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การเขยีนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างองิ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. วนัธณ ี วรุิฬห์พานิช 
การเขียนบรรณานุกรม และเอกสารอา้งอิงเป็นการเขียนเอกสารอา้งอิงทา้ยเล่ม เพื่อบอก

กล่าวแหล่งท่ีมาของขอ้ความ แนวคิด หรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขียนน ามาใช้ประกอบในการเขียน
เพื่อให้งานเขียนหรืองานวิจยันั้นมีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน นอกจากน้ีเป็นการช่วยให้ผูอ่้านสามารถ
ติดตามท่ีมาของเอกสารท่ีใชอ้า้งอิง รวมทั้งเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลหรือสถาบนัผูเ้ป็นเจา้ของ
หลักฐาน การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มอาจเขียนเป็นรายการบรรณานุกรม หรือรายการ
เอกสารอา้งอิงข้ึนอยูก่บัการก าหนดของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ โดยยดึหลกัการอา้งอิง ดงัน้ี  

บรรณานุกรม เป็นการรวบรวมเอกสารอา้งอิงทั้งหมดท่ีผูเ้ขียนไดใ้ชอ้า้งอิงทั้งในเน้ือหา
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัถา้หากผูเ้ขียนพิจารณาว่าเอกสารเหล่านั้นมีความเก่ียวขอ้งกบั
งานวิจยัและเป็นประโยชน์ ดงันั้นจ านวนรายการเอกสารท่ีอา้งอิงในส่วนทา้ยเล่มอาจมีมากกว่า
จ านวนท่ีถูกอา้งอิงไวใ้นส่วนเน้ือหา 

เอกสารอา้งอิง เป็นการรวบรวมเอกสารอา้งอิงเฉพาะรายการท่ีถูกอา้งอิงในส่วนเน้ือหา
เท่านั้น ดงันั้นจ านวนรายการอา้งอิงในส่วนทา้ยตอ้งมีจ านวนเท่ากบัจ านวนรายการท่ีถูกอา้งอิงใน
ส่วนของเน้ือหา    

ส าหรับการเขียนเอกสารอ้างอิงในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ก าหนดใหเ้ขียนค าวา่ “เอกสารอา้งอิง” ไวต้รงกลางหนา้กระดาษ และ
ให้เขียนอา้งอิงเอกสารเฉพาะท่ีใชอ้า้งในเน้ือหาเท่านั้น ส าหรับการอา้งอิงเอกสารในการท ารายงาน
ใหใ้ชค้  าวา่ “เอกสารอา้งอิง” ในกรณีท่ีผูเ้ขียนอา้งอิงเอกสารท่ีปรากฏในรายงานเท่านั้น แต่ในกรณีท่ี
ผูเ้ขียนอ้างอิงเอกสารทั้ งท่ีปรากฏในเน้ือหา และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิจัย ให้เขียนค าว่า  
“บรรณานุกรม” ไวต้รงกลางหนา้กระดาษ ส าหรับแบบแผนการเขียนเอกสารอา้งอิงนั้นใชรู้ปแบบ
การเขียนของสมาคมจิตแพทยแ์ห่งสหรัฐอเมริกา ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่คร้ังท่ี 7 ปี ค.ศ. 2020 หรือท่ี
เรียกว่า The American Psychological Association (APA Style) (American Psychological Association, 
2020)  
 

หลกัการเขียนบรรณานุกรม 
1. พิมพค์  าวา่เอกสารอา้งอิง หรือบรรณานุกรมไวก้ลางหนา้กระดาษ 

2. เรียงล าดับรายการเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วยเอกสารอ้างอิง
ภาษาองักฤษ 

3. การเรียงล าดบัเอกสารอา้งอิงทั้งหมด ใหเ้รียงล าดบัตามตวัอกัษร
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           3.1 ในกรณีท่ีอ้างอิงผูแ้ต่งคนเดียวกันแต่มีงานวิจัยหลายเร่ือง และตีพิมพ์ในคนละปี 
ให้เรียงล าดบัเอกสารอา้งอิง โดยเรียงจากเอกสารท่ีไม่มีวนัเดือนปี ก่อน (n.d.). ตามดว้ยปีท่ีตีพิมพ์
ในปีถดัไป และปีท่ีก าลงัรอตีพิมพ ์ในภาษาไทย หรือ in-press ในภาษาองักฤษ เช่น  

วนัธณี วิรุฬห์พานิช, และบุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ. (2562). 
วนัธณี วิรุฬห์พานิช, และบุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ. (2564). 
วนัธณี วิรุฬห์พานิช, และบุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ. (ก าลงัรอตีพิมพ)์. 
 
Hewlett, L. S. (n.d.). 
Hewlett, L. S. (2019). 
Hewlett, L. S. (2020). 
Hewlett, L. S. (in press). 
 
Cabading, J. R., & Wright, K. (2020). 
Cabading, J. R., & Wright, K. (2021). 

             

            3.2 ถา้งานวิจยันั้นตีพิมพด์ว้ยผูแ้ต่งคนเดียวกนัและในปีเดียวกนั ให้ใชต้วัอกัษรภาษาไทย 
(ก, ข, ค) หรือตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัเล็ก (a, b, c) วางขา้งหลงัปีท่ีตีพิมพ์ภายในวงเล็บ และให้
เรียงล าดบัช่ือเร่ืองตามล าดบัตวัอกัษร (ส าหรับภาษาองักฤษ ไม่รวม A และ The) เช่น 

 วนัธณี วิรุฬห์พานิช. (2562ก).  
 วนัธณี วิรุฬห์พานิช. (2562ข).   
 
 Baheti, J. R. (2020a).  
 Baheti, J. R. (2020b).  
 

      3.3 ในกรณีท่ีอา้งอิงผูแ้ต่งคนเดียวกนัหลายคร้ัง แต่มีงานวิจยัร่วมกบัคนอ่ืน ให้เร่ิมท่ีผูว้ิจยั 
คนเดียวก่อน แลว้ตามดว้ยเอกสารอา้งอิงท่ีร่วมกบัคนอ่ืน เช่น 

วนัธณี วิรุฬห์พานิช. (2563). 
วนัธณี วิรุฬห์พานิช, และบุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ. (2564). 
 
Alleyne, R. L. (2020). 
Alleyne, R. L., & Evans, A. J. (2019). 
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     3.4 ในกรณีท่ีผูแ้ต่งคนแรกเป็นคนเดียวกัน และมีงานวิจัยร่วมกับคนท่ีสอง และท่ีสาม 
ท่ีแตกต่างกนั ใหเ้ร่ิมท่ีผูว้ิจยัคนแรกก่อนแลว้เรียงล าดบัผูว้ิจยัคนถดัมาตามล าดบัตวัอกัษร เช่น 

วนัธณี วิรุฬห์พานิช, บุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ, และวิภา แซ่เซ้ีย. (2562). 
วนัธณี วิรุฬห์พานิช, บุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ, และอรวรรณ ดีแกว้. (2562). 
 

                     Gosling, J. R., Jerald, K., & Belfar, S. F. (2020). 
  Gosling, J. R., & Tevlin, D. F. (2019). 
 
  Hayward, D., Firsching, A., & Brown, J. (2015). 
  Hayward, D., Firsching, A., & Smigel, J. (2015). 
 

      3.5 ในกรณี ท่ีอ้างอิงผู ้แต่งท่ี มีนามสกุลเหมือนกันแต่มี ช่ือต่างกันในหลายงานวิจัย  
ใหเ้รียงล าดบัช่ือตวัแรกตามล าดบัตวัอกัษร เช่น 

Mathur, A. L., & Wallston, J. (1999). 
Mathur, S. E., & Ahlers, R. J. (1998). 
 

3.6 ในกรณีท่ีผูแ้ต่งเป็นกลุ่มคนหรือเป็นองค์กร เช่น สถาบนั บริษทั หน่วยงานรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ โครงการต่าง ๆ ฯลฯ ใหใ้ชช่ื้อเฉพาะของกลุ่มผูแ้ต่งท่ีเป็นช่ือเตม็ของหน่วยงาน สถาบนั 
ฯลฯ ไม่ใชช่ื้อย่อ เช่น คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนไม่ใช่ กพ หรือ American Phychological 
Association ไม่ใช่ APA เป็นตน้  

                        สถาบนัวิจยัมะเร็งแห่งประเทศไทย. 
                       National Institute of Nursing Research. 
      ในกรณีท่ีเอกสารมีทั้งหน่วยงานหลกัและหน่วยงานท่ีย่อย ให้ข้ึนตน้หน่วยงานหลกั

ก่อนหน่วยงานย่อย แลว้คัน่ด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ตามด้วยระดับหน่วยงานนั้ น ๆ แลว้ใส่
เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เช่น 

  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, ส านกังาน. 
  University of Michigan, Department of Psychology. 

 

4. การอา้งอิงเอกสาร หรืองานวิจยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) 
ให้อา้งอิงผูเ้ขียนท่ีท าการวิเคราะห์อภิมานตามหลกัการเขียนทัว่ไป และตอ้งอา้งอิงแหล่งท่ีมาของ
เอกสารท่ีเอามาอา้งอิงท่ีเป็นส่วนประกอบในการสังเคราะห์เอกสารนั้นดว้ย โดยให้ใส่เคร่ืองหมาย
ดอกจนั (* an asterisk) และตามดว้ยการอา้งอิงเอกสารนั้นๆ ตามหลกัทัว่ไป เช่น 
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Bandura, A. J. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentic Hall.      
*Bretschneder, J. G., & McCoy, N. L. (1968). Sexual interest and behavior in healthy  

80-to 102-year-olds. Archives of Sexual Behavior, 14, 343-350.  
 

5. การอ้างอิงเอกสารหรืองานวิจัยท่ีถูกเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic sources) ปัจจุบนัการเผยแพร่เอกสาร และผลงานทางวิชาการสามารถส่งผา่นไดห้ลายทาง
และหลายรูปแบบเพื่อให้ผูอ่้านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัและฉบัไว ส าหรับช่องทางท่ีนิยมส่ง
เอกสารกันอย่างแพร่หลาย คือ ส่งผ่านทาง World Wide Web เอกสารท่ีออกเผยแพร่ทาง 
ส่ืออิ เล็กทรอนิกส์  เช่น หนังสือ บทความจากวารสารต่างๆ จดหมายแจ้งข่าว (Newsletter) 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รายงานจากหน่วยงานของรัฐบาล รายงานจากหน่วยงานเอกชนหรือ
แม้กระทั่งดนตรีนาฏศิลป์  เป็นต้น  ส าหรับแบบแผนการเขียนอ้างอิงเอกสารท่ีเผยแพร่ทาง 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะประกอบดว้ย ช่ือ นามสกุลผูเ้ขียน ช่ือเร่ืองหรือค าอธิบายส่ิงตีพิมพเ์ผยแพร่ 
(document title or description) และจะตอ้งระบุสถานท่ีของแหล่งขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต (in Internet 
terms หรือ a uniform resource locator: URL) ดงัน้ี 
 
ส่วนประกอบของ URL 
 

                            Protocol                Host name                 Path to document         File name of 
specific document 
              http://www.apa.org/monitor/oct00/workplace.html 
 

 
แบบแผนการเขียน 
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2002). Title of article. Title of Periodical, 

xx, xxx-xxx. URL 
ช่ือ นามสกุลคนท่ี 1, ช่ือ นามสกุลคนท่ี 2, และช่ือ นามสกุลคนท่ี 3. (2556). ช่ือเร่ือง. ช่ือ

วารสาร, ปีท่ี/เล่มท่ี, หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย. URL 
 

ในกรณีท่ีเอกสาร หรืองานวิจัยถูกเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านระบบ DOI  
(digital object identifiers) ซ่ึงระบบน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเก็บรักษาขอ้มูลตน้ฉบับ และสถานท่ีของ
แหล่งขอ้มูลท่ีถูกเผยแพร่เอกสารในอินเตอร์เน็ตเอาไวต้ลอดโดยไม่เปล่ียนแปลง ดงันั้นผูอ่้านจะได้
เอกสาร และสถานท่ีบนอินเตอร์เน็ตท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงเราสามารถสังเกตไดว้่าเอกสารถูกเผยแพร่ผ่าน

http://www.apa.org/monitor/oct00/workplace.html
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ระบบ DOI หรือไม่ไดจ้ากการระบุค าว่า doi ในหนา้ 1 ดา้นมุมขวามือ ใกลก้บัค าว่า copyright หรือ
บางคร้ัง doi อาจถูกซ่อนอยูใ่นฐานขอ้มูล CrossRef  หรือ PubMed  เป็นตน้  

ส าหรับแบบแผนการเขียน ใหร้ะบุ https://doi.org/xxxx ในล าดบัสุดทา้ยของบรรณานุกรม
โดยไม่ตอ้งระบุสถานท่ีของแหล่งขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต (URL) และไม่ต้องระบุค าว่า Retrieved 
from  

แบบแผนการเขียน 
กรณบีรรณานุกรมเป็นหนังสือ    

Author, A. A. (Year). Title of work. https://doi.org/xxxx  
Author, A. A., & Author, B. B. (1995). Title of chapter or entry. In A. Editor, B. 

Editor, & C.  Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). 
https://doi.org/xxxx  

กรณบีรรณานุกรมเป็นบทความวารสาร  
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of 

Periodical, xx, pp-pp. https://doi.org/xxxx  
 

   อยา่งไรกต็ตามในกรณีท่ีขอ้มูลในหนา้เวบ็เพจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ใน
ภาษาองักฤษ ใหร้ะบุ Retrived Month Date, year, from ในภาษาไทยใหร้ะบุ สืบคน้ วนั เดือน ปี 
จาก ตามดว้ย URL ท่ีคดัลอกขอ้มูล เช่น 
         U.S. Census Bureau. (n.d.). U.S. and world population clock. U.S. Department of  
                              Commerce. Retrieved July 3, 2019, from https://www.census.gov/popclock/ 
 

6.   การพิมพเ์อกสารอา้งอิง บรรทดัแรกของแต่ละรายการใหพ้ิมพชิ์ดขอบซา้ยมือ บรรทดั
ต่อไป พิมพร่์นเขา้ไปประมาณ 5 ตวัอกัษร (หรือ 1 เคาะใหญ่) ตามท่ีไดต้ั้งกั้นหนา้ไว ้ 

        7.   ทา้ยสุดของแต่ละรายการเอกสารอา้งอิงให้ลงทา้ยดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) ยกเวน้
รายการเอกสารท่ีสืบคน้จากอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 
 

การเขยีนรายการบรรณานุกรมทีเ่ป็นหนังสือ/ต ารา 
 หนงัสือหรือต าราเป็นเอกสาร หรือหนงัสืออา้งอิง (encyclopedias, dictionaries) ท่ีมีการเยบ็เล่ม
สมบูรณ์ อาจมีผูเ้ขียน 1 คน หรือมากกว่า หรืออาจเป็นในรูปแบบบรรณาธิการรวบรวมหนังสือ 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการเขียนอา้งอิงประกอบดว้ย ช่ือผูแ้ต่ง หรือบรรณาธิการ ปีท่ีพิมพ ์ช่ือหนงัสือ คร้ังท่ี
พิมพ ์(ในกรณีท่ีตีพิมพม์ากกวา่ 1 คร้ัง) สถานท่ีพิมพ ์ส านกัพิมพ ์ในกรณีท่ีหนงัสือ/ต ารา ไดรั้บการ
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต จะตอ้งระบุสถานท่ีของแหล่งขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต (URL) และในกรณีท่ี

https://doi.org/xxxx
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อ้างอิงโดยผ่านระบบ DOI จะต้องระบุ doi ในล าดับสุดท้ายของบรรณานุกรม หลักการเขียน
โดยทัว่ไป ดงัน้ี  

1. การเขียนช่ือผู้แต่ง (author or editor) 
1.1 ช่ือผู้แต่งคนเดียว 

           ในกรณีท่ีผูแ้ต่งชาวไทยท่ีเป็นสามญัชน ใหเ้ขียนเฉพาะช่ือและนามสกุลไม่ตอ้งระบุ
ต าแหน่งทางวิชาการ  คุณวฒิุ หรืออาชีพใด ๆ ทั้งส้ิน เช่น   

                            ประเวศ วะสี.  
 

          ในกรณีท่ีผูเ้ขียนเป็นชาวต่างประเทศ ให้เร่ิมตน้เขียนนามสกุล ตามดว้ยเคร่ืองหมาย
จุลภาค (,)  เวน้หน่ึงวรรค ตามดว้ยตวัอกัษรยอ่ของช่ือตน้แลว้ใส่เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) เวน้หน่ึง
วรรคตามดว้ยอกัษรยอ่ของช่ือกลาง (ถา้มี) แลว้ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เช่น  
   Anthony A. Hains   เขียนเป็น   Hains, A. A.  
           ในกรณีท่ีนามสกุลผูเ้ขียนมีเคร่ืองหมายยติภงัค์ (hyphen) คัน่ระหว่างนามสกุลให้
เขียนเหมือนนามสกลุท่ีปรากฏ เช่น 
                                         Santa Santos-Garcia เขียนเป็น Santos-Garcia, S. 
 

          ในกรณีท่ีผูแ้ต่งเป็นพระมหากษตัริย ์ พระบรมวงศานุวงศ์หรือมีค าน าหนา้นามเป็น
เกียรติยศ  ให้เร่ิมตน้เขียนโดยใช้พระนาม/ราชทินนาม/ช่ือ นามสกุล แลว้ใส่เคร่ืองหมายมหัพภาค 
(.) และจุลภาค (,) เว ้นหน่ึงวรรคแล้วตามด้วยค าน าหน้าพระนาม/บรรดาศักด์ิ/ราชทินนาม/ 
ค าน าหนา้นามท่ีเป็นเกียรติยศ แลว้ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เช่น 

มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั., พระบาทสมเดจ็พระ. 
จินตนา ยศสุนทร., คุณหญิง.   

           หรือกรณีมี Jr. ในช่ือผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ให้เขียนนามสกุล ตามดว้ยตวัอกัษรย่อ
ของช่ือตน้และช่ือกลาง (ถา้มี) แลว้ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาคและจุลภาค เวน้หน่ึงวรรคแลว้ตามดว้ย 
Jr. เช่น 

Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr.    
ในกรณีท่ีนามสกุลของผูเ้ขียนเหมือนกัน ช่ือแตกต่างกัน แต่อักษรแรกของช่ือ

เหมือนกัน ให้เร่ิมต้นเขียนนามสกุล ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน้หน่ึงวรรค ตามด้วย
ตวัอกัษรยอ่ของช่ือตน้แลว้ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เวน้หน่ึงวรรคตามดว้ยช่ืออยูใ่นวงเลบ็เหล่ียม 
แลว้ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เช่น  

  Janet, P. [Paul].  
  Janet, P. [Pierre].  
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ในกรณีท่ีช่ือผูเ้ขียนมีเคร่ืองหมายยติภงัค ์(hyphen) คัน่ระหวา่งช่ือตน้ ใหค้งเคร่ืองหมาย   
ยติภงัคร์ะหวา่งอกัษรตวัแรกของช่ือตน้ไว ้และใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) หลงัอกัษรตวัแรกของ
ช่ือตน้ เช่น 

  Jean-Baptiste Lamour    เป็น Lamour, J.-B 
ในกรณีท่ีหลงัเคร่ืองหมายยติภงัค ์(hyphen) ช่ือผูเ้ขียนเป็นอกัษรภาษาองักฤษตวัเลก็ ใหล้ะ

เคร่ืองหมายยติภงัคไ์ด ้เช่น 
                        Lee-ann Raboso.      เป็น Raboso, L. 
1.2 ผู้แต่ง 2 คน 

ผูแ้ต่งชาวไทย ใหเ้ร่ิมดว้ย  ช่ือ นามสกลุ ผูแ้ต่งคนท่ี 1 ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 
เวน้หน่ึงวรรค ตามดว้ย “และ” แลว้ตามดว้ย ช่ือ นามสกุลของผูแ้ต่งคนท่ี 2 และใส่เคร่ืองหมาย
มหพัภาค (.) หลงัช่ือคนท่ี 2  
   ปรีชา จ าปารัตน์, และไพศาล ชยัมงคล. 
 

ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ  ใหเ้ร่ิมดว้ย นามสกลุ ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน้หน่ึง
วรรค ตามดว้ยตวัอกัษรย่อของช่ือตน้ ช่ือกลาง (ถา้มี) แลว้ใส่เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) ตามดว้ย
เคร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน้หน่ึงวรรค ตามด้วยเคร่ืองหมาย “&” แล้วเวน้หน่ึงวรรค ตามด้วย
นามสกลุคนท่ี 2 แลว้ใส่เคร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน้หน่ึงวรรค ตามดว้ยอกัษรยอ่ของช่ือ ตน้ ช่ือกลาง 
(ถา้มี) แลว้ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เช่น 

  Beck, C., & Sales, B. D.  
    1.3  ผู้แต่ง 1-20 คน  
                ผูแ้ต่งชาวไทย ใชช่ื้อ นามสกุลผูแ้ต่งทุกคน ใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค (,) คัน่ระหว่างผูแ้ต่ง
แต่ละคน และใชค้  าว่า “และ” หนา้ผูแ้ต่งคนท่ี 20 หรือ เคร่ืองหมาย “&” ส าหรับภาษาองักฤษ ตามดว้ย
เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เช่น 

วนัธณี วิรุฬห์พานิช, บุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ, ปิยะนุช จิตตนูนท,์ เพลินพิศ ฐานิวฒันานนท,์ 
                   วิภา แซ่เซ้ีย, โสเพญ็ ชูนวล, ฮสัณาฐ ์โต๊ะพา, ปราณี ค าจนัทร์, อุไร หถักิจ,         
                   สุกลัยา ศรีอาวธุ, จรัสศรี บวับาน, กลุทตั หงส์ชยางกลุ, มยรีุ นภาพรรณสกลุ,  
                   พิสมยั วฒันสิทธ์ิ, ทชัมาศ ไทเลก็, อ  าไพพร ก่อตระกลู, วิมลรัตน์ จงเจริญ,  
                    อารีย ์นุย้เจริญ, นที ทองจริง, และประภาพร ชูก าเหนิด. 

 
  Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C.,  

    Asgaard, G., Botros, N., Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistley, R., Collins, W.,    
    Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y.,   
    Chelliah, M., & Ebisuzaki, W. 
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               1.4 ผู้แต่ง 21 คน หรือมากกว่า  
       ผูแ้ต่งชาวไทย ใชช่ื้อ นามสกลุของผูแ้ต่ง 19 คนแรก ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 
และเคร่ืองหมายจุลภาค (,)  จากนั้นใหใ้ส่เคร่ืองหมายมหพัภาคสามจุด (…) และต่อดว้ยช่ือนามสกลุ
ผูแ้ต่งคนสุดทา้ย ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.)  

  วนัธณี วิรุฬห์พานิช, บุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ, ปิยะนุช จิตตนูนท,์ เพลินพิศ ฐานิวฒันานนท,์ 
                   วิภา แซ่เซ้ีย, โสเพญ็ ชูนวล, ฮสัณาฐ ์โต๊ะพา, ปราณี ค าจนัทร์, อุไร หถักิจ,         
                   สุกลัยา ศรีอาวธุ, จรัสศรี บวับาน, กลุทตั หงส์ชยางกลุ, มยรีุ นภาพรรณสกลุ,  
                   พิสมยั วฒันสิทธ์ิ, ทชัมาศ ไทเลก็, อ  าไพพร ก่อตระกลู, วิมลรัตน์ จงเจริญ,  
                   อารีย ์นุย้เจริญ, นที ทองจริง.,...อารมณ์ ทองนุย้. 

 

       ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ใหเ้ร่ิมดว้ยนามสกลุ ตวัอกัษรยอ่ของช่ือตน้ของผูแ้ต่ง 19 คนแรก   
ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) และเคร่ืองหมายจุลภาค (,)  จากนั้นใหใ้ส่เคร่ืองหมายมหพัภาค
สามจุด (…) และต่อดว้ยช่ือนามสกลุผูแ้ต่งคนสุดทา้ย ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เช่น 
 
                                 Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C.,  

    Asgaard, G., Botros, N., Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistley, R., Collins, W.,    
    Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y.,   
    Chelliah, M.,...Wanchai, W. 

   1.5 กรณีหนังสือที่มีเฉพาะบรรณาธิการ (edited book)  
      ในกรณีท่ีมีบรรณาธิการคนเดียว ให้ระบุค าว่า (บรรณาธิการ) ส าหรับภาษาไทย หรือ 

(Ed.) หลงันามสกุล ส าหรับภาษาองักฤษ แต่ถา้มีบรรณาธิการหลายคนใหร้ะบุค าว่า (บรรณาธิการ) 
ส าหรับภาษาไทย หรือ (Eds.) ส าหรับหนังสือภาษาองักฤษ แลว้ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 
เช่น 

พรชยั ศิริเลิศ. (บรรณาธิการ).    
  พรชยั ศิริเลิศ, และศิริ เลิศพรชยั. (บรรณาธิการ).    

Robinson, D. W. (Ed.).   
  Gibbs, J. T., & Hunag, L. N. (Eds.).   
 

   1.6 กรณทีีไ่ม่ปรากฏช่ือผู้แต่งหรือบรรณาธิการ  
      ใหใ้ชช่ื้อเร่ืองโดยพิมพเ์ป็น ตัวเอียง แทนผูแ้ต่ง แลว้ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 

เช่น 

  ข้อคิดไทย. 
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). 
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 2. การเขียนปีที่พมิพ์ (year of publication) 
     2.1 เขียนปีท่ีพิมพ์ พ.ศ. หรือ ค.ศ.ไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ ต่อจากช่ือผูแ้ต่ง ตามด้วย
เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เช่น 
   วนัธณี วิรุฬห์พานิช. (2561).  
   Simpson, D. (2010). 
                        กรณีท่ีหนงัสือไดรั้บการตีพมิพห์ลายคร้ังใหเ้ขียนปีท่ีตีพมิพล่์าสุด 
 

2.2 กรณีท่ีหนังสือนั้นไดรั้บการตอบรับการตีพิมพ ์แต่ยงัอยู่ในระหว่างการจดัพิมพใ์ห้
ระบุค าวา่ “ก าลงัรอตีพิมพ”์ หรือ “in press” ส าหรับภาษาองักฤษไวใ้นวงเลบ็ในต าแหน่งปีท่ีพิมพ ์

วนัธณี วิรุฬห์พานิช. (ก าลงัรอตีพิมพ)์. 
Strauss, A., & Corbin, J. (in press). 
 

 

2.3 กรณีไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ ให้ใช้ค  าว่า (ม.ป.ป.). ส าหรับฉบบัภาษาไทย หรือ (n.d.). 
ส าหรับภาษาองักฤษ ในต าแหน่งปีท่ีพิมพ ์  

  ลพัณา กิจรุ่งโรจน์. (ม.ป.ป.). 
  Hoyer, R. C. (n.d.). 
 

3. การเขียนช่ือหนังสือ/ช่ือเร่ือง 
    3.1   กรณีช่ือเร่ืองเป็นช่ือหนังสือ  ใหเ้ขียนช่ือหนงัสือดว้ยตวัเอียงทั้งฉบบัภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ส าหรับภาษาองักฤษให้เขียนตวัอกัษรแรกดว้ยตวัอกัษรตวัใหญ่ นอกนั้นใชต้วัอกัษร
ตวัเล็ก และถา้มีค าอธิบายช่ือเร่ืองเพื่อขยายช่ือเร่ืองหลกั ให้ใชเ้คร่ืองหมาย “ : ” คัน่ระหว่างช่ือเร่ือง
หลกัและช่ือเร่ืองขยาย โดยพิมพติ์ดกบัตวัอกัษรสุดทา้ยของช่ือเร่ืองหลกั ส าหรับช่ือเร่ืองขยายให้
เขียนดว้ยตวัอกัษรตวัใหญ่ส าหรับตวัอกัษรแรกของค าอธิบายช่ือเร่ืองขยาย  นอกนั้นใชต้วัอกัษรเลก็ 
เช่น 

 บุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ. (2562). การพยาบาลผู้ป่วยทารกภาวะเฉียบพลนัและเร้ือรัง:  
Nursing care of acute and chronically Ill infants. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ.์ 

 Saxe, G. B. (2009). Cultural and cognitive development: Studies in mathematical  
understanding. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

 

   3.2  กรณีช่ือเร่ืองเป็นบทหน่ึงในหนังสือ  ใหย้ดึหลกัการเขียนรายการบรรณานุกรมท่ีเป็น
บทความในหนงัสือ โดยเร่ิมตน้ดว้ยช่ือผูแ้ต่งบทความนั้น ๆ ตามดว้ยปีท่ีพิมพ ์และช่ือบทความแลว้
เขียนค าว่า “ใน” ส าหรับภาษาไทย และ “In” ส าหรับภาษาองักฤษ  เน่ืองจากบรรณาธิการไม่ไดเ้ป็น
คนเขียนบทความ ดงันั้นการเขียนช่ือบรรณาธิการให้ข้ึนตน้ดว้ยอกัษรยอ่ของช่ือก่อนแลว้ตามดว้ย
นามสกุลทุกช่ือของบรรณาธิการ  ถา้มีบรรณาธิการคนเดียวให้ใช้ (Ed.) ถา้มีบรรณาธิการ 2 คน  
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ให้ใช้เคร่ืองหมาย “&” กั้นโดยไม่ตอ้งมีเคร่ืองหมายจุลภาค (,) คัน่ระหว่างบรรณาธิการทั้งสอง  
แต่ถา้มีบรรณาธิการมากกว่า 2 คน ใหใ้ชเ้คร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน้หน่ึงวรรค ตามดว้ยเคร่ืองหมาย 
“&”  ก่อนบรรณาธิการคนสุดทา้ย แลว้ตามดว้ย (Eds.) ส าหรับภาษาไทยให้ใชช่ื้อบรรณาธิการตาม
ดว้ยนามสกุล และถา้มีบรรณาธิการหลายคนให้ใชค้  าว่า และ คัน่ แลว้ตามดว้ยช่ือหนงัสือพิมพด์ว้ย
ตวัเอียง  

            แบบแผนการเขียน   
ผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ใน ช่ือ นามสกลุ และช่ือ นามสกุล  

(บรรณาธิการ), ช่ือหนังสือ (หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย). เมืองท่ีพิมพ:์ 
ส านกัพิมพ.์  

ผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ใน ช่ือ นามสกุล, ช่ือ นามสกุล, และช่ือ นามสกุล  
(บรรณาธิการ), ช่ือหนังสือ (หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย). เมืองท่ีพิมพ:์ 
ส านกัพิมพ.์  

Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of Chapter. In A. Editor & B.  
Editor (Eds.), Title of book (pp. xx-xxx). Location: Publisher. 

Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of Chapter. In A. Editor, B.  
Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xx-xxx). Location: 
Publisher. 

วนัธณี วิรุฬห์พานิช. (2562). การประเมินความปวดในเดก็. ใน ศศิกานต ์ นิมมาน 
รัชต ์และชชัชยั ปรีชาไว (บรรณาธิการ), ความปวดและการระงับความ
ปวด: Pain & pain management (หนา้ 43-52). สงขลา: ชานเมืองการพิมพ ์

 Baker, F. M., & Lightfoot, O. B. (1993). Psychiatric care of ethnic elders. In A. 
C. Gaw (Ed.), Culture, ethnicity, and mental illness (pp. 517-552). 
Washington, DC: American Psychiatric Press.  

       Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human  
memory. In H. L. Roediger & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory 
& consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

             Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fussy logical model of  
perception. In H. L. Pick Jr., P. Van den Broek, & D. C. Knill (Eds.), 
Cognition: Conceptual and methodological issues (2nd ed., pp. 51-84). 
Washington, DC: American Psychological Association. 
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4. การเขียนคร้ังทีพ่มิพ์ 
4.1 กรณีหนังสือมีการตีพมิพ์มากกว่า 1 คร้ังขึน้ไป ใหใ้ส่คร้ังท่ีพิมพ ์โดยพิมพค์ร้ังท่ีไว้

ในวงเลบ็ต่อจากช่ือหนงัสือ เช่น พิมพค์ร้ังท่ี 2 ใหเ้ขียนค าวา่ (พิมพค์ร้ังท่ี 2). ในฉบบัภาษาไทย หรือ 
(2nd ed.). ในฉบบัภาษาองักฤษ เช่น 

  พรชยั ศิริเลิศ. (2561). การแต่งตัวไปเท่ียว (พิมพค์ร้ังท่ี 2).   
Fitzpatrick, J. J., & Whall, A. L. (1996). Conceptual models of nursing: Analysis  

                                 and application (3rd ed.). 
 

            4.2 กรณีหนังสือเป็นฉบับปรับปรุง (Revised edition) ให้ระบุค าว่า “ฉบบัปรับปรุง” 
หรือ “Rev. ed.” ไวใ้นวงเล็บ ต่อจากช่ือเร่ือง ถา้มีค าว่าฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี ให้ระบุคร้ังท่ี (ฉบบั
ปรับปรุงคร้ังท่ี) ลงไปดว้ย เช่น   

  พรชยั ศิริเลิศ. (2561). การแต่งตัวไปเท่ียว (ฉบบัปรับปรุง).  
  อรุณวรรณ พฤทธิพนัธ์ุ, อนนัต ์โฆษิตเศรษฐ,์ สามารถ ภคกษมา, และหฤทยั  

กมลาภรณ์. (2561). Pediatric critical care: เวชบ าบดัวิกฤตในเดก็ (ฉบบั 
ปรับปรุงคร้ังท่ี 3).  

Rosenthal, R. (1987). Meta-analysis procedures for social research (Rev. ed.).  
Newbury Park, CA: Sage.  

 

5. การเขียนสถานทีพ่มิพ์ และส านักพมิพ์ 
      5.1 กรณีปรากฏสถานท่ีจดัพิมพช์ดัเจน 
           ส าหรับภาษาไทยให้ระบุช่ือจงัหวดัตามดว้ยเคร่ืองหมาย (:) แลว้เวน้หน่ึงวรรคแลว้
ตามดว้ยสถานท่ีพิมพ ์ปิดทา้ยดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เช่น 
  ช่ือจงัหวดั: สถานท่ีพิมพ.์  กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพาณิชย.์ 
 

          ส าหรับภาษาองักฤษ ให้ระบุช่ือเมืองท่ีพิมพต์ามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค ( ,)  เวน้หน่ึง
วรรคแลว้ระบุช่ือรัฐหรือประเทศท่ีส านกัพิมพต์ั้งอยู ่ส าหรับรัฐท่ีอยูใ่นประเทศอเมริกาสามารถใช้
อกัษรยอ่ของช่ือรัฐได ้เช่น 
  ช่ือเมือง, รัฐ: สถานท่ีพิมพ ์  Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
  ช่ือเมือง, ประเทศ: สถานท่ีพิมพ ์  Oxford, England: Basil Blackwell. 
 

          ตวัอยา่งอกัษรยอ่รัฐในประเทศอเมริกา 
  Alabama (AL) Alaska (AK) American Samoa (AS) Arizona (AZ) 
  Arkansas (AR) California (CA) Colorado (CO)  Connecticut (CT) 
  Florida (FL) Georgia (GA) Hawaii (HI)  Illinois (IL) 



ก า ร เ ขี ย น บ ร ร ณ า นุ ก ร ม แ ล ะ เ อ ก ส า ร อ้ า ง อิ ง  | 12 

 

  Indiana (IN) Louisiana (LA) Maryland (MD)  Michigan (MI) 
  Missouri (MO) New York (NY) Ohio (OH)  Pennsylvania (PA) 
  Texas (TX) Virginia (VA) Washington (WA) Wisconsin (WI) 
          ถา้เมืองท่ีพิมพเ์ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายใหใ้ส่ช่ือเมืองท่ีพิมพไ์ดเ้ลยโดยไม่ตอ้งใส่
ช่ือรัฐ   
  ช่ือเมืองรู้จกักนัแพร่หลาย: สถานท่ีพิมพ.์ Amsterdam: Elsevier.  
 

        เมืองท่ีพิมพท่ี์รู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย เช่น 
  Amsterdam  Baltimore Boston  Chicago  Philadelphia
  Jerusalem Los Angeles London  Moscow Milan 

New York Paris  Rome  Stockholm
 SanFrancisco Tokyo  Vienna            
  

    5.2 กรณีท่ีในหนงัสือระบุท่ีอยู่ของส านักพิมพม์ากกว่า 1 แห่ง ให้เลือกใชเ้มืองแรกหรือ
เมืองท่ีตั้งของส านกัพิมพใ์หญ่อยา่งชดัเจน 
    5.3 กรณี ท่ีไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์ ให้ใช้ค  าว่า ม.ป.ท.ในภาษาไทย หรือ n.p.ใน
ภาษาองักฤษ แลว้จบดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 
    5.4 กรณีท่ีผูพ้ิมพเ์ป็นมหาวิทยาลยัและช่ือรัฐหรือจงัหวดัเป็นช่ือท่ีรวมอยูใ่นมหาวิทยาลยั  
ไม่จ าเป็นตอ้งระบุช่ือรัฐหรือจงัหวดัในสถานท่ีพิมพแ์ลว้ 
    5.5 ใหเ้ขียนช่ือของส านกัพิมพใ์หส้ั้น ใหล้ะค าท่ีใชฟุ้่ มเฟือย เช่น  

ไม่ควรใส่ค าว่า Publishers, Co., หรือ Inc. ในภาษาองักฤษ  ส าหรับภาษาไทยไม่ควร
ใส่ค าวา่ บริษทั โรงพิมพ ์ บริษทัโรงพิมพ ์ จ  ากดั และหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เช่น 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อุดมรัตนก์ารพิมพแ์ละดีไซน.์    เป็น      อุดมรัตน์การพิมพแ์ละดีไซน์. 
SAGE Publications.    เป็น    SAGE. 
 

แต่ในกรณีผูจ้ดัพิมพเ์ป็นกลุ่มคน/หน่วยงานต่างๆ/มหาวิทยาลยั ให้ใส่ค  าเหล่าน้ีในรายการ
ส านักพิมพ์/โรงพิมพ์ หรือค าว่า Associations, Corporations, and University Presses, Books and 
Press.ในฉบบัภาษาองักฤษ หรือในกรณีท่ีช่ือส านกัพิมพมี์ค าว่า การพิมพอ์ยูข่า้งทา้ย ก็ให้ระบุค าน้ี
ไปได ้เช่น 

ชานเมืองการพิมพ.์ 
โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
The University of Chicago Press. 
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6. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมหนังสือทั้งเล่ม 
     6.1 บรรณานุกรมทีเ่ป็นหนังสือ/ต ารา ทั้งเล่ม 
  แบบแผนการเขียน 
  ผูแ้ต่ง นามสกลุ. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือหนังสือ. เมืองท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์  
  Author, A. A. (Year). Title of work. Location: Publisher. 

กรมศิลปกร, และกองวรรณคดีและประวติัศาสตร์. (2560). รวมเร่ืองแปลหนังสือ 
และเอกสาร ทางประวัติศาสตร์ ชุดท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุ
สภา.   

จินตนา ยนิูพนัธ์. (2559). ทฤษฎกีารพยาบาล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์ห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

บุญเหลือ เทพยสุวรรณ., ม.ล. (2560). ความส าเร็จและความล้มเหลว.  
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์การพิมพ.์ 

ปรีชา จ าปารัตน์, และไพศาล ชยัมงคล. (2562). การบริหารพัสด:ุ ทฤษฎแีละ 
ปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพาณิชย.์ 

Higginbotham, H. N. (1984). Third world challenges to psychiatry. Hawaii: The  
University of Hawaii Press. 

Huck, S. W., Cormier, W. H., & Bounds, W. G., Jr. (1974). Reading statistics  
and  research. New York: Harper Collins. 

     6.2 บรรณานุกรมที่เป็นหนังสือทั้งเล่มและมีการตีพมิพ์มากกว่า 1 คร้ัง 
ชาญชยั อินทรประวติั. (2560). วิธีสอนท่ัวไปและการสอนแบบจุลภาค (พิมพค์ร้ัง 

ท่ี 3).  สงขลา: โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
Marriner-Tomey, A. (1989). Nursing theories and their words (2nd ed.). St.  

Louis, MO: The C. V. Mosby. 
 

      6.3 บรรณานุกรมทีมี่ผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ 
  แบบแผนการเขียน 

   ผูแ้ต่ง. (บรรณาธิการ). (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือหนังสือ. เมืองท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์  
  Editor, A. A. (Ed.).  (Year). Title of work. Location: Publisher. 
  รังสรรค ์ธนะพรพนัธ์. (บรรณาธิการ). (2561). สังคมกับเศรษฐกิจ.  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
  Leininger, M. M. (Ed.). (1985). Qualitative research methods in nursing.  

Orlando, FL: Grune & Stratton. 
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   Rosenbaum, M., Franks, C. M., & Jaffu, L. (Eds.). (2020). Perspectives on  
                                         behavior therapy in the eighties. New York: Springer. 
    6.4 บรรณานุกรมทีเ่ป็นบทหน่ึงในหนังสือ  

สมจิต หนุเจริญกลุ, นุชนาฏ แจง้สวา่ง, และสุภามาศ ผาติประจกัษ.์ (2560).  
ผลลพัธ์และการประเมินผลลพัธ์ของผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง. ใน     
สมจิต หนุเจริญกลุ, และอรสา พนัธ์ภกัดี (บรรณาธิการ), การปฏิบัติการ
พยาบาลขัน้สูง: บูรณาการสู่การปฏิบัติ (หนา้ 87-113). กรุงเทพมหานคร: 
จุดทอง.  

Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In   
M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 
17-43). New York: Guilford Press.  

  Balsam, K. F., Martell, C. R., Jones, K. P., & Safren, S. A. (2019). Affirmative  
                                         cognative behavior trherapy with sexual and gender minority people.  
                                         In G. Y. Iwamasa & P. A. Hays (Eds.), Culturally responsive cognitive   
                                         behavior therapy: Practice and supervison (2 nd ed., pp. 7-13). CRC         
                                         Press. 
             
    6.5 บรรณานุกรมทีเ่ป็นบทหน่ึงในหนังสือและมีการตีพมิพ์มากกว่า 1 คร้ัง  

อุเทน ปานดี, และศกัดา อาจองค.์ (2563). Essential invasive critical procedures.  
  ใน อรุณวรรณ พฤทธิพนัธ์ุ, อนนัต ์โฆษิตเศรษฐ, สามารถ ภคกษมา, และ

หฤทยั กมลาภรณ์ (บรรณาธิการ), เวชบ าบัดวิกฤตในเดก็: Pediatric 
critical care (พิมพค์ร้ังท่ี 3, หนา้ 47- 66). กรุงเทพมหานคร: หนงัสือดี
วนั.  

Hartweg, D. L., & Fleck, L. M. (2010). Dorothea Orem’s self-care deficit  
theory. In M. E. Parker & M. C. Smith (Eds.), Nursing theories and 
nursing practice (3rd ed., pp. 121-145). Philadelphia: F. A. Davis. 

       6.6 บรรณานุกรมทีมี่หนังสือหลายเล่มรวมกนัและมีการตีพมิพ์มากกว่า 1 ปี 
         จ านง ทองประเสริฐ. (2562). ภาษาของเรา (10 เล่ม). กรุงเทพมหานคร: ตน้ออ้  

แกรมม่ี. 
Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6).  

New York: McGraw-Hill. 
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      6.7 บรรณานุกรมทีเ่ป็นหนังสืออ้างองิ เช่น dictionary หรือ encyclopedias 

เธียรชยั เอ่ียมวรเมธ. (บรรณาธิการ). (2537). พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ ฉบับ 
นักเรียน: A  junior Thai-English dictionary. กรุงเทพมหานคร: อกัษร
พิทยา.  

VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC:  
American Psychological Association. 

       
7. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมหนังสือทั้งเล่มที่เผยแพร่ทางส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
    7.1 บรรณานุกรมที่เป็นหนังสือ/ต าราทั้ งเล่ม ที่ เผยแพร่ทั้ งแบบรูปเล่มและทางส่ือ

อเิลก็ทรอนิกส์ 
 แบบแผนการเขียน 
 Author, A. A. (Year). Title of work. http://www.xxxxxx 
 Author, A. A. (Year). Title of work. https://doi.org/xxxx  

Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency  
[DX Reader version]. http://www.ebookstore.tandf.co.uk 

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide  
to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions Version]. 
http://doi.org/10.1036/0071393722 

   7.2 บรรณานุกรมทีเ่ป็นหนังสือ/ต าราทั้งเล่ม ที่เผยแพร่เฉพาะในส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
O’Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values.      
            http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135 

  7.3 บรรณานุกรมที่เป็นบทหน่ึงในหนังสือและมีการตีพิมพ์เป็นฉบับติดต่อกันที่เผยแพร่
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีท่ีหนงัสือเผยแพร่ผ่านระบบ DOI จะตอ้งระบุ doi ในบรรณานุกรม 
โดยไม่ตอ้งระบุสถานท่ีของแหล่งขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต (URL) 

    แบบแผนการเขียน 
Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of chapter or entry. In A. Editor &  

B. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). http://www.xxxxxx 
Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of chapter or entry. In A. Editor &  

B. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). https://doi.org/xxxx  
Strong, E. K., Jr., & Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. In L.  

http://www.xxxxxx/
http://www.ebookstore.tandf.co.uk/
http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135
http://www.xxxxxx/
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Outhwaite (Ed.), Personal Research Series: Vol. 1. Job analysis and the 
curriculum (pp. 140-146). https://doi.org/10.1037/10762-000 

7.4 บรรณานุกรมทีเ่ป็นงานเขียนของผู้อ่ืนและถูกอ้างองิในหนังสืออ้างองิ เช่น encyclopedias, 
dictionaries ท่ีเผยแพร่ทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น 

Graham, G. (2005). Behaviorism. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford  
encyclopedia  of  philosophy (Fall 2007 ed.).  
http://www.plato.stanford.edu/entries/behaviorism/ 

 

การเขยีนรายการบรรณานุกรมทีเ่ป็นหนังสือแปล 
แบบแผนการเขียน 
ช่ือผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือเร่ืองของหนังสือแปล (ช่ือผูแ้ปล, ผูแ้ปล หรือ Trans.). สถานท่ีพิมพ:์

ส านกัพิมพ.์ (ฉบบัดั้งเดิมตีพิมพ ์ปี พ.ศ. หรือ Original work published ค.ศ). 
มาร์ก ไอแซก เอม็. (2538). วิธีเอาชนะความกลวั (สเปญ อุ่นอนงค,์ ผูแ้ปล). 

กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบา้น. (ฉบบัดั้งเดิมตีพิมพ ์พ.ศ. 2530). 
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. 

Emory, Trans.). New York: Dover. (Original work published 1814). 
 

การเขยีนรายการบรรณานุกรมทีเ่ป็นบทความในวารสาร 
 บทความทางวิชาการเป็นส่ิงท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีก าหนดเวลาการตีพิมพ์ท่ีแน่นอน  
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการเขียนอา้งอิง ประกอบดว้ย ช่ือผูเ้ขียนบทความ ปีท่ีพิมพ ์ช่ือบทความ ช่ือวารสาร
เล่มท่ี/ฉบบัท่ี เลขหนา้ ดงัน้ี  
 1.  กรณีทีบ่ทความลงตีพมิพ์ในวารสาร  

 ช่ือผูเ้ขียนบทความ ใชห้ลกัเดียวกบัการเขียนช่ือผูแ้ต่งหนงัสือ โดยทา้ยช่ือผูเ้ขียน
บทความให้ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) ในกรณีท่ีไม่ปรากฏช่ือผูเ้ขียนบทความให้ระบุช่ือบทความ
แทน 

 ปีท่ีพิมพ์ ให้ระบุปีท่ีพิมพ์ของวารสารในวงเล็บ (พ.ศ. หรือ ค.ศ.) ต่อจากช่ือ
บทความ ช่ือบทความ ใช้หลกัเดียวกบัการเขียนช่ือเร่ืองหนังสือ และทา้ยของช่ือบทความให้ใช้
เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 

 ช่ือวารสาร ใหเ้ขียนช่ือเตม็ของวารสารโดยเขียนดว้ยตวัเอียง ตามดว้ยเคร่ืองหมาย
จุลภาค (,) เวน้หน่ึงวรรคแลว้ตามดว้ยปีท่ีหรือเล่มท่ี ในกรณีท่ีวารสารเป็นภาษาองักฤษใหเ้ร่ิมเขียน
ดว้ยอกัษรตวัใหญ่ท่ีอกัษรตวัแรกของทุกค า 

 ปีท่ีหรือเล่มท่ี (volume) และฉบบัท่ี (number)   
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       ในกรณีท่ีมีเฉพาะปีท่ีหรือเล่มท่ี ให้ระบุปีท่ีหรือเล่มท่ีเป็นตวัเลขโดยเขียนดว้ยตวัเอียงแลว้
ใส่เคร่ืองหมายจุลภาค (,)   
        ในกรณีท่ีวารสารนั้นมีทั้งปีท่ีหรือเล่มท่ี และฉบบัท่ีดว้ย ใหร้ะบุฉบบัท่ีในวงเลบ็ต่อจากปีท่ี  
ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 
       กรณีท่ีเป็นเล่มผนวก/ฉบบัเสริมของวารสาร (journal supplement) ให้ระบุฉบบัผนวกท่ีใน
วงเลบ็ต่อจากปีท่ีหรือเล่มท่ี เช่น (Suppl. 3) 
       เลขหนา้ ให้ระบุเลขหนา้ของบทความ โดยเร่ิมตั้งแต่หนา้แรกถึงหนา้สุดทา้ยของบทความ
นั้น และไม่ตอ้งเขียนค าว่า หนา้ ในกรณีท่ีบทความพิมพต่์อในหนา้อ่ืนของวารสารฉบบัเดียวกนัให้
ระบุเลขหน้าทั้ งหมด โดยคั่นด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และท้ายเลขหน้าให้ใช้เคร่ืองหมาย
มหพัภาค (.) 

แบบแผนการเขียน 

 ช่ือผู้เขียนบทความ. (ปีทีพ่มิพ์). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปีที(่ฉบับที)่, เลขหน้า. 
จนัทรา พรหมนอ้ย, เนตรนภา พรหมเทพ, และศมนนนัท ์ทศันียสุ์วรรณ. (2555).  

ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณาณของนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.  
พยาบาลสงขลานครินทร์, 32(3), 1-10. 

 Kongsuwan, V., Suttharangsee, W., Isaramalai, S., & Weiss, S. (2012). The 
development and effectiveness of a violence prevention program for 
Thai high school adolescents. Pacific Rim International Journal of 
Nursing Research, 16(3), 236-249. 

  
2.  กรณีที่บทความได้รับการตอบรับการลงตีพิมพ์จากวารสาร แต่อยู่ในระหว่างรอลง

ตีพิมพ์ (Journal article in press) ให้ใช้ค  าว่า (ก าลงัรอตีพิมพ์) หรือ (in press) ในภาษาองักฤษ
แทนปีท่ีพิมพ ์และระบุช่ือวารสารได ้ แต่ไม่ตอ้งระบุปีท่ี/ฉบบัท่ีและเลขหน้าจนกว่าบทความนั้น
ไดรั้บการตีพิมพเ์รียบร้อยแลว้ เช่น 

นพพร เกตุวิลยั, วนัธณี วิรุฬห์พานิช, จุฑามาศ ศรีนอ้ย, และวรรณา สุวรรณชาตรี.  
(ก าลงัรอตีพิมพ)์. แบบแผนสุขภาพ: การพฒันาแบบประเมินสภาพและขอ้
วินิจฉยัการพยาบาลผูป่้วยเดก็โรคระบบทางเดินอาหาร. วารสารพยาบาล
สงขลานครินทร์. 

Zuckerman, M., & Kieffer, S. C. (in press).  Race differences in face-ism: Does  
facial prominence imply dominance? Journal of Personality and Social 
Psychology. 
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3.  กรณีที่บทความต้นฉบับส่งตีพิมพ์แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับการลงตีพิมพ์จากวารสาร 
(Manuscript in progress or submitted for publication but not yet accepted)  ให้ เขี ย น ปี ท่ี
วารสารไดรั้บบทความฉบบัร่างแต่ไม่ตอ้งระบุช่ือวารสารจนกว่าจะไดรั้บการตอบรับให้ลงตีพิมพ์
และให้ระบุค าว่า บทความฉบบัร่างส่งเพื่อลงตีพิมพ ์ ในภาษาไทย หรือ ให้ระบุค าว่า Manuscript 
submitted for publication ในภาษาองักฤษ  และพิมพช่ื์อเร่ืองโดยใชต้วัเอียง เช่น 

วนัธณี วิรุฬห์พานิช, และบุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ. (2556). โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถ่ินในการวางแผน การก ากับติดตาม 
และการประเมินผลการท างานด้านเดก็และเยาวชน. บทความฉบบัร่างส่ง
เพื่อลงตีพิมพ.์ 

McIntosh, D. N. (1993). Religion as schema, with implication for the relation 
between religion and coping. Manuscript submitted for publication.  

 
4. กรณีที่เป็นบทสรุปหรือเป็นบทความพิเศษในวารสาร (Entire issue or special section 

of a journal) ให้เขียนเหมือนการเขียนอา้งอิงบทความวารสาร แต่ให้ระบุค าว่า [บทความพิเศษ]. 
ในภาษาไทย หรือค าวา่  [Special issue]. ในภาษาองักฤษ ไวใ้นวงเลบ็หลงัช่ือเร่ือง หรือในกรณีท่ีถูก
เผยแพร่ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และระบบ DOI ใหร้ะบุ doi แนบทา้ย เช่น 

นยันา พิพฒันว์ณิชา. (บรรณาธิการ). (2555). การพยาบาลผูสู้งอายท่ีุสูญเสียการ 
          ไดย้นิ [บทความพิเศษ]. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 32(3), 67-74. 
Greenfield, P., & Yan, Z. (Eds.). (2006). Children, adolescents, and the internet 

[Special section]. Developmental Psychology, 42, 391-394. 
doi:10.1037/0012-1649.42.3.391  

 

5. กรณีที่ เป็นบทคัดย่อ  (abstract) ของวารสารต้นฉบับ  ให้พิมพ์ค  าว่า [บทคัดย่อ]  
ในวงเลบ็เหล่ียม ส าหรับภาษาไทย และ [Abstract] ส าหรับภาษาองักฤษ เช่น 

ลดาวลัย ์ประทีปชยักรู, อุทยัวรรณ พทุธรัตน์, เกียรติก าจร กศุล, และนชัสรา  
ทรัพยอิ์นทร์. (2555). การถอดบทเรียนศูนยเ์ดก็เลก็ในสถาบนัการศึกษา
พยาบาล: ฝ่ายพฒันาเดก็ปฐมวยั สถาบนัการศึกษาพยาบาลศาสตร์แห่ง
หน่ึง ในมหาวทิยาลยั [บทคดัยอ่]. วารสารพยาบาลสงลานครินทร์, 32(3), 
13-14. 

            Woolf, N. J., Young, S. L., Fabsekiwm, M. S., & Butcher, L. L. (1991). MAP-2 
expression in cholinoceptive pyramidal cells of rodent cortex and 
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hippocampus is altered by pavlovian conditioning [Abstract]. Society for 
Neuroscience Abstracts, 17, 480.  

  
6. กรณีที่เป็นวารสารเสริม ให้พิมพค์  าว่า (suppl.) ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (.) และระบุ

ล าดบัท่ีของบทความเสริมในวงเลบ็ เช่น 
Regien, A. A., Narrow, W. E., & Rae, D. S. (1990). The epidemiology of 

anxiety disorder: The epidemiology catchment area (ECA) experience. 
Journal of Psychiatric Research, 24(Suppl. 2), 3-14. 

 

7. บรรณานุกรมทีเ่ป็นบทความวารสารที่เผยแพร่ทางส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
   7.1 บทความวารสารที่มีการตีพิมพ์เผยทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เขียนการอา้งอิงเหมือนกบั

บทความวารสารท่ีเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป และระบุสถานท่ีของแหล่งจากอินเทอร์เน็ต 
(URL) ในกรณีท่ีวารสารมี issue number ใหร้ะบุ ในวงเลบ็หลงั volume เช่น 

Fredrickson, B. L. (2000). Cultivating positive emotions to optimize health and  
well-being. Prevention & Treatment, 3(2), 17-39. 

           https://www.journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html  
  
  7.2 บทความวารสารตีพมิพ์ล่วงหน้าผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ และยงัไม่ได้รับการระบุ ปี 
เดือน volume และ หน้าทีต่ีพมิพ์ ใหร้ะบุค าวา่ Advance online publication หลงัช่ือวารสาร แลว้ต่อ
ดว้ยสถานท่ีของแหล่งขอ้มูลจาก DOI หรืออินเทอร์เน็ต (URL) เช่น 

Bricoe, R. (in press). Egocentric spatial representation in action and perception.  
Philosophy and Phenomenological Research. Advance online publication. 
https://doi.org/10.1027/1618-3169/a000440 

 
7.3 วารสารทีถู่กเผยแพร่ทางอเิลก็ทรอนิกส์ ผ่านระบบ DOI จะตอ้งระบุ doi  

ในบรรณานุกรม โดยไม่ตอ้งระบุสถานท่ีของแหล่งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต (URL) เช่น 
Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and  

the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-
229. https//doi.org/10.1037/rev0000126 

 
7.4 กรณทีีว่ารสารถูกเผยแพร่ทางอเิลก็ทรอนิกส์ ผ่านระบบ DOI และมีผู้เขียนวารสาร 21 คน 

หรือมากกว่า 21 คน ให้เขียนช่ือสกลุผู้แต่ง 19 คนแรก ตามด้วยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) และจุลภาค 
(,) ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค 3 จุด (...) และต่อดว้ยช่ือสกลุผูแ้ต่งคนสุดทา้ย เช่น 

https://www.journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html
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Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., 
Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., 
Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A.,…Joseph, 
D. (1996). The NCEP/NCAR 40-yar reanalysis project. Bulletin of the American 
Meteorological Society, 77(3), 437-471. http://doi.org/fg6rf9 

  
 7.5 กรณทีีว่ารสารถูกเผยแพร่ทางอเิลก็ทรอนิกส์ ผ่านระบบ DOI ล่วงหน้าก่อนการตีพมิพ์ 
ใหร้ะบุค าวา่ Advance online publication และต่อดว้ย doi เช่น 

Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in  
companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance 
online publication. https://doi:10.1057/palgrace.kmrp.8500141  

 

 7.6 กรณีที่เป็นบทความเสริม (supplemental material)ในวารสารและถูกเผยแพร่ผ่าน 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ใหร้ะบุค าวา่ [Supplementary material] อยูใ่นวงเลบ็ปีกกา หลงัช่ือเร่ือง และระบุ 
doi แนบทา้ย เช่น 
 

Marshall-Pescini, S., & Whiten, A. (2008). Social learning of nut-cracking  
behavior in East African sanctuary-living chimpanzees (Pan troglodytes 
schweinfurthii) [Supplemental material]. Journal of Comparative 
Psychology, 122, 186-194. http://doi.org/10.1037/0735-
7036.122.2.186.supp 
 

 7.7 บทความวารสารจากฐานขอ้มูล Cochrane database of systematic reviews ใหร้ะบุช่ือ
ฐานขอ้มูลแนบทา้ย ต่อดว้ย doi เช่น 
  Mehrholz, J., Pohl, M., Platz, T., Kugler, JL, & Elsner, B. (2018).  
                                    Electomechanical and robot-assisted arm training for improving activities  
                                   of daily living, arm function, and arm muscle strength after stroke.  
                                  Cochrane Database of Systematic Reviews.  
                                  http://doi.org/10.1002/14651858.CD006876.pub5  
 
 
 
 

http://doi.org/10.1037/0735-7036.122.2.186.supp
http://doi.org/10.1037/0735-7036.122.2.186.supp
http://doi.org/10.1002/14651858.CD006876.pub5
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การเขยีนบรรณานุกรมทีเ่ป็นบทความในหนังสือพมิพ์ 
หนังสือพิมพ์ เป็นเอกสารส่ิงพิมพ์ทัว่ไป ท่ีออกตามก าหนดเวลาท่ีแน่นอนเช่นเดียวกับ

วารสาร ดงันั้นการเขียนอา้งอิงจะใชห้ลกัการเช่นเดียวกบัการเขียนบทความในวารสาร แต่ตอ้งระบุ 
วนั เดือน ปี หรือฤดูกาลท่ีพิมพ ์และเขียนเลขหนา้ลงไป โดยใหร้ะบุค าวา่ p. หรือ pp. อยูห่นา้ตวัเลข
ในภาษาองักฤษ หรือ หนา้ ในภาษาไทย ในกรณีท่ีสืบคน้จากแหล่งจากอินเทอร์เน็ต (URL) ใหร้ะบุ
สถานท่ีของแหล่งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตต่อทา้ย ดงัน้ี 

แบบแผนการเขียน 
กรณีที่เป็นเอกสารภาษาองักฤษ   
ช่ือสกุลผูเ้ขียนบทความ. (ปี, เดือน วนัท่ี หรือฤดูกาล). ช่ือบทความ. ช่ือนิตยสาร, ปีท่ี/เล่มท่ี 

(ถา้มี), p. or pp. 
กรณีเป็นเอกสารภาษาไทย ใหล้ง วนั เดือน ปี  ตามล าดบั ส าหรับเลขหนา้ใหมี้ค าวา่ หนา้

อยูห่นา้ตวัเลข เช่น 
1.  กรณทีีป่รากฏผู้เขียนบทความ 

ประดิษฐ ์เรืองดิษฐ.์ (22 พฤษภาคม 2561). ริมฝ่ังแม่น ้ามูล ความขดัแยง้ท่ียงัไม่จบส้ิน. 
มติชน, หนา้ 21. 

ทีมข่าวหนา้ 1. (14 มกราคม 2560). ‘นิวยอร์ก’ ฉุกเฉินหวดัใหญ่ระบาด. ไทยรัฐ
ออนไลท์. http://www.thairath.co.th/content/newspaper/320024 

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The 
Washington Post, pp. A1, A4. 

Guarino, B. (2017, December 4). How will humanity react to alien life? 
Psychologists have some predictions. The Washington Post. 
http://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-
science/wp/2017/12/04/how -will-humanity-react-to-alien-life-
spychologists-have-some-predictons 

 
2. กรณทีีไ่ม่ปรากฏช่ือผู้เขียนบทความ ใหร้ะบุช่ือบทความแทน เช่น 

  ย  าใหญ่การเมือง. (15 มกราคม 2562). ไทยรัฐ, หนา้ 3. 
New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). 

The Washington Post, p. A12. 
 

3.  กรณีที่บทความพมิพ์ไม่ต่อเน่ืองกนั  (Daily newspaper article, discontinuous pages) 
ใหร้ะบุเลขหนา้ทุกหนา้ โดยใชเ้คร่ืองหมายจุลภาคคัน่ (,) เช่น 
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หมึกสีเทา.  (15 มกราคม 2560). หวดัใหญ่ลามอเมริกา รัฐนิวยอร์กสัง่ฉุกเฉิน ป่วย 
1.9 หม่ืน ตาย 20 คน.ไทยรัฐ, หนา้ 1, 6.  

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The 
Washignton Post, pp. A1, A4. 

 

4. กรณีที่บทความเป็นจดหมายเขียนถึงบรรณาธิการ (Weekly newspaper article, letter 
to the editor) ให้ระบุค าว่า [Letter to the editor] ในวงเล็บปีกกาส าห รับภาษาอังกฤษ และ 
[จดหมายถึงบรรณาธิการ] ในภาษาไทย เช่น 

Berkowitz, A. D. (2000, November 24). How to tackle the problem of student 
drinking [Letter to the editor]. The Chronicle of Higher Education, p. 
B20.   

 

การเขยีนบรรณานุกรมทีเ่ป็นบทความในนิตยสาร 
 การเขียนอ้างอิงบทความในนิตยสารจะใช้หลกัการเช่นเดียวกับการเขียนบทความใน
วารสาร แต่ต้องระบุ ปี เดือน วนัท่ี หรือฤดูกาลท่ีพิมพ์ ในภาษาอังกฤษ ส าหรับบทความใน
ภาษาไทยใหล้ง วนัท่ี เดือน ปี ตามล าดบั และใหร้ะบุเลขหนา้ลงไป โดยไม่ต้องระบุค าว่า หนา้ หรือ 
p. หรือ pp. หนา้ตวัเลข และไม่ต้องใส่เคร่ืองหมาย : คัน่ระหว่างปีท่ี/เล่มท่ีและหนา้ ให้ระบุเลขหนา้
ทุกหน้า โดยใชเ้คร่ืองหมายจุลภาคคัน่ (,) และในกรณีท่ีสืบคน้จากแหล่งจากอินเทอร์เน็ต (URL) 
ใหร้ะบุสถานท่ีของแหล่งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตต่อทา้ย  ดงัน้ี 

1. กรณทีีป่รากฏผู้เขียนบทความ เช่น 
อุรุดา โควินท.์ (มีนาคม 2560). กินปลาเพือ่แม่. ขวัญเรือน, 992, 78-79. 
Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, May). Enhancing 

worker well-being: Occupational health psychologists convene to share 
their research on work, stress, and health. Monitor on Psychology, 
39(5), 26-29. 

Bustillos, M. (2013, March 19). On video games and storytelling: An interview 
with Tom Bissel. The New Yorker. https://www.newyorker.com/books/ 
page-turner/on-video-games-and-storytelling-an-interview-with-tom-
bissell 
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2. กรณทีีไ่ม่ปรากฏช่ือผู้เขยีนบทความ ใหร้ะบุช่ือบทความแทน เช่น 
ยิง่เดินเล่นกย็ิง่รักกนั (มีนาคม 2556). สกุลไทย, 59(3049), 39-42. 
มุมสุขภาพ: ตา้นหวดัดว้ยซุปไก่. (มีนาคม 2556). ขวัญเรือน, 992, 25-27 

http://www.kwanruen.com/health.php?isold=&mid=4 
Six sites meet for comprehensive anti-gang initiative conference. (2006,  

November/December). OJJJSP News @ a Glance, 50(4), 30-35. 
  

การเขียนรายการบรรณานุกรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายร่วมกัน และการ
น าเสนอ (Conference Sessions and Presentation) 
  
 1. การน าเสนอบทความ (Paper presentation) ใหร้ะบุแหล่งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 
(URL) หรือถา้ถูกตีพิมพผ์า่นระบบ DOI ใหร้ะบุ doi ในล าดบัสุดทา้ยของบรรณานุกรม  
 แบบแผนการเขียนภาษาไทย 

 ผู้น าเสนอ. (วนัที ่เดือน ปี). ช่ือเร่ืองน าเสนอ [บทความน าเสนอ]. ช่ือการประชุม, สถานที่
ประชุม (เมือง/จังหวดั รัฐ ประเทศ) 
                         วิจิตร ศรีสุพรรณ. (9 สิงหาคม 2564). ผู้หญิงกับสุขภาพ [บทความน าเสนอ].  
                                 สถานการณ์และแนวโนม้การดูแลสุขภาพของผูห้ญิงไทย, คณะพยาบาล 
                                 ศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, สงขลา. 

แบบแผนการเขียนส าหรับภาษาองักฤษ 

 Presenter, A. A., & Presenter, B. B. (Year, Month Date). Title [Paper presentation]. 
Conference Name, Location.  

Maddao, S., Hurling, J., Stewart, E., & Edwards, A. (2016, March 30-April 2). If  
           mama ain’t happy, nobody’s happy: The effect of parental depression on  

 mood dysregulation in children [Paper presentation]. Southestern  
        Psychological Association 62nd Annual Meeting, New Orleans, LA, 

              United states. 
 

2. การประชุมสัมมนา (Conference session) การเขียนอ้างองิเหมือนแบบแผนการน าเสนอ
บทความ ในกรณีที่แหล่งข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ต (URL) หรือถ้าถูกตีพิมพ์ผ่านระบบ DOI ให้
ระบุ doi เช่น 
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            วนัธณี วิรุฬห์พานิช, อ  าไพพร ก่อตระกลู, และบุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ. (10 กนัยายน  
                    2562). การเลีย้งดูเดก็ดี [การประชุมสัมมนา]. การประชุมการเล้ียงดูเดก็ดี 
                    ประจ าปี 2562, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, สงขลา. 
              Fistek, A., Jester, E., & Sonnenberg, K. (2017, July 12-15). Everybody’s got a  
                           little music in them:Using music therapy to connect, and motivate  
                           [Conference session]. Autism Society National Conference, Milwaukee,  
                           WI, United States.  
                           http://asa.confex.com/asa/2017/webprogramarchieves/Session9517.html 
 

 3. การร่วมอภิปราย (Symposium contribution) 
     ใหร้ะบุ วนั เดือนและปีของการประชุมนั้นๆ และใหใ้ส่ประธานการประชุม และวงเลบ็
ค าวา่ (ประธาน) หรือ (Chair) ในภาษาองักฤษ และใหใ้ส่ค าวา่ [การร่วมอภิปราย]. หรือ 
[Symposium]. ในภาษาองักฤษหลงัช่ือการประชุมร่วมอภิปราย 
                   แบบแผนการเขยีน 
                   Contributor, A. A., & Contributor, B. B. (Year, Month Date). Title of  

                         contributor. In C.C. Chairperson (Chair), Title of symposium [Symposium].  
                         Conference Name, Location. DOI or URL  
                       ประไพ ฟองแกว้, และวนัธณี วิรุฬห์พานิช. (8 มกราคม 2564). การจดัการความปวด 
                                ในเดก็เลก็. ใน ศศิการ นิมมานรัชต ์(ประธาน), ความปวดและการจัดการความ 
                                ปวดในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมปัีญหาพิเศษ [การร่วมอภิปราย]. การประชุมวิชาการ การ 
                                 จดัการความปวดในผูป่้วยท่ีมีปัญหาพิเศษ คร้ังท่ี 2, คณะพยาบาลศาสตร์  
                                  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, สงขลา. 
            De Boer, D., & LaFavor, T. (2018, April 26-29). The art and significance of       
                                  successfully identifying resilient individuals: A person-focuesed approach.  
                                In A. M. Schmide & A. Kryvanos (Chairs), Perspectives on resilence:  
                                Conceptualization, measurement, and enchancement [Symposium]. Western  
                                Psychological Association 98th Annual Convention, Portland, OR, United  
                                States. 
 

 4. โปสเตอร์น าเสนอในทีป่ระชุม (Poster presentation)  
                 ในกรณีท่ีเป็นภาษาไทยให้ระบุค าว่า การน าเสนอโปสเตอร์ ในวงเล็บเหล่ียม หรือ 
[Poster presentation] ในภาษาองักฤษ ตามดว้ยช่ือการประชุม สถานท่ีประชุม (เมือง/จงัหวดั รัฐ 

http://asa.confex.com/asa/2017/webprogramarchieves/Session9517.html
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ประเทศ) และถา้ถูกเผยแพร่ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุ แหล่งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต (URL) ดว้ย 
เช่น  

           วนัธณี วิรุฬห์พานิช. (7-18 ธนัวาคม 2560). ความเป็นผู้น าแบบจิตวิวัฒน์ [การ   
                       น าเสนอโปสเตอร์]. The first international conference on Qualitative  
                       Research in Nursing & Healt: Situating & Stipulating Qualitative Health    
                      Research in Today’s Practices, เชียงราย. 

             Pearson, J. (2018, September 27-30). Fat talk and its effects on state-based body  
                                   image in women [Poster presetation]. Australian Psychological Society  
                                   Congress, Sydney, NSW, Australia. http://bit.ly/2XGSThP 
 

การเขยีนรายงานบรรณานุกรมทีเ่ป็นวทิยานิพนธ์ 
 วิทยานิพนธ์เป็นลกัษณะงานวจิยัท่ีเป็นรูปเล่ม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญา
โทหรือเอกท่ีอาจไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่หรือไม่ตีพิมพเ์ผยแพร่ บางกรณีวิทยานิพนธ์อาจเผยแพร่
อยู่ในรูปแบบของบทคดัย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนานาชาติ (Doctoral dissertation abstracted in 
Dissertation Abstracts International: DAI) ห รืออยู่ใน รูปแบบไมโครฟิล์มของมหาวิทยาลัย 
(University microfilm UMI] และถูกเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมหาวิทยาลยั หรืออาจถูก
เผยแพร่ผ่านฐานขอ้มูลต่าง ๆ ดงันั้นการอา้งอิงจะตอ้งระบุช่ือฐานขอ้มูลส่ือท่ีเผยแพร่วิทยานิพนธ์
ดงัน้ี 
 
 1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอกที่เป็นรูปเล่มและไม่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ 
 แบบแผนการเขียนส าหรับภาษาไทย 

ผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์. (ปีท่ีพมิพ)์. ช่ือวิทยานิพนธ์. ระดบัวิทยานิพนธส์าขาวิชา คณะ ช่ือ
มหาวิทยาลยั, เมืองท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั. 
 

ทศันีย ์ตรีวรรณไชย. (2560). ตัวแปรท่ีมคีวามสัมพันธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 
นักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์
มหาบณัฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพมหานคร. 
 

 แบบแผนการเขียนส าหรับภาษาองักฤษ  
ให้ระบุค าว่า Unpublished  master’s thesis หรือ Unpublished doctoral dissertation ในวงเล็บ

เหล่ียม [ ] ก่อนช่ือมหาวิทยาลยั 
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Author. A. A. (Year). Title of doctoral dissertation or master’s thesis [Unpublished 
doctoral dissertation or master’s thesis]. Name of Institution, Location.     

Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal weight and obese.    
              (Unpublished doctoral dissertation). University of Missouri, Columbia. 
 
กรณีที่วิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอกเผยแพร่ที่ เป็นภาษาอังกฤษมาจากมหาวิทยาลัย

นอกเหนือจากประเทศอเมริกา ใหร้ะบุช่ือประเทศลงไปดว้ย เช่น  
Almeida, D. M. (1990). Fathers’ participation of family work: Consequences for fathers’  
             stress and father-child relations. [Unpublished master’s thesis]. University of 

Victoria, Victoria, British Columbia, Canada. 
 
2. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอกที่ถูกเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่าน

ฐานข้อมูลทางการค้า (database) ถา้มีหมายเลขการเผยแพร่หรือมีหมายเลขไมโครฟิลม์ (UMI) ให้
ระบุ (หมายเลข) หลงัช่ือวิทยานิพนธ์ ตามดว้ย ช่ือฐานขอ้มูลนั้น เช่น 

 วนัธณี วิรุฬห์พานิช. (2561). ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาอุตสาหกรรมทางการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4. วิทยานิพนธพ์ยาบาลศาสตร์มหาบณัฑิต, 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, สงขลา. โครงการเครือข่าย
หอ้งสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS-Thai Library Integrated System). 

Hollander, M. M. (2017). Resistance to authority: Methodlological innovations and new 
lessons from the Migran experimental (Publication No. 10289373) [Doctoral 
dissertation, University of Wisconsin-Madison]. ProQuest Dissertations and 
Theses Global. 

McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing 
growing up with an alcoholic (UMI No. 1434728). [Master’s thesis, The 
University of Michigan]. ProQuest Dissertations and Theses database.  

 
3. วทิยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอกทีถู่กเผยแพร่ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ให้เขียนอ้างองิ

ตามแบบแผนการเขียนภาษาไทยและแบบแผนภาษาอังกฤษ ให้ระบุแหล่งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 
(URL) ดว้ย  
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

สุภาพ มาตรเมือง. (2562). ตัวแปรท่ีมคีวามสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 
นักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์
มหาบณัฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพมหานคร. 
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/detail.php?id= 18748&word=
พยาบาล 

             Hutcheson, V. H. (2012). Dealing with dual differences: Social coping strategies of  
gifted and lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer adolescents [Master’s 
thesis, The College of William & Mary]. William & Mary Digital Archive. 
http://digitalarchive.wm.edu/bitstream/handle/10288/16594/HutchesonViginia20
12.pdf   

 

การเขยีนบรรณานุกรมทีเ่ป็นผลงานทีไ่ม่ได้รับการเผยแพร่ (Unpublished 
Works) และผลงานทีเ่ผยแพร่อย่างไม่เป็นทางการ (Imformally Publiched 
Works) 

ผลงานท่ีไม่ไดรั้บการเผยแพร่ เช่นผลงานท่ีก าลงัเขียนเพื่อตีพิมพแ์ต่ยงัไม่สมบูรณ์ หรือ
ผลงานท่ีส่งเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่และยงัไม่ได้รับการตอบรับ และผลงานท่ีเผยแพร่อย่างไม่เป็น
ทางการ เช่น ผลงานต่าง ๆ ท่ีปรากฏบนส่ือเลก็ทรอนิกส์ รวมถึง จุลสาร เอกสารอดัส าเนา/เอกสาร
ตน้ฉบบัและขอ้มูลดิบ (raw data) ท่ีไม่ไดส่้งตีพิมพ ์และเผยแพร่อยา่งไม่เป็นทางการ มีวิธีการเขียน
อา้งอิงดงัน้ี 
 1. ผลงานต้นฉบับทีไ่ม่ได้ส่งตีพมิพ์ (Unpublished manuscript) ใหใ้ชแ้บบแผนการเขียน
เช่นเดียวกบัการเขียนบรรณานุกรมท่ีเป็นหนงัสือ และใหร้ะบุค าวา่ อดัส าเนา หรือเอกสารตน้ฉบบั
ไม่ไดตี้พิมพ ์หรือแผน่พบั ในวงเลบ็เหล่ียม [ ] หลงัช่ือเร่ืองแลว้แต่กรณี ส าหรับตน้ฉบบั
ภาษาองักฤษใหร้ะบุ [Unpublished manuscript]. ในวงเลบ็เหล่ียมหลงัช่ือเร่ือง ในกรณีท่ีเอกสารถูก
เผยแพร่ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ใหร้ะบุ URL เช่น  

วนัธณี วิรุฬห์พานิช. (2562). การจัดการความปวดในเดก็ท่ีได้รับการผ่าตัด [เอกสาร
ตน้ฉบบัไม่ไดตี้พิมพ]์. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 

ชุมพร กองสาสนะ. (2560). เตาเผาขยะเมืองน่าน. น่าน: โรงกลึงอ านวยพร [แผน่พบั]. 
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัอุดรธานี. (2560). การพฒันาคุณภาพชีวิตโดย

กระบวนการพัฒนาชุมชน อุดรธานี [อดัส าเนา]. 
 Stinson, C., Milbrath, C., Seidbord, S., & Bucci, W. (1992). Thematic segmentation of  

http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/detail.php?id=%2018748&word=พยาบาล
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/detail.php?id=%2018748&word=พยาบาล
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                           psychotherapy transcripts for convergent analyses [Unpublished manuscript]. 
Department of Psychology. University of Wisconsin-Madison. 

2. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่างไม่เป็นทางการ หรือเผยแพร่ในวงจ ากัด (Publication of 
limited circulation) อาจเป็นบทความท่ีพิมพเ์ผยแพร่จ ากดัอยูใ่นสถาบนัหรือสมาคมใดสมาคมหน่ึง 
หรือจากฐานขอ้มูล (database) ให้ระบุสถาบนั/ สมาคม/ ฐานขอ้มูลตามดว้ยสถานท่ีพิมพเ์ผยแพร่
หลงัช่ือเร่ือง ในกรณีท่ีเอกสารถูกเผยแพร่ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ใหร้ะบุ URL เช่น  

สมชัชาคุณธรรม. (กมุภาพนัธ์-มีนาคม 2563). “พิษณุโลกโมเดล” จังหวดัต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม. ศูนยคุ์ณธรรม องคก์ารมหาชน. เลขท่ี 69/16-17 อาคาร
วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล, ถนนวิภาวดีรังสิต, แขวนสามเสนใน,  
เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร. 

Leuker, C., Samartzidis, L., Hertwig, R., & Pleskac, T. J. (2018). When money talks: 
Judging risk and coercion in high-paying clinical trials. PsyArXiv. 
http://doi.org/10.17605/OSF.IO/9P7CB 

 

การเขยีนบรรณานุกรมรายงาน (Reports) ทีผ่่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic 
Media) 
    รายงานท่ีเผยแพร่มีหลายรูปแบบ รวมถึงรายงานจากหน่วยงานราชการ สถาบนั องกรณ์
ต่างๆ รวมถึงรายงานการวิจยั การเขียนอา้งอิงเหมือนกับการเขียนอา้งอิงวารสาร อย่างไรก็ตาม
รายงานเหล่าน้ีอาจไม่ได้ตรวจทานโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ  (peer reviews) ซ่ี งผลงานเหล่าน้ี ใน
ภาษาองักฤษใชค้  าวา่ gray literature ซ่ีงรายงานเหล่าน้ีอาจมีเลขก ากบั หรือ เลขการตรวจสอบจรรยา
บรร หรือมีรหสัยอ่ ไวห้ลงัช่ือเร่ือง ดงันั้นการอา้งอิงตอ้งระบุดว้ย 
 
แบบแผนการเขียน 

Author Date Title Source 
Publisher 
information 

DOI or URL 

Author, A. A., & 
Author, B. B. 
 
Name of Group 

(Year). 
(Year, Month Date) 

Title of report. 
Title of repport 
(Report No, 123). 

Pullisher Name https://doi.org/xxx 
https://xxxxx 

 
 

http://doi.org/10.17605/OSF.IO/9P7CB
https://doi.org/xxx
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
1. รายงานจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ใหร้ะบุหน่วยงาน หรือองคก์รท่ีเป็น            
ผูแ้ต่งหลกั ดงัน้ี 
    Australian Government Productivity Commission & New Zealand Productiving   
          Commission. (2012). Strengthening trans-Tasman economic relations.  
           http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/Australia-new-zealand/report/tran- 
            tasman.pdf 
    National Cancer Insitute. (2018). Facing forward: Life after cancer treatment (NIH  
           Publication No. 18-2424). U.S. Department of Health and Human Services.  
           National Institutes of Health.  
           http://www.cancer.gov/publications/patient-   education/life-after-treatment.pdf  
World Health Orgamization. (2018, March). Questions and answers on immunization  
           and vaccine safety. https://www.who.int/features/qa/84/en/ 
2. รายงานโดยผู้เขียนอยู่ในหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่าง ๆ ใหร้ะบุช่ือผูเ้ขียนเป็นผูแ้ต่ง
หลกั และใหใ้ส่ช่ือหน่วยงานราชการ หรือองคก์รนั้น ๆ ต่อจากช่ือเร่ือง เช่น 
    Segaert, A., & Bauer, A. (2015). The extent and nature of veteranhomelessness in  
           Canada. Employment and Socail Development Canada.  
            https://www.canada.ca/publications-bulletins/veterans-report.html3 
 
3. รายงานโดยคณะท างานหรือผู้เขียนเป็นกลุ่ม จากหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่าง ๆ 
ใหร้ะบุคณะท างานหรือกลุ่มผูเ้ขียนเป็นหลกั และใหใ้ส่ช่ือหน่วยงาน หรือองคก์รนั้นหลงั
ช่ือเร่ือง เช่น 
      British Cardiovascular Society Working Group. (2016). British Cardiovascular  
           Society Working Group Report: Out-of hours cardiovascular care: Management  
           of cardiac emergenies and hospital in-patients. British Cardiovasculare Society.  
           http://www.bcs.com/document/BCSOOHWP_Final _Report_05092016.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cancer.gov/publications/patient-%20%20%20education/life-after-treatment
https://www.who.int/features/qa/84/en/
https://www.canada.ca/publications-bulletins/veterans-report.html3
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การเขยีนบรรณานุกรมซอฟแวร์ ให้บริการทางคอมพวิเตอร์ (Computer 
software), Mobile Apps 
 1. ซอฟแวร์ที่ ให้บริการทางคอมพวิเตอร์ (Computer software) ให้ระบุ version ในวงเลบ็ 
ต่อด้วยค าว่า Computer software ในวงเลบ็เหลีย่ม ตามด้วยส านักพมิพ์ และเว็บไซต์ เช่น 

      Borensteib, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2014). Comprehensive 
meta-analyis (version 3.3.070) [Computer software]. Biostat. 
https://www.meta-analysis.com/ 

 
 2. Mobile Apps ที่ให้บริการทางคอมพิวเตอร์  ให้ระบุ version ในวงเล็บ ต่อด้วยค าว่า 
Mobile app ในวงเลบ็เหล่ียม ตามดว้ยส านกัพิมพแ์ละเวบ็ไซต ์เช่น 

Epocrates. (2019). Epocrates medical references (version 18.12) [Mobile app]. App 
Store. https//itubnes.apple.com/us/app/epocrates/id2815935788?mt=8 

 
 

การเขยีนรายงานบรรณานุกรมทีเ่ป็นส่ือโสตทศันวสัดุ 
 ส่ือโสตทศันวสัดุ เป็นส่ือประเภทสไลด์ เทปบันทึกเสียง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์  
รายการวิทยุ เทปบนัทึกภาพ รวมไปถึง แผนท่ี งานเขียน ภาพถ่าย กฎโดยทัว่ไปให้ระบุช่ือผูจ้ดัท า
และวงเล็บหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ/ต าแหน่งหน้าท่ี ตามดว้ยปีท่ีผลิต และช่ือเร่ืองแลว้ตามดว้ยประเภท
ของโสตทศันวสัดุอยู่ในวงเล็บเหล่ียมหลงัช่ือเร่ือง และต่อดว้ยช่ือเมืองท่ีผลิตหรือสถานท่ี และ
หน่วยงานท่ีผลิต/เผยแพร่ ในกรณีท่ีถูกเผยแพร่ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุสถานท่ีของ
แหล่งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต (URL) แบบแผนการเขียนโดยทัว่ไป ดงัน้ี   
 แบบแผนการเขียนภาพยนตร์หรือภาพทีม่ีการเคล่ือนไหว (Motion picture) 

Producer, A. A. (Producer), & Director, B. B. (Director). (Year). Title of motion 
picture [Motion picture]. Country of Origin: Studio. 

 
  แบบแผนการเขียนรายการบนัทกึเพลง (Music recording) 

Writer, A. (Copyright year). Title of song [Recorded by B. B. Artist if different from 
writer]. On title of album [Medium of recording: CD, record, cassette, etc.] 
Location: Label. (Date of recording if different from song copyright date) 

 
 
 

https://www.meta-analysis.com/
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 1.  ภาพยนตร์ (Film) หรือ วิดีโอ (Video)  
กนัตพร ยอดใชย, เอมอร แซ่จิว, และวิฑูรย ์สังฆรักษ.์ (ผูผ้ลิต). การสวนปัสสาวะแบบ

เป็นคร้ังคราว [VCD]. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
Scorsese, M. (Producer), & Lonergan, K. (Writer/Director). (2000). You can count on 

me [Film]. United States: Paramount Pictures. 
Fosha, D. (Guest Expert), & Leveson, H. (Host). (2017). Accelerated experiential 

dynamic psychotherapy (AEDP) supervision [Film; educational DVD]. 
American Psychological Association. 
http://www.apa.org/vedeoes/4310958.asox 

 

 2.  รายการโทรทศัน์ (Television Broadcast) 
Crystal, L. (Executive Producer). (1993, October 11). The MacNeil/ Lehrer news hour  

                                [Television broadcast]. New York and Washington, DC: Public Broadcasting 
Service. 

   
 

 3.  รายการโทรทศัน์ทีเ่ป็นชุด ๆ ต่อเน่ืองกนั (TV series) 
Simon, D., Colesbery, R. F., & Kostroff Noble, N. (Executive Producers). (2002-  
              2008). The wire [TV series]. Blown Deadline Productions; HBO. 

 

รายการโทรทศัน์ที่เป็นตอน ๆ แต่อยู่ในรายการโทรทศัน์ทีเ่ป็นชุด ๆ (TV series episode 
or webisode) 

Oakley, B. (Writer), Weinstein, J. (Writer), & Lynch, J. (Director). (1995, May 21). 
Who shot Mr. Burn? (Part one) (Season 6, Episode 25) [TV series episode]. 
In D. Mirkin, J. L. Brooks, M. Groening, & S. Simon (Executive Producers), 
The Simpsons. Gracie Films; Twentieth Century Fox Film Corporation. 

 
4. ยูทูป วดิีโอ (YouTube video or other streaming video)             

Cutts, S. (2017, November 24). Happiness [Video]. Vimeo.  
             https://vimeo.com/244405542 
University of Oxford. (2018, December 6). How do geckos walk on water? [Video].  

YouTube. https://www.youtube. Com/watch?v=gm1xGfOZJc8 
 
 
 
 

https://vimeo.com/244405542
https://www.youtube/
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 5.  อลับั้มเพลง (Music album) 
กรณบัีนทกึเสียงโดยผู้เขยีน 
Bowie, D. (2016). Blackstar [Album]. Columbia. 
กรณบัีนทกึเสียงโดยศิลปินอ่ืนทีไ่ม่ใช่ผู้เขียน 
Bach, J. S. (2010). The Brandenburg concerts: Concertos BWV 1043 & 1060 [Album 

recorded by Academy of St Martic in the Fields]. Decca. (Original work 
published 1721). 

  

6.  รายการบันทึกเสียงหรือรายการวทิยุ (Audio recording) 
พจน์ สารสิน. (ผูพ้ดู). (13 เมษายน 2559). ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย (บทวิทยุ

ออกอากาศทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย). 
กรมการปกครอง. (ผูจ้ดัท า). (2560). องค์การบริหารส่วนต าบล (วสัดุบนัทึกเสียง).  

กรุงเทพมหานคร: ส านกังานเลขานุการ กรมการปกครอง. 
Costa, P. T., Jr. (Speaker). (1988). Personality, continuity, and changes of adult life 

(Cassette Recording No. 207-433-88A-B). Washington, DC: American 
Psychological Association. 

 7.  รูปภาพ หรือ ภาพถ่าย (Photograph) ให้ระบุผู้วาดภาพ ช่ือภาพ และค าว่า Photograph 
ในวงเลบ็เหลีย่ม ตามด้วยแหล่งทีม่าของภาพ และ URL เช่น 
                    McCurry, S. (1985). Afghan girl [Photograph]. National Geographic.  
                          https://www.nationalgeographic.com/magazine/national-geographic-magazine-     
50-years-of-covers/#/ngm-1985-jan-714.jpg 
                   ในกรณีท่ีไม่มีช่ือรูปภาพใหใ้ส่รายละเอียดค าบรรยายหลงั Photograph ในวงเลบ็เหล่ียม 
เช่น 
      Rinaldi, J. (2016). [Photographs series of a boy who finds his footing after abuse by 
those he truasted]. The Pulitzer Prizes. https://www.pulitzer.org/winners/jessica-rinaldi 
 
 8. PowerPoint slides ท่ีคดัลอกมาจาก website จะตอ้งระบุช่ือผูเ้ขียน  ช่ือเร่ือง ตามดว้ย 
PowerPoint slides ในวงเลบ็เหล่ียม  และ URL เช่น  
     Housand, B. (2016). Game on! Integrating games and simulations in the classroom  

[PowerPoint slides]. SlideShare. https://www.slideshare.net/brainhousand/game-
on-iagc-2016/ 

                 ในกรณีท่ีคดัลอกมาจาก learning management system (เช่น  Canvas หรือ Blackboard) 
หรือระบบเครือข่ายท่ีใชภ้ายในบริษทั (compary intranet) ตอ้งระบุแหล่งท่ีมา เช่น  

https://www.nationalgeographic.com/magazine/national-geographic-magazine-%20%20%20%20%2050-years-of-covers/#/ngm-1985-jan-714.jpg
https://www.nationalgeographic.com/magazine/national-geographic-magazine-%20%20%20%20%2050-years-of-covers/#/ngm-1985-jan-714.jpg
https://www.pulitzer.org/winners/jessica-rinaldi
https://www.slideshare.net/brainhousand/game-on-iagc-2016/
https://www.slideshare.net/brainhousand/game-on-iagc-2016/
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      Mack, R., & Spake, G. (2018). Citing open source images and formatting references  
                            for presentations [PowerPoint slides]. Canvas@FNU.   
                             https://fnu.onelogin.com/login 
 
 9. ส่ือสังคม หรือ โซเชียลมีเดีย (Social media)  เช่น Facebook  

แบบแผนการเขียน 
 

Author Date Title Source 
Social media 

site name 
URL 

Author, A. A. 
Name of Group. 
Useername 

(n.d.). 
(Year, Month Date. 

Content of the 
post up to the 
first 20 words 
[Description of 
audiovisuals]. 

Site Name. htts://xxxxx 
Retrived Mont 
Date, Year, from 
https://xxxx 

               
 ตัวอย่าง Facebook post ในกรณีท่ีมีรูปภาพ (images) หรือ ขอ้มูลสารสนเทศ (infographic) 
ใหร้ะบุในวงเลบ็เหล่ียม เช่น 
 Gaiman, N. (2018, March 22). 100,000+Rohingya refugees could be at serious risk  
                   during Bangladesh’s monsoon season. My fellow UNHCH Goodwekk Ambassador  
                   Cate Blanchett is [Image attached] [Status update]. Facebook.  
                   http:http://bit.ly/2JOxPAD 
 National Institute of Mental Health. (2018, Noverber 28). Suicide affects ages, genders,  
                   races, and ethnicities. Vheck out these 5 Action Steps for elping Someone in  
                   Emotional Pain [Infograhic]. Facebook. http:/bit.ly/321Qstq 
 ตัวอย่าง Facebook page ใหร้ะบุค าวา่ Facebook page ในวงเลบ็เหล่ียม เช่น 
 Smithsomian’s National Zoo and Conversation Biology Institute. (n.d.). Home  
                     [Facebook page]. Facebook. Retrived July 22, 2019. from  
                     https://www.facebook.com/mationalzoo 
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 10. ข้อมูลทีอ่ยู่บน เว็บเพจ (Webpages) และ เว็บไซต์ (Websites)  
       

แบบแผนการเขียน 
 

Author Date Title Source 
Website name URL 

Author, A. A., &    
    Author, B. B. 
 
Name of Group 

(Year). 
(Year, Month). 
(Year, Month Dare) 

Title of work. Site Name. htts://xxxxx 
Retrived Month 
Dare, Year, from 
https://xxxx 

 
       Avramova, N. (2019, January 3). The secret to a long, happy, healthy life? Think age   
                            positive. CNN. https://www.cnn.com/2019/01/03/health/respect-toward-elderly-   
                            leads-to-long-life-intl/index.html 
       Martin Littie, C. M. (2016, December 29). Be kind to yourself: Howself-compassion  
                            can improve your resiliency. Mayo Clinic. http://www.mayoclinic .org/healthy- 
                            lifestyle/adult-health/in-depth/self-compassion-can-improve-your- 
                            resiiecncy/art-20267193 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cnn.com/2019/01/03/health/respect-toward-elderly-
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เอกสารอ้างองิ 
 
งานบณัฑิตศึกษา (2556). คู่มือการเขยีนรายงาน วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์. สงขลา:  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American Psychological  

Association (7th ed.). Washington, DC: Author. 
 

 


