
หน่วยบรรณสารสนเทศ   

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย

การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
APA Style 6th edition



การอ้างอิง คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้เขียนน ามาใช้อ้างอิง

ในการเขียนรายงาน ท าให้รายงานน่าเชื่อถือ ให้เกียรติผู้เขียนเดิม

และแสดงเจตนาของผู้เขียนว่าไม่ได้คัดลอกข้อมูลผู้อื่น ซึ่งถือเป็น

มรรยาทและจริยธรรมทางวิชาการ นอกจากนีย้ังท าให้ผู้อ่านสามารถ

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ โดยแสดงอ้างอิงไว้ในเนื้อหา และเขียน

บรรณานุกรมไว้ทา้ยเล่ม

ความหมายของการอ้างองิ



เม่ือเราน าข้อความบางส่วน ถอดความ สรุปสาระส าคัญ หรือ น าแนวคดิผลงาน

ของผู้อืน่มาไว้ในงานของเรา หรือน าข้อความของผู้อืน่มาเขียนใหม่ในส านวนของเราแต่

ความหมายยังคงเดมิ  เราตอ้งระบุแหล่งทีม่าของข้อความน้ันๆ 

เราจะอ้างองิเมือ่ไหร่?



วิธีการเขียนอ้างอิง

- แทรกในเนือ้หา (ระบบ-นามปี)

- เชิงอรรถ (Footnote)

- เอกสารอ้างองิ (Reference)
- บรรณานุกรม (Bibliography)

ส่วนเนือ้หา

ส่วนทา้ยเล่ม





การอ้างองิแบบแทรกในเนือ้หา เป็นการเขยีนบอกแหล่งทีม่าของข้อมูลในเนือ้หา โดยระบุชื่อ

ผู้เขยีน ปีพมิพ ์ไว้ในวงเล็บ โดยน ามาวางไว้หน้าข้อความหรือทา้ยข้อความทีน่ ามาอ้างองิ

*หากเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วน ใหร้ะบุเลขหน้าด้วย

*หากเป็นการอ้างองิเนือ้หา หรือแนวคดิบางส่วน โดยสรุปเนือ้หาหรือแนวคดิทัง้หมด

ของงานชิน้น้ัน ไม่จ าเป็นต้องระบุเลขหน้า

การเขยีนอ้างองิแบบแทรกในเนือ้หา (ระบบนาม – ปี)



รูปแบบการเขยีนอ้างองิแบบแทรกในเนือ้หา (ระบบนาม – ปี)

1. อ้างองิไว้หน้าข้อความ              ชื่อผู้แต่ง (ปีพมิพ)์

ภทัรยิา พฒันางกรู (2540) ไดท้  าการประเมินผลส าเรจ็ของโครงการฝึกอบรมทางไกล
ของสถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน โดยใช้
แบบวดัจิตลกัษณะและแบบประเมินคณุภาพของชดุการเรยีนดว้ยตนเอง.........................

ชญัญาภคั วงศบ์า และก่ิงกาญจน์ จงใจหาญ (2555) วิจยัประเมินผลโครงการท่ี
ศกึษาประสทิธิผลการฝึกอบรมโครงการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ..................................



รูปแบบการเขยีนอ้างองิแบบแทรกในเนือ้หา (ระบบนาม – ปี)

..............นอกจากนีผ้ลการศกึษาของจิตตาภรณ ์จิตรเีชือ้ และคณะ (2544)  พบวา่ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.........................................................



2. อ้างองิไว้ท้ายข้อความ                       (ช่ือผู้แต่ง, ปีพมิพ์)

รูปแบบการเขยีนอ้างองิแบบแทรกในเนือ้หา (ระบบนาม – ปี)

การประเมินการเรียนรู้ หมายถึง การตรวจสอบผลการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรม

ท่ีครอบคลมุดา้นเนือ้หา สะทอ้น ประสิทธิภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและการสอนของผูเ้รยีน 

เพื่อใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ ประเมินจากระดบัคะแนน ตามระดบั

ผลสมัฤทธ์ิเป็นเกรด และเกรดเฉล่ีย (ราชบณัฑิตยสถาน, 2558, น. 298)



รูปแบบการเขยีนอ้างองิแบบแทรกในเนือ้หา (ระบบนาม – ปี)

ในประเทศไทยมีการศกึษาเก่ียวกบัอบุตัิการณก์ารเกิดอบุตัิเหตขุองมีคม โดยศกึษา

จ านวนครัง้ของการเกิดอบุตัิเกตจุากเข็มและของคมในบคุลากรและจ านวนโรงพยาบาลท่ี

รายงานการเกิดอบุตัิเหต ุพ.ศ. 2552 พบวา่ คา่เฉลี่ย 11.9 ครัง้/โรงพยาบาล (SD = 12.2) 

(อะเคือ้ อณุหเลขกะ, และสชุาดา เหลืองอาภาพงศ,์ 2556, น.52)



1. ผูแ้ตง่ชาวไทย  ใหใ้สช่ื่อและนามสกลุ         (ชไมพร เป็นสขุ, 2546)
2. ผูแ้ตง่ชาวตา่งประเทศ ใหใ้สเ่ฉพาะนามสกลุ (Perry, 2014)

3. ผูแ้ตง่ท่ีมีฐานนัดรศกัดิ ์บรรดาศกัดิ ์ ใหใ้สช่ื่อ คั่นดว้ย , ตามดว้ยฐานนัดรศกัดิ์

(สมจินดา ชมพนูทุ, ม.ล., 2550)

4. ในกรณีท่ีมีผูแ้ตง่ 2 คน ใหใ้ชค้  าวา่ “และ” หรอื “&”

(กมล บษุบา และสายทอง อมรวิเชษฐ์, 2546, น. 45)
(Harlow & Simpson, 2004, p. 25)

หลักเกณฑก์ารเขียนอ้างองิแทรกในเนือ้หา



5. ผูแ้ตง่ตัง้แต ่3-5 คน ลงช่ือทกุคน ใสเ่ครื่องหมายจลุภาคคั่นแตล่ะช่ือ น าหนา้ช่ือคนสดุทา้ยดว้ยค าวา่  

“และ” หรอื “&”

ในการอ้างคร้ังแรก กาญจนา แกว้เทพ, กิตติ กนัภยั, และปารชิาติ สถาปิตานนท ์(2543) 
Kisangau, Lyaruu, Hosea, & Joseph (2007)

อ้างคร้ังต่อไป    กาญจนา แกว้เทพ  และคณะ (2543)
Kisangau et al., (2007)

6. กรณีท่ีมีผูแ้ตง่ 6 คน ขึน้ไป ใหล้งเฉพาะช่ือผูแ้ตง่คนแรก และตามดว้ย  “และคณะ” หรอื

“et al.”    

Kosslyn et al. (1996)

โสภา สงวนเกียรติ และคณะ (2548)

หลักเกณฑก์ารเขียนอ้างองิแทรกในเนือ้หา



7.  ผูเ้ขียนท่ีเป็นนิตบิคุคล ไดแ้ก่ หน่วยงาน องคก์รตา่งๆ บรษัิท สมาคม หน่วยงานราชการ 
ใหล้งช่ือเต็มในการอา้งอิงครัง้แรก  เมื่ออา้งอิงซ  า้สามารถใชช่ื้อยอ่ ได ้เช่น

วางหนา้ขอ้ความ
ครัง้แรก         ส  านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ., 2560) 
ครัง้ตอ่ไป       สกอ. (2560)
 วางทา้ยขอ้ความ
ครัง้แรก (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา [สกอ.], 2560)
ครัง้ตอ่ไป       (สกอ., 2560)

หลักเกณฑก์ารเขียนอ้างองิแทรกในเนือ้หา



8. เอกสารอา้งอิงไมป่รากฏช่ือผูเ้ขียน
ใหล้งช่ือเรือ่งและตามดว้ยปีพิมพ ์ เช่น

(Mosby’s dictionary of medicine nursing & health, 2015)

หลักเกณฑก์ารเขียนอ้างองิแทรกในเนือ้หา



9. การอา้งอิงเอกสารทตุิยภมูิ (Secondary Source) ในการอา้งเอกสารแทรกในเนือ้หา โดยท่ี
ไม่ใช่เอกสารตน้ฉบบั ใหร้ะบช่ืุอเอกสารตน้ฉบบัและค าวา่ “อา้งถึงใน” ส าหรบัภาษาไทย
หรอื “as cited in” ส าหรบัภาษาองักฤษตามดว้ยช่ือผูแ้ตง่เอกสารทตุิยภมูิและปีพิมพ ์  
ส าหรบัการลงรายการอา้งอิงทา้ยเลม่  ลงช่ือผูแ้ตง่เอกสารทตุิยภมูิเท่านัน้

(สภุาค อินทองคง, 2524, น.105  อา้งถึงใน ขวญัใจ ฮีลีย,์ 2533, น.2)

Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003)

หลักเกณฑก์ารเขียนอ้างองิแทรกในเนือ้หา



ทีม่า: Ganong’s review medical physiology ( p. 345), by Kim E. Barrett, Scott Boitano, Susan M. Barman, & 

Heddwen L. Brooks, 2016, New York: McGraw-Hill Education.

การอ้างองิตารางและรูปภาพจากหนังสือ



ทีม่า: http://www.heartupdate.com/wp-content/uploads/2014/04/Heart-Anatomy.jpg

การอ้างองิตารางและรูปภาพจากเวบ็ไซต์



เอกสารอ้างองิ คอื เอกสารทุกรายการทีม่ีการอ้างองิในเนือ้เร่ือง ผู้เขยีนจะต้อง

รวบรวมรายการเอกสารเหล่านีม้าจัดท าเป็นบัญชไีว้ทา้ยเล่มของผลงานใหค้รบ

บรรณานุกรม จะเป็นการรวบรวมรายชือ่เอกสารทีม่ีการอ้างองิใน

เนือ้เร่ืองและรายการเอกสารทีผู้่เขยีนมีการศกึษาแต่ไม่ได้น ามาอ้างองิในเนือ้เร่ือง

รายการเอกสารอ้างองิและบรรณานุกรม จะเรียงไว้ตามล าดับอักษรผู้แต่งหรือ

ตามอักษรตัวแรกของแต่ละรายการ

การอ้างอิงท้ายเล่ม



การอา้งอิงในเนือ้หา
อา้งอิงในสว่นหนา้ของขอ้ความ   

อะเคือ้ อณุหเลขกะ และสชุาดา เหลืองอาภาพงศ ์(2556) ไดก้ลา่วไวว้า่..................

อา้งอิงในสว่นทา้ยขอ้ความ
......................................   (อะเคือ้ อณุหเลขกะ และสชุาดา เหลืองอาภาพงศ,์ 2556)

การเขียนบรรณานกุรมทา้ยเลม่
อะเคือ้ อณุหเลขกะ, และสชุาดา เหลืองอาภาพงศ.์ (2556). การปอ้งกนัอบุตัิเหตจุากเข็มและ

ของมีคมของโรงพยาบาลในประเทศไทย.  พยาบาลสาร, 40(ฉบบัพิเศษ), 130-142.

ตวัอย่าง การอ้างองิในเนือ้หา และทา้ยเล่ม



การอา้งอิงในเนือ้หา
อา้งอิงในสว่นหนา้ของขอ้ความ   

เครท และครูทฟิลด ์(Kreth & Cruthfield, 1984, p.152) ........................ 
อา้งอิงในสว่นทา้ยขอ้ความ

...................................... (Kreth & Cruthfield, 1984, p.152)
การเขียนบรรณานกุรมทา้ยเลม่

Kreth, D., & Cruthfield, R. S. (1984).  Theory and problems of social
psychology.  New York: McGraw-Hill Book.

ตวัอย่าง การอ้างองิในเนือ้หา และทา้ยเล่ม



ส่วนประกอบของหนังสือทีน่ ามาใช้อ้างองิ

การเขยีนบรรณานุกรม: หนังสือ



ช่ือผูแ้ตง่ 
ช่ือเรือ่ง
ครัง้ที่พิมพ์
เมืองท่ีพิมพ์
ส านกัพิมพ์
ปีพิมพ์

ข้อมูลทีน่ ามาเขยีนบรรณานุกรม



ผศ.วรรณเพ็ญ อินทรแ์กว้, และ ม.ล.สมจินดา ชมพนูทุ (2557).  การพยาบาล
สาธารณภยั. พิมพค์รัง้ที่ 1.  กรุงเทพฯ: บรษัิท บียอนด์ พบัลิชช่ิง จ ากดั. 

วรรณเพ็ญ อินทรแ์กว้, และสมจินดา ชมพนูทุ, ม.ล. (2557).  การพยาบาลสาธารณภยั. 
กรุงเทพฯ: บียอนด์ พบัลิชช่ิง.



ชื่อผู้แตง่. (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่หนังสือ คร้ังทีพ่มิพ ์(พมิพค์ร้ังที ่2 เป็นต้นไป).

///////สถานทีพ่มิพ:์ ส านักพมิพ.์

ผู้แต่ง 1 คน วิจิตรา กสุมุภ.์ (2552). กระบวนการพยาบาลและขอ้วนิจิฉยัทางการพยาบาล:

การน าไปใชใ้นคลนิกิ (พิมพค์รัง้ท่ี 3).  กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ.์ 

Potter, P. A. (2015). Essentials for nursing practice (8th ed.). 

St. Louis: Mosby/Elsevier.

การเขียนบรรณานุกรม: หนังสือ

รูปแบบ



ผู้แต่ง 2 คน พิมพพ์นัธ ์เดชะคปุต,์ และพเยาว ์ยินดีสขุ. (2558).  การจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21
(พิมพค์รัง้ท่ี 2).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.

Cooper, K., & Gosnell, K. (2015).  Adult health nursing  (7th ed.) 

St. Louis: Saunders Elsevier.

ผู้แต่ง 3-7 คน วิภาพร วรหาญ, จงรกั อิฐรตัน,์ และสวุรรณา บญุยะลีพรรณ. (2551).
การปฐมพยาบาลและการพยาบาลฉกุเฉิน (พิมพค์รัง้ท่ี 9).  ขอนแก่น: 

ขอนแก่นการพิมพ.์

การเขียนบรรณานุกรม: หนังสือ



ผู้แต่ง 8 คนขึน้ไป

นพรตัน ์เศรษฐกลุ, เอกชยั เอกทฬัห,์ พงศธ์ร บรรณโสภิษฐ์, ชยตุม ์สขุทิพย,์ ปรชีา วิทยพนัธุ,์

จีรศกัดิ ์แสงศิร,ิ . . . ดารนิ รุง่กลิ่น. (2552).  ระบบสารสนเทศทัง้ภูมศิาสตรล์ุม่น า้ปากพนงั:

การจดัการพืน้ทีป่่าตน้น า้ในลุม่น า้ปากพนงัเพือ่รกัษาสภาพแวดลอ้มและระบบนเิวศ.
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ.์

การเขียนบรรณานุกรม: หนังสือ



ผู้แต่งทีเ่ป็นสถาบัน

สภาการพยาบาล. (2553). สมรรถนะผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ.์
กรุงเทพฯ: ศิรยิอดการพิมพ.์ 

หนังสอืแปล
แชนเลอร,์ สตีฟ, และรชิารด์, สกอตด.์ (2550). 100 วธีิท าใหค้นยอมท างานใหเ้ราดว้ยความเตม็ใจและมี

แรงจูงใจทีด่ี [100 ways to motivate others: How great leaders can produce insane
results  without driving people crazy] (พิมพค์รัง้ท่ี 38). (สดุาวรรณ อรยิะทรพัย,์ แปลและ
เรยีบเรยีง). นนทบรุ:ี บี มีเดีย.

การเขียนบรรณานุกรม: หนังสือ



ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ

สมชาย เอ่ียมออ่ง, ขจร ตีรณธนากลุ, ปวีณา สสุณัฐิตพงษ์, เกือ้เกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, 
ณฐัชยั ศรสีวสัดิ,์ และเกรยีง ตัง้สง่า  (บรรณาธิการ). (2553). Textbook of hemodialysis.  
ม.ป.ท.: ม.ป.พ.

Varkey, P., (Ed.). (2010). Medical quality management theory and practice 

(2nd ed.).  Boston: Jones and Bartlett.

Brooker, C., & Waugh, A. (Eds.). (2013).  Foundations of nursing practice: 

Fundamentals of holistic care (2nd ed.). Edinburgh: Mosby/Elsevier.

การเขียนบรรณานุกรม: หนังสือ



ไม่ปรากฎนามผู้แตง่

หลากความคดิ ชวีติคนท างาน. (2551).  กรุงเทพฯ: แผนงานสขุภาวะองคก์ร
ภาคเอกชน ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ.

Art and display: Culture shows. (2010). Hong Kong, China:

Links International.

การเขียนบรรณานุกรม: หนังสือ



หนังสือทีไ่ม่มีสถานทีพ่มิพ ์ส านักพมิพ ์และปีพมิพ์

พระธรรมสงิหบุราจารย ์(จรัญ ฐิตธมโม). (ม.ป.ป.).  แสงเทียนส่องธรรม.  
กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองวริิยะพัฒนา.

สนธยา เรืองหรัิญ. (2551).  การบัญชีชัน้กลาง 1.  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.

เหลียวหลังแลหน้า 15 ปี Pulinet. (2545).  ม.ป.ท.: ข่ายงานห้องสมุด
มหาวทิยาลัยส่วนภูมภิาค.

การเขียนบรรณานุกรม: หนังสือ



หนังสือทีไ่ม่มีสถานทีพ่มิพ ์ส านักพมิพ ์และปีพมิพ์

Chang, X. (1991).  Hanya cuobiezi xinli fenxi.  n.p.: Zhonggue wenshi

Pelegrin-Genel, E. (1996).  The office.  Canale, Italy: n.p.

The Council of the Development of Cambodia. (n.d.).  Prime investment

information in Combodia (Provinces-citie).  Combodia: Author.

การเขียนบรรณานุกรม: หนังสือ



มาทดสอบความเข้าใจกันนะคะ



สกุญัญา ประจศุิลป. (2550). สารสนเทศทางการพยาบาล. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์หง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

สรุพีร ธนศิลป์. (2552).  การดูแลสขุภาพตนเองแบบผสมผสาน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์หง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั.



กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย.์ (2554). ธรุกจิบรกิาร: วชิาชพีสขุภาพ
(แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย)์. นนทบรุ:ี กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวง
พาณิชย.์ 

กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย.์ (2554). ธรุกจิบรกิาร: วชิาชพีสขุภาพ
(แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย)์. นนทบรุ:ี ผูแ้ตง่.



William, B. A., Chang, A., Ahalt, C., Conant, R., Ritchie, C., Chen, H.,
. . .  Yukawa, M. (2014). Current diagnosis & treatment 
geriatric (2nd ed.).  New York: McGraw-Hill  Education.



รูปแบบ ช่ือผูเ้ขียนบท. (ปีพิมพ)์. ช่ือบท. ใน ช่ือผูแ้ตง่ (บรรณาธิการ), ชือ่หนงัสอื
(ครัง้ท่ีพิมพ,์ เลขหนา้แรก-หนา้สดุทา้ยของบท).  สถานท่ีพิมพ:์
ส านกัพิมพ.์

ตัวอย่าง สรุพนัธ ์สทิธิสขุ. (2551). การสมัภาษณป์ระวตัิ. ใน วิทยา ศรดีามา (บรรณาธิการ), 
การสมัภาษณป์ระวตัแิละตรวจร่างกาย (พิมพค์รัง้ท่ี 12, น. 1-7). กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.

Livesay, S. L. (2016). Prehospital care. In J.V. Hickey, & S. L. Livesay, (Eds.),

The continuum of stroke care: An interprofessional evidence-based care

(pp. 68-78).  Philadelphia: Wolters Kluwer.

การเขียนบรรณานุกรม: การอ้างบทหน่ึงในหนังสือ



รูปแบบ ชือ่ผู้เขยีน. (ปีพมิพ)์. ชือ่หนังสือ (คร้ังทีพ่มิพ)์. [e-book]. เมอืงทีพ่มิพ:์

สถานทีพ่มิพ.์ ชือ่ห้องสมุดทีใ่ห้บริการ. วันทีเ่ข้าสบืค้น แหล่งทีม่า

ตัวอย่าง Middleton, V. T., & Clarke, J. (2001). Marketing in travel and tourism. [e-book]. 

Oxford, Boston: Elsevier. Retrieved March 16, 2010, from 

http://www.netlibrary.com/Reader/

การเขียนบรรณานุกรม: หนังสืออิเล็กทรอนิกส(์ e-book)



มาทดสอบความเข้าใจกันนะคะ



สรุพนัธ ์สทิธิสขุ. (2551). การสมัภาษณป์ระวตัิ. ใน วิทยา ศรดีามา (บรรณาธิการ), 
การสมัภาษณป์ระวตัแิละตรวจรา่งกาย (พิมพค์รัง้ท่ี 12, น. 1-7). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.



ณฤดี เย็นเสนาะ.  Head trauma. ใน : วิทยา ชาติบญัชาชยั, นคร ทิพยส์นุทรศกัดิ ์และพรเลศิ 
ปลืม้จิตตม์งคล บรรณาธิการ. (2553). การดแูลผูบ้าดเจ็บและเจ็บป่วยฉกุเฉินขัน้สงู. 
ขอนแก่น: ศนูยอ์บุตัิเหตแุละวิกฤตบ าบดั โรงพยาบาลขอนแก่น, หนา้ 91-102.

ณฤดี เย็นเสนาะ. (2553). Head trauma. ใน วิทยา ชาตบิญัชาชยั, นคร ทิพยส์นุทรศกัดิ,์
และพรเลศิ ปลืม้จิตตม์งคล (บรรณาธิการ). การดูแลผูบ้าดเจ็บและเจ็บป่วยฉกุเฉนิ
ขัน้สูง (น. 91-102). ขอนแก่น: ศนูยอ์บุตัิเหตแุละวิกฤตบ าบดั โรงพยาบาลขอนแก่น.



Livesay, S. L. (2016). Prehospital care. In Hickey, J. V., & Livesay, S. L. (Ed.). 

The continuum of stroke care: An interprofessional evidence-based

care.  (pp. 68-78).  Philadelphia: Wolters Kluwer.

Livesay, S. L. (2016). Prehospital care. In J. V. Hickey, & S. L. Livesay (Eds.). The

continuum of stroke care: An interprofessional evidence-based care  
(pp. 68-78).  Philadelphia: Wolters Kluwer.



ส่วนประกอบของวารสารทีน่ ามาใช้อ้างองิ

การเขียนบรรณานุกรม: วารสาร



รูปแบบ   ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพมิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่วารสาร, ปีที(่ฉบับที)่,/
หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

ตัวอย่าง ทิพวรรณ ศรสีมิ, และอารยีว์รรณ อว่มตานี. (2555).  การศกึษาภาพลกัษณพ์ยาบาล      
วิชาชีพ ตามการรบัรูข้องผูร้บับรกิารชาวตา่งชาติโรงพยาบาลเอกชน.  วารสาร
พยาบาลทหารบก, 13(1), 34-41.

Willson, P., Madary, A., Brown, J., Gomez, L., Martin, J., & Molina, T. (2004).

Using the forces of magnetism to bridge nursing research and practice.

Journal of Nursing Administration, 34(9), 393-394.

การเขียนบรรณานุกรม: วารสาร



รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพมิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่วารสาร, ปีที่ (ฉบับที)่,

หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. ตามด้วยเลข doi 

ตัวอย่าง Morris, L. L., Bedon, A. M., McIntosh, E., & Whitmer, A. (2015). 

Restoring speech to tracheostomy patients. Critical Care 

Nurse, 35(6), 13-28. doi: 10.4037/ccn2015401

การเขียนบรรณานุกรม: วารสารอเิล็กทรอนิกส์



รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพมิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่วารสาร, ปีที่ (ฉบับที)่,

หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. สืบค้นวัน เดอืน ปี, จาก URL.

สมพิศ ใยสุน่. (2558). ความจ าเป็นของการนบัทารกดิน้: บทบาทพยาบาล. 

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 8(1), 1-9. สืบคน้ 22 พฤศจิกายน

2558, จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/
trcnj/article/view/41616/34389

การเขียนบรรณานุกรม: วารสารอิเล็กทรอนิกส์



รูปแบบ ชือ่ผู้เขยีนบทความ. (วัน เดอืน ปี). ชือ่บทความ. ชือ่นิตยสาร หรือ หนังสอืพมิพ,์ 

ปีที,่ หน้า.

ตัวอย่าง สกณุา ประยรูศขุ. (23 พฤศจิกายน 2552). วิกฤตโลกวนัท่ีขัว้โลกเหนือไมเ่หลือน า้แข็ง.
มตชิน, 32, หนา้ 20.

Kluger, J. (2008, Jan 28). Why we love.  Time, 171, pp 54-60.

Website Amranand, A. (2009, Nov 28). Accidental designer. Bangkok Post.
Retrieved from http://www.bangkokpost.com/leisure/women

การเขียนบรรณานุกรม: นิตยสาร หรือ หนังสือพมิพ์



รูปแบบ ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ.์ (ปีพมิพ)์. ชือ่วิทยานิพนธ์ (ระดับวทิยานิพนธ)์.

ชื่อมหาวิทยาลัย, เมืองทีพ่มิพ.์

ตัวอย่าง จรสั ลดัดาพนัธ.์ (2549). การปฏิบตัขิองผูบ้รหิารการพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปเกีย่วกบั

นโยบายและการวางแผนก าลงัคนทางการพยาบาล (วิทยานิพนธพ์ยาบาลศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการพยาบาล). มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ เชียงใหม.่

การเขียนบรรณานุกรม: วิทยานิพนธ์



รูปแบบ ชื่อผู้เขียน. (ปีพมิพ)์. ชื่อเร่ือง. สถานทีพ่มิพ:์ มหาวิทยาลัย.

ตัวอย่าง ดวงกมล วตัราดลุย,์ สดุประนอม สมนัเวคิน, ธญัลกัษณ ์บรรลิขิตกลุ, นพวรรณ บญุบ ารุง, 

บวัหลนั หินแกว้, และนนัทภคั ชนะพนัธ.์ (2558). รายงานการวจิยัเรือ่งการประเมนิ                                    
ประสทิธิผลหลกัสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูป่้วย
โรคหลอดเลอืดสมอง: การประยกุตใ์ชแ้นวคดิโมเดลเคริก์แพททรกิ. กรุงเทพฯ: 

สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย

การเขียนบรรณานุกรม: วิจัย



มาทดสอบความเข้าใจกันนะคะ



นภาทิพย ์ตัง้ตรีจกัร,ปารชิาติ เมืองขวา. (2555) พฤติกรรมความเอือ้อาทรของอาจารยพ์ยาบาลในการเรยีนการ

สอนภาคปฏิบตัิตามการรบัรูข้องอาจารยแ์ละนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

วารสารมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปีท่ี 31 ฉบบัท่ี 3

พฤษภาคม - มิถนุายน . หนา้ 60-75.

นภาทิพย ์ตัง้ตรจีกัร, และปารชิาติ เมืองขวา. (2555). พฤติกรรมความเอือ้อาทรของอาจารยพ์ยาบาลใน

การเรียนการสอนภาคปฏิบตัิตามการรบัรูข้องอาจารยแ์ละนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล 

บรมราชชนนี นครพนม. วารสารมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,

31(3), 60-75.



Sutton, J. & Tierney, K. (2006). Disaster preparedness: concept 
Guidance and Research. (2006). Retrieved August 3, 
2011, from http://www.colorado.edu/hazards.

Sutton, J., & Tierney, K. (2006). Disaster preparedness: 
Concept guidance, and research. Retrieved August 3, 
2011, from http://www.colorado.edu/hazards.

http://www.colorado.edu/hazards
http://www.colorado.edu/hazards


รายงานการวิจยั
เรือ่ง

การอบรมเลีย้งดเูดก็ของครอบครวัอีสาน

โดย
พลูสขุ ศิรพิลู
พิมภา สตุรา

ดารุณี จงอดุมการณ์
สพุฒันา ศกัดิษฐานนท์

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น
2550

โครงการวิจยันีไ้ดร้บัการสนบัสนนุทนุวิจยั
ประเภททนุอดุหนนุทั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ 2545 มหาวิทยาลยัขอนแก่น

การอบรมเลีย้งดเูดก็ของครอบครวัอีสาน

-----------------------------------------------

ผูเ้ขียน             พนูสขุ ศิรพิลู และคณะ

พิมพค์รัง้ที่ 1 2550

จ านวน  100 เลม่

ราคา                250 บาท

พิมพท่ี์              หจก.โรงพิมพค์ลงันานาวิทยา

232/199 หมู่ 6 ถ.ศรจีนัทร ์

อ.เมือง  จ.ขอนแก่น



การอา้งอิงหนา้ขอ้ความ
พลูสุข ศิริพลู, พิมภา สุตรา, ดารุณี จงอุดมการณ์, และสุพฒันา ศกัดิษฐานนท ์

(2550) พบวา่...................(ข้อความท่ีคัดลอก ถอดความหรือสรุปความ)...................

การอา้งอิงทา้ยขอ้ความ
..............(ข้อความท่ีคัดลอก ถอดความหรือสรุปความ).................. (พลูสุข ศิริพลู, 

พิมภา สุตรา, ดารุณี จงอุดมการณ์, และสุพฒันา ศกัดิษฐานนท,์ 2550)

การเขียนบรรณานุกรม
พลูสุข ศิริพลู, พิมภา สุตรา, ดารุณี จงอุดมการณ์, และสุพฒันา ศกัดิษฐานนท.์ (2550). 

รายงานการวิจัยเร่ืองการอบรมเลีย้งดูเดก็ของครอบครัวอีสาน. ขอนแก่น: คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น.



บรรณานุกรม

เทิดศกัด์ิ ไมเ้ทา้ทอง. (2562). คู่มือการเขยีนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม.  

พระนครศรีอยธุยา: โรงพิมพไ์พบูลยพ์ิพฒัน.์

สุทธินนัท์ ช่ืนชม. (ม.ป.ป.). รูปแบบการเขียนรายการอา้งอิง APA 6.  สืบคน้ 22 สิงหาคม 2562

จาก http://www.research.cmru.ac.th/2014/downloads/files/for_ref_res.pdf

American Psychological Association. (2010). Publication manual of  

the American Psychological Association (6th ed.). Washington,

D.C.: Author.

Monash University Library. (2012). American Psychological Association (APA) 

style examples.  Retrieved December 2, 2015, from

http://monash.edu/library/skills/resources/tutorials/citing/apa.html

http://www.research.cmru.ac.th/2014/downloads/files/for_ref_res.pdf

