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การเขยีนอ้างองิแบบ APA   ฉบับพมิพ์คร้ังที ่6 
                                                                                                                                                    ศุลพีร ช่วยชูวงศ์ * 

 

                    การเขียนอา้งอิงแบบ APA เป็นการเขียนเอกสารอ้างอิงในผลงานวิชาการต่างๆ ท่ีก าหนดโดย 
สมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Psychological Association)  หรือ APA   จดัพิมพเ์ป็นคู่มือ
การเขียนรายการอา้งอิง ช่ือวา่  Publication Manual of the American Psychological Association  เร่ิม
พิมพ ์คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1929  และฉบบัปัจจุบนัเป็นฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 6 จดัพิมพใ์นปี ค.ศ. 2010  รูปแบบการ
เขียนอา้งอิงแบบ APA   ประกอบดว้ย 2 ส่วน  คือ  1) การอา้งอิงในเน้ือหา  2) การอา้งอิงทา้ยเล่ม หรือ 
บรรณานุกรม 
 

1. การอ้างองิในเนือ้หา   (In-text citation)  เป็นการอา้งอิงในระบบนามปี (author-date citation system) 
โดยระบุ ช่ือผูเ้ขียน และปีพิมพ ์ เพื่อเป็นการช้ีแนะผูอ่้านไปยงัแหล่งขอ้มูลท่ีอา้งอิงทา้ยเล่ม หรือบรรณานุกรมของ
ผลงานวชิาการ ท่ีมีการจดัเรียงตามล าดบัตวัอกัษร     การอา้งอิงในเน้ือหา  มี 2 ลกัษณะ   คือ   

1. การอ้างองิช่ือผู้เขียนก่อนข้อความ  
เอกสารอ้างองิภาษาไทย   ใช ้ ช่ือผูเ้ขียน  เวน้ 1 ตวัอกัษร  ตามดว้ยปีพิมพ ์ในวงเล็บ   กรณีท่ีไม่มีปีพิมพ ์ ใชค้  าวา่ 
“ม.ป.ป.”   หมายถึง  ไม่ปรากฏปีพิมพ ์ เช่น    

      นุชนาถ  (2556)  ไดศึ้กษาพบวา่................. 

      สุวรรณี และปฐมามาศ (2550)  พบวา่.............. 

      รมณ์ฤดี  (ม.ป.ป.)  ไดศึ้กษาแบบบรรยาย พบวา่............. 

      จากการศึกษาของ พงศเ์ทพ, อมร, สุวฒัน์, และสุภทัร  (2550)  พบวา่............. 
 

เอกสารอ้างองิภาษาองักฤษ   ใหเ้ขียนนามสกุลของผูเ้ขียนทบัศพัท ์เป็นภาษาไทยก่อน เวน้ 1 ตวัอกัษร  ตามดว้ย 
นามสกุลภาษาองักฤษ  เคร่ืองหมายจุลภาค (,)  เวน้ 1 ตวัอกัษร   และปีพิมพใ์นวงเล็บ  กรณีท่ีไม่มีปีพิมพ ์ใชค้  าวา่ 
“n.d.”   หมายถึง  no date    เช่น 
                    วอคเกอร์ (Walker, 2007)  พบวา่........... 

                    การศึกษาของ เคิร์ชฮอฟฟ์ และเบคสแตรนด ์(Kirchholff & Beckstrand, 2000) ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่...... 

                    เลดเดอร์เลย ์และคณะ (Lederle et al., 2009) พบวา่...........  

                    แฮส  (Haas, n.d.)  พบวา่........... 

 
 
              
*บรรณารักษช์ านาญการพิเศษ     งานบริการตอบค าถามฯ    หอสมุดวทิยาศาสตร์สุขภาพ ม.อ.               1 พ.ย. 58 
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2. การอ้างองิช่ือผู้เขียนท้ายข้อความ 
 

เอกสารอ้างองิภาษาไทย   ใชช่ื้อผูเ้ขียน  ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,)  เวน้ 1 ตวัอกัษร   และปีพิมพภ์ายในวงเล็บ      
เช่น                                                  
                    วสิัยทศัน์ของผูอ้  านวยการโรงพยาบาลชุมชนท่ีใหค้วามส าคญักบัการคดักรองเบาหวาน เป็นปัจจยั
สนบัสนุนความส าเร็จ........(เมธา, 2551) 
 

                    การรับประทานยาใหต่้อเน่ืองข้ึนอยูก่บัความตั้งใจ หรือก าลงัใจของผูป่้วย และจ าเป็นตอ้งอาศยัแผนการ
รักษา และทีมสุขภาพ (สมลกัษณ์, ทบัทิม, และวลัลภา, 2555) 
 

                    การขาดความสามารถ และขาดความช านาญในการคิดวิเคราะห์เก่ียวกบัการวางแผนการพยาบาล ส่งผล
ใหข้าดความมัน่ใจในการน าความรู้ไปใช.้.......(ณฐัธยาน์, อรพินทร์, และองัศินนัท,์ 2553; Albutt, 2013) 

 

เอกสารอ้างองิภาษาองักฤษ    ใชน้ามสกุลผูเ้ขียน เป็นภาษาองักฤษ  ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,)  เวน้ 1 ตวัอกัษร  
และปีพิมพภ์ายในวงเล็บ  เช่น 
 

                    ความรู้ในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการเรียนการสอนการอบรมเพิ่มเติม 
(Walker, 2007)  
 

                     การออกก าลงักายแบบไท่จ๋ีช่ีกง จดัเป็นการออกก าลงักายแบบแอโรบิคท่ีมีความหนกัเบาระดบัปาน
กลาง (Klein & Adams, 2004)  

 
รูปแบบการเขียนอ้างองิในเนื้อหา   
 

1.     การอ้างองิทีม่ีผู้เขียน 1 คน 
 

การอ้างองิช่ือผู้เขียนก่อนข้อความ 
                    สุทสัศรี  (2554)  พบวา่ หลกักรรมมีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมและจิตใจของผูสู้งอาย ุท าใหผู้สู้งอายุ
ยอมรับสภาพท่ีเป็นอยู ่ณ ปัจจุบนั........  
 

                    พรหมพาหกุล  (Prompahakul, 2011)   พบวา่ พยาบาลไทยในภาคใต ้ส่วนใหญ่ไม่เคยอบรมการดูแล
ผูป่้วยระยะสุดทา้ย  ซ่ึงการอบรมเป็นส่ิงส าคญั........ 
 

                    วอคเกอร์ (Walker, 2007)  พบวา่ ภาวะวกิฤตทางจิตใจ เป็นภาวการณ์เสียสมดุลทางจิตใจ……… 
 

                                                                                    หรือ 
 



3 
 

การอ้างองิช่ือผู้เขียนท้ายข้อความ 
 

                    ผูดู้แลท่ีมีงานประจ าตอ้งปรับเวลาท างานใหมี้ความสะดวกในการดูแลผูป่้วย ท าใหผู้ดู้แลรู้สึกเหน่ือย

...... (สุธีรา, 2554) 

                    ส่วนใหญ่พบวา่ลกัษณะการปวดศีรษะท่ีเกิดข้ึน เป็นชนิดไมเกรนมากท่ีสุด และปวดแบบตึงเครียด

รองลงมา (Walker, 2007) 

 

2. การอ้างองิทีม่ีผู้เขียน 2 คน 
 

การอ้างองิช่ือผู้เขียนก่อนข้อความ 
 

      ธารีทิพย ์และอรพิณ (2547)  กล่าววา่ ความชุกปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดเบาหวานมีเพิ่มข้ึน........ 

                    บอยด ์และวตัตนั  (Boyde & Watton, 2001)  กล่าววา่ การปรับเปล่ียนวิถีการด ารงชีวิต……. 

                    จากการศึกษาของ เคิร์ชฮอฟฟ์ และเบคสแตรนด ์(Kirchholff & Beckstrand, 2000)  ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ 

การท่ีพยาบาลมีความรู้ในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีไมเ่พียงพอเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัในการดูแลผูป่้วย........... 

หรือ 
การอ้างองิช่ือผู้เขียนท้ายข้อความ 
 

                    จ  านวนผูสู้งอายท่ีุเพิ่มข้ึน ในปีพ.ศ. 2548 ร้อยละ 6.4 ในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 7.5 และคาดวา่ 

ในปี พ.ศ. 2578 จะเพิ่มข้ึน เป็น ร้อยละ 15.9 (ปัทมา และปราโมทย,์ 2553)    
 

                    ผูสู้งอายท่ีุอาศยัในบา้นพกัคนชรา ประเทศเยอรมนั ส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการรบกวนสมาชิกในครอบ ครัว 

เน่ืองจากมีความเห็นวา่บุตรหลาน ส่วนใหญ่ต่างก็มีชีวิตและภาระต่างๆ ของตนเองท่ีจะตอ้งรับผดิชอบ (Erichsen 

& Bossing, 2013) 
 

                    การบาดเจบ็ท่ีศีรษะแมไ้ม่เป็นอนัตรายแก่ชีวิต แต่รบกวนการด าเนินชีวติประจ าวนั ทั้งทางดา้นอารมณ์ 

สมาธิ สติปัญญา และสังคม  ส่งผลใหคุ้ณภาพชีวติลดลง  (Erickson & Theeler, 2012)  

 
3. การอ้างองิทีม่ีผู้เขียน 3-5 คน  

 

กรณีทีอ้่างองิคร้ังแรก  (ในยอ่หนา้เดียวกนั)     ใส่ช่ือผูเ้ขียนทั้ง 3-5 คน  
        ลือชา, สมศกัด์ิ, ประนอม, และสนอง (2553)  พบวา่ ความเจบ็ปวดจากการใส่เคร่ืองช่วยหายใจ....... 
                    แมคคอร์มิค, อิลเจน, และรอยส์  (McCormick, Ilgen, &  Roy, 2001)  พบวา่ ประสบการณ์การช่วยฟ้ืน
คืนชีพ……. 
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หรือ 
 

                    การคาสายเพื่อติดตามความดนัในหลอดเลือดด าส่วนกลาง.....(อารี, สมพร, วนิดา, และปราณี, 2553) 

                    หลงัไดรั้บการผา่ตดั ผูป่้วยมกัจะมีวถีิการด ารงชีวติเปล่ียนแปลงไปจากเดิม.......(Petterson, 

Mattsson, & Bergborm, 2009) 

                    ค่าปกติของความดนัในหลอดเลือดด าส่วนกลางท่ีประเมินได.้......(Wood, Roy,  Scales, & Smith, 

2010)  

  
กรณีทีอ้่างองิคร้ังที ่2 (ในยอ่หนา้เดียวกนั) ใส่ช่ือผูเ้ขียนคนแรก เวน้ 1 ตวัอกัษร ตามดว้ย “และคณะ”  หรือ “et al.” 

                            

                     ลือชา และคณะ (2553)  พบวา่   ผูสู้งอายโุรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคไต 
เร้ือรัง มีพฤติกรรมสุขภาพ.........   
 

                    แมคคอร์มิค และคณะ (McCormick et al., 2001)  กล่าววา่ เม่ือบุคคลตอ้งเผชิญกบัภาวะคุกคามทาง
สุขภาพ จะมีกระบวนการตอบสนองท่ีน าไปสู่วธีิการจดัการ......... 
 

หรือ 
 

                    ในการป้องกนัภาวะแทรกซอ้นดงักล่าวมาแลว้.……(ลือชา และคณะ, 2553) 

                    การแลกเปล่ียนความคิดเห็นแต่ละบุคคลเป็นการน าศกัยภาพแต่ละบุคคลออกมาใช ้(McCormick     

et al., 2001) 

4. การอ้างอิงที่มีผู้เขียน 6 คน หรือ มากกว่า 6 คนขึ้นไป    ใส่ช่ือผูเ้ขียนคนแรก  เวน้ 1 ตวัอกัษร     
ตามดว้ย  “และคณะ”  หรือ   “et al. ”   กรณีท่ีอา้งอิงช่ือผูเ้ขียนก่อนขอ้ความ  และกรณีท่ีอา้งอิงช่ือผูเ้ขียนหลงั
ขอ้ความ   
  

      ชาธิปัตย ์และคณะ (2554)   พบวา่ การนวดไทยสามารถบรรเทาอาการปวด ในผูป่้วยปวดศีรษะแบบตึง 
เครียดได ้

       เชง และคณะ (Cheng et al., 2010)   พบวา่  อาการของภาวะแทรกซอ้นท่ีพบบ่อย  คือ อาการปวดขา / 
ชา บริเวณขาท่ีเกิดจากการอุดตนัของล่ิมเลือด...... 

หรือ 
 

      ปัญหาการดูแลผูสู้งอายใุนครอบครัวและชุมชนวา่มีการเพิ่มข้ึนของผูเ้จบ็ป่วยเร้ือรัง ........(ทศันา  
และคณะ, 2550) 
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      ผูป่้วยโรคหลอดเลือดแดงเอออร์ตาในช่องทอ้งโป่งพอง ท่ีไดรั้บการผา่ตดัแบบเปิดมีคุณภาพชีวติหลงั  
ผา่ตดั อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัแบบสอดใส่หลอดเลือดเทียมผา่นทางสายสวน (Lederle  

et al., 2009) 

 
5. การอ้างองิเอกสารหลายฉบับจากผู้เขียนหลายๆ คน       ให้เรียงล าดบัการอา้งอิงตามล าดบัตวัอกัษร 

ผูเ้ขียนก่อน-หลงั และแยกระหวา่งผูเ้ขียนดว้ยเคร่ืองหมายอฒัภาค  (;)  เช่น 
 

                    ผูป่้วยท่ีมีอาการเบ่ืออาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน  อ่อนเพลีย  เหน่ือยง่าย  ปัสสาวะออกนอ้ย ความดนัโลหิต

สูง บวม หวัใจวาย น ้าท่วมปอด ซึมหรือหมดสติ และในผูป่้วยท่ีรักษาไม่ทนัอาจเสียชีวติได.้......(รัตนา และบุญเรือง, 

2550; วชิยั, 2551; ศิริพร, 2529; Alan, Brown, & Smith, 2003; Gordon et al., 2001) 

 
6. การอ้างองิเอกสารทีม่ีมากกว่า 1 เร่ือง ของผู้เขียนคนเดียวกนั และปีพมิพ์เดียวกนั   ให้ใส่ส่วนท่ี 

ต่อทา้ย (suffixes) ก, ข,  ค  (เอกสารภาษาไทย)   หรือ  a, b, c,…  (เอกสารภาษาองักฤษ)   เช่น 
 

                    จากการทบทวนงานวจิยั  (อารี, 2548ก, 2548ข)  พบวา่......... 

                    จากการทบทวนงานวจิยัของ อีเด็ลลีน (Edeline, 2001a, 2001b)  พบวา่........ 

 
7. การอ้างองิเอกสารที่ผู้เขียนเป็นองค์กร   สมาคม  สถาบัน  หน่วยงาน   หรือนิติบุคคล   ใหร้ะบุช่ือ 

เตม็ทุกคร้ัง   ยกเวน้กรณีท่ีมีช่ือยอ่ ให้ระบุช่ือยอ่พร้อมช่ือเตม็ ในการอา้งอิงคร้ังแรก  ส่วนการอา้งอิงคร้ังต่อไป ให้
ใชช่ื้อยอ่ได ้ เช่น   
 

การอ้างองิคร้ังแรก 
                    จากการส ารวจขอ้มูลโดยมูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย  (2549)  พบวา่ การเขา้พกัอาศยัใน

สถานสงเคราะห์คนชราเป็นส่ิงท่ีผูสู้งอายไุม่ตอ้งการมากท่ีสุด......... 
 

                    องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization [WHO], 2013)  ไดก้ล่าวถึงการดูแลแบบ

ประคบัประคองวา่ เป็นการดูแลเพื่อด ารงไวซ่ึ้งคุณภาพชีวิตใหแ้ก่ทั้งผูป่้วยและครอบครัว เพื่อใหส้ามารถเผชิญกบั

ปัญหาความเจบ็ป่วย และลดความทุกขท์รมาน.........  

หรือ 
                    การคดักรองโรคเบาหวานเป็นการคน้หาบุคคลท่ีเป็นโรคระยะแรกเร่ิม เพื่อใหไ้ดรั้บการวินิจฉยัโดยเร็ว 

และใหก้ารรักษาตั้งแต่เร่ิมตน้........ (สถาบนัวจิยัและพฒันาระบบสุขภาพชุมชน, 2552) 
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                    โรคจิตเภทนอกจากพบไดบ้่อยแลว้ ยงัเป็นโรคท่ีติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโรคท่ีก่อใหเ้กิดการเจบ็ป่วย

เร้ือรัง (กรมสุขภาพจิต, 2556) 
 

                    การคดักรองโรคเบาหวาน ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายและการใชท้รัพยากรในการดูแลรักษาโรค  (World 

Health Organization [WHO], 2003) 

 
การอ้างองิคร้ังต่อไป 
 

                    การประชาสัมพนัธ์ตามสถานท่ีชุมชนและกิจกรรมท่ีส าคญัของชุมชน ท าใหป้ระชาชนเขา้สู่
กระบวนการคดักรองอยา่งทัว่ถึง (WHO, 2003) 

                   
8.    การอ้างองิเอกสารทีอ่ยู่ระหว่างตีพมิพ์     ใหใ้ส่ค าวา่  “ก าลงัรอตีพมิพ์”  (เอกสารภาษาไทย)    

หรือ  “in press”  (เอกสารภาษาองักฤษ) 
 

                  จากการทบทวนงานวจิยั (บุปผา, ก าลงัรอตีพิมพ)์  พบวา่......... 

                    จากการทบทวนงานวจิยั  (Smith & Adam, in press)  พบวา่........ 

 
                     9.   การอ้างองิเอกสารทีไ่ม่มีช่ือผู้เขียน   ให้ระบุช่ือเร่ืองเพยีง 2-3 ค าแรก  (กรณีท่ีช่ือเร่ืองยาว)  หรือช่ือ
เร่ืองเตม็สั้นๆ ภายในเคร่ืองหมายอญัประกาศ   (“…”)   และตามดว้ยปีพิมพ ์ เช่น 
 

                  ในการดูแลผูป่้วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ......... (“การพยาบาล,” 2550) 
(ช่ือเร่ืองเตม็:   การพยาบาลผู้ป่วยเดก็ท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ) 
 

                    ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะสุขภาพ......... (“Protection Against,” 2003) 

(ช่ือเร่ืองเตม็:   Protection against inflammation during the chronic and acute) 

                     
                  10.  การอ้างองิเอกสารโดยการคัดลอกข้อความมา โดยไม่ได้น ามาเรียบเรียงใหม่     ใหพ้ิมพช่ื์อผูเ้ขียน  
ตามดว้ยปีพิมพ ์และหนา้ท่ีคดัลอกมา    กรณีขอ้ความท่ีคดัลอกมานอ้ยกวา่ 40 ค า  ใหใ้ส่ขอ้ความนั้นภายใน
เคร่ืองหมายอญัประกาศ   (“…”)     เช่น 
 

                  บุษย ์(2550) กล่าววา่ “ผลของการใหย้าแกป้วด ท าใหอ้าการปวดหายไปภายใน 1 นาที” (หนา้ 41) 

                    นกัวจิยักล่าววา่ “ผลของการใหย้าแกป้วด ท าใหอ้าการปวดหายไปภายใน 1 นาที” (บุษย,์ 2550, หนา้ 41) 
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                    11.  การอ้างองิตามผู้เขียนคนอืน่ (secondary source) ไม่ได้อ้างองิโดยตรง   หรือ อ้างองิจาก
ต้นฉบับ   (original source)   ในกรณีท่ีไม่มีการพิมพเ์อกสารแลว้ (out of print)   ไม่สามารถคน้หาเอกสาร
ตน้ฉบบัได ้ หรือ ไม่มีฉบบัท่ีพิมพเ์ป็นภาษไทย หรือ ภาษาองักฤษ  ใหใ้ชค้  าวา่ ”อ้างตาม” ส าหรับเอกสารภาษาไทย 
หรือ “as cited in”  ส าหรับเอกสารภาษาองักฤษ   
 

               ส่วนการอ้างองิท้ายเล่ม  หรือ บรรณานุกรม     ให้ใช้เอกสารอ้างองิของผู้เขียนทีอ่่านมา (secondary 
source) ไม่ใช่เอกสารอ้างองิของผู้เขียนเอกสารต้นฉบับ (original source)  เช่น   
 

                    จากการศึกษาของเบญ็จา (2547 อา้งตาม ณฐักฤตา, 2553)  ท่ีพบวา่ ผูป้ฏิบติักิจกรรมการดูแลผูเ้ป็นโรค
จิตเภทท่ีบา้นโดยรวมระดบัสูง มีความสัมพนัธ์ทางบวก......   
 

                    การศึกษาของไซเดนเบิร์ก และแมคลีแลนด ์(Seidenberg & McClelland, 1990 as cited in 

Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1999)    พบวา่...... 
หรือ 

 

                    ผูดู้แลซ่ึงมีอาชีพท่ีถูกก าหนดไวแ้น่นอน เช่น รับราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือลูกจา้ง อาจมีเวลาจ ากดัใน
การดูแลผูป่้วย  (ไพรินทร์, 2543  อา้งตาม ส าอาง, 2550) 
 

                    ผูป่้วยจิตเภทท่ีไม่ร่วมมือในการรักษาดว้ยยามีอตัราการก าเริบซ ้ าถึง 18 เท่า  (Maneesakorn et al., 
2007 อา้งตาม รัชนี และเพญ็นภา, 2556) 
 

                    บทบาทพยาบาลในการติดตามค่าความดนัหลอดเลือดด าส่วนกลาง.....(Silva, 1978 as cited in 

Ward & Decan, 2004) 

                            
 
 
 

         
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        2. การอา้งอิงทา้ยเล่ม.// 
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2. การอ้างองิท้ายเล่ม  หรือ บรรณานุกรม   (Bibliography)                                                                                                                                                 

                 เป็นการรวบรวมรายการอา้งอิงท่ีใชอ้า้งอิงในเน้ือหา หรือ รายการอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา ไวใ้น
ส่วนทา้ยเล่มของผลงานวชิาการ ภายใตห้วัขอ้  “บรรณานุกรม”  โดยจดัเรียงรายการอา้งอิง ตามล าดบัอกัษรของช่ือ
ผูเ้ขียน หรือ ช่ือเร่ือง (กรณีท่ีไม่มีช่ือผูเ้ขียน)   จดัเรียงรายการอา้งอิงภาษาไทย ก่อนรายการอา้งอิงภาษาองักฤษ    
                                      

หลกัเกณฑ์ทัว่ไปการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA   ฉบับพมิพ์คร้ังที ่6 (ปี ค.ศ. 2010) 
1. ผู้เขียน (Author) 

1.1 ผู้เขียนคนเดียว   
    ผูเ้ขียนคนไทย ใหเ้ขียนเฉพาะช่ือ นามสกุล ไม่ตอ้งระบุต าแหน่งทางวชิาการ   เช่น 

       ประเวศ วะสี.  
                    สมศรี อมาตยกุล.  
 

  ชาวต่างประเทศ  ใหใ้ชน้ามสกุล  ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน้ 1 ตวัอกัษร  ตามดว้ยอกัษร
ยอ่ช่ือตน้  ต่อดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) ตามดว้ยอกัษรยอ่ช่ือกลาง (ถา้มี)   เช่น 
       Deming, D.  

       Victor, N. M.  

       Larson, J. R., Jr.  

1.2 ผู้เขียน 2 คน 
  ผูเ้ขียน 2 คน ใหเ้ขียนช่ือผูเ้ขียนคนท่ี 1  ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน้ 1 ตวัอกัษร ต่อดว้ย   

“และ” ไม่เวน้วรรค  ตามดว้ยผูเ้ขียนคนท่ี 2  เช่น 
 

       จินตนา  ลาภเจริญ, และประไพ จนัดี.  

       สวสัด์ิ ตนัสกุล, และไพศาล เรืองจินดา. 

  ชาวต่างประเทศ ให้เขียนนามสกุล ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,)  เวน้ 1 ตวัอกัษรตามดว้ยอกัษร
ย่อช่ือตน้ ช่ือกลาง (ถา้มี) และเคร่ืองหมายมหพัภาค (.)  ตามดว้ยเคร่ืองหมาย “&”  และเวน้ 1 ตวัอกัษร ตามดว้ย
นามสกุลคนท่ี 2  แลว้ใส่เคร่ืองหมายจุลภาค (.)  ตามดว้ย อกัษรยอ่ช่ือตน้ ช่ือกลาง (ถา้มี)  และต่อดว้ยเคร่ืองหมาย
มหพัภาค (.)  เช่น 
       William, R., & Sales, B. D. 

                  Hamosh A., & Brinker M. R. 

 
1.3 ผู้เขียน 3-7 คน 

คนไทยใชช่ื้อ  นามสกุล คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และเวน้ 1 ตวัอกัษรหนา้ผูเ้ขียนทุกคน  และ 
ใชค้  าวา่  “และ” โดยไม่เวน้วรรค หนา้ผูเ้ขียนคนสุดทา้ย   เช่น 
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                                  ปราณี ค าจนัทร์, ขนิษฐา นาคะ, และแสงอรุณ อิสระมาลยั.  

                    อกัษร พลูนิมิตร, ปานใจ อินพุม่, องัคณา มูลสงคราม, และณรงคศ์กัด์ิ วชัโรทน.  

                 ชาวต่างประเทศ  เขียนเช่นเดียวกบัขอ้ 1.2  และใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค (,) คัน่ระหวา่งผูเ้ขียนทุกคน  และ
ใชเ้คร่ืองหมาย “&”  เวน้ 1 ตวัอกัษร หนา้ผูเ้ขียนคนสุดทา้ย  เช่น 
 

       Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., Hopman, D.  

                              Burke, D., & Bogduk, N.         

หมายเหตุ:  ใส่ผูเ้ขียนทั้ง  7  คน     
                           

1.4 ผู้เขียนมากกว่า 7 คน 
คนไทยใชช่ื้อ นามสกุล ของผูเ้ขียน 1- 6 คนแรก ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน้ 1 ตวัอกัษร  

ต่อดว้ยจุด 3 จุด  เวน้ 1 ตวัอกัษร และต่อดว้ย ช่ือ  นามสกุลของผูเ้ขียนคนสุดทา้ย  เช่น 
 

       สุจิตต ์วงษเ์ทศ, ประไพ จนัดี, ส่งศรี ดีสกุล, ประพนธ์ เรืองนาม, สมศรี เรืองศกัด์ิ,  
                                  เพญ็ศรี จงสกุล, … สมพร เรืองสงค.์  
                       

          ชาวต่างประเทศ 

       Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., Hpoman, D.,  
                              Dynaraki, S., … Smith, D. C.  
  กรณีทีไ่ม่มีช่ือผู้เขียน  
       ใหใ้ชช่ื้อเร่ือง  เป็นตวัเอียงแทนท่ีช่ือผูเ้ขียน ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.)  ต่อดว้ยปีพิมพใ์นเคร่ือง 
หมายวงเล็บ  เช่น 
    ข้อคิดชีวิตงาม. (2549). 

                 Mosby’s dictionary of medicine nursing & health. (2009). 
 

2. ปีพมิพ์  (Date) 
 2.1 ใชปี้พิมพ ์ พ.ศ.  หรือ ค.ศ.  ในเคร่ืองหมายวงเล็บ  ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.)  ต่อจากช่ือผูเ้ขียน    
เช่น 
   ไพศาล จุลพงษ.์ (2550). 

   Thomas, W. (2006). 
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 2.2  กรณีท่ีไม่มีปีพิมพ ์ ใชค้  าวา่  (ม.ป.ป.)  ในเคร่ืองหมายวงเล็บ  คือ  ไม่ปรากฏปีพิมพ ์ หรือ  (n.d.)   คือ  
no date  ส าหรับเอกสารภาษองักฤษ ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) ต่อจากช่ือผูเ้ขียน  เช่น 
    ช่อทิพย ์กาญจนศิริ. (ม.ป.ป.). 

    Wilson, D. C. (n.d.). 
 

 2.3  กรณีท่ีส่ิงพิมพน์ั้น ไดรั้บการตอบรับเพื่อตีพิมพแ์ลว้  แต่ยงัอยูใ่นระหวา่งการจดัพิมพ ์ ใหร้ะบุค าวา่   
“อยู่ระหว่างการตีพมิพ์”  ส าหรับเอกสารภาษาไทย  “in press”   ส าหรับเอกสารภาษาองักฤษ  ไวใ้นวงเล็บแทนปี
พิมพ ์   เช่น    
                 ลดัดา สงวนวงศ.์ (อยูร่ะหวา่งการตีพิมพ)์. 

               Gilbert, D. G. (in press).     
 
3.  ช่ือเร่ือง  (Title) ของหนังสือ     บทความวารสาร   ช่ือการประชุม   เป็นต้น 
 ช่ือเร่ือง ใหใ้ชต้วัเอียง ทั้งช่ือเร่ืองภาษาไทย และภาษาองักฤษ  ส าหรับช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ  ใหใ้ช้ตวัอกัษร

พิมพใ์หญ่ เฉพาะอกัษรตวัแรก    

             ถา้มีค าอธิบายช่ือเร่ือง หรือ ช่ือเร่ืองรอง  ใหใ้ชเ้คร่ืองหมายทวภิาค  ( : )  คัน่ เวน้ 1 ตวัอกัษร  ตามดว้ยอกัษร

ตวัแรกเป็นตวัพิมพใ์หญ่   นอกนั้นใชต้วัพิมพเ์ล็ก 

             อกัษรตวัพิมพใ์หญ่  ใชเ้ฉพาะ อกัษรตวัแรกช่ือเร่ือง  และอกัษรตวัแรกช่ือเร่ืองรอง  รวมทั้งช่ือเฉพาะ ช่ือ

บุคคล ช่ือหน่วยงาน ช่ือยอ่ ช่ือภูมิศาสตร์ เท่านั้น  นอกนั้นใชอ้กัษรตวัเล็ก   เช่น 
 

    หลักการพยาบาล: แนวคิดและข้อปฏิบัติ.  

    Nursing care: Principles & theory. 

    Fandroff and Martin’s neonatal perinatal medicine.  
 

4. คร้ังทีพ่มิพ์  (Edition)  ของหนังสือ 
 ใชส้ าหรับการจดัพิมพค์ร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป    เช่น  ใหใ้ชค้  าวา่  พิมพค์ร้ังท่ี 2   ส าหรับหนงัสือภาษาไทย   

หรือ   2nd ed.  ส าหรับหนงัสือภาษาองักฤษ  ใส่ภายในวงเล็บต่อจากช่ือเร่ือง  เช่น 
 

    ภาณี แสงหิรัญ. (2550). เวชบ าบัดวิกฤต (พิมพค์ร้ังท่ี 2). 

    Sharma, P. (2015). Digestive system (3rd ed.). 
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5. สถานทีพ่มิพ์ (Place) และ ส านักพมิพ์ (Publisher)  ของหนังสือ 
 

 5.1 หนงัสือภาษาไทย ใหใ้ชช่ื้อจงัหวดั  ตามดว้ยเคร่ืองหมายทวภิาค  ( : ) ติดกบัช่ือสถานท่ี เวน้ 1 ตวัอกัษร
ตามดว้ยช่ือส านกัพิมพ ์  และเคร่ืองหมายมหพัภาค (.)  เช่น 
 

     กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

    สงขลา: ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 
 

 5.2 หนงัสือภาษาองักฤษ   ใหร้ะบุช่ือเมือง เป็นสถานท่ีพิมพ ์  กรณีทีช่ื่อเมืองไม่เป็นที่รู้จักให้ใส่ช่ือรัฐ   หรือ 
ช่ือประเทศที่เมืองน้ันตั้งอยู่     โดยคั่นช่ือเมือง และช่ือรัฐ/ประเทศ ด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,)   เช่น 
 

          Sudbury, MA: Jones and Bartlett. 

               Oxford: Basil Blackwell. 

               St. Louis, MO: Mosby. 

               Princeton, NJ: Princeton University Press. 
 

              ส าหรับเมืองทีเ่ป็นที่รู้จัก  ไม่ต้องใส่ช่ือรัฐ  หรือช่ือประเทศ ทีเ่มืองน้ันตั้งอยู่  ได้แก่  Baltimore, Boston,  
Chicago,  Los Angeles,   New York,   Philadelphia,  San Francisco,  Amsterdam, Jerusalem,  Milan,  
Mosco,  Paris,  Rome,  Stockholm,  Tokyo, Vienna 
 

        5.3  กรณีท่ีหนงัสือมีช่ือเมืองหลายเมืองใหใ้ชช่ื้อเมืองท่ีปรากฏเป็นช่ือแรกเป็นสถานท่ีพิมพ ์
 

             5.4  ส านกัพิมพ ์ ใหใ้ชช่ื้อส านกัพิมพท่ี์ปรากฏในหนา้ปกในเท่านั้น  โดยตดัค าประกอบอ่ืนๆ ท่ีไม่จ  าเป็น
ออก   เช่น  Publisher, Co., Inc., หา้งหุน้ส่วนจ ากดั, บริษทั…….. จ  ากดั   ยกเวน้ส านกัพิมพข์องสถาบนัอุดมศึกษา  
หรือ   ช่ือส านกัพิมพท่ี์มีค าวา่  Associations, Corporation, University Press, Books, Press  เช่น 

   ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
   ไทยวฒันาพานิช. 
    เรือนแกว้การพิมพ.์ 
   โรงพิมพไ์ทยรุ่งเรือง. 

   McGraw-Hill. 
   Big Picture Media Corporation. 
   Oxford University Press. 
   Penguin Books. 
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 5.5 กรณีส านกัพิมพ ์เป็นช่ือหน่วยงาน / สถาบนั ใหใ้ส่ช่ือหน่วยงานรอง แลว้ตามดว้ยช่ือหน่วยงานหลกั   
ส าหรับเอกสารภาษาไทย  ใหเ้วน้ 1 ตวัอกัษร  ระหวา่งช่ือหน่วยงานรอง กบัหน่วยงานหลกั   เช่น 
 

                 นนทบุรี: กองสุขศึกษา กรมอนามยั. 

    สงขลา: ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
 

        ในกรณีท่ีเป็นเอกสารภาษาองักฤษ ใหใ้ชเ้คร่ืองหมายจุลภาค (,) คัน่ระหวา่งช่ือหน่วยงาน   เช่น         
                

               Geneva: Epidemiology Division, World Health Organization. 
 
 

5.6 กรณีท่ีหน่วยงาน / สถาบนั  เป็นทั้งผูเ้ขียน และผูจ้ดัพิมพ ์ในส่วนของผูจ้ดัพิมพใ์หใ้ส่ช่ือยอ่ 
หรือใส่ขอ้ความสั้นๆ ในส่วนของส านกัพิมพ ์เช่น กรม, มหาวทิยาลยั, The Association, The Society  เป็นตน้ 
 

World Health Organization. (2008). Report of mortality. Geneva: WHO. 

 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควชิาพยาธิวทิยา. (2552). รายงานประจ าปี 2551.  

             สงขลา: มหาวทิยาลยั. 
 

กรมอนามยั. กองโภชนาการ. (2545). แคลเซียมเพ่ือสุขภาพ. นนทบุรี: กรม. 
 

American Nurses Association. (2009). H1N1 (Swine Flu): Information for nurses. Silver  

            Spring, MD: The Association. 
 

กรมควบคุมโรค. ส านกัระบาดวทิยา. (2552). สรุปรายงานการเฝ้าระวงัโรคประจ าปี 2551.  นนทบุรี: กรม. 
                         
             5.7 กรณีท่ีไม่มีสถานท่ีพิมพ ์ ใหใ้ชค้  า ดงัน้ี     แทนท่ีสถานท่ีพิมพ ์ 

             ม.ป.ท.   หมายถึง   ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ ์ ส าหรับหนงัสือภาษาไทย 

            n.p.      หมายถึง   no place of publication   ส าหรับหนงัสือภาษาองักฤษ    
เช่น 
              สถาบนัพฒันาและรับรองมาตรฐาน. (2548). เส้นทางสู่โรงพยาบาลคุณภาพ:  คู่มือการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ  
                           (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2). ม.ป.ท.: สถาบนั. 

     
 

หมายเหตุ:     การพมิพ์เอกสารอ้างองิ บรรทดัแรกของแต่ละรายการให้พมิพ์ชิดขอบซ้ายมือ บรรทดัต่อไปพมิพ์ร่น
เข้าไปประมาณ 5 ตัวอกัษร 
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รูปแบบการอ้างองิเอกสารประเภทต่างๆ         (เคร่ืองหมาย  หมายถึง   เวน้ 1 ตวัอกัษร)             
1. บทความในวารสาร (Journal Article)      

รูปแบบ   
                 ช่ือผูเ้ขียน.(ปีพิมพ)์.ช่ือบทความ.ช่ือวารสาร,ปีท่ี(ฉบบัท่ี),หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย. 
                                              
                                 ช่ือวารสาร และปีท่ี    ใช้ตัวเอียง                            
    

 1.1 วารสารทั่วไป 
ตวัอยา่ง   
ศิริลกัษณ์ วงษว์จิิตรสุข, และฉตัรปวีณ์ จรัสวราวฒัน์. (2551). การแกปั้ญหาระดบัตะกัว่ในเลือดสูง. ความปลอดภัย 

             และส่ิงแวดล้อม, 18(3), 26-31. 

กฤษณา นอ้มสกุล, ลกัขณา กานดี, สิริพร สืบสาน, ปวณี เก้ือกุล, มาลี อุดมผล, และสวสัด์ิ รักดี.  (2550).  การดูแล 

             ผูป่้วยโรคเบาหวาน. วารสารกรมอนามยั, 25(2), 56-60. 

เกศรา เสนงาน, แจ่มจนัทร์ กุลวจิิตร, และลกัขณา คงแสง. ภาวะสุขภาพและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะสุขภาพ 

             ของเด็กท่ีรับบริการท่ีฝ่ายพฒันาเด็กปฐมวยั. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 32(1), 11-25. 
Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin,  

            126(3), 910-916. 

Koulouglioti, C., Cole, R., & Kitzman, H. (2009). The role of children’s routines of daily living, 

            supervision, and maternal fatigue in preschool children’s injury risk. Research in Nursing & 

            Health, 32(2), 517-529. 

Johnson, M. E., Dose, A. M., Pipe, T. B., Petersen, W. O., Huschka, M., Gallenberg, M. M., ...  

            Frest, M. H. (2009). Center prayer for women receiving chemotherapy for recurrent ovarian 

            cancer: pilot study. Oncology Nursing Forum, 36(3), 424-428. 

  

        1.2 บทความวารสารทีม่ีหมายเลขฉบับเพิม่เติม (Supplement)  ใหใ้ส่ค าวา่ Suppl. ตามดว้ยหมายเลข ไวใ้น
วงเล็บ หลงัปีท่ีของวารสาร เช่น 
Regien, A. A., Narrow, W. E., & Rae, D. S. (1990). The epidemiology of anxiety disorder: the 

            epidemiology catchment area experience. Journal of Psychiatric Research, 24(Suppl. 2), 3-14. 

 

Weiden, P. T. (2009). Treatment in the prodromal phase of schizophrenia improves patient outcomes.  

            Journal of Clinical Psychiatry, 70(Suppl. 1), 27-31. 
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        1.3 วารสารทีไ่ด้รับการตอบรับการตีพมิพ์ และอยู่ในระหว่างรอตีพมิพ์  ใหใ้ชค้  าวา่ “in press”  ส าหรับ
เอกสารภาษาองักฤษ  หรือ “อยู่ระหว่างการตีพมิพ์” ส าหรับเอกสารภาษาไทย  แทนท่ีปีพิมพ ์ เช่น 
 

Zuckerman, M., & Kieffer, S. C. (in press). Race differences in face-ism: Does facial prominence  

            imply dominance? Journal of Personality and Social Psychology. 

 

       1.4 บทความวารสารทีม่ีลกัษณะพเิศษ  ใหร้ะบุขอ้ความท่ีบอกลกัษณะพิเศษของบทความ  เช่น  [Editor], 

[Editorial], [Letter to the editor]  เป็นตน้ ไวใ้นวงเล็บเหล่ียม [  ]  หลงัช่ือบทความ เช่น    
 
 

Lee, E. (2009). High-risk groups for charcoal-burning suicide attempt in Hong Kong, China, 2004  

            [Letter to the editor]. Journal of Clinical Psychiatry, 70(3), 431. 

 

Mershall, D. R. (2009). Evidence-based management: Linking the data and AONE resources  

            [Guest Editorial]. Journal of Nursing Administration, 39, 197-199. 

 

Lanzino, G., & Boccarchi, E. (2009). Posterior fossa dural arteriovenous [Editorial]. Journal of  

            Neurosurgery, 111(1), 887-888. 

 

       1.5 บทความวารสารทีเ่ผยแพร่บนอนิเทอร์เน็ต  ใชค้  าวา่  “ค้นจาก”   ส าหรับเอกสารภาษาไทย   หรือ 

“Retrieved from”   ส าหรับเอกสารภาษาองักฤษ  ต่อจากเลขหนา้  โดยไม่ตอ้งใส่วนัท่ีเขา้ถึง  
รูปแบบ   
  

             ช่ือผูเ้ขียน.(ปีพิมพ)์.ช่ือบทความ.ช่ือวารสาร,ปีท่ี(ฉบบัท่ี),หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย. คน้จาก 

                   http:// 
               

                           หลงั  http://      ไม่ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.)  
 
ตวัอยา่ง   
กุศุมา แกว้อินทะจกัร, คิน เลย ์คู, และกนก รัตนะกนกชยั. (2550). การท าให ้endoxylanase จาก alkaliphilic  

            Bacillus sp. สายพนัธ์ุ BK บริสุทธ์ิและสมบติัในการยดืเกาะและยอ่ยพอลิแช็กคาไรดท่ี์ไม่ละลายน ้า.  
            Thai Journal of Biotechnology, 8, 33-35. คน้จาก http://www.thairesearch.in.th/about.html 
 

มาณี จนัทร์โสภา, ฉว ีเบาทรวง, และสุกญัญา ปริสัญญกุล. (2555). ผลของการสนบัสนุนทางสังคมต่อความเจบ็ปวด 
             ในการคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผูค้ลอดวยัรุ่นครรภแ์รก. พยาบาลสาร, 39(4), 71-84.  
             คน้จาก http://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/7365/6372 
 

 

http://www.thairesearch.in.th/about.html
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Fredrickson, B. L. (2000). Cultivating position emotions to optimize health and well-being. Prevention 

            & Treatment, 3, Article 00001a. Retrieved from http//journala.aps.org/prevention/volume3 

 

Feig, D. S., Cleave, B., & Tomlinson, G. (2006). Long-term effects of a diabetes and pregnancy  

            program: Dose the education last?. Diabetes Care, 29(3), 526-530.  Retrieved from   

            http://care.diabetesjournals.org/content/29/3/526.full.pdf+html 

 
 1.6 บทความวารสารทีเ่ผยแพร่รูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์    ก่อนเผยแพร่เป็นฉบับพมิพ์ และมีหมายเลข DOI 

(Digital Object Identifier)   ก ากบั  ใหใ้ชเ้ลข DOI  ต่อจากเลขหนา้   โดยไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.)  
หลงัเลข DOI   
รูปแบบ 
            ช่ือผูเ้ขียน.(ปีพิมพ)์.ช่ือบทความ.ช่ือวารสาร,ปีท่ี(ฉบบัท่ี).เลขหนา้.doi:หมายเลข 
 
                                                               ช่ือวารสาร และปีท่ี   ใชต้ัวเอียง 
ตวัอยา่ง 
 

Vanderwee, K., Clays, E., Bocquert, I., Verhaeghe, S., Lardennois M., & Defloor, T. (2001).  

            Malnutrition and nutritional care practices in hospital wards for older people. Journal of 

            Advanced Nursing, 67(4), 736-746. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05531.x 

 
2. บทความในนิตยสาร หรือ หนงัสือพิมพ ์(Magazine / Newspaper) 

 

รูปแบบ     
 
         ช่ือผูเ้ขียน.(วนั เดือน ปี).ช่ือบทความ.ช่ือนิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์,ปีท่ี, หนา้. 
 
                             ช่ือนิตยสาร หรือ หนงัสือพิมพ ์ และ ปีท่ี    ใชต้ัวเอียง 
 
ตวัอยา่ง 
 

กิตติพงศ ์จิรวสัวงศ.์ (12 พฤศจิกายน 2557). การพฒันาองคก์รตามแนวทาง TQA. กรุงเทพธุรกิจ, 12, หนา้ 11. 

Bilton, N. (2014, November 12). Artificial intelligence as a threat. Bangkok Post, p. 8. 

 

http://care.diabetesjournals.org/content/29/3/526.full.pdf+html
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3. หนังสือ (Book) 
รูปแบบ   
 

                ช่ือผูเ้ขียน.(ปีพิมพ)์.ช่ือหนังสือ(คร้ังท่ีพิมพ)์.สถานท่ีพิมพ:์ส านกัพิมพ.์ 
                                

                                           ช่ือหนงัสือ  ใช้ตัวเอียง 
ตวัอยา่ง  
ชวนพิศ วงศส์ามญั, และกลา้เผชิญ โชคบ ารุง. (2546). การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล (พิมพค์ร้ังท่ี 4).  
             ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ.์ 
 

เบญจา ยอดด าเนิน-แอต็ติกจ,์ และกาญจนา ตั้งชลทิพย.์ (2552). การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ: การจัดการข้อมลู  
             การตีความและการหาความหมาย (เอกสารวชิาการหมายเลข 245). นครปฐม: สถาบนัวจิยัประชากรและ 
             สังคม มหาวทิยาลยัมหิดล. 
 

สมภพ เรืองตระกลู. (2550). อาการปวด: โรคทางจิตเวชและการรักษา. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
             มหาวทิยาลยัมหิดล. 
 

พลภทัร โรจน์นครินทร์. (2553). โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันในเขตร้อน. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง 
        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 

จนัทร์เพญ็ สุวรรณ, อภิญญา เพียรพิจารณ์, และรัตนาภรณ์ ศิริวฒัน์ชยัพร. (2553). แนวคิดพืน้ฐาน ทฤษฎีและกระบวน 
             การพยาบาล (พิมพค์ร้ังท่ี 6). กรุงเทพฯ: โครงการสวสัดิการ สถาบนัพระบรมราชชนก. 
 
 

Meinert, C. L. (2012). Clinical trials: Design, conduct, and analysis (2nd ed.).  Oxford: Oxford 

            University  Press. 

 

Katz, M. H. (2010). Evaluating clinical and public health interventions: A practical guide to study 

            design and statistics. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

 

Lawrence, R. A. (2009). Breastfeeding: A guide for the medical profession (4th ed.). St. Louis, MO:  

            Mosby. 

 

Lewe, W. (2009). Orthopedic massage: Theory and technique (2nd ed.). Philadelphia: Mosby 

            Elsevier. 

 
 

Martin, R. J., Fanaroff, A. A., & Walsh, M. C. (2006). Fanaroff and Martin’s neonatal – perinatal 

            medicine: Diseases of the fetus and infant (8th ed., Vol. 2). Philadelphia: Mosby Elsevier. 
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    ในกรณีท่ีผูเ้ขียนเป็นนิติบุคคล ไดแ้ก่ หน่วยงาน องคก์ร บริษทั  และเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัพิมพใ์ห้ 
ใส่ช่ือยอ่ หรือใส่ขอ้ความสั้นๆ ในส่วนของส านกัพิมพ ์ หรือ ผูรั้บผดิชอบในการจดัพิมพไ์ด ้ เน่ืองจากไดเ้ขียนช่ือ
เตม็ไวใ้นส่วนของผูเ้ขียนแลว้ เช่น WHO, The Association, The Institute, The Foundation, The Council, 

The Society, มหาวทิยาลยั, สถาบนั, กรม,โรงพยาบาล   เป็นตน้ 
 
ตวัอยา่ง 
 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์. ฝ่ายบริการพยาบาล. (2556). สถิติผู้ป่วยสูติกรรม ปี 2555. สงขลา: โรงพยาบาล. 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์. ฝ่ายบริการพยาบาล. (2554). สถิติหอผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม ปี 2553. สงขลา: โรงพยาบาล  

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควชิาศลัยศาสตร์. (2555). รายงานข้อมลูการเกิดภาวะแทรก 

             ซ้อนจากการผ่าตัดหัวใจ. สงขลา: มหาวทิยาลยั. 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. ส านกังานอธิการบดี. กองการเจา้หนา้ท่ี. (2554). มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพยาบาล 

             ช านาญการ. สงขลา: มหาวทิยาลยั. 

กรมควบคุมโรค. ส านกัระบาดวทิยา. (2554). สรุปรายงานการเฝ้าระวงัโรคประจ าปี 2553. นนทบุรี: กรม. 
 

World Health Organization. (2013). The world health report 2013: Research for universal health  

            coverage. Geneva: WHO.  

 

National Council on Radiation Protection and Measurements. (1998). Quality assurance for 

            diagnostic imaging equipment. Bethesda, MD: The Council. 

 

Chonburi Cancer Center. (2009). Cancer incidence and mortality in Chonburi, Thailand volume 

            II. 2003-2009. Chonburi: The Center. 

 

4. บทหน่ึงในหนังสือ  (Chapter in book)    เป็นการอา้งอิงจากเน้ือหาท่ีมีผูเ้ขียนเฉพาะบทนั้นๆ   และมี 
ช่ือบรรณาธิการท่ีหนา้ปกของหนงัสือ  
รูปแบบ 
              ช่ือผูเ้ขียนในบท.(ปีพิมพ)์.ช่ือบท.ในช่ือบรรณาธิการ(บรรณาธิการ), ช่ือหนังสือ               
              (คร้ังท่ีพิมพ,์หนา้แรก-หนา้สุดทา้ยของบท).สถานท่ีพิมพ:์ส านกัพิมพ.์ 
                                  ช่ือหนงัสือ     ใช้ตัวเอียง 
ตวัอยา่ง   
ปิยทศัน์ ทศันาววิฒัน์. (2550). ประวติัโรคไหลตาย. ใน สุมาลี นิมมานนิตย,์  และปรีดา มาลาสิน (บรรณาธิการ),  
             โรคไหลตาย:  Sudden unexplained death syndrome (พิมพค์ร้ังท่ี 2, หนา้ 12-25). กรุงเทพฯ:  
             คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล. 
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ปภานิจ สวงโท. (2552). โรคอุจจาระร่วง. ใน ภาสกร อคัรเสว ี(บรรณาธิการ), สรุปรายงานการเฝ้าระวงัโรคประจ าปี 
             2551 (หนา้ 126-127). นนทบุรี: ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค. 
 

รุจิเรศ ธนูรักษ.์ (2551). การพยาบาลผูป่้วยในระยะก่อนและหลงัผา่ตดั. ใน สุปราณี เสนาดิสัย, และวรรณภา ประไพ 
             พานิช (บรรณาธิการ), การพยาบาลพืน้ฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ (พิมพค์ร้ังท่ี 12, หนา้ 677-697).  
             กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ดทอง. 
 

วทิยา เลิศวริิยะกุล. (2555). การใหย้าระงบัความรู้สึกผูสู้งอายุ. ใน วรัิตน์ วศินวงศ,์ ธวชั ชาญชญานนท์, ศศิกานต ์ 
             นิมมานรัชต,์ และธิดา เอ้ือกฤดาธิการ (บรรณาธิการ), วิสัญญีวิทยาคลินิก (พิมพค์ร้ังท่ี 2, หนา้ 247-270).  
             สงขลา: ชานเมืองการพิมพ.์ 
วราลกัษณ์ ยมะสมิต. (2555). อาการคล่ืนไส้อาเจียนในหญิงตั้งครรภ.์ ใน วรพงศ ์ภู่พงศ ์(บรรณาธิการ), การดูแล 
             ปัญหาท่ีพบบ่อยทางสูติศาสตร์ (หนา้ 7-16). กรุงเทพฯ: ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย. 
 

ปิยวรรณ เชียงไกรเวช. (2556). การบาดเจบ็ในหญิงตั้งครรภ.์ ใน ปิยวรรณ เชียงไกรเวช, มณฑิรา ตณัฑนุช, และ  
               นครชยั  เผื่อนปฐม (บรรณาธิการ), การบาดเจ็บในเดก็ (หนา้ 247-257).  สงขลา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั  
             สงขลานครินทร์. 
 

Calico, P. A., Debisette, A. T., & Turbettaub, M. (2005). Nursing workforce: Challenges and  

            opportunities. In M. M. Gullatte (Ed.), Nursing management: Principles and practice  

            (4th ed., pp. 167-185). Pittsburgh, PA: Oncology Nursing Society. 

 

Hassmiller, S., & Lumpkin, J. (2012). The role of foundations in improving health care. In D. J.  

            Mason, J. K. Leavitt & M. W. Chaffee (Eds.), Policy & politics in nursing and health care  

            (6th ed., pp. 286-291). St. Louis, MO: Elsevier. 

 

5. หนังสือแปล   
 

รูปแบบ 
 
            ช่ือผูเ้ขียน.(ปีพิมพ)์.ช่ือเร่ืองของหนังสือแปล(ช่ือผูแ้ปล,  ผูแ้ปล หรือ Trans.). สถานท่ีพิมพ:์ 
             ส านกัพิมพ.์ 
 

                                                 ช่ือเร่ืองของหนงัสือแปล     ใช้ตัวเอียง 
ตวัอยา่ง 
มาซาอุ, อิบุกะ. (2547). รอให้ถึงอนุบาลกส็ายเสียแล้ว (ธีระ สมิตร, และพรอนงค ์นิยมคา้, ผูแ้ปล). กรุงเทพฯ: หมอ 

             ชาวบา้น.   
 

Piaget, J. (1968). The psychology of the child (H. Weaven, Trans.). New York: Basic Books. 
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6. หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book) จากฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

รูปแบบ 
                    ช่ือผูเ้ขียน.(ปีพิมพ)์.ช่ือหนังสือ.คน้จาก http:// 
 

                                                ช่ือหนงัสือ    ใช้ตัวเอียง 
 

ตวัอยา่ง  
 

Littleton, L. Y., & Engebretson, J. C. (2002). Maternal, neonatal, and women’s health nursing. 

            Retrieved from http://www.netlibrary.com/reader/ 
 

7. บท หรือ ตอนในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (Chapter in e-book from database) 

 

รูปแบบ 
 
             ช่ือผูเ้ขียนในบท.(ปีพิมพ)์.ช่ือบท.ในช่ือบรรณาธิการ(บรรณาธิการ),ช่ือหนังสือ                     

                  (คร้ังท่ีพมิพ,์หนา้แรก-หนา้สุดทา้ยของบท).คน้จาก http:// 
             

                                             ช่ือหนงัสือ  ใช้ตัวเอียง 
ตวัอยา่ง 
     

Starke, J. R. (2011). Tuberculosis: Mycobacterium tuberculosis. In R. M. Khegman, B. F. Stanton, 

            J. W. Geme, N. F. Schor, R. E. Behrman (Eds). Nelson textbook of pediatrics (9th ed.,  

            pp. 996-1011.e1). Retrieved from http://www.clinicalkey.com 

 
8. แผ่นพบั / จุลสาร   

เขียนเช่นเดียวกบัหนงัสือ แต่ใส่ค าวา่  [แผน่พบั]  หรือ [Brochure]  [จุลสาร] หรือ [Pamphlet]  หลงัช่ือเร่ือง  
รูปแบบ 
                ช่ือผูเ้ขียน.(ปีพิมพ)์.ช่ือเร่ือง[แผน่พบั].สถานท่ีพิมพ:์ส านกัพิมพ.์  
                             

                                                ช่ือเร่ือง   ใช้ตัวเอียง   
ตวัอยา่ง 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควชิาศลัยศาสตร์. (2552). โรคริดสีดวงทวาร:  เร่ืองพบบ่อยท่ี 
            ไม่ควรมองข้าม [แผน่พบั]. สงขลา: มหาวทิยาลยั. 
 
 

http://www.netlibrary.com/reader/
http://www.clinicalkey.com/
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มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควชิาศลัยศาสตร์. (2552). มารู้จักมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ 
             ตรง ... กันเถอะ [แผน่พบั]. สงขลา: มหาวทิยาลยั. 
 

National Library of Australia. (n.d.). The Thai, Lao and Cambodia collections [Pamphlet].  

            Canberra: Autor. 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย. ฝ่ายผูป่้วยนอก. หน่วยสุขศึกษา. (ม.ป.ป.).  ค าแนะน าส าหรับผู้ป่วยท่ี 
            ได้รับการผ่าตัดทางนรีเวชกรรม [แผน่พบั].  คน้จาก  
             http://healthnet.md.chula.ac.th/text/forum1/takecare_sex/index.html 
 

UpToDate. (2014). UpToDate for institutions subscribers [Brochure]. Waltham, MA: Wolters  

            Kluwer Health. 

Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guidelines for reporting and  writing  

            about  people with disabilities (4th ed.) [Brochure]. Lawrence, KS: Author.   
 

Inside these doors: A guidebook of Elfreth’s Alley homes [Brochure]. (n.d.). Philadelphia: Elfreth’s  

             Alley Association. 

                                                

9. รายงานการประชุม / การสัมมนา / อภิปราย 
รูปแบบ  
    

             ช่ือหน่วยงานท่ีจดัประชุม.(ปีพิมพ)์.ช่ือเร่ืองการประชุม.ช่ือการประชุม.สถานท่ีจดัประชุม.  
 
                                            ช่ือการประชุม    ใช้ตัวเอียง 
ตวัอยา่ง 
 

สมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย. (2552). การก าหนดอาหารกบัโลกท่ีเปล่ียนแปลง.  การประชุมวิชาการ 

             นักก าหนดอาหารประจ าปี 2552. กรุงเทพฯ. 

 
10. บทความ / บทหน่ึงในหนังสือการประชุม (Proceedings of meeting and symposium) 

1. กรณีบทความ หรือ บทหน่ึงในหนงัสือการประชุม  ใหเ้ขียนเช่นเดียวกบับทหน่ึงในหนงัสือ (Chapter  

in book) ช่ือการประชุม หรือ การอภิปราย  ใชต้วัเอียง  และใชต้วัอกัษรพิมพใ์หญ่เฉพาะอกัษรตวัแรกทุกค าของช่ือ
การประชุม / การอภิปรายนั้น   
รูปแบบ 
              ช่ือผูเ้ขียนในบท.(ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง.ในช่ือบรรณาธิการ,(บรรณาธิการ),ช่ือการประชุม  
              (หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย).สถานท่ีพิมพ:์ส านกัพิมพ.์ 
                                                ช่ือการประชุม   ใช้ตัวเอียง 

http://healthnet.md.chula.ac.th/text/forum1/takecare_sex/index.html
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ตวัอยา่ง 
สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ์, และรัตนา เตียงทิพย.์ (2552). การหาโปรตีนในปัสสาวะท่ีบ่งช้ีโรคไตดว้ยวธีิโปรติโนมิกส์.  
             ใน ขจร ลกัษณ์ชยปกรณ์ (บรรณาธิการ), Changes: New Trends in Medicine. การประชุมวิชาการคณะ                
               แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2552 (หนา้ 52-59). ปทุมธานี: มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์. 
 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์. (2549). การศึกษาไทยในยคุปัจจุบนั. ใน กนกวรรณ สินสุข (บรรณาธิการ), รายงานการสัมมนา 
              เร่ืองการศึกษาไทยในยคุโลกาภิวฒัน์ (หนา้ 12-19). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R.  

            Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38 Perspectives on motivation  

            (pp.237-288). Lincoln, NM: University of Nebraska Press. 

 

2. กรณีบทความ / โปสเตอร์ท่ีน าเสนอในท่ีประชุม ท่ีไม่ไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ (Unpublished paper or   
poster  session presented at meeting) ใหร้ะบุค าวา่ “เอกสารน าเสนอในทีป่ระชุม”  ส าหรับเอกสารภาษาไทย  
หรือ Paper presented at…. ส าหรับเอกสารภาษาองักฤษ “โปสเตอร์น าเสนอในที่ประชุม” ส าหรับเอกสาร
ภาษาไทย  หรือ  Poster session presented at…..ส าหรับเอกสารภาษาองักฤษ    
รูปแบบ 
                 ช่ือผูน้ าเสนอ.(ปี, เดือนของการประชุม). ช่ือเอกสาร หรือโปสเตอร์ท่ีน าเสนอ. เอกสารหรือ 
                 โปสเตอร์น าเสนอในท่ีประชุม ช่ือการประชุม,สถานท่ีจดัประชุม. 
        

                                               ช่ือเอกสาร หรือโปสเตอร์ ท่ีน าเสนอ    ใช้ตัวเอียง 
 

ตวัอยา่ง    เอกสารน าเสนอในทีป่ระชุม (Paper presented at the meeting of) เป็นฉบับพมิพ์  
 

วนัเพญ็ ภิญโญภาสกุล. (กรกฎาคม 2551). Discharge planning: บันทึกท่ีครบวงจร. เอกสารน าเสนอในท่ีประชุม 
             วชิาการประจ าปี 2551 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยเร่ืองบนัทึกทางการพยาบาล: สมรรถนะท่ีส าคญัของ 
             วชิาชีพ, กรุงเทพฯ. คน้จาก  http://www.thainurse.org/images/7_9maxx/nurserec(10).pdf 

Antani, S., Long L. R., Thomas, G. R., & Lee, D. J. (2003, September). Anatomical shape 

            representation in spine X-ray images. Paper presented at the 3
rd

 IASTED International 

            Conference on Visualization, Imaging and Image Processing, Benalmadena, Spain. 
 

Sunpuwan, M. (2009, June). Older household headship and gendered pattern of poverty. Paper 

            presented at the 9
th

 Conference of Asia Pacific Sociological Association, Bali, Indonesia. 
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3. เอกสารน าเสนอในท่ีประชุมท่ีเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเฉพาะบทคดัยอ่  (Conference paper abstract  
retrieve online) ใหเ้ขียนค าวา่ “Abstract retrieved from” ส าหรับเอกสารภาษาองักฤษ หรือ “บทคดัยอ่คน้จาก”    
ส าหรับเอกสารภาษาไทย  ต่อจากช่ือการประชุม  เช่น  
ตวัอยา่ง 
Johannes, A., Zollhoefer, B., Kredel, M., Roewer, R., Muellenbach, R. M. (2009, October).    

            Maximization of oscillatory frequencies during HFOV: A long term large animal study of 

            ARDS. Paper presented at The 2009 ASA Annual Meeting. Abstract retrieved from  

            http://www.asaabstracts.com/strands/asaabstracts/abstract.htm 

 

ตวัอยา่ง     โปสเตอร์น าเสนอในทีป่ระชุม  (Poster session presented at the meeting)   
 

Chasman, J. Kaplan R. F. (2006, June). The effect of occupation on preserved cognitive functioning 

            in dementia. Poster session presented at the 4
th

 Annual Conference of the American Academy  

            of Clinical Neuropsychology on  Excellence in Clinical Practice, Philadelphia, PA 

 

Sunpuwan, M., Podhisita, C. (2008, September). Asset-based approaches to measuring  household /  

            socioeconomic status: what is an approach technique for cross section and longitudinal  

            study?. Poster session presented at 8
th

 INDEPTH Network Annual General and 

            Scientific Meeting, Dar Salaam, Tanzania. 

 
11. วทิยานิพนธ์  (Theses & Dissertations) 

รูปแบบ 
                ช่ือผูเ้ขียน.(ปีพิมพ)์.ช่ือวิทยานิพนธ์.(ระดบัวทิยานิพนธ์).มหาวทิยาลยั,เมืองท่ีตั้ง 
                 มหาวทิยาลยั.          
              

                                                    ช่ือวทิยานิพนธ์      ใช้ตัวเอียง 
ตวัอยา่ง 
ถนอม จนัทกุล. (2554). พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลจากประสบการณ์ของ ผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ีเข้ารับการรักษา 
            ในโรงพยาบาล. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, สงขลา. 
 

จรัส ลดัดาพนัธ์. (2549). การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลท่ัวไปเก่ียวกับนโยบายและการวางแผน 
             ก าลังคนทางการพยาบาล. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, เชียงใหม่. 
 

Niphawan, S. (2008). Caregiver role strain and rewards of caregiving: A study of caring 

             for traumatic brain injured patients in eastern Thailand. (Doctoral dissertation). Mahidol 

            University, Bangkok.  
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12. รายงานการวจัิย (Technical and/ or Research report) ของหน่วยงานทีม่ีหมายเลขเอกสาร 

รูปแบบ 
                 ช่ือผูเ้ขียน.(ปีพิมพ)์.ช่ือเร่ือง(หมายเลขเอกสาร).สถานท่ีพิมพ:์ส านกัพิมพ.์ 
 
                                  

                                             ช่ือเร่ือง   ใชต้ัวเอียง 
ตวัอยา่ง 
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รูปแบบ 

                 ช่ือผูเ้ขียน.(ปีพิมพ)์.ช่ือเร่ือง (หมายเลขเอกสาร).คน้จาก http:// 
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ตวัอยา่ง 
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14. เอกสารจากเวบ็ไซต์  (Web site) ใชค้  าวา่ “ค้นจาก”  หรือ “Retrieved from” หลงัช่ือเร่ือง  โดยไม่ 
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การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน   และ การเว้น 1 ตัวอกัษรในรายการอ้างอิง 
           

เคร่ืองหมาย ช่ือเรียก การใช้ในรายการอ้างองิ 

. 
 
 
 

   มหพัภาค (full stop) 1.  ใชห้ลงัช่ือผูเ้ขียน  ช่ือเร่ือง      
2.  ใชห้ลงัขอ้ความท่ีอยูใ่นวงเล็บของ ปีพิมพ ์  คร้ังท่ีพิมพ ์ 
3.  ใชห้ลงัส านกัพิมพ ์
4.  ใชห้ลงัเลขหนา้   ในการเขียนอา้งอิงบทความวารสาร 

5. 5. ใชห้ลงัขอ้ความท่ีอยูใ่นวงเล็บเหล่ียม ในการเขียนอา้งอิง 
6.      แผน่พบั   จุลสาร  และวทิยานิพนธ์ 
7.  
ยกเว้น หลงั   http://  ในการเขียนอา้งอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
ไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค 

,    จุลภาค (comma) 1. ใชค้ัน่หลงัช่ือผูเ้ขียน หรือช่ือบรรณาธิการมากกวา่ 1 คน 
2. ใชห้ลงัช่ือบรรณาธิการ และช่ือหนงัสือ  ในการเขียนอา้งอิงบท 
    หน่ึงในหนงัสือ 
3. ใชห้ลงัคร้ังท่ีพิมพ ์และเลขหนา้ ในการเขียนอา้งอิงบท 
    หน่ึงในหนงัสือ 
4. ใชห้ลงัช่ือวารสาร ฉบบัท่ี ในการเขียนอา้งอิงบทความวารสาร 
5. ใชห้ลงัช่ือมหาวทิยาลยั ในการเขียนอา้งอิงวทิยานิพนธ์ 

:    ทวภิาค (colon) 1.  ใชห้ลงัช่ือเร่ืองยอ่ย  
2.  ใชห้ลงัช่ือเมืองท่ีพิมพ ์   
3.  ใชห้ลงั  http://   ในการเขียนอา้งอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

(  )   วงเล็บกลม 
 (parentheses) 

1.  ใชก้บัปีพิมพ ์
2. 2. ใชก้บัช่ือบรรณาธิการ  ในการเขียนอา้งอิงบทหน่ึงในหนงัสือ 
3.     และเอกสารการประชุม 

4.  ใชก้บัฉบบัท่ี ในการเขียนอา้งอิงบทความวารสาร 
5. ใชก้บัคร้ังท่ีพิมพ ์ในการเขียนอา้งอิงหนงัสือ 
6. ใชก้บัเลขหนา้ ในการเขียนอา้งอิงบทหน่ึงในหนงัสือ 

5. 7. ใชก้บัคร้ังท่ีพิมพ ์และคร้ังท่ีพิมพ ์+ หนา้ ในการเขียนอา้งอิง 
6.     บทหน่ึงในหนงัสือ  เอกสารการประชุม 
7. 8. ใชก้บัระดบัปริญญา  ในการเขียนอา้งอิงวทิยานิพนธ์ 
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เคร่ืองหมาย ช่ือเรียก การใช้ในรายการอ้างองิ 

-    ยติภงัค ์(hyphen) 1. ใชแ้สดงช่วงจ านวนหนา้  ในการเขียนอา้งอิงบทความวารสาร 
    บทหน่ึงในหนงัสือ  และเอกสารการประชุม 

[   ]    วงเล็บเหล่ียม 
   (square brackets) 

1. ใชก้บัขอ้ความท่ีบอกประเภทของขอ้มูล ในการเขียนอา้งอิง 
    แผน่พบั  และจุลสาร 

    หมายเหตุ       หลงัเคร่ืองหมายดงัต่อไปน้ี  ใหเ้วน้ 1 ตวัอกัษร   
           .   เคร่ืองหมายมหพัภาค           
          ,   เคร่ืองหมายจุลภาค  
          :   เคร่ืองหมายทวภิาค             
    การใช้ตัวเอยีง       ไดแ้ก่    ช่ือหนงัสือ   ช่ือบทหน่ึงในหนงัสือ   ช่ือวารสาร   ปีท่ีของวารสาร   
                                          ช่ือการประชุม   ช่ือแผน่พบั   ช่ือวทิยานิพนธ์   ช่ือรายงานการวจิยั  
                                          ช่ือเอกสารจากเวบ็ไซต ์
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