที่
ประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง [วิทยำนิพนธ์
ปริญญำโทที่ไม่มีกำรตีพิมพ์]. มหำวิทยำลัยมหิดล. 

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary 
school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia. 
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วิทยำนิพนธ ์
ที่มีกำรตีพิมพ์

เผยแพร่  
Database/Online 

กฤษณำ ทรัพย์สมบูรณ์. (2560). การศึกษาการปฏิบัติบทบาทผู้น าการพยาบาลทางคลินิกของ
พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
[วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย]. Chulalongkorn University 
Intellectual Repository (CUIR).  
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/58250 

เสำวนีย์ คงนิรันดร. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
[วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท, มหำวิทยำลัยบูรพำ]. ฐำนข้อมูลงำนวิจัย (ThaiLis). 

Worawalai. W. (2014). α-Glucosidase inhibitors from N-substituted aminocyclitol 
derivatives and total synthesis of CJ-16,264 [Doctoral dissertation, 
Chulalongkorn University]. https://bit.ly/3sGuBFh 

วิทยำนิพนธ ์
ที่มีกำรตีพิมพ์

เผยแพร่  
Database/ 

Online 

Earnhart, C. L. (2018). Evaluating an on-line education module for autism screening 
in pediatric primary care in Arizona [Doctoral dissertation, University of 
Arizona]. ProQuest Nursing & Allied Health Database. 
https://search.proquest.com/docview/2160956827?accountid=34902 

 

เอกสารการประชุมทางวิชาการ / การสัมมนา / การอภิปราย รายงานการประชุม 

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์,/วันที่/เดือน)./ชื่อบทควำมหรือชื่อเรื่องของบท/[กำรน ำเสนอ]./ชื่อกำรประชุม, 
เมืองที่ประชุม. 

 ดรุณี รุจกรกำนต์. (2555, 12-17 กุมภำพันธ์). ประเด็นปัญหาการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อ
คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ [เอกสำรน ำเสนอ]. กำรประชุมพยำบำลแห่งชำติ
ครั้งที่ 14: เรื่อง คุณภำพ และกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ: ภำรกิจของพยำบำล, 
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.  

เอกสารประกอบการสอน 
รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อเรื่อง(ชื่อเอกสำรประกอบกำรสอน)/[เอกสำรไม่ได้ตีพิมพ์]./คณะ, มหำวิทยำลัย. 
 พิมพิไล ทองไพบูลย์, กฤษณำ พูลเพิ่ม, และภำวิดำ พุทธิขันธ์. (2559). จริยธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ [เอกสำรที่ไม่มีกำรตีพิมพ์]. สถำบันกำรพยำบำล      
ศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย. 

Website  

Rama Channel. (2561). หกล้มในผู้สูงอายุ อนัตรายกว่าวัยอื่นหลายเท่าตัว ปัญหาที่ต้องระวงั. https://bit.ly/3lgLAtS 

American Psychological Association. (n.d.). APA style: Learning APA style. 
https://apastyle.apa.org/learn/index?tab=2 

Rama Channel. (2560). หกล้มในผู้สูงอายุ อนัตรายกว่าวัยอื่นหลายเท่าตัว ปัญหาที่ต้องระวงั. https://bit.ly/3lgLAtS 

American Psychological Association. (n.d.). APA style: Learning APA style. 
https://apastyle.apa.org/learn/index?tab=2 
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Website (ต่อ) 

ชัชวำล วงคส์ำรี. (2561). มโนทศัน์เก่ียวกับผู้สูงอายุและหลักการพยาบาลผูสู้งอายุ [PowerPoint slides]. SlideShare. 
https://bit.ly/3ok6Voz 

สักอย่ำง Nurse. (2563, มิถุนำยน). ทบทวน IICP part 1 ฉบบั ติวสอบการพยาบาลผู้ใหญ่ [Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=Zh9mS77-Q_A 

ไทยรู้สู้โควิด. (2564, 14 พฤษภำคม). เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงคจ์ำกกำรฉีดวัคซีนโควิด-19. Facebook. 
https://bit.ly/2RVJnKm 

Science. (2018, December 31). First footage of deep-sea anglerfish pair [Video]. Facebook. 
https://bit.ly/3uOGOZl 

 

วิธีเรียงบรรณานุกรม  

ใช้หลักกำรเดียวกันกับกำรเรียงค ำในพจนำนุกรม หรือ Dictionary ที่เป็นยอมรับกันทั่วไป โดยค ำที่มีตัวสะกด
จัดเรียงไว้ก่อนค ำที่มีรูปสระตำมล ำดับตั้งแต่ 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 ฤำ ล ฦ ฦำ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

ส่วนค ำที่ข้ึนต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน เรียงล ำดับตำมรูปสระ ดังนี้ 

อะ อัว อัวะ อำ อ ำ อิ อี อื อุ อู เอะ เอ เอำะ เอำ เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอะ โอ ใอ ไอ 

 

 

บรรณานุกรม 

งำนบัณฑิตศึกษำ สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย. (2563). คู่มือการเขียนรายงานและ
วิทยานิพนธ์ [เอกสำรที่ไม่มีกำรตีพิมพ์]. 

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological 
Association: The official guide to APA style (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-
000 

American Psychological Association. (2020). Reference examples. https://apastyle.apa.org/style-
grammar-guidelines/references/examples 



(ตวัอย่างการแบ่งบทและหัวข้อในบท) 
บทที ่   (20 pt. หนา) 

ช่ือบทพมิพ์กลางหน้ากระดาษ(22 pt.หนา) 
/  
/  

1. หัวข้อส าคญัหรือหัวข้อใหญ่ (18 pt. หนา)    
/  

 1.1//(หัวข้อรอง)(16pt หนา)(ยอ่0.75น้ิว).......................................................……............................................................... 

............................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ........

....................................................................................................................................................................................... ................................................................  

     1.1.1//(หัวข้อย่อยของ 1.1)(16pt.หนาเอน)...........................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................................... ...........................................  

       1)//(หัวข้อย่อยของ 1.1.1).(บางเอน)..................................................….……………………………….. 
............................................................................................................................. ....................................................................................................................................... 

     2)//(หัวข้อย่อยของ 1.1.1)  (บางเอน).................………………...………………………………......... 

....................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.          (1) //(หัวข้อย่อยของ 2)) (บางเอน)........................................................................................……… 

............................................................................................................................. ..............………………...…………………………………………………………..… 

          (2) //(หัวข้อย่อยของ 2)) (บางเอน).................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................................................................................... 

                 ก. //(หัวข้อย่อยของ (2)) (บางเอน)...................................................................................... 
........................................................................................................................................................ ............................................................................................................ 

                 ข. //(หัวข้อย่อยของ (2)). (บางเอน)....................................................................……….... 
............................................................................................................................. ....................................................................................................................................... 

                       ก) //(หัวข้อย่อยของ ข.) (บางGอน)..............................................…...…................ 
......................................................................................................................................................... ........................................................................................................... 

      ข) //(หัวข้อย่อยของ ข.) (บางเอน)............................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................................................... 

                           (ก) // (หัวข้อย่อยของ ข)) (บางเอน)..................…....................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

                             (ข) // (หัวข้อย่อยของ ข)) (บาง.เอน)...........................................................

 2.1.2//........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................

 1.2//................................................…................................................................................. 
................................................................................................................... ....................................................................................................... ......….........…………..... 
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