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ผศ.ดร. ลพัณา  กจิรุ่งโรจน์ 
ส่วนประกอบของรายงาน 

รายงานทางวชิาการประกอบดว้ยเน้ือหา 3 ส่วน คือ ส่วนน า เน้ือหา และส่วนทา้ย 
 1. ส่วนน า ประกอบดว้ย ปก ค าน า สารบญั รายการตาราง (ถา้มี) รายการภาพประกอบ (ถา้มี)  

   1.1 หนา้ปกดา้นหนา้และดา้นหลงัของรายงาน ใช้กระดาษขนาดมาตรฐาน A4 ถา้เป็น
กระดาษสีใหใ้ชโ้ทนสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีกล่ิน ปกหนา้ระบุช่ือเร่ืองไวส่้วนบนของหนา้กระดาษ 
ระบุช่ือผูเ้ขียนท่ีกลางหนา้กระดาษ และระบุฐานะของรายงานท่ีส่วนล่างของหนา้กระดาษ กรณีช่ือ
เร่ืองท่ียาวให้จดัเป็น 2-3 บรรทดั แบบปิรามิดหัวกลบัช่ือผูเ้ขียนให้พิมพเ์ฉพาะช่ือและนามสกุล 
ไม่ตอ้งใส่ค าหนา้ช่ือ ยกเวน้หากมียศ ฐานนัดรศกัด์ิ ราชทินนามและสมณศกัด์ิให้ใส่ไวด้ว้ย การพิมพ์
ใหถื้อหลกัความสมดุลเป็นส าคญั 
 ขอ้ความดา้นล่างท่ีบ่งบอกฐานะของรายงาน ใหจ้ดัวางแบบปิรามิดหวักลบั ดงัน้ี 
   

รายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษารายวชิา 555-556 การพยาบาลผูป่้วยผูใ้หญ่ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
 
(ดูตวัอยา่งการเขียนหนา้ปกรายงาน ในภาคผนวก ก หนา้ 100) 
  
  1.2 ค าน า ให้พิมพค์  าว่า ค  าน า ไวก้ลางหน้ากระดาษ การเขียนค าน าให้บรรยายเหตุผล
จุดประสงค์ของการเขียนรายงานเร่ืองนั้น ขอบเขต ข้อจ ากัดของรายงาน ค าขอบคุณผูมี้ส่วน
ช่วยเหลือใหง้านส าเร็จ ดา้นล่างระบุช่ือผูเ้ขียน และวนั เดือน ปีท่ีเขียนรายงาน ค าน าไม่ควรยาวเกิน 
1 หนา้ (ดูตวัอยา่งการเขียนค าน า ในภาคผนวก ก หนา้ 101) 
 1.3 สารบญั เป็นรายการส่วนประกอบทั้งหมดของรายงานตามล าดบั และเลขก ากบัหนา้
ตั้งแต่หนา้แรกท่ีเป็นค าน าจนถึงหนา้สุดทา้ย โดยพิมพค์  าวา่ สารบญั ไวก้ลางหนา้กระดาษ พิมพเ์ลขหนา้
ชิดขวามือ หากสารบญัไม่จบในหน้าเดียว เม่ือข้ึนหน้าใหม่ให้พิมพ์ค  าว่า สารบญั (ต่อ)ไวก้ลาง
หนา้กระดาษ (ดูตวัอยา่งการเขียนสารบญั ในภาคผนวก ก หนา้ 102 - 103) 

            2. เนือ้หา แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ บทน า เน้ือหา และบทสรุป 
    2.1 บทน าเป็นค าอธิบายท่ีอยูส่่วนตน้ของเน้ือหา ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งระบุหวัขอ้วา่บทน าก็ได ้
จุดประสงค์ของการเขียนบทน าเพื่อให้ขอ้มูลพื้นฐาน และเป้าหมายเฉพาะของการศึกษาเร่ืองน้ี 
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ขอบเขตของการศึกษา ซ่ึงช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจเน้ือหารายละเอียดต่อไปไดดี้ บทน าท่ีดีจะตอ้งเขียน 
ใหเ้ร้าความสนใจใหผู้อ่้านตอ้งการอ่านต่อ 
    2.2 เน้ือหา เป็นการน าเสนอเน้ือหาท่ีมีการจดัหมวดหมู่ เรียงล าดับและเรียบเรียง
รายละเอียดได้อย่างเหมาะสม ถูกตอ้งตามหลักการ สามารถน าเสนอขอ้มูลด้วยตารางและภาพ  
ใช้ภาษาท่ีส่ือความหมายไดช้ดัเจน คงเส้นคงวา มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการ วธีิการเขียนอา้งอิงในเน้ือหาขอใหศึ้กษารายละเอียดในหนา้ 11-29 
    2.3 บทสรุป เป็นการน าเสนอสาระส าคญัของเน้ือหาข้างต้น บทสรุปท่ีดีตอ้งไม่ตั้ ง
ประเด็นใหม ่

         3.  ส่วนท้าย ประกอบดว้ย บรรณานุกรมหรือเอกสารอา้งอิง และภาคผนวก (ถา้มี) 
  
ส่วนประกอบของวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

ส่วนประกอบของวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ มีส่วนประกอบท่ีส าคญั 5 ส่วน ไดแ้ก่ 
1. ส่วนน า 
2. เน้ือหา 
3. เอกสารอา้งอิง 
4. ภาคผนวก 
5. ประวติัผูเ้ขียน 
 

ส่วนน า 
 ส่วนน าของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประกอบด้วย ส่วนย่อยเรียงตามล าดบั คือ ปกนอก 
ใบรองปก ปกใน หน้าอนุมัติ  หนังสือรับรองของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หนังสือรับรองของนักศึกษา บทคดัย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบญั รายการตาราง รายการ
ภาพประกอบ สัญลกัษณ์ค ายอ่และตวัยอ่ ดงัรายละเอียดในแต่ละส่วน ดงัน้ี 
 1.  ปกนอก (cover) วทิยานิพนธ์เป็นปกแขง็สีด าตามขนาดกระดาษ A4 พิมพข์อ้ความต่าง ๆ 
ดว้ยตวัพิมพ์สีทอง ถ้าเป็นสารนิพนธ์ใช้ปกหนังช้างสีน ้ าเงิน ปกนอกประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
หนา้ปกนอก สันปก และปกดา้นหลงั 
     1.1  หนา้ปกนอก ประกอบดว้ย 7 ส่วน ดงัรายละเอียดจากบนลงล่าง ดงัน้ี 
  1.1.1  ตรามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วางห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.5 น้ิว 

1.1.2  ช่ือวทิยานิพนธ์  วางถดัจากตรามหาวทิยาลยั ในกรณีท่ีช่ือเร่ืองยาวให้จดัเป็น  
2-3 บรรทดั โดยจดัวางแบบปิรามิดหวักลบั 
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  1.1.3  ช่ือผูเ้ขียน มีเฉพาะช่ือและนามสกุล ยกเวน้หากมียศ ฐานนัดรศกัด์ิ ราชทินนาม
และสมณศกัด์ิใหใ้ส่ไวด้ว้ย 
  1.1.4  ขอ้ความบ่งบอกฐานะของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ มีความแตกต่างประเภท
ของหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
   ก.   กรณีหลกัสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ) แบบ 2 ใหใ้ชค้  าวา่ 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Doctor of Philosophy in Nursing (International Program) 

 
  หลกัสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ) แบบ 1 เนน้การท าวจิยั ใหใ้ชค้  าวา่ 

A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Doctor of Philosophy in Nursing (International Program) 

 
   ข. กรณีหลกัสูตรปริญญาโท (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2 ใหใ้ชค้  าวา่ 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of                   
 Master of Nursing Science (International Program) 

 

ค. กรณีหลกัสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ใหพ้ิมพท์ั้งภาษาไทยและ 
ภาษาองักฤษ โดย 

- ระบุช่ือสาขาตามหลงัช่ือหลกัสูตรปริญญาในวงเล็บ ส าหรับหลกัสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่ การพยาบาลเด็ก การผดุงครรภ ์และการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต (ถา้มี) เช่น 

 

วทิยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา 
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (การพยาบาลผูใ้หญ่) 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Master of Nursing Science (Adult Nursing) 

 

- ระบุช่ือสาขาหลังช่ือหลกัสูตรปริญญา ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล และการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน เช่น 

 

วทิยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา 
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Master of Nursing Science in Nursing Administration 
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   ง. กรณีหลกัสูตรปริญญาโท แผน ข ให้พิมพท์ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
โดย 

- ระบุช่ือสาขาตามหลงัช่ือหลกัสูตรปริญญาในวงเล็บ ส าหรับหลกัสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่ การพยาบาลเด็ก การผดุงครรภ ์และการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต (ถา้มี) เช่น 

 

สารนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา 
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) 

A Minor Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Master of Nursing Science (Psychiatric Nursing and Mental Health) 

 

- ระบุช่ือสาขาหลังช่ือหลกัสูตรปริญญา ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล และการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน เช่น 
 

สารนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา 
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล 

A Minor Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Master of Nursing Science in Nursing Administration 

 

  1.1.5  ขอ้ความ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ Prince of Songkla University 
  1.1.6  ปีพุทธศักราชท่ีอนุมัติวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยเขียนเฉพาะตวัเลข 
(หลกัสูตรนานาชาติ ใชปี้คริสตศ์กัราช) 
  1.1.7  ขอ้ความ ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ Copyright  of  Prince 
of Songkla University วางห่างจากขอบกระดาษล่าง 1 น้ิว (ระบุทั้งวิทยานิพนธ์ไทย วิทยานิพนธ์
ภาษาองักฤษ และสารนิพนธ์) 

 1.2  สันปก ระบุช่ือวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ช่ือผูเ้ขียนและปีท่ีอนุมติัปริญญาโดยขอ้ความ
เหล่านั้นวางตามยาวของสันปก ในกรณีท่ีช่ือเร่ืองยาวให้จดัเป็น 2-3 บรรทดั โดยจดัวางแบบปิรามิด
หวักลบั  
     1.3  ปกดา้นหลงั ตอ้งไม่มีขอ้ความใด ๆ 
หมายเหตุ  การพิมพห์นา้ปกนอก มีเง่ือนไข ดงัน้ี 
        ก. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ท่ีเขียนเป็นภาษาไทย หน้าปกจะมี 2 ภาษา ในขอ้ 1.1.2-
1.1.5 และ ขอ้ 1.1.7 โดยใหภ้าษาไทยอยูต่อนบนและภาษาองักฤษอยูต่อนล่าง 
       ข. วทิยานิพนธ์ท่ีเขียนเป็นภาษาองักฤษ หนา้ปกจะมีภาษาองักฤษเพียงภาษาเดียว 
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 (ดูตวัอยา่งการเขียนปกนอกวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในภาคผนวก ข หนา้ 105 - 109) 
 2. ใบรองปก (blank page) กระดาษวา่ง 1 แผน่ 
 3. ปกใน (title page) พิมพข์อ้ความเหมือนกบัหนา้ปกนอก 
 4. หนา้อนุมติั (approval page) ใชภ้าษาเดียวกนักบัภาษาท่ีเขียนวิทยานิพนธ์ ประกอบดว้ย 
ส่วนต่างๆ ตามล าดบั ดงัน้ี 
      4.1  ช่ือวทิยานิพนธ์ (thesis title) หรือ ช่ือสารนิพนธ์ (minor thesis title) 
      4.2  ช่ือผูเ้ขียน (author) พร้อมค าน าหนา้ หากมียศ ฐานนัดรศกัด์ิ ราชทินนาม สมณศกัด์ิ 
ใหใ้ส่ไวด้ว้ย 
      4.3  สาขาวชิา (major program) 
      4.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 
สารนิพนธ์ร่วม (ดา้นซ้ายบรรทดัถดัจากคณะกรรมการสอบ) มีลายมือช่ือและรายนามของอาจารย์ 
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลกัและร่วม 
       4.5  คณะกรรมการสอบ (examining committee) (ด้านขวาบรรทดัเดียวกับอาจารย ์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์) มีลายมือช่ือและรายนามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  
ซ่ึงประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการ โดยเรียงลงมาตามล าดบั 
       4.6  ขอ้ความ 
  4.6.1  กรณีหลกัสูตรท่ีตอ้งศึกษารายวชิา (ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และปริญญาเอก 
แบบ 2) ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาไทย ให้ใช้ค  าว่าบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
อนุมติัใหน้บัวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา...............(ระบุช่ือ
ปริญญาและสาขาวิชา) ถา้เป็นวิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษ ใชค้  าวา่ The Graduate School, Prince of 
Songkla University, has approved this thesis as partial fulfillment of the requirements for……
(ระบุช่ือปริญญาและสาขาวชิา) 
  4.6.2  กรณีหลกัสูตรท่ีเนน้การท าวิจยั (ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และปริญญาเอก 
แบบ 1) ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาไทยให้ใช้ค  าว่า บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
อนุมติัใหน้บัวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าหรับการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา...........(ระบุช่ือปริญญาและ
สาขาวิชา)  ถา้เป็นวิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษ ให้ใชค้  าวา่  The Graduate School, Prince of Songkla 
University, has approved this thesis as fulfillment of the requirements for…...(ระบุช่ือปริญญาและ
สาขาวชิา)  
  4.6.3 กรณีหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ให้ใช้ค  าว่า คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ อนุมติัให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร
ปริญญา.....(ระบุช่ือปริญญาและสาขาวชิา) 
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       4.7  ลายมือช่ือและช่ือคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั (เฉพาะวิทยานิพนธ์) ส าหรับสารนิพนธ์
เป็นลายมือช่ือและช่ือประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
หมายเหตุ ขอ้ 4.4, 4.5 และ 4.7 ตอ้งระบุช่ือพร้อมต าแหน่งทางวิชาการ หากมียศ ฐานนนัดรศกัด์ิ 
ราชทินนาม สมณศกัด์ิ ใหใ้ส่ไวด้ว้ย 
                 (ดูตวัอยา่งการเขียนหนา้อนุมติัวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในภาคผนวก ข หนา้ 110- 111) 
 5. หนงัสือรับรองของนกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์/ 
สารนิพนธ์ท่ีเขียนเป็นภาษาไทยให้ใช้หนังสือรับรองเป็นภาษาไทย หากวิทยานิพนธ์ท่ีเขียนเป็น
ภาษาองักฤษให้ใช้หนังสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ (ดูตวัอย่างหนังสือรับรองของนักศึกษาและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในภาคผนวก ข หนา้ 112 - 113)  

6. หนงัสือรับรองของนกัศึกษา วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ท่ีเขียนเป็นภาษาไทยให้ใชห้นงัสือ
รับรองเป็นภาษาไทย หากวทิยานิพนธ์ท่ีเขียนเป็นภาษาองักฤษให้ใชห้นงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
(ดูตวัอยา่งหนงัสือรับรองของนกัศึกษา ในภาคผนวก ข หนา้ 114 - 115)  

7. บทคดัยอ่ (abstract) ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
      7.1 ขอ้มูลวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประกอบดว้ยหวัขอ้ เรียงตามล าดบั ดงัน้ี 
   ช่ือวทิยานิพนธ์ (thesis title) หรือ ช่ือสารนิพนธ์ (minor thesis title) 
   ผูเ้ขียน (author) 
   สาขาวชิา (major program) 
   ปีการศึกษา (academic year) 
      7.2 เน้ือหาบทคัดย่อ คือ การสรุปเน้ือหาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ท่ีกระชับชัดเจน
ครอบคลุมปัญหา วตัถุประสงค์ ขอบเขตการวิจยั วิธีการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือ  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา และผลการวจิยัโดยสังเขป    

          บทคดัยอ่ของวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ใหเ้ขียนทั้งบทคดัยอ่และภาษาองักฤษโดยพิมพ์
ค  าวา่ บทคดัยอ่ หรือ ABSTRACT ไวต้รงกลางหนา้กระดาษ (ดูตวัอยา่งการเขียนบทคดัยอ่ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ในภาคผนวก ข หนา้ 116 - 117 ) 
            8.  กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) 
      เป็นขอ้ความกล่าวขอบคุณผูมี้ส่วนสนบัสนุนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการท า
วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ ไม่ควรยาวเกิน 1 หน้า  ให้พิมพ์ค  าว่า  กิตติกรรมประกาศหรือ 
ACKNOWLEDGEMENT ไวก้ลางหน้ากระดาษ และให้พิมพช่ื์อผูเ้ขียนไวท้า้ยขอ้ความ ให้พิมพ ์
เฉพาะช่ือและนามสกุลผูเ้ขียนไม่ตอ้งมีค าน าหนา้ ยกเวน้หาก มียศฐานนัดรศกัด์ิ ราชทินนาม และ
สมณศกัด์ิใหใ้ส่ไวด้ว้ย (ดูตวัอยา่งการเขียนกิตติกรรมประกาศ ในภาคผนวก ข หนา้ 118) 
 
 



ส่วนประกอบของรายงาน วทิยานิพนธ์ และสารนิพนธ์  | 7 

 

9.  สารบญั (content) 
      เป็นรายการของส่วนประกอบส าคญัทั้งหมดของเล่ม นับตั้งแต่สารบญัถึงหน้าสุดทา้ย 
โดยมีเลขหน้าก ากบัแต่ละส่วนท่ีเรียงตามล าดบัของเน้ือหาในเล่ม โดยพิมพ์ค  าว่า สารบญั หรือ 
CONTENT ไวก้ลางหน้ากระดาษ หากไม่สามารถพิมพจ์บในหน้าเดียวให้ข้ึนหน้าใหม่และพิมพ ์
ค าวา่ สารบญั (ต่อ) (ดูตวัอยา่งการเขียนสารบญั ในภาคผนวก ข หนา้ 119 - 120) 
 10. รายการตาราง (list of tables) (ถา้มี) 

เป็นรายการท่ีระบุช่ือและต าแหน่งหน้าของตารางทั้ งหมดในเล่ม รวมทั้ งตารางใน
ภาคผนวกดว้ย โดยพิมพค์  าวา่ รายการตาราง หรือ LIST OF TABLES ไวก้ลางหนา้กระดาษ หากไม่
สามารถพิมพจ์บในหนา้เดียวใหข้ึ้นหนา้ใหม่และพิมพค์  าวา่ รายการตาราง (ต่อ) (ดูตวัอยา่งการเขียน
รายการตาราง ในภาคผนวก ข หนา้ 121) 
           11. รายการภาพประกอบ (list of illustrations/figures) (ถา้มี) 
      เป็นรายการท่ีระบุช่ือและต าแหน่งหน้าของภาพประกอบทั้งหมดในเล่ม เช่น ภาพถ่าย 
แผนภูมิ แผนท่ี กราฟ แผนผงั โดยพิมพค์  าวา่ รายการภาพประกอบ หรือ LIST OF ILLUSTRATIONS 
ไวก้ลางหน้ากระดาษ หากไม่สามารถพิมพจ์บในหน้าเดียวให้ข้ึนหน้าใหม่และพิมพค์  าว่า รายการ
ภาพประกอบ (ต่อ) (ดูตวัอยา่งการเขียนรายการภาพประกอบ ในภาคผนวก ข หนา้ 122) 
          12.  สัญลกัษณ์ค ายอ่และตวัยอ่ (list of abbreviations and symbols) (ถา้มี) 
       เป็นส่วนหน่ึงท่ีอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ ค าย่อ และตวัย่อท่ีปรากฎในเล่ม 
ยกเวน้สัญลักษณ์ ค าย่อ และตวัย่อท่ีรู้จกักันโดยทัว่ไป แต่ละสัญลักษณ์ ค าย่อ และตวัย่อต้องมี
ความหมายเดียวกนัตลอดทั้งเล่ม  
เนือ้หา  
 เน้ือหาของวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ แบ่งเป็น 5 บท ไดแ้ก่ 
 บทท่ี 1 บทน า 
 บทท่ี 2 วรรณคดีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 บทท่ี 3 วธีิด าเนินการวจิยั 
 บทท่ี 4 ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
 บทท่ี 5 สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
 
 1. บทน า (introduction) เป็นบทแรกของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ มีเน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้
หลกั ดงัน้ี 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา (statement of the problem) เป็นการกล่าวถึง
เหตุผลในการท าวจิยัเร่ืองน้ี 
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 1.2 วตัถุประสงคก์ารวิจยั (objective) เป็นขอ้ความท่ีระบุว่าตอ้งการศึกษาอะไรในกรณี 
ท่ีมีวตัถุประสงคห์ลายอยา่ง ควรแยกเป็นขอ้ ๆ เรียงตามล าดบัความส าคญั 
 1.3 ค าถามการวิจัย (research question) เป็นค าถามท่ีเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคก์ารวิจยั และให้แนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล วตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้หน่ึง ๆ อาจมี
หลายค าถามการวจิยั และควรแยกเป็นขอ้ ๆ เช่นเดียวกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 1.4 กรอบแนวคิด (conceptual framework) เป็นค าอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ  
ในงานวจิยั อธิบายแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชใ้นการวจิยัน้ีอยา่งสรุป 
 1.5 สมมติฐานการวิจยั (hypothesis) ในกรณีท่ีผูว้ิจยัตอ้งการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
จะมีการตั้งสมมติฐานทางสถิติเพื่อการคาดคะเนค าตอบของการวิจยั และเป็นแนวทางในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล การตั้งสมมติฐานแบบใดข้ึนกบัการประมวลความรู้จากทฤษฎี
และผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.6 นิยามศพัท ์(operational definition) หมายถึง การก าหนดความหมายของค าบางค า 
ท่ีใชใ้นการวจิยัโดยเฉพาะตวัแปรต่าง ๆ ท่ีศึกษา รวมทั้งเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัค่าของตวัแปรแต่ละตวั 
 1.7 ขอบเขตของการวิจยั (limitations of the study) เป็นการก าหนดกรอบของปัญหาการ
วจิยัใหช้ดัเจน โดยระบุขอบเขตความครอบคลุมถึงเร่ืองใด ใคร ท่ีไหน และเวลาใดบา้ง เป็นตน้ 
 1.8 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (significance of the study) เป็นส่วนท่ีผูว้ิจยัคาดหวงัวา่
ผลงานวิจัยนั้นมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัการพยาบาล การศึกษาพยาบาล 
การบริหารการพยาบาล การวจิยั และนโยบายสุขภาพของประเทศ 
           2. วรรณคดีท่ีเก่ียวขอ้ง (review of literature) เป็นบทท่ีรวบรวมเน้ือหา แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ 
และผลงานวจิยัท่ีมีผูท้  ามาแลว้ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งและส าคญัต่องานวิจยัท่ีก าลงัศึกษา โดยเรียบเรียง
อยา่งเป็นระบบ (systematic review) ท่ีไดใ้จความชดัเจน เน้ือหาถูกตอ้งตรงกบัเอกสารตน้ฉบบั และ
มีการเขียนอ้างอิงถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีก าหนด (ศึกษารายละเอียดวิธีการเขียนอา้งอิงในเน้ือหา  
ในหนา้ 11-29) 
           3. วิธีด าเนินการวิจยั (methodology) เป็นส่วนท่ีอธิบายแบบแผนการวิจยัและวิธีด าเนินการ
วจิยั มีเน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้หลกั ดงัน้ี 
                  3.1 แบบการวจิยั เป็นการบอกประเภทของการวจิยัท่ีจะน ามาใช้ 
  3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (population and sample) เป็นส่วนท่ีอธิบายลกัษณะและ
จ านวนประชากร ก ลุ่มตัวอย่าง  การก าหนดขนาดตัวอย่าง  และเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  
ส่วนรายละเอียดของการค านวณขนาดตวัอยา่งใหไ้ปไวใ้นภาคผนวก 
  3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (instrument) เป็นส่วนท่ีอธิบายประเภทและส่วนประกอบ
ของเคร่ืองมือท่ีใช้วดัตวัแปรต่าง ๆ รวมถึงตวัแปรจดักระท า (treatment) ในงานวิจยัแบบทดลอง
พร้อมแนบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในภาคผนวกดว้ย 
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 3.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ เป็นส่วนท่ีอธิบายวิธีการตรวจสอบความตรงและ
ความเท่ียงของเคร่ืองมือวจิยั และรายงานดชันีความตรงและสัมประสิทธ์ิความเท่ียงของเคร่ืองมือ 
 3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล (data collection) อธิบายกิจกรรมการเก็บรวมรวมขอ้มูลวิจยั 
ทั้งในขั้นเตรียมการ และขั้นด าเนินการเก็บข้อมูล ถ้าเป็นการวิจยัแบบทดลองควรมีการอธิบาย
ขั้นตอนด าเนินการทดลองและท าแผนผงัแสดงขั้นตอนของการด าเนินการทดลอง 
 3.6 การพิทกัษ์สิทธิกลุ่มตวัอยา่ง เป็นส่วนท่ีอธิบายการกระท าของผูว้ิจยัท่ีค  านึงถึงสิทธิ
ของกลุ่มตวัอย่าง หรือสิทธิของผูถู้กทดลองตามจรรยาบรรณของนกัวิจยั และแนบใบพิทกัษ์สิทธิ
ของกลุ่มตวัอยา่งไวใ้นภาคผนวก 
 3.7 การวิเคราะห์ขอ้มูล อธิบายประเภทและชนิดของสถิติท่ีเลือกใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลของค าถามการวจิยัทุกขอ้ 
         4. ผลการวจิยัและการอภิปรายผล (result and discussion) 
 4.1 ผลการวจิยั ส่วนน้ีเป็นการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามความเหมาะสมในรูปแบบ
บรรยายหรือแบบตาราง รูปภาพ แผนผงั และแผนภาพต่างๆ การน าเสนอควรน าเสนอตามล าดบั
ของวตัถุประสงคก์ารวจิยัหรือค าถามการวจิยั 
 4.2 อภิปรายผลการวจิยั เป็นการวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง ความเหมือนหรือความแตกต่าง
ของผลการวจิยักบัทฤษฎี แนวคิด และผลงานวจิยัท่ีผูอ่ื้นไดศึ้กษาไว ้
         5. สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ (conclusion and suggestion) 
  5.1 สรุปผลการวจิยั เป็นการสรุปการวจิยัในภาพรวม ประกอบดว้ยวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
วธีิการด าเนินการวจิยั และผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ 
  5.2 ขอ้จ ากดัในการวจิยั (limitation) เป็นการกล่าวถึงจุดอ่อนของการวจิยั (ถา้มี) 
  5.3 ข้อเสนอแนะ กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยกับการปฏิบัติการพยาบาล 
การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล การวิจยั และนโยบายสุขภาพของประเทศตามความเหมาะสม
และความเป็นไปไดต้ลอดจนเสนอแนะแนวการวจิยัท่ีควรท าต่อไป 
 
เอกสารอ้างองิ  

ส่วนอ้างอิงทา้ยเล่ม (reference) เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดท่ีผูเ้ขียนได้ใช้
อา้งอิงในเน้ือหา จ านวนรายการอา้งอิงในส่วนทา้ยตอ้งมีจ านวนเท่ากนักบัจ านวนรายการท่ีอา้งอิงไว้
ในส่วนเน้ือหา โดยข้ึนหนา้ใหม่และพิมพค์  าวา่ เอกสารอา้งอิง หรือ REFERENCES ไวก้ลางกระดาษ 
เรียงล าดบัรายการเอกสารอา้งอิงภาษาไทยก่อนแลว้ตามดว้ยเอกสารอา้งอิงภาษาองักฤษและให้เรียง
รายการตามตวัอกัษร (ศึกษารายละเอียดการเขียนเอกสารอา้งอิง ในหน้า 32-65 และตวัอย่างการ
เขียนเอกสารอา้งอิง ในภาคผนวก ข หนา้ 123 - 124) 
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ภาคผนวก 
 ภาคผนวก (appendix/appendices) เป็นส่วนท่ีให้รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ตารางบนัทึก ขอ้มูล 
รูปภาพ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ เป็นตน้โดยเร่ิมภาคผนวกในหนา้
ถดัไปหลงัจากเอกสารอา้งอิง มีขอ้ความวา่ ภาคผนวก หรือ APPENDIX หรือ APPENDICES อยู่
ตรงกลางหนา้กระดาษ ตวัอกัษรหนาขนาด 18 พอยต ์ส่วนรายละเอียดในภาคผนวกให้แสดงในหนา้
ถดัไปซ่ึงอาจแบ่งออกเป็นภาคผนวกย่อย เช่น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข  ภาคผนวก ค......ใน
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ภาษาไทย (หรือ APPENDIX A, APPENDIX B, APPENDIX  C,….ใน
วทิยานิพนธ์ภาษาองักฤษ) ซ่ึงการเรียงล าดบัภาคผนวกยอ่ย ให้เรียงตามล าดบัก่อนหลงัท่ีมีการอา้งอิง
หรือกล่าวถึงภาคผนวกดงักล่าวในเน้ือหา 

ในแต่ละภาคผนวกย่อย เช่น ภาคผนวก ก ให้พิมพ์ไวห้น้าถัดไปโดยอยู่ตรงกลางของ
บรรทดับนสุดห่างจากขอบบนกระดาษ 1.5 น้ิว บรรทดัต่อมาให้พิมพช่ื์อภาคผนวก โดยเวน้ลงมา 
 1 บรรทดั ถา้ช่ือยาวเกินหน่ึงบรรทดัใหพ้ิมพแ์บ่งเป็น 2-3 บรรทดัตามความเหมาะสม โดยพิมพเ์รียง
ลงมาในลกัษณะสามเหล่ียมหวักลบั ถา้มีหลายภาคผนวกยอ่ย ใหข้ึ้นหนา้ใหม่ทุกภาคผนวกยอ่ย  

 
ประวตัิผู้เขียน  
 ประวติัผูเ้ขียน (vitae) เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงประวติัของผูเ้ขียนวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์อยา่งยอ่  
ซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัก าหนดไวเ้รียงตามล าดบั ดงัน้ี 
 1.  ช่ือ ช่ือสกุล พร้อมค าน าหน้าช่ือ ไดแ้ก่ นาย นาง นางสาว หรือถ้ามียศ ฐานันดรศกัด์ิ  
ราชทินนาม และสมณศกัด์ิ ตอ้งระบุไวด้ว้ย 
 2.  รหสัประจ าตวันกัศึกษา 
 3.  วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี โดยเรียงล าดบั
จากวฒิุต ่าไปสูง 
 4.  ทุนการศึกษาท่ีไดรั้บในระหวา่งการศึกษา (ถา้มี) 
 5.  ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน (ถา้มี) 
 6.  การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงาน (ถา้มี) 

(ดูตวัอยา่งการเขียนประวติัผูเ้ขียน ในภาคผนวก ข หนา้ 125) 
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การอ้างองิในเนือ้หา (Reference Citations in Text) 
 

ผศ.ดร. บุษกร  พนัธ์เมธาฤทธ์ิ 
 
 การอา้งอิงแหล่งท่ีมาของเน้ือหาในเน้ือหาท่ีเขียนหรือเรียบเรียง ตอ้งเป็นเน้ือหาท่ีผูเ้ขียน 
ไดอ่้านเองจากตน้ฉบบัจริง (primary source) จากต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ และอ่ืนๆ ในกรณีท่ีไม่
สามารถหาเน้ือหาอ่านจากตน้ฉบบัจริง แต่ไดอ่้านจากงานเรียบเรียงของผูอ่ื้น (secondary source)  
ให้ใชค้  าวา่ “อา้งตาม” หรือ “as cited in” โดยทัว่ไป ไม่ควรใชก้ารอา้งตามมากเกิน 5 การอา้งอิงใน
การเขียนบทความ รายงาน สารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ 1 ฉบบั ส่วนจ านวนของการอา้งอิงแหล่งท่ีมา
ในเน้ือหามากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัความตรงประเด็นของเน้ือหาท่ีเอามาอา้งอิง โดยส่วนใหญ่ มกัเลือก
อา้งอิง 1-2 แหล่งขอ้มูลท่ีตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการเขียนมากท่ีสุด การอา้งอิงในเน้ือหา มีไดห้ลายรูปแบบ 
ดงัน้ี 
 
การอ้างองิการลอกข้อความ/งานของผู้อืน่  

ในการเขียนบทความ บทความวิจยั รายงาน สารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ ตอ้งระวงั ห้ามมี
การลอกงานของผู้ อ่ืน (plagiarism) กล่าวคือ อย่าเขียนหรือลอกงานของผูอ่ื้นเสมือนเป็นงานของ
ตนเอง เพราะเป็นความผดิร้ายแรง ผดิจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้เขียน ดงันั้น จึงตอ้งเรียบเรียง
ใหม่ (paraphrasing) และอา้งอิงแหล่งท่ีมา (cited) หากผูเ้ขียนไม่ไดเ้รียบเรียงหรือเขียนใหม่ โดยลอก
ขอ้ความทั้งหมด จะมีการเขียนการอา้งอิง 2 แบบ คือ  

 
1. ถ้าข้อความที่ลอกมาน้อยกว่า 40 ค า การอา้งอิงให้พิมพ์ช่ือ (เอกสารภาษาไทย) หรือ 

นามสกุล (เอกสารภาษาองักฤษ) ของผูเ้ขียนแลว้ตามดว้ยปีท่ีพิมพแ์ละหนา้ท่ีคดัลอกโดยเขียนต่อใน
เน้ือหานั้นไดเ้ลยส าหรับขอ้ความท่ีลอกมาใหอ้ยูภ่ายในเคร่ืองหมายอญัประกาศ (“ … ”) เช่น 

สมชาย (2555) พบวา่ “ดนตรีสามารถลดปวดจากการฉีดยาได”้ (หนา้ 21) 
 
Sing et al. (2012) found that the “music therapy could reduce pain from  

injection” (p. 21). 
 
ผลวจิยัพบวา่ “ดนตรีสามารถลดปวดจากการฉีดยาได”้ (สมชาย, 2555, หนา้ 21) 
 
The finding revealed that “music therapy could reduce pain from injection”  

(Sing et al., 2012, p. 21). 
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 2. ถ้าข้อความทีล่อกมาเท่ากบัหรือมากกว่า 40 ค าขึน้ไป ใหเ้คาะขอ้ความนั้นลงมา 1 บรรทดั  
โดยไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศ เร่ิมตน้ขอ้ความโดยย่อหน้าดา้นซ้าย ½ น้ิว หรือเท่ากบัการ
เคาะช่องว่าง (space) 5 คร้ัง เท่ากนัตลอดทุกบรรทดัโดยข้อความท่ีคดัลอกมาไม่ตอ้งอยู่ภายใน
เคร่ืองหมายอญัประกาศ (“ ”) ถา้ขอ้ความนั้นยาวมากและมีการข้ึนยอ่หนา้ใหม่ ให้ยอ่หนา้บรรทดัแรก 
½ น้ิว เ ม่ือจบข้อความ ให้ใส่อ้างอิงช่ือผู ้เขียน (เอกสารภาษาไทย) หรือนามสกุล (เอกสาร
ภาษาองักฤษ) ตามดว้ยการระบุ ‘หน้า หรือ ย่อหน้า’ ท่ีลอกมาในวงเล็บ แต่ถ้าข้ึนตน้ด้วยผูเ้ขียน  
ก็จบดว้ย ‘หนา้’ หรือ ‘ยอ่หนา้’ ท่ีลอกมา เช่น 
 

2.1 การลอกข้อความจากหนังสือ/วารสาร 
ถึงแมว้า่ในปัจจุบนั ทางรัฐไดใ้หก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือค่ารักษา พยาบาลแก่ทารกเกิดใหม่ท่ี
มีสัญชาติและเช้ือชาติไทยทุกคนท่ีเขา้รับบริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลท่ีอยู่ใน
โครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา แต่ครอบครัวก็
ยงัตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป มา ค่ากิน ค่าท่ีพกั ในการเยี่ยมและดูแลทารกท่ีเจ็บป่วยท่ี
โรงพยาบาล การท่ีตอ้งมาดูแลบุตรท าใหสู้ญเสียเวลา ไม่สามารถไปท างานไดต้ามปกติ ท าให้
ครอบครัวขาดรายได ้(บุษกร, 2555, หนา้ 9) 
 
2.2 การลอกข้อความจากหนังสือ/วารสาร 
บุษกร (2555) กล่าวว่า ถึงแมว้่าในปัจจุบนั ทางรัฐไดใ้ห้การสนบัสนุนช่วยเหลือค่ารักษา 
พยาบาลแก่ทารกเกิดใหม่ท่ีมีสัญชาติและเช้ือชาติไทยทุกคนท่ีเขา้รับบริการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลท่ีอยูใ่นโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ
รักษา แต่ครอบครัวก็ยงัตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป มา ค่ากิน ค่าท่ีพกั ในการเยี่ยมและ
ดูแลทารกท่ีเจ็บป่วยท่ีโรงพยาบาล การท่ีตอ้งมาดูแลบุตรท าให้สูญเสียเวลา ไม่สามารถไป
ท างานไดต้ามปกติ ท าใหค้รอบครัวขาดรายได ้(หนา้ 9) 
 
2.3 การลอกข้อความจากหนังสือ/วารสาร (กรณทีีม่ีการขึน้ย่อหน้าใหม่) 
ส าหรับหออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ก็ไดน้ าแนวคิดน้ีมาใช้
กับครอบครัวของทารกท่ีเจ็บป่วย โดยมีการจัดท ากลุ่มพบกันระหว่างครอบครัวโดยมี
พยาบาลร่วมดว้ย และมีการน ามารดาตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์มาก่อนมามีส่วนร่วมในการ
พดูคุย ใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่ครอบครัวใหม่ท่ีมีปัญหาเดียวกนั  

นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2553 ยงัจดัให้มีห้องพกัส าหรับมารดาท่ีให้นมบุตรจ านวน  
4 เตียงและมีการก่อตั้งชมรมทารกเกิดก่อนก าหนด เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง
ครอบครัวและทีมสุขภาพดว้ย (บุษกร, 2555, หนา้ 23) 
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Others have contradicted this view: 
Music therapy means different things to different people. Depending on whom you 
speak to, the therapeutic use of music has been defined variously as a way to turn a 
toddler into another Einstein, a technique of complementary medicine to gain 
emotional or physical healing, or simply a therapy to enhance a person’s overall 
well-being. 

Some of these therapies are not exactly science and their efficacy as 
therapeutic treatment options may not be consistent and results of which may be 
unpredictable — or even potentially harmful if given by an unqualified person. 
(Sing, 2012, pp. 110-118)  

 
2.4 การอ้างอิงเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่มาจากออนไลน์ (online) ให้อา้งอิงผูเ้ขียน ปีท่ีพิมพ ์

และหนา้ในวงเล็บ หากไม่มีหนา้ท่ีพิมพ ์ใหใ้ชต้วัยอ่ para. หรือ ยอ่หนา้ แทน เช่น 
สมหญิง (2555) กล่าววา่ “หออภิบาลทารกแรกเกิด ยนิดีให้สมาชิกในครอบครัวเขา้เยีย่ม 

ทารกไดต้ลอด 24 ชัว่โมง” (ยอ่หนา้ 3) 
 

Sing and Sang (2012) went so far as to suggest the need for a new “intellectual framework  
in which to consider the nature and form of regulation in cyberspace” (para. 3). 
 

2.5 การอ้างอิงเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่มาจากออนไลน์ กรณีที่มีช่ือเร่ือง แต่ไม่ปรากฏหน้า  
ใหอ้า้งอิงผูเ้ขียน ปีท่ีพิมพใ์นวงเล็บ ตามดว้ยเน้ือหาท่ีคดัลอกมาภายในเคร่ืองหมายอญัประกาศและ
ตามดว้ยช่ือเร่ืองยอ่ และยอ่หนา้ ในวงเล็บ เช่น 

สมหญิง (2555) กล่าววา่ “หออภิบาลทารกแรกเกิด ยนิดีให้สมาชิกในครอบครัวเขา้เยีย่ม 
ทารกไดต้ลอด 24 ชัว่โมง” (กฏระเบียบการเยีย่มไข,้ ยอ่หนา้ 2) 

 

In their study, Sing, Sang, and Sung (2012) found that “the level of perceived disability in  
patients with fibromyalgia seemed best explained by their mental health condition and less by 
their physical condition” (Discussion section, para. 2). 

 

หากต้องการใส่อ้างองิในวงเลบ็ท้ายข้อความ ใหอ้า้งอิงผูเ้ขียน ปีท่ีพิมพ ์ช่ือเร่ืองยอ่ และยอ่หนา้
ในวงเล็บ เช่น 

“หออภิบาลทารกแรกเกิด ยนิดีใหส้มาชิกในครอบครัวเขา้เยีย่มทารกไดต้ลอด 24 ชัว่โมง”  
(สมหญิง, 2555, “กฏระเบียบการเยีย่มไข,้” ยอ่หนา้ 2) 
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“Empirical studies have found mixed results on the efficacy of labels in educating  
consumer and changing consumption behavior” (Sing, Sang, & Sung, 2012, “Mandatory Labeling 
Has Targeted,” para. 2). 

 
(ช่ือเร่ืองเตม็ คือ “Mandatory Labeling Has Targeted Information Gaps and Social Objectives”) 
 

การอ้างองิการลอกข้อความ/งานของตนเอง 
 กรณีท่ีผูเ้ขียนตอ้งการอา้งอิงงานเขียนของตนเองท่ีตีพิมพแ์ลว้ ตอ้งระวงั ห้ามลอกงานของ

ตนเอง (self-plagiarism) หรือเขียนเสมือนเป็นงานช้ินใหม่ ดังนั้น จึงตอ้งอ้างอิงเหมือนท่ีกล่าว
มาแลว้ในขอ้ 1  
 
การอ้างองิกรณกีารลอกข้อความไม่หมดประโยค/ย่อหน้า  

1. กรณีท่ีตอ้งการละขอ้ความทา้ยประโยค/ทา้ยขอ้ความ ใหใ้ส่จุด 3 จุด (…)  เช่น 
“หออภิบาลทารกแรกเกิด ยนิดีใหม้ารดาของทารกเขา้เยีย่มทารกไดต้ลอด 24 ชัว่โมง แต่ไม่ 

อนุญาตใหญ้าติและเพื่อนของมารดามาเยีย่ม เน่ืองจากสถานท่ีคบัแคบและ ...” (หญิง, 2556, หนา้ 2) 
 
“The study showed that early onset social anxiety disorder results in a more potent and  

…” (Kessler, 2009, p. 2) 
 
2. กรณีตอ้งการละขอ้ความระหวา่ง 2 ประโยค ใหใ้ส่จุด 4 จุด (….) เช่น 
“บุษย ์(2555) พบวา่ คุณภาพชีวติของผูดู้แลในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกนั บุษยย์งั 

พบว่า .. . .  นอกจากน้ี ย ังพบว่า  ผู ้ดูแลจากภาคกลางมีความรู้ในการดูแลบุตรมากท่ีสุดถึง 
ร้อยละ 95” (บุษย,์ 2555, หนา้ 3) 

  

“Kessler (2009) found that early onset social anxiety disorder results in a more potent  
and severe course. Kessler also found …. The study also showed that there was a high rate of 
comorbidity with alcohol abuse” (Kessler, 2009, p. 2). 

 
หา้มใชจุ้ด 3 จุดเม่ือข้ึนตน้ประโยคหรือจบประโยคในเคร่ืองหมายอญัประกาศ  
 
3. กรณีท่ีตอ้งการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจนโดยท่ีความเห็นนั้นไม่ใช่จากผูเ้ขียนเดิม  

ใหใ้ส่ในเคร่ืองหมายวงเล็บเหล่ียม (brackets [   ]) เช่น 
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“หออภิบาลทารกแรกเกิด ยนิดีใหม้ารดาเขา้เยีย่มทารกไดต้ลอด 24 ชัว่โมง แต่ในความเห็น 
อ่ืน [พยาบาล] ยินดีให้ญาติเขา้เยี่ยมทารกไดด้ว้ย ยกเวน้ช่วงให้การพยาบาล เน่ืองจากสถานท่ีคบั
แคบและ ...” (สมหญิง, 2555, หนา้ 2) 

 

“Music therapy could reduce pain from injection in children, to what extent [nurses] music  
is a great alternative therapy for decrease pain and …” (Sing, 2012, p. 21). 

 

การอ้างองิกรณต้ีองขออนุญาตการอ้างองิ ตีพมิพ์ใหม่หรือดัดแปลงงานพมิพ์ของผู้อืน่ 
 การอา้งอิง ตีพิมพใ์หม่หรือดดัแปลงงานพิมพข์องผูอ่ื้นกรณีท่ีเป็นการอา้งอิงตารางหรือภาพ
จากแหล่งอ่ืน (copyright permission footnote) ตอ้งท าการขออนุญาตเจา้ของลิขสิทธ์ิหรือไม่ ข้ึนกบั
เจา้ของลิขสิทธ์ิ ซ่ึงแต่ละเจา้ของลิขสิทธ์ิจะไม่เหมือนกนั ตอ้งท าการตรวจสอบไปยงัแต่ละเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิเอง ส าหรับนโยบายของ APA อนุญาตให้ผูเ้ขียนใช้ได้โดยไม่ต้องขอลิขสิทธ์ิอย่างเป็น
ทางการ กรณีท่ีใชรู้ปภาพหรือตารางจากวารสารหรือหนงัสือ ไม่เกิน 3 รูปภาพหรือ 3 ตาราง ถา้เป็น
ขอ้ความท่ีมี 1 ยอ่หนา้ (single text extracts) ตอ้งนอ้ยกวา่ 400 ค า ถา้มีหลายยอ่หนา้ (a series of text 
extracts) ตอ้งนอ้ยกวา่ 800 ค า  
 
 1. กรณอ้ีางองิตารางหรือภาพจากวารสารภาษาไทย  
  แบบแผนการเขียน 

หมายเหตุ. ดดัแปลงจาก หรือ จาก หรือ ขอ้มูลในคอลมัน์ 1 มาจาก “ช่ือ
เร่ือง,” โดย ช่ือ นามสกุลของผูเ้ขียน, ปีท่ีพิมพ,์ ช่ือวารสาร, ปีท่ี, หนา้. 
สงวนลิขสิทธ์ิ ปีท่ีพิมพ์ โดย ช่ือเจา้ของลิขสิทธ์ิ. ตีพิมพ์ใหม่ หรือ 
ดดัแปลง โดยไดรั้บอนุญาต. เช่น 
 

หมายเหตุ. ดดัแปลงจาก “คุณภาพชีวิตและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ชีวิตผู ้ป่วยเด็กโรคมะเร็งในภาคใต้ ,” โดย บุษกร พันธ์ เมธาฤทธ์ิ , 
อุทยัวรรณ พุทธรัตน์, และพิสมยั วฒันสิทธ์ิ, 2551, สงขลานครินทร์เวช
สาร, 26(5), หนา้ 501. สงวนลิขสิทธ์ิ 2555 โดย สงขลานครินทร์เวชสาร. 
ดดัแปลงโดยไดรั้บอนุญาต. 
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 2. กรณอ้ีางองิตารางหรือภาพจากวารสารภาษาองักฤษ  
  แบบแผนการเขียน 

หมายเหตุ. จาก หรือ ขอ้มูลในคอลมัน์ 1 มาจาก “Title of Article,” by A. 
N. Author and C. O. Author, year, Title of Journal, Volume, p. xx. 
Copyright year by the Name of Copyright Holder. Reprinted or adapted 
with permission. เช่น 
หมายเหตุ. จาก “Pediatric Nursing,” by D. K. Simon and S. R. 
Robinson, 1993, Journal of Pediatric Nursing, 102, p. 870. Copyright 
2012 by Mosby. Reprinted with permission. 

 

หมายเหตุ. ดดัแปลงจาก “Sampling in Studies of Cultural Influences on 
Adjustment: A Case Study With Mexican Americans,” by M. W. Rose, 
F. F. Liu, M. Tones, N. A. Gone, G. P. Knight, and D. Sana, 2012, 
Journal of Family Psychology, 22, p. 211. Copyright 2012 by the 
American Psychological Association. 
 

หมายเหตุ. จาก “Williams Syndrome Deficits in Visual Spatial 
Processing,” by H. Hiro, R. Matsu, X.-N. Chen, L. S. Salan, A. Lin, F. 
F. Rose, … J. R. Koren, 2012, Genetics in Medicine, 5, p. 312. 
Copyright 2012 by American College of Medical Genetics. Reprinted 
with permission.  
 

 3. กรณอ้ีางองิตารางหรือภาพจากหนังสือภาษาไทย  
  แบบแผนการเขียน 

หมายเหตุ. ดดัแปลงจาก หรือ จาก หรือ ขอ้มูลในคอลมัน์ 1 มาจาก ช่ือ
หนังสือ (หนา้), โดย ช่ือ นามสกุลของผูเ้ขียน, ปีท่ีพิมพ,์ สถานท่ีพิมพ:์ 
โรงพิมพ.์ สงวนลิขสิทธ์ิ ปีท่ีพิมพ ์ โดย ช่ือของเจา้ของลิขสิทธ์ิ. ตีพิมพ์
ใหม่ หรือ ดดัแปลง โดยไดรั้บอนุญาต. เช่น 
 
หมายเหตุ. จาก การพยาบาลผู้ป่วยทารกภาวะเฉียบพลันและเร้ือรัง (หน้า 
180), โดย บุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ, 2555, สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์. 
สงวนลิขสิทธ์ิ 2555 โดย บุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ. ตีพิมพใ์หม่โดยไดรั้บ
อนุญาต. 
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หมายเหตุ. ขอ้มูลในคอลมัภ ์1 มาจาก การพยาบาลเด็ก (หน้า 103), โดย 
บุษย ์จนัทราและกรณ์ อ าไพ, 2555, กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา. สงวน
ลิขสิทธ์ิ 2555 โดยบุษย์ จนัทราและกรณ์ อ าไพ. ตีพิมพ์ใหม่โดยได้รับ
อนุญาต. 
 

 4. กรณอ้ีางองิตารางหรือภาพจากหนังสือภาษาองักฤษ  
  แบบแผนการเขียน 
 หมายเหต.ุ จาก หรือ ขอ้มูลในคอลมัน์ 1 มาจาก Title of Book (p. xxx), by 

A. N. Author and C. O. Author, year, Place of Publication: Publisher. 
Copyright year by the Name of Copyright Holder. Reprinted or adapted 
with permission. เช่น 
 
หมายเหตุ. ดดัแปลงจาก Pediatric Nursing (p. 103), by D. K. Simon and 
S. R. Robinson, 2012, New York: Mosby. Copyright 2011 by Mosby. 
Adapted with permission. 

    

หมายเหตุ. จาก Pediatric Nursing (p. 103), by D. K. Simon and S. R. 
Robinson, 2012, New York: Mosby. Copyright 1993 by Mosby. 
Reprinted with permission. 
 

ลกัษณะการอ้างองิในเนือ้หา 
 

 การอ้างอิงในเน้ือหาใช้ระบบการอ้างช่ือ (เอกสารภาษาไทย) หรือ นามสกุล (เอกสาร
ภาษาองักฤษ) ตามดว้ยปี พ.ศ. (เอกสารภาษาไทย) หรือ ปี ค.ศ. (เอกสารภาษาองักฤษ) ท่ีพิมพ ์มีอยู ่
2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การอา้งอิงผูเ้ขียนนอกวงเล็บ และการอา้งอิงผูเ้ขียนในวงเล็บ (ตาราง 1) 

1. การอา้งอิงผูเ้ขียนนอกวงเล็บ ถา้เป็นเอกสารท่ีเป็นภาษาไทยให้เขียนช่ือของผูเ้ขียนและ
ในวงเล็บให้ตามดว้ยปีท่ีพิมพ ์ถา้เป็นเอกสารภาษาองักฤษ ให้เขียนทบัศพัท์นามสกุลผูเ้ขียนเป็น
ภาษาไทยแลว้ในวงเล็บใหต้ามดว้ยนามสกุลภาษาองักฤษและปีท่ีพิมพ ์เช่น 

บุษย ์(2556) 
ลาร์สัน (Larson, 2012) 

2. การอา้งอิงผูเ้ขียนในวงเล็บ ถ้าเป็นเอกสารท่ีเป็นภาษาไทย ในวงเล็บให้เขียนช่ือของ
ผูเ้ขียน ใส่เคร่ืองหมายจุลภาคหรือ comma (,) หลงัช่ือของผูเ้ขียน เวน้ 1 วรรค และตามดว้ยปี พ.ศ.  
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ท่ีพิมพ์ ถ้าเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ ในวงเล็บให้เขียนนามสกุลของผูเ้ขียนเป็นภาษาอังกฤษ  
ใส่เคร่ืองหมายจุลภาคหรือ comma (,) หลงันามสกุลของผูเ้ขียน เวน้ 1 วรรค และตามดว้ยปี ค.ศ.  
ท่ีพิมพ ์เช่น 

(บุษย,์ 2556) 
(Larson, 2012) 

การเรียงล าดับการอ้างอิงผู ้เขียน กรณีท่ีมีการอ้างอิงเน้ือหามากกว่า 1 แหล่งอ้างอิง  
ให้เรียงล าดบัก่อนหลงัตามตวัอกัษรตวัแรกของช่ือ (เอกสารภาษาไทย) หรือ นามสกุล (เอกสาร
ภาษาองักฤษ) ของผูเ้ขียน หากมีการอา้งอิงเอกสารทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้อา้งอิง
เอกสารภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยเอกสารภาษาองักฤษโดยเรียงล าดับก่อนหลังตามตวัอกัษร 
ตวัแรก 

ทุกอา้งอิงท่ีปรากฏในเน้ือหา จะตอ้งปรากฏในเอกสารอา้งอิง (reference) ทา้ยเล่ม และ
จะตอ้งเขียนช่ือของผูเ้ขียน (เอกสารภาษาไทย) หรือนามสกุลของผูเ้ขียน (เอกสารภาษาองักฤษ) 
และปี พ.ศ. (เอกสารภาษาไทย) หรือ ปี ค.ศ. (เอกสารภาษาองักฤษ) เหมือนกนัทั้งสองท่ี ยกเวน้
แหล่งอ้าง อิง ท่ี เ ป็นคัมภี ร์ไบเบิลและอัลกุรอ่าน ข้อความการสนทนาส่วนตัว  (personal 
communications) และเอกสารอา้งอิงท่ีใช้ในการวิจยัแบบอภิมาน (meta-analysis) ให้อา้งอิงใน
เน้ือหา แต่ไม่ตอ้งใส่ในเอกสารอา้งอิง อยา่งไรก็ตาม หากผูเ้ขียนไดมี้การอา้งเอกสารอา้งอิงท่ีใชใ้น
การวจิยัแบบอภิมานในเน้ือหา ก็ตอ้งใส่แหล่งอา้งอิงนั้นในเอกสารอา้งอิงดว้ย  

หลกัเกณฑก์ารอา้งอิงผูเ้ขียน (เอกสารภาษาไทย) ใหเ้ขียนแต่ช่ือ ไม่ตอ้งตามดว้ยนามสกุล 
ดงัน้ี  

- ค  าน าหนา้ช่ือตามปกติใหต้ดัออก ไดแ้ก่ นาย นาง นางสาว  
- ต  าแหน่งทางวชิาการ (ค าระบุบอกอาชีพ) ใหต้ดัทิ้ง เช่น  

ศาสตราจารย ์ดร. ประเวศ ใหเ้ขียนอา้งอิงวา่ ประเวศ 
- ผูเ้ขียนท่ีเป็นพระนามของพระมหากษตัริยแ์ละพระราชินี  พระบรมวงศานุวงศ์ 

ทุกระดบั พระภิกษุสงฆ ์ผูมี้ฐานนัดรศกัด์ิ บรรดาศกัด์ิ หรือมียศทางทหารและต ารวจ ให้ใช้
ตามนั้น เช่น 

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ม.ล. ป่ิน   
เจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรี  
คุณหญิงเตม็สิริ   
พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ   

- ช่ือผูเ้ขียนท่ีเป็นนามแฝง หรือนามท่ีใชใ้นงานเขียน ใหใ้ชต้ามนั้น เช่น ลมเปล่ียนทิศ 
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หลกัเกณฑก์ารอา้งอิงผูเ้ขียน (เอกสารภาษาองักฤษ)ใหเ้ขียนนามสกุล โดยไม่ตอ้งใส่ค าเติมทา้ย 
(suffix) เช่น Jr. ยกตวัอยา่ง  (Larson, 2012) 

 

รูปแบบการอ้างองิ 
 1. การอ้างเอกสาร 1 ฉบับ ทีม่ีผู้เขียน 1 คน (one work by one author) เช่น 

 สมชาย (2555) กล่าววา่ ... 
 วอคเกอร์ (Walker, 2012) กล่าววา่ … 

มารดาในกลุ่มทดลองมีความตอ้งการการพยาบาลมากกวา่ในกลุ่มควบคุม (บุษย,์  
2555) 

อุบติัการณ์โรคมะเร็งในเด็ก พบวา่ มีสูงถึงร้อยละ 10 (Walker, 2012) 
 

 กรณีที่ทั้งปีที่พิมพ์ และช่ือ (เอกสารภาษาไทย) หรือ นามสกุล (เอกสารภาษาอังกฤษ)  
ได้เขียนเป็นส่วนหน่ึงในเนือ้หา ก็ไม่ตอ้งใส่อา้งอิงซ ้ าอีก เช่น 
 

ในปี พ.ศ. 2555 บุษกรศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการของมารดา และพบวา่ มารดา 
ในกลุ่มทดลองมีความตอ้งการการพยาบาลมากกวา่ในกลุ่มควบคุม 

 
กรณีอ้างซ ้าภายในย่อหน้าเดียวกัน โดยผู้เขียนเป็นคนเดียวกันจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน  

เมื่อช่ือผู้เขียนเป็นส่วนหน่ึงของเนื้อหา ให้ละปีท่ีพิมพ์ได้ แต่ถ้าข้อความนั้นยาวมาก ต้องระวงั 
อยา่ใหเ้กิดความสับสนในการอ่านวา่มาจากแหล่งอา้งอิงใด หากเป็นการอา้งอิงท่ีอยูใ่นวงเล็บ ให้ใส่
ปีท่ีพิมพด์ว้ยเสมอ เช่น  

 

ส่วนผลวจิยัเปรียบเทียบระหวา่งผูดู้แลจากแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยของบุษย ์
(2555) พบว่า คุณภาพชีวิตของผูดู้แลในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกนั บุษยย์งัพบว่า 
ผูดู้แลจากภาคกลางมีคุณภาพชีวิตดีกว่าผูดู้แลจากภาคใต ้การศึกษาน้ี ยงัพบว่า ผูดู้แลจาก
ภาคกลางมีความรู้ในการดูแลบุตรมากท่ีสุดถึงร้อยละ 95 (บุษย,์ 2555) 

 

 กรณีการอ้างอิงคร้ังแรกมีทั้งช่ือผู้เขียนและปีที่พิมพ์อยู่ในวงเล็บ ในการอา้งอิงคร้ังท่ี 2  
ใหใ้ส่ปีท่ีพิมพใ์นวงเล็บดว้ย เช่น 
 

ผูดู้แลจากภาคกลางมีความรู้ในการดูแลบุตรมากท่ีสุดถึงร้อยละ 95 (บุษย,์ 2555) 
นอกจากน้ี บุษย ์(2555) ยงัพบวา่ ผูดู้แลจากภาคกลางมีคุณภาพชีวติดีกวา่ผูดู้แลจากภาคใต ้
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 กรณีนามสกุลและช่ือย่อตัวแรกของผู้เขียนเหมือนกัน (เอกสารภาษาองักฤษท่ีมีผูเ้ขียน
มากกวา่ 1 คน) เช่น Janet, P. [Paul] และ Janet, P. [Pierre] ใหใ้ส่ช่ือเตม็ไวใ้นวงเล็บดว้ย เช่น 
 

ทารกในประเทศสหรัฐอเมริกามีอุบติัการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ
ร้อยละ 3 (Paul Janet, 2012) ส่วนทารกในประเทศแคนาดามีอุบติัการณ์การเจ็บป่วยดว้ย
โรคทางเดินอาหารร้อยละ 10 (Pierre Janet, 2010) 

 
 2. การอ้างเอกสาร 1 ฉบับ ทีม่ีผู้เขียนมากกว่า 1 คน (one work by multiple authors) 
 2.1 กรณีที่มีผู้เขียน 2 คน ให้ระบุช่ือ (เอกสารภาษาไทย) หรือนามสกุล (เอกสาร
ภาษาองักฤษ) ทั้ง 2 คนทุกคร้ังท่ีมีการอา้งอิงในเน้ือหา ในกรณีเอกสารภาษาไทยท่ีอา้งภายในหรือ
ภายนอกวงเล็บและเอกสารภาษาองักฤษท่ีเขียนนามสกุลทบัศพัท์เป็นภาษาไทยให้ใช้ค  าวา่ “และ” 
ระหว่างช่ือ (เอกสารภาษาไทย) หรือนามสกุล (เอกสารภาษาองักฤษ) ของผูเ้ขียน กรณีเอกสาร
ภาษาองักฤษท่ีอา้งภายในวงเล็บใหใ้ชค้  าวา่ “&” ระหวา่งนามสกุลของผูเ้ขียน เช่น 

 บุษยแ์ละกรณ์ (2555) กล่าววา่ ... 
 วอคเกอร์และซู (Walker & Soo, 2012) กล่าววา่ ... 
 ในการศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการของมารดา พบวา่ ... (บุษยแ์ละกรณ์, 2555) 

โรคมะเร็งในเด็ก พบวา่มีอุบติัการณ์สูงถึงร้อยละ 10 (Walker & Soo, 2012)  
 

  2.2 กรณีที่มีผู้เขียน 3, 4 หรือ 5 คน ให้ระบุช่ือ (เอกสารภาษาไทย) หรือนามสกุล 
(เอกสารภาษาองักฤษ) ทุกคนในการอา้งอิงคร้ังแรกตามด้วยปีท่ีพิมพ์ ส าหรับการอา้งคร้ังต่อมา  
ใหร้ะบุเฉพาะช่ือ (เอกสารภาษาไทย) หรือนามสกุล (เอกสารภาษาองักฤษ) ของผูเ้ขียนคนแรก ตามดว้ย 
“และคณะ” (เอกสารภาษาไทย) หรือ “et al.” (เอกสารภาษาองักฤษ) แลว้ตามดว้ยปีท่ีพิมพ ์เช่น 

 

กรณย่ีอหน้าเดียวกนั 
 กรณีที่ 1 การอ้างอิงช่ือผู้เขียนคร้ังแรกที่ไม่ได้อยู่ในวงเล็บ แต่ปีท่ีพิมพอ์ยู่

ในวงเล็บ การอา้งอิงคร้ังท่ีสองในยอ่หนา้เดียวกนั ใหเ้ขียนช่ือผูเ้ขียนคนแรก ตามดว้ย และคณะ และ
ปีท่ีพิมพใ์นวงเล็บ หากมีการอา้งอิงคร้ังท่ีสามในยอ่หนา้เดียวกนั ใหเ้ขียนช่ือผูเ้ขียนคนแรก ตามดว้ย 
และคณะ และใหล้ะปีท่ีพิมพไ์ด ้ 

แบบแผนการเขียน 
ส่วนผลวิจยัเปรียบเทียบระหวา่งผูดู้แลจากแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

ของบุษย,์ พิมพ,์ และกรณ์ (2555) พบว่า ... บุษยแ์ละคณะ (2555) ยงัพบวา่ ... 
(กรณีอา้งอิงคร้ังท่ีสอง ในย่อหน้าเดียวกัน) นอกจากน้ี บุษย์และคณะยงัได้ให้
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ขอ้คิดเห็นวา่ ... (ละปีท่ีพิมพก์รณีอา้งอิงคร้ังท่ีสาม และการอา้งอิงคร้ังแรกไม่ไดอ้ยู่
ในวงเล็บ) เช่น 

 
ส่วนผลวิจยัเปรียบเทียบระหวา่งผูดู้แลจากแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

ของบุษย,์ พิมพ,์ และกรณ์ (2555) พบวา่ คุณภาพชีวิตของผูดู้แลในแต่ละภูมิภาคมี
ความแตกต่างกนั บุษยแ์ละคณะ (2555) ยงัพบว่า ผูดู้แลจากภาคกลางมีคุณภาพ
ชีวิตดีกว่าผู ้ดูแลจากภาคใต้ นอกจากน้ี บุษย์และคณะยงัได้ให้ข้อคิดเห็นว่า  
ถา้ผูดู้แลมีความรู้ในการดูแลบุตรมาก จะท าใหคุ้ณภาพชีวติของเด็กดีข้ึนดว้ย 

 
กรณทีี ่2 การอ้างองิช่ือผู้เขียนและปีทีพ่มิพ์คร้ังแรกที่อยู่ในวงเล็บ หากมีการอา้งอิง

คร้ังท่ีสองในย่อหนา้เดียวกนั ให้เขียนช่ือผูเ้ขียนคนแรก ตามดว้ย และคณะ และปีท่ีพิมพใ์นวงเล็บ 
หากมีการอา้งอิงคร้ังท่ีสามในยอ่หนา้เดียวกนั ให้เขียนช่ือผูเ้ขียนคนแรก ตามดว้ย และคณะ และให้
ใส่ปีท่ีพิมพใ์นวงเล็บ หากมีการอา้งอิงคร้ังท่ีส่ีในยอ่หนา้เดียวกนั ใหเ้ขียนช่ือผูเ้ขียนคนแรก ตามดว้ย 
และคณะ และใหล้ะปีท่ีพิมพไ์ด ้ 

แบบแผนการเขียน 
ผูดู้แลจากภาคกลาง ... (บุษย,์ พิมพ,์ และกรณ์, 2555) นอกจากน้ี ยงัพบวา่ 

ผูดู้แลจากภาคกลาง ... (บุษยแ์ละคณะ, 2555) (ใส่ปีท่ีพิมพก์รณีอา้งอิงคร้ังแรกอยู่
ในวงเล็บ) อน่ึง บุษยแ์ละคณะ (2555) ยงัพบว่า ... (ใส่ปีท่ีพิมพก์รณีอา้งอิงอยู่ใน
วงเล็บ) บุษยแ์ละคณะยงัไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นวา่ ... (ละปีท่ีพิมพก์รณีอา้งอิงถดัมาและ
การอา้งอิงช่ือผูเ้ขียนคร้ังก่อนหนา้น้ีไม่ไดอ้ยูใ่นวงเล็บ) เช่น 

 
ผูดู้แลจากภาคกลางมีความรู้ในการดูแลบุตรมากท่ีสุดถึงร้อยละ 95 (บุษย,์ 

พิมพ,์ และกรณ์, 2555) นอกจากน้ี ยงัพบว่า ผูดู้แลจากภาคกลางมีคุณภาพชีวิต
ดีกวา่ผูดู้แลจากภาคใต ้(บุษยแ์ละคณะ, 2555) อน่ึง บุษยแ์ละคณะ (2555) ยงัพบวา่ 
ผูดู้แลจากภาคกลางมีคุณภาพชีวิตดีกว่าผูดู้แลจากภาคใต ้บุษยแ์ละคณะยงัไดใ้ห้
ขอ้คิดเห็นวา่ ถา้ผูดู้แลมีความรู้ในการดูแลบุตรมาก จะท าให้คุณภาพชีวิตของเด็กดี
ข้ึนดว้ย  

 
กรณทีี ่3 การอ้างองิทีผู้่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ก็ให้เขียนเช่นเดียวกบักรณีท่ี 1 หรือ 

2 เพียงแต่หากการอา้งอิงนามสกุลของผูเ้ขียนไม่ได้อยู่ในวงเล็บ ตอ้งเขียนทบัศพัท์เป็นภาษาไทย
ก่อน (ดูขอ้ 2.1 หนา้ 20) เช่น 
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วอคเกอร์, ซนั, และซู (Walker, Sun, & Soo, 2012) พบวา่ โรคมะเร็งใน
เด็กมีอุบติัการณ์สูงถึงร้อยละ 10 วอคเกอร์และคณะ (Walker et al., 2007) ยงัพบวา่ 
อุบติัการณ์ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสูงสุดในเด็กซีกโลกตะวนัตก นอกจากน้ี 
วอคเกอร์และคณะ (Walker et al.) ยงัไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นวา่ ถา้ผูดู้แลมีความรู้ในการ
ดูแลบุตรมาก จะท าใหคุ้ณภาพชีวติของเด็กโรคมะเร็งดีข้ึนดว้ย  

 
โรคมะเร็งในเด็ก พบว่ามีอุบติัการณ์สูงถึงร้อยละ 10 (Walker, Sun, & 

Soo, 2012) นอกจากน้ี ยงัพบวา่อุบติัการณ์ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสูงสุดใน
เด็กซีกโลกตะวนัตก (Walker et al., 2012) อน่ึง วอคเกอร์และคณะ (Walker et al., 
2012) ย ังพบ อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสูงสุดในเด็กซีกโลก
ตะวนัออกเช่นกัน วอคเกอร์และคณะ (Walker et al.) ยงัได้ให้ข้อคิดเห็นว่า  
ถา้ผูดู้แลมีความรู้ในการดูแลบุตรมาก จะท าใหคุ้ณภาพชีวิตของเด็กโรคมะเร็งดีข้ึน
ดว้ย  

 
กรณต่ีางย่อหน้ากนั 

   กรณทีี ่1 ผู้เขียนเป็นภาษาไทย 
บุษย,์ พิมพ,์ และกรณ์ (2555) กล่าววา่ ... บุษยแ์ละคณะ (2555) ยงัพบวา่ 

... นอกจากน้ี บุษยแ์ละคณะ ยงัไดใ้หข้อ้คิดเห็นวา่ ...   
บุษย์และคณะ (2555) รายงานว่าโรคหัวใจในเด็ก มีอุบัติการณ์สูงถึง 

ร้อยละ 10  
 
กรณทีี ่2 ผู้เขียนเป็นภาษาองักฤษ 
วอคเกอร์, ซนั, และซู (Walker, Sun, & Soo, 2007) กล่าววา่ …  
วอคเกอร์และคณะ (Walker et al., 2007) ยงัพบวา่ ... นอกจากน้ี วอคเกอร์

และคณะ (Walker et al.) ยงัไดใ้หข้อ้คิดเห็นวา่ ... 
วอคเกอร์และคณะ (Walker et al., 2007) ไดร้ายงานวา่ ... 
 

  กรณีที่มีเอกสาร 2 ฉบับในปีเดียวกันและมีช่ือผู้เขียนคนแรกเป็นคนเดียวกัน  
ในการอา้งอิงคร้ังต่อไป ให้ระบุช่ือ (เอกสารภาษาไทย) หรือนามสกุล (เอกสารภาษาองักฤษ) ของ
ผูเ้ขียนคนถดัไปจนกระทัง่สามารถเห็นความแตกต่างของทั้ง 2 ฉบบัได ้แลว้ตามดว้ย “และคณะ” 
(เอกสารภาษาไทย) หรือ “et al.,” (เอกสารภาษาองักฤษ) เช่น 
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วอคเกอร์, ซู, และซนั (Walker, Soo, & Sun, 2012) และวอคเกอร์, ซนั, 
และซู (Walker, Sun, & Soo, 2012) กล่าววา่ … วอคเกอร์, ซู, และคณะ (Walker, 
Soo, et al., 2012) ยงัพบวา่ … วอคเกอร์, ซนั, และคณะ (Walker, Sun, et al., 
2012) ไดร้ายงานวา่ ... 

วอคเกอร์, ซนั, และคณะ (Walker, Sun, et al., 2012) ไดร้ายงานวา่ ...   
 
วอคเกอร์, ซู, และคณะ (Walker, Soo, et al., 2012) ไดร้ายงานวา่ ... 
 

  2.3 กรณทีีม่ีผู้เขียน 6 คนหรือมากกว่า 6 คนขึน้ไป เช่น  
   บุษย,์ พิมพ,์ สมชาย, สมหญิง, สมศรี, และกรณ์  
   Walker, Soo, Sing, Sang, Evan, Joseph, & Sun 
 

 ให้ระบุช่ือ (เอกสารภาษาไทย) หรือนามสกุล (เอกสารภาษาองักฤษ) ของผูเ้ขียน 
คนแรกและตามดว้ย “และคณะ” (เอกสารภาษาไทย) หรือ “et al.” (เอกสารภาษาองักฤษ) แลว้ตาม
ดว้ยปีท่ีพิมพใ์นการอา้งคร้ังแรกและคร้ังต่อไป ในกรณีอา้งซ ้ าในย่อหน้าเดียวกนั โดยผูเ้ขียนเป็น 
คนกลุ่มเดียวกนัจากแหล่งขอ้มูลเดียวกนั ใหล้ะปีท่ีพิมพไ์ด ้  
 

กรณย่ีอหน้าเดียวกนั 
 บุษยแ์ละคณะ (2555) กล่าววา่ ... บุษยแ์ละคณะยงัพบวา่ … 

  วอคเกอร์และคณะ (Walker et al., 2007) กล่าววา่ … วอคเกอร์และคณะ  
(Walker et al.) ยงัพบวา่ … 

ในการศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการของมารดา (บุษยแ์ละคณะ, 2550) 
พบวา่ … 

โรคมะเร็งในเด็ก พบวา่มีอุบติัการณ์สูงถึงร้อยละ 10 (Walker et al., 2007) 
 

กรณต่ีางย่อหน้ากนั 
บุษยแ์ละคณะ (2550) กล่าวว่า … บุษยแ์ละคณะยงัพบว่า ... โรคหัวใจ

พิการแต่ก าเนิด สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ หวัใจชนิดเขียวและ
ไม่เขียว 

นอกจากน้ี บุษย์และคณะ (2550) ได้รายงานว่าโรคหัวใจในเด็ก  
มีอุบติัการณ์สูงถึงร้อยละ 10  
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กรณทีีม่ีเอกสาร 2 ฉบับในปีเดียวกนัและมีช่ือผู้เขียนคนแรกเป็นคนเดียวกนั เช่น  
(Walker, Soo, Sing, Sang, Evan, Joseph, & Sun, 2012; Walker, Soo, 

Wing, Sang, Evan, Joseph, & Sun, 2012)  
ในการอา้งอิงคร้ังต่อไป ให้ระบุช่ือ (เอกสารภาษาไทย) หรือนามสกุล 

(เอกสารภาษาองักฤษ) ของผูเ้ขียนคนถดัไปจนกระทัง่สามารถเห็นความแตกต่าง
ของทั้ง 2 ฉบบัได้ แล้วตามด้วย “และคณะ” (เอกสารภาษาไทย) หรือ “et al.” 
(เอกสารภาษาองักฤษ) เช่น 
 
กรณย่ีอหน้าเดียวกนั 

วอคเกอร์, ซู, ซิง, และคณะ (Walker, Soo, Sing, et al., 2012) และวอค
เกอร์, ซู, วิง, และคณะ (Walker, Soo, Wing, et al., 2012) กล่าววา่ ... วอคเกอร์, ซู, 
วิง, และคณะ(Walker, Soo, Wing, et al.) ยงัพบวา่ ... วอคเกอร์, ซู, ซิง, และคณะ 
(Walker, Soo, Sing, et al.) ไดร้ายงานวา่ … 

 
กรณต่ีางย่อหน้ากนั 

วอคเกอร์, ซู, ซิง, และคณะ (Walker, Soo, Sing, et al., 2012) ไดร้ายงาน 
วา่ ...   

วอคเกอร์, ซู, วงิ, และคณะ (Walker, Soo, Wing, et al., 2012) ไดร้ายงาน 
วา่ ... 

 
 3. กรณีผู้เขียนเป็นกลุ่ม องค์กร สมาคม สถาบัน หน่วยงาน หรือ คณะท างาน ให้ระบุ 
ช่ือเต็มทุกคร้ังท่ีอา้งอิง ยกเวน้ในกรณีท่ีมีช่ือยอ่ท่ีใช้เป็นทางการ ให้ระบุช่ือเต็มพร้อมช่ือยอ่ในการ
อา้งอิงคร้ังแรก ส าหรับคร้ังต่อไปใหใ้ชช่ื้อยอ่ได ้เช่น 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (2550) หรือ (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 
2550) 

(National Institute of Mental Health [NIMH], 2012) (อา้งคร้ังแรก)  
(NIMH, 2012) (อา้งคร้ังต่อไป) 

 
4. กรณผู้ีเขียนมีช่ือ (เอกสารภาษาไทย) หรือนามสกุล (เอกสารภาษาอังกฤษ) เหมือนกันใน

เอกสาร 2 ฉบับขึน้ไป เช่น  
(สมชาย ดีเลิศ, 2555; สมชาย ใจดีและสมชาย มากมี, 2555; Luce, R. D., 2012; Luce, R. 

D., & Luce, P. A., 2012)  
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ใหร้ะบุช่ือตน้ของผูเ้ขียนคนแรกตามดว้ยนามสกุล (เอกสารภาษาไทย) หรือค ายอ่ของช่ือตน้
และช่ือกลางของผูเ้ขียนคนแรกตามดว้ยนามสกุล (เอกสารภาษาองักฤษ) เช่น  

จากการศึกษาท่ีผ่านมา ได้ท าการทบทวนงานวิจัยของสมชาย ดีเลิศ 
(2555) และสมชาย ใจดีและสมชาย (2555)  

 
จากการศึกษาท่ีผ่านมา ไดท้  าการทบทวนงานวิจยัของอาร์ ดี ลูซ (R. D., 

Luce, 2012) และอาร์ ดี ลูซและลูซ (R. D., Luce, & Luce, 2012)  
 

 5. กรณทีีไ่ม่มีช่ือผู้เขียนหรือไม่ประสงค์ออกนาม รวมทั้งเอกสารทางกฎหมาย ในกรณีท่ีไม่มี
ช่ือผูเ้ขียน ให้ระบุช่ือเร่ือง 2-3 ค าแรกหรือช่ือเร่ืองเต็มถ้าช่ือเร่ืองนั้นสั้ นๆ ภายในเคร่ืองหมาย
อญัประกาศ (“ ”) และตามดว้ยปีท่ีพิมพ ์ถ้าเป็นช่ือของหนังสือ แผ่นพบั ใบปลิว รายงาน หรือ
หนังสือรายคาบ ให้พิมพ์ด้วยอกัษรตวัเอน แล้วตามด้วยปีท่ีพิมพ์ ถ้าเป็นกรณีลบัเฉพาะหรือไม่
ประสงคอ์อกนาม ให้ใช ้ค  าวา่ “ไม่ประสงคอ์อกนาม” หรือ “Anonymous” แลว้ตามดว้ยปีท่ีพิมพ ์
เช่น  
  ในการดูแลอยา่งอิสระ (“Study Finds,” 2012)  

ในการดูแล (“การพยาบาล,” 2555) 
  หนงัสือ คอลเลจ บาว ซีเนียร์ (College Bound Seniors, 2012) 
  หนงัสือ การพยาบาล (2555) 
  มีรายงานเก่ียวกบั ... (Anonymous, 2012)  

มีรายงานเก่ียวกบั ... (ไม่ประสงคอ์อกนาม, 2555) 
 

กรณเีอกสารทางกฎหมาย เช่น เอกสารท่ีใชใ้นกรณีท่ีข้ึนศาล (court cases)ให้ระบุช่ือคู่กรณี
โดยพิมพด์ว้ยอกัษรตวัเอนแลว้ตามดว้ยปีท่ีตดัสิน ถา้มี 2 ปี หรือมากกวา่ 2 ปีท่ีตดัสิน ให้เขียนมาทุกปี 
เช่น  

(Lessard v. Schmidt, 2012) 
เลสสาด วี. ชมิดท์ (Lessard v. Schmidt, 2004/2012) 
 

กรณีพระราชบัญญัติ กฏข้อบังคับ (statutes) ให้ระบุช่ือพระราชบญัญติั กฏขอ้บงัคบัแลว้
ตามดว้ยปีท่ีออกพระราชบญัญติั กฏขอ้บงัคบันั้น เช่น  

Mental Health Systems Act (2012) 
Mental Health Systems Act of 2012 
พระราชบญัญติัการสูบบุหร่ี (2555) 
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กรณีเอกสารที่เกี่ยวกับกฏหมาย (legislation) ให้ระบุช่ือของกฏหมายหรือตัวย่อรหัส
หมายเลขโดยพิมพด์ว้ยอกัษรตวัเอียงแลว้ตามดว้ยปีท่ีออกกฏหมาย เช่น 

RU486: The Import Ban (2012) 
(RU486: The Import Ban, 2012) 
กม486: การห้ามน าเข้า (2555) 
 

กรณีเอกสารที่เป็นสิทธิบัตร (patents) ให้ระบุหมายเลขของสิทธิบตัรและปีท่ีจดสิทธิบตัร 
เช่น 

สิทธิบตัรหุ่นยนต ์หมายเลข 123 (2555) 
(U.S. Patent No. 123,445, 1988) 
 

  6. การอ้างเอกสารมากกว่า 1 ฉบับขึน้ไปในวงเลบ็เดียวกนั  
กรณีที่มีผู้เขียนคนเดียวกัน เขียนปีที่แตกต่างกัน ให้ใส่ช่ือ (เอกสารภาษาไทย) 

หรือนามสกุล (เอกสารภาษาองักฤษ) แลว้ตามดว้ยการเรียงล าดบัปีท่ีพิมพจ์ากนอ้ยไปหามาก และใส่ 
“ก าลงัรอตีพิมพ”์ (เอกสารภาษาไทย) หรือ “in press” (เอกสารภาษาองักฤษ) เป็นล าดบัสุดทา้ย เช่น 

 จากการทบทวนงานวจิยั (บุษย,์ 2550, 2555, ก าลงัรอตีพิมพ)์ พบวา่ ... 
 

จากการทบทวนงานวิจยัของอีเด็ลลีนและไวน์เบอร์เกอร์ (Edeline & 
Weinberger, 2001, 2008, 2012, in press) พบวา่ ... 

 
  กรณีมีผู้เขียน 1 คน และพิมพ์ในปีเดียวกัน ให้ใส่ส่วนท่ีต่อทา้ยค า (suffixes) ก, ข, 
ค, …  (เอกสารภาษาไทย) หรือ a, b, c, … (เอกสารภาษาองักฤษ) หลงัปีท่ีพิมพ ์เช่น 

จากการทบทวนงานวิจยั (บุษย,์ 2555ก, 2555ข, ก าลงัรอตีพิมพ-์ก, ก าลงั
รอตีพิมพ-์ข) พบวา่ … 

 
จากการทบทวนงานวิจยัของอีเด็ลลีนและไวน์เบอร์เกอร์ (Edeline & 

Weinberger, 2005a, 2005b, 2012, in press-a, in press-b) พบวา่ … 
 

กรณีการอ้างเอกสารหลายฉบับโดยผู้เขียนหลายคนในวงเล็บเดียวกัน  ให้
เรียงล าดับตามตัวอักษรก่อน-หลังและแยกระหว่างผู ้เ ขียนโดยใช้เคร่ืองหมายอัฒภาค “;” 
(semicolons) เช่น 
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จากการทบทวนงานวิจยั (Berger, 2005a, 2005b; Singh, 2012, in press-a, 
in press-b; Weinberg, 2010) พบวา่ … 
 

จากการทบทวนงานวิจยั (กรณ์, 2555; บุษย,์ 2555ก, 2555ข; Alan, 2012; 
Alice, 2011; Aristotle, 2009) พบวา่ … 

 
กรณีอ้างอิงเอกสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษในวงเล็บเดียวกัน ให้อา้งเอกสาร

ภาษาไทยใหห้มดก่อนแลว้ตามดว้ยเอกสารภาษาองักฤษ โดยเรียงตามล าดบัตวัอกัษรเช่นกนั เช่น 
จากการทบทวนงานวิจยั (กรณ์, 2555; บุษย,์ 2555ก, 2555ข; Alan, 2012; 

Alice, 2011; Singh, 2012) พบวา่ ...  
 
  กรณทีีต้่องการเน้นการอ้างอิงเนื้อหาจากเอกสารหลักหรือเอกสารที่ส าคัญและตรง
ประเด็นทีสุ่ด (major citation)ใหเ้ห็นชดัจากเอกสารรองในวงเล็บ ใหอ้า้งเอกสารหลกัก่อน จากนั้น
ให้ใส่ค าวา่ โปรดดู หรือ see also หนา้เอกสารรองโดยใส่หนา้ช่ือผูเ้ขียน (เอกสารภาษาไทย) หรือ 
นามสกุล (เอกสารภาษาองักฤษ) โดยเรียงตามล าดบัตวัอกัษรเช่นกนั เช่น 

จากการทบทวนงานวิจยั (กรณ์, 2555; โปรดดู บุษย ,์ 2555ก, 2555ข; 
Alan, 2012; Alice, 2011; Singh, 2012)  

 
จากการทบทวนงานวจิยั (Minor, 2012; see also Alice, 2011; Singh, 2012)  

 

 7. กรณีที่อ้างตามผู้เขียนคนอื่น ไม่ได้อ้างโดยตรงจากต้นฉบับ (secondary sources)  
ใชก้รณีท่ีไม่มีการตีพิมพเ์อกสารดงักล่าวแลว้ (out of print) ไม่สามารถหาตน้ฉบบัเอกสารนั้นได ้
หรือไม่มีฉบบัท่ีตีพิมพภ์าษาองักฤษหรือภาษาไทย และผูเ้ขียนไม่ไดอ่้านตน้ฉบบัเอกสารดงักล่าว
จริง เช่น ถา้งานเขียนของบุษยมี์การอา้งอิงในงานเขียนของกรณ์และผูเ้ขียนไม่ไดอ่้านงานเขียนของ
บุษยโ์ดยตรง ให้เขียนอา้งอิงในเน้ือหาโดยใช ้“อา้งตาม” (เอกสารภาษาไทย) หรือ “as cited in” 
(เอกสารภาษาองักฤษ) และไม่ควรอา้งเกิน 5 อา้งอิงในการเขียนรายงาน/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  
1 เล่ม เช่น  

การศึกษาของบุษย ์(อา้งตามกรณ์, 2555) 
ดนตรีมีผลต่อการลดปวดในทารกท่ีเจาะส้นเทา้ (บุษยอ์า้งตามกรณ์, 2555) 
การศึกษาของไซเดนเบิร์กและแมคคลีแลนด ์(Seidenberg & McClelland as cited  

in Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 2012) 
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 8. กรณีเอกสารที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้พิมพ์ช่ือ (เอกสารภาษาไทย) หรือ นามสกุล 
(เอกสารภาษาองักฤษ) ของผูเ้ขียนแลว้ตามดว้ย “ม.ป.ป.” (ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ;์ เอกสารภาษาไทย) 
หรือ “n.d.” (no date; เอกสารภาษาองักฤษ) ถา้เป็นเอกสารงานเขียนท่ีคลาสสิก (classical works)  
ท่ีเก่ามากและมีการแปล ให้พิมพ์ค  าว่า “trans.” ตามด้วยปีท่ีแปลเอกสารนั้น ถ้าทราบปีท่ีพิมพ์
เอกสารนั้นคร้ังแรก ใหใ้ส่ปีท่ีพิมพค์ร้ังแรกคัน่ดว้ยเคร่ืองหมายทบั (/) และตามดว้ยปีท่ีแปลเอกสารนั้น 
เช่น 
  บุษย ์(ม.ป.ป.) รายงานวา่ ... 
  ดนตรีมีผลต่อการลดปวดในทารก (บุษย,์ ม.ป.ป.)  

บอนด ์(Bond, n.d.) พบวา่ ... 
นกัปรัชญาชาวกรีก (Aristotle, trans. 1931) กล่าววา่ ... 

  เจมส์ (James, 1890/1983) กล่าววา่ ... 
 

 กรณีเอกสารท่ีเป็นงานเขียนของกรีกหรือโรมนัโบราณหรือเอกสารทางศาสนา คมัภีร์ 
ใหอ้า้งอิง version ในเน้ือหาคร้ังแรก ถา้เป็นส่วนหน่ึงของงานเขียน เช่น หนงัสือ บท ตอนหน่ึงของ
บทกว ีบรรทดั ใหเ้รียงตามคร้ังท่ีพิมพ ์เช่น 
  1 Cor. 13:1 (Revised Standard Version) 
  (Qur’an 5:3-4) 
 

  9. กรณีอ้างอิงจากการส่ือสารเป็นการส่วนตัว (personal communications) เช่น จดหมาย
ส่วนตัว บันทึกข้อความ อีเมล์ การสนทนาส่วนตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์  
เป็นตน้ ให้ระบุช่ือและนามสกุล (เอกสารภาษาไทย) หรือค าย่อของช่ือตน้และช่ือกลางของผูเ้ขียน
ตามดว้ยนามสกุล (เอกสารภาษาองักฤษ) แลว้ตามดว้ยค าว่า “การส่ือสารเป็นการส่วนตวั” และ 
วนั เดือน ปี ท่ีส่ือสารจริง (เอกสารภาษาไทย) หรือ “personal communication” และเดือน วนั ปี  
ท่ีส่ือสารจริง (เอกสารภาษาองักฤษ)  
 

 กรณกีารส่ือสารเป็นการส่วนตัว เช่น 
บุษย ์จนัทรา (การส่ือสารเป็นการส่วนตวั, 1 มกราคม 2555) ใหค้วามเห็นวา่ ... 
ในการประชุมเก่ียวกบัการพยาบาลทารกแรกเกิด (บุษย ์จนัทรา, การส่ือสารเป็น

การส่วนตวั, 1 มกราคม 2555) ไดใ้หข้อ้คิดเห็นวา่ ... 
ที เค ลุทส์ (T. K. Lutes, personal communication, April 18, 2012) พดูวา่ ... 
 

 กรณจีดหมาย เช่น 
(Allport, G. W., 1930-1967, Allport to E. G. Boring, March 1, 1939) 
(Allport, G. W., 1930-1967, E. G. Boring to Allport, December 26, 1937) 
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 10. กรณอ้ีางองิบันทกึเสียงดนตรี (music recording CD) 
  ให้ใส่ช่ือ (ภาษาไทย) หรือนามสกุล (ภาษาองักฤษ) ของผูร้้องเพลง ปี พ.ศ. หรือ 
ค.ศ. ตามดว้ยดา้น (side) และช่ือวงดนตรี (band) หรือเพลงท่ี (track number) เช่น 

การฟังเพลงท่ีมีช่ือวา่ “Shadow and the Frame” สามารถลดปวดได ้(Iang, 2008, 
track 10) 

เพลงท่ีมีช่ือวา่ “นกกาเหวา่” สามารถกล่อมทารกใหห้ลบัได ้(เจริญใจ, 2530,  
เพลงท่ี 5) 

เพลง รอยเทา้บนผนืทราย เป็นเพลงท่ีนิยมมากสมยัหน่ึง (วชิยั, 2527, หนา้ 1  
วงพิงคแ์พนเตอร์)  
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ตาราง 1  
รูปแบบการอ้างอิงในเนือ้หา 
 

ชนิดของการอา้งอิง      กรณีการอา้งอิงผูเ้ขียนนอกวงเล็บ        กรณีการอา้งอิงผูเ้ขียนในวงเล็บ 
         การอา้งอิงคร้ังแรก                 การอา้งอิงคร้ังต่อไป        การอา้งอิงคร้ังแรก         การอา้งอิงคร้ังต่อไป 
 
ผูเ้ขียน 1 คน  สมชาย (2555)                 สมชาย (2555)  (สมชาย, 2555)           (สมชาย, 2555) 
   Sing (2012)                 Sing (2012)  (Sing, 2012)           (Sing, 2012)   
 

ผูเ้ขียน 2 คน  สมชายและสมหญิง (2555)          สมชายและสมหญิง (2555) (สมชายและสมหญิง, 2555)  (สมชายและสมหญิง, 2555)
   Sing and Sang (2012)           Sing and Sang (2012) (Sing & Sang, 2012)   (Sing & Sang, 2012) 
 

ผูเ้ขียน 3 คน  สมชาย, สมหญิง, และสมลกัษณ์ (2555) สมชายและคณะ (2555) (สมชาย, สมหญิง, และสมลกัษณ์, 2555)  (สมชายและคณะ, 2555)  
   Sing, Sang, and Song (2012)          Sing et al. (2012)  (Sing, Sang, & Song, 2012)  (Sing et al., 2012) 
 

ผูเ้ขียน 4 คน  สมชาย, สมหญิง, สมลกัษณ์,          สมชายและคณะ (2555) (สมชาย, สมหญิง, สมลกัษณ์,  (สมชายและคณะ, 2555)  
    และสมหมาย (2555)    และสมหมาย, 2555) 

   Sing, Sang, Song, and Sung (2012)       Sing et al. (2012)  (Sing, Sang, Song, & Sung, 2012) (Sing et al., 2012) 
 

ผูเ้ขียน 5 คน  สมชาย, สมหญิง, สมลกัษณ์, กร,          สมชายและคณะ (2555) (สมชาย, สมหญิง, สมลกัษณ์, กร,  (สมชายและคณะ, 2555)  
   และสมหมาย (2555)           และสมหมาย, 2555) 

   Sing, Sang, Song, Gone, and Sung (2012)        Sing et al. (2012)  (Sing, Sang, Song, Gone, & Sung, 2012) (Sing et al., 2012) 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
 
ชนิดของการอา้งอิง      กรณีการอา้งอิงผูเ้ขียนนอกวงเล็บ        กรณีการอา้งอิงผูเ้ขียนในวงเล็บ 
         การอา้งอิงคร้ังแรก         การอา้งอิงคร้ังต่อไป       การอา้งอิงคร้ังแรก         การอา้งอิงคร้ังต่อไป 
 
ผูเ้ขียน 6 คนหรือมากกวา่ สมชายและคณะ (2555)   สมชายและคณะ (2555) (สมชายและคณะ, 2555)   (สมชายและคณะ, 2555)  
   6 คน     Sing et al. (2012)   Sing et al. (2012) (Sing et al., 2012)   (Sing et al., 2012) 
 
กลุ่ม (มีตวัยอ่)  National Institute of Mental Health NIMH (2012)  (National Institute of Mental Health (NIMH, 2012) 
      (NIMH, 2012)          [NIMH], 2012) 
 
กลุ่ม (ไม่มีตวัยอ่)  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (2555)  มหาวทิยาลยั  (มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2555)  (มหาวทิยาลยั 
           สงขลานครินทร์ (2555)         สงขลานครินทร์, 2555) 
   Prince of Songkla University (2012) Prince of Songkla  (Prince of Songkla University, 2012)  (Prince of Songkla  
              University (2012)          University, 2012) 
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การเขยีนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างองิ 
 

ผศ.ดร. วันธณ ี วิรุฬห์พานิช 
การเขียนบรรณานุกรม และเอกสารอา้งอิงเป็นการเขียนเอกสารอา้งอิงทา้ยเล่ม เพื่อบอก

กล่าวแหล่งท่ีมาของขอ้ความ แนวคิด หรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขียนน ามาใช้ประกอบในการเขียน
เพื่อให้งานเขียนหรืองานวิจยันั้นมีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน นอกจากน้ีเป็นการช่วยให้ผูอ่้านสามารถ
ติดตามท่ีมาของเอกสารท่ีใช้อา้งอิง รวมทั้งเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลหรือสถาบนัผูเ้ป็นเจา้ของ
หลักฐาน การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มอาจเขียนเป็นรายการบรรณานุกรม หรือรายการ
เอกสารอา้งอิงข้ึนอยูก่บัการก าหนดของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ โดยยดึหลกัการอา้งอิงดงัน้ี  

บรรณานุกรม เป็นการรวบรวมเอกสารอา้งอิงทั้งหมดท่ีผูเ้ขียนได้ใช้อา้งอิงทั้งในเน้ือหา
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัถา้หากผูเ้ขียนพิจารณาว่าเอกสารเหล่านั้นมีความเก่ียวขอ้งกบั
งานวิจยั และเป็นประโยชน์ ดงันั้นจ านวนรายการเอกสารท่ีอา้งอิงในส่วนทา้ยเล่มอาจมีมากกว่า
จ านวนท่ีถูกอา้งอิงไวใ้นส่วนเน้ือหา 

เอกสารอา้งอิง เป็นการรวบรวมเอกสารอา้งอิงเฉพาะรายการท่ีถูกอา้งอิงในส่วนเน้ือหา
เท่านั้น ดงันั้นจ านวนรายการอา้งอิงในส่วนทา้ยตอ้งมีจ านวนเท่ากบัจ านวนรายการท่ีถูกอา้งอิงใน
ส่วนของเน้ือหา    

ส าหรับการเขียนเอกสารอ้างอิงในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ก าหนดใหเ้ขียนค าวา่ “เอกสารอา้งอิง” ไวต้รงกลางหนา้กระดาษ และ
ใหเ้ขียนอา้งอิงเอกสารเฉพาะท่ีใชอ้า้งในเน้ือหาเท่านั้น ส าหรับการอา้งอิงเอกสารในการท ารายงาน
ใหใ้ชค้  าวา่ “เอกสารอา้งอิง” ในกรณีท่ีผูเ้ขียนอา้งอิงเอกสารท่ีปรากฏในรายงานเท่านั้น แต่ในกรณีท่ี
ผูเ้ขียนอ้างอิงเอกสารทั้งท่ีปรากฏในเน้ือหา และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจยั ให้เขียนค าว่า  
“บรรณานุกรม” ไวต้รงกลางหนา้กระดาษ ส าหรับแบบแผนการเขียนเอกสารอา้งอิงนั้นใชรู้ปแบบ
การเขียนของสมาคมจิตแพทยแ์ห่งสหรัฐอเมริกา ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่คร้ังท่ี 6 ปี ค.ศ. 2010 หรือท่ี
เรียกวา่ The American Psychological Association (APA Style) (American Psychological Association, 
2010) ดงัน้ี 
 

หลกัการเขียนบรรณานุกรม 
1. พิมพค์  าวา่เอกสารอา้งอิง หรือบรรณานุกรมไวก้ลางหนา้กระดาษ 

2. เรียงล าดับรายการเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วยเอกสารอ้างอิง
ภาษาองักฤษ 

3. การเรียงล าดบัเอกสารอา้งอิงทั้งหมด ใหเ้รียงล าดบัตามตวัอกัษร
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               3.1 ในกรณีท่ีอา้งอิงผูแ้ต่งคนเดียวกนัแต่มีงานวิจยัหลายเร่ือง และตีพิมพใ์นคนละปี 
ใหเ้รียงล าดบัเอกสารอา้งอิง โดยใชปี้ท่ีตีพิมพก่์อน และตามดว้ยปีท่ีตีพิมพใ์นปีถดัไป เช่น 

วนัธณี วรุิฬห์พานิช, และบุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ. (2553). 
วนัธณี วรุิฬห์พานิช, และบุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ. (2555). 
Hewlett, L. S. (1996). 
Hewlett, L. S. (1999). 
Cabading, J. R., & Wright, K. (2000). 
Cabading, J. R., & Wright, K. (2001). 

             

            3.2 ถ้างานวิจยันั้นตีพิมพ์ในปีเดียวกนั ให้ใช้ตวัอกัษรภาษาไทย (ก, ข, ค) หรือตวัอกัษร
ภาษาองักฤษตวัเล็ก (a, b, c) วางขา้งหลงัปีท่ีตีพิมพ์ภายในวงเล็บ และให้เรียงล าดบัช่ือเร่ือง
ตามล าดบัตวัอกัษร (ส าหรับภาษาองักฤษ ไม่รวม A และ The) เช่น 

 ช่อลดา พนัธุเสนา. (2535ก).  
 ช่อลดา พนัธุเสนา. (2535ข).  
 Baheti, J. R. (2001a).  
 Baheti, J. R. (2001b).  
 

      3.3 ในกรณีท่ีอา้งอิงผูแ้ต่งคนเดียวกนัหลายคร้ัง แต่มีงานวิจยัร่วมกบัคนอ่ืน ให้เร่ิมท่ีผูว้ิจยั 
คนเดียวก่อน แลว้ตามดว้ยเอกสารอา้งอิงท่ีร่วมกบัคนอ่ืน เช่น 

วนัธณี วรุิฬห์พานิช. (2553). 
วนัธณี วรุิฬห์พานิช, และบุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ. (2555). 
Alleyne, R. L. (2001). 
Alleyne, R. L., & Evans, A. J. (1999). 
 

     3.4 ในกรณีท่ีผูแ้ต่งคนแรกเป็นคนเดียวกนั และมีงานวิจยัร่วมกับคนท่ีสอง และท่ีสาม 
ท่ีแตกต่างกนั ใหเ้ร่ิมท่ีผูว้จิยัคนแรกก่อนแลว้เรียงล าดบัผูว้จิยัคนถดัมาตามล าดบัตวัอกัษร เช่น 

วนัธณี วรุิฬห์พานิช, บุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ, และวภิา แซ่เซ้ีย. (2555). 
วนัธณี วรุิฬห์พานิช, บุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ, และอรวรรณ ดีแกว้. (2555). 

                     Gosling, J. R., Jerald, K., & Belfar, S. F. (2001). 
  Gosling, J. R., & Tevlin, D. F. (1996). 
  Hayward, D., Firsching, A., & Brown, J. (1999). 
  Hayward, D., Firsching, A., & Smigel, J. (1999). 
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      3.5 ในกรณีท่ีอ้างอิงผู ้แต่งท่ีมีนามสกุลเหมือนกันแต่มีช่ือต่างกันในหลายงานวิจัย  
ใหเ้รียงล าดบัช่ือตวัแรกตามล าดบัตวัอกัษร เช่น 

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

3.6 ในกรณีท่ีผูแ้ต่งท่ีเป็นองค์กร เช่น สถาบัน บริษัท หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
โครงการต่าง ๆ ฯลฯ ให้ใช้ช่ือเฉพาะท่ีเป็นช่ือเต็มของหน่วยงาน สถาบนั ฯลฯไม่ใชช่ื้อย่อ เช่น 
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนไม่ใช่ กพ หรือ American Phychological Association ไม่ใช่ APA 
เป็นต้น และให้ข้ึนต้นหน่วยงานหลักก่อนหน่วยงานย่อย แล้วคั่นด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,)  
ตามดว้ยระดบัหน่วยงานนั้น ๆ แลว้ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 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 

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. การอ้างอิงเอกสารหรืองานวิจยัท่ีถูกเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic sources) ปัจจุบนัการเผยแพร่เอกสาร และผลงานทางวิชาการสามารถส่งผา่นไดห้ลายทาง
และหลายรูปแบบเพื่อให้ผูอ่้านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัและฉับไว ส าหรับช่องทางท่ีนิยมส่ง
เอกสารกันอย่างแพร่หลาย คือ ส่งผ่านทาง World Wide Web เอกสารท่ีออกเผยแพร่ทาง 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความจากวารสารต่างๆ จดหมายแจ้งข่าว (Newsletter) 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รายงานจากหน่วยงานของรัฐบาล รายงานจากหน่วยงานเอกชนหรือ
แม้กระทัง่ดนตรีนาฏศิลป์ เป็นต้น ส าหรับแบบแผนการเขียนอ้างอิงเอกสารท่ีเผยแพร่ทาง 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะประกอบดว้ย ช่ือ นามสกุลผูเ้ขียน ช่ือเร่ืองหรือค าอธิบายส่ิงตีพิมพ์เผยแพร่ 
(document title or description) และจะตอ้งระบุสถานท่ีของแหล่งขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต (in Internet 
terms หรือ a uniform resource locator: URL) ดงัน้ี 
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 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. Retrieved from URL 
ช่ือ นามสกุลคนท่ี 1, ช่ือ นามสกุลคนท่ี 2, และช่ือ นามสกุลคนท่ี 3. (2556). ช่ือเร่ือง. ช่ือ

วารสาร, ปีท่ี/เล่มท่ี, หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย. คน้จาก URL 
 

ในกรณีท่ีเอกสาร หรืองานวิจยัถูกเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านระบบ DOI  
(digital object identifiers) ซ่ึงระบบน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเก็บรักษาขอ้มูลตน้ฉบบั และสถานท่ีของ
แหล่งขอ้มูลท่ีถูกเผยแพร่เอกสารในอินเตอร์เน็ตเอาไวต้ลอดโดยไม่เปล่ียนแปลง ดงันั้นผูอ่้านจะได้
เอกสาร และสถานท่ีบนอินเตอร์เน็ตท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงเราสามารถสังเกตได้ว่าเอกสารถูกเผยแพร่ผ่าน
ระบบ DOI หรือไม่ไดจ้ากการระบุค าวา่ doi ในหนา้ 1 ดา้นมุมขวามือ ใกลก้บัค าวา่ copyright หรือ
บางคร้ัง doi อาจถูกซ่อนอยูใ่นฐานขอ้มูล CrossRef  หรือ PubMed เป็นตน้ ดงันั้นจะตอ้งคลิกไปดู
ดว้ยวา่เอกสารน้ีถูกเผยแพร่ผา่นระบบ DOI หรือไม่ เพื่อจะไดเ้ขียนอา้งอิงตามรูปแบบท่ีถูกตอ้ง 

ส าหรับแบบแผนการเขียนจะตอ้งระบุค าว่า doi ในล าดบัสุดทา้ยของบรรณานุกรมและ 
ไม่ตอ้งระบุสถานท่ีของแหล่งขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต (in Internet terms หรือ a uniform resource 
locator: URL)  

แบบแผนการเขียน 
กรณบีรรณานุกรมเป็นหนังสือ    

Author, A. A. (2006). Title of work. doi:xxxxx 
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). doi:xxxxxxxx 
กรณบีรรณานุกรมเป็นบทความวารสาร  

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2002). Title of article. Title of 
Periodical, xx, pp-pp. doi: xx.xxxxxxxxx 

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

http://www.apa.org/monitor/oct00/workplace.html
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        7.   ทา้ยสุดของแต่ละรายการเอกสารอา้งอิงให้ลงทา้ยดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) ยกเวน้
รายการเอกสารท่ีสืบคน้จากอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 
 

การเขียนรายการบรรณานุกรมทีเ่ป็นหนังสือ/ต ารา 
 หนงัสือหรือต าราเป็นเอกสาร หรือหนงัสืออา้งอิง (encyclopedias, dictionaries) ท่ีมีการเยบ็เล่ม
สมบูรณ์ อาจมีผูเ้ขียน 1 คน หรือมากกว่า หรืออาจเป็นในรูปแบบบรรณาธิการรวบรวมหนังสือ 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการเขียนอา้งอิงประกอบดว้ย ช่ือผูแ้ต่ง หรือบรรณาธิการ ปีท่ีพิมพ์ ช่ือหนงัสือ คร้ังท่ี
พิมพ ์ในกรณีท่ีตีพิมพม์ากกว่า 1 คร้ัง สถานท่ีพิมพ ์ส านกัพิมพ ์ในกรณีท่ีหนงัสือ/ต ารา ไดรั้บการ
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต จะตอ้งระบุสถานท่ีของแหล่งขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต (URL) และในกรณีท่ี
อา้งอิงโดยผ่านระบบ DOI จะตอ้งระบุ doi ในล าดบัสุดทา้ยของบรรณานุกรม หลกัการเขียน
โดยทัว่ไป ดงัน้ี  

1. การเขียนช่ือผู้แต่ง (author or editor) 
1.1 ช่ือผู้แต่งคนเดียว 

           ในกรณีท่ีผูแ้ต่งชาวไทยท่ีเป็นสามญัชน ให้เขียนเฉพาะช่ือและนามสกุลไม่ตอ้งระบุ
ต าแหน่งทางวชิาการ  คุณวฒิุ หรืออาชีพใด ๆ ทั้งส้ิน เช่น   

                            ประเวศ วะสี.  
 

          ในกรณีท่ีผูเ้ขียนเป็นชาวต่างประเทศ ให้เร่ิมตน้เขียนนามสกุล ตามดว้ยเคร่ืองหมาย
จุลภาค (,)  เวน้หน่ึงวรรค ตามดว้ยตวัอกัษรยอ่ของช่ือตน้แลว้ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เวน้หน่ึง
วรรคตามดว้ยอกัษรยอ่ของช่ือกลาง (ถา้มี) แลว้ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เช่น  
   Anthony A. Hains   เขียนเป็น   Hains, A. A.  
 

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

มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั., พระบาทสมเด็จพระ. 
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
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ตวัอกัษรยอ่ของช่ือตน้แลว้ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เวน้หน่ึงวรรคตามดว้ยช่ืออยูใ่นวงเล็บเหล่ียม 
แลว้ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เช่น  

  Janet, P. [Paul].  
  Janet, P. [Pierre].  
ในกรณีท่ีช่ือผูเ้ขียนมีเคร่ืองหมายยติภงัค ์(hyphen) คัน่ระหวา่งช่ือตน้ ใหค้งเคร่ืองหมาย   

ยติภงัคร์ะหวา่งอกัษรตวัแรกของช่ือตน้ไว ้และใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) หลงัอกัษรตวัแรกของ
ช่ือตน้ เช่น 

  Jean-Baptiste Lamour    เป็น Lamour, J.-B 
 

1.2 ผู้แต่ง 2 คน 
ผูแ้ต่งชาวไทย ใหเ้ร่ิมดว้ย  ช่ือ นามสกุล ผูแ้ต่งคนท่ี 1 ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 

เวน้หน่ึงวรรค ตามด้วย “และ” แล้วตามด้วย ช่ือ นามสกุลของผูแ้ต่งคนท่ี 2 และใส่เคร่ืองหมาย
มหพัภาค (.) หลงัช่ือคนท่ี 2  
   ปรีชา จ  าปารัตน์, และไพศาล ชยัมงคล. 
 

ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ  ใหเ้ร่ิมดว้ย นามสกุล ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน้หน่ึง
วรรค ตามด้วยตวัอกัษรย่อของช่ือตน้ ช่ือกลาง (ถ้ามี) แล้วใส่เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) ตามด้วย
เคร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน้หน่ึงวรรค ตามด้วยเคร่ืองหมาย “&” แล้วเวน้หน่ึงวรรค ตามด้วย
นามสกุลคนท่ี 2 แลว้ใส่เคร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน้หน่ึงวรรค ตามดว้ยอกัษรยอ่ของช่ือ ตน้ ช่ือกลาง 
(ถา้มี) แลว้ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เช่น 

  Beck, C., & Sales, B. D.  
 

    1.3 ผู้แต่ง 3-7 คน 
       ผูแ้ต่งชาวไทย ใช้ช่ือ นามสกุลของผูแ้ต่งทุกคน ใช้เคร่ืองหมายจุลภาค(,) คัน่ระหว่าง 
ผูแ้ต่งแต่ละคนและใชค้  าวา่ “และ” หนา้ผูแ้ต่งคนสุดทา้ย ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.)  
    ประไพ สุขศรี, วนิดา กอปร์กุล, และปราณี ไพบูลย.์ 
  วนัธณี วรุิฬห์พานิช, บุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ, ปิยะนุช จิตตนูนท,์ เพลินพิศ   

ฐานิวฒันานนท,์ วภิา แซ่เซ้ีย, โสเพญ็ ชูนวล, และอรวรรณ หนูแกว้. 
       ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ให้เร่ิมด้วยนามสกุล ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน้หน่ึง
วรรค ตามดว้ยตวัอกัษรยอ่ของช่ือตน้แลว้ใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค(,) 
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แลว้เวน้หน่ึงวรรค ตามด้วยนามสกุล ช่ือของผูแ้ต่งทุกคน และให้ใช้เคร่ืองหมาย “&” หน้าผูแ้ต่ง 
คนสุดทา้ย ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.)  
เช่น 

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

 

    1.4  ผู้แต่งเท่ากบัหรือมากกว่า 8 คน 
                ผูแ้ต่งชาวไทย ใชช่ื้อ นามสกุลผูแ้ต่ง 6 คนแรก ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) และ
จุลภาค (,) ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหัพภาคสามจุด (...) และต่อด้วยช่ือ นามสกุลผูแ้ต่งคนสุดทา้ย  
ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เช่น 

วนัธณี วรุิฬห์พานิช, บุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ, ปิยะนุช จิตตนูนท,์ เพลินพิศ ฐานิวฒันานนท,์ 
วภิา แซ่เซ้ีย, โสเพญ็ ชูนวล.,...ฮสัณาฐ ์โตะ๊พา. 

 

       ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ให้เร่ิมดว้ยนามสกุล ตวัอกัษรยอ่ของช่ือตน้ของผูแ้ต่ง 6 คนแรก  
ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) และจุลภาค (,) ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาคสามจุด (...) และต่อ
ดว้ยนามสกุลผูแ้ต่งคนสุดทา้ย ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.)  เช่น 
  Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C.,  

 Asgaard, G.,…Botros, N. 
 

   1.5 กรณีหนังสือทีม่ีเฉพาะบรรณาธิการ (edited book)  
      ในกรณีท่ีมีบรรณาธิการคนเดียว ให้ระบุค าวา่ (บรรณาธิการ) ส าหรับภาษาไทย หรือ 

(Ed.) หลงันามสกุล ส าหรับภาษาองักฤษ แต่ถา้มีบรรณาธิการหลายคนให้ระบุค าวา่ (บรรณาธิการ) 
ส าหรับภาษาไทย หรือ (Eds.) ส าหรับหนงัสือภาษาองักฤษ แลว้ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 
เช่น 

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

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

   1.6 กรณีทีไ่ม่ปรากฏช่ือผู้แต่งหรือบรรณาธิการ  
      ใหใ้ชช่ื้อเร่ืองโดยพิมพเ์ป็น ตัวเอียง แทนผูแ้ต่ง แลว้ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 

เช่น 

  ข้อคิดไทย. 
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.).  
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 2. การเขียนปีทีพ่มิพ์ (date of publication) 
     2.1 เขียนปีท่ีพิมพ ์พ.ศ. หรือ ค.ศ.ไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ ต่อจากช่ือผูแ้ต่ง ตามดว้ย
เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) เช่น 
   ช่อลดา พนัธุเสนา. (2535).  
   Simpson, D. (1986). 
 

2.2 กรณีท่ีหนงัสือนั้นไดรั้บการตอบรับการตีพิมพ ์แต่ยงัอยูใ่นระหว่างการจดัพิมพใ์ห้
ระบุค าวา่ “ก าลงัรอตีพิมพ”์ หรือ “in press” ไวใ้นวงเล็บในต าแหน่งปีท่ีพิมพ ์

วนัธณี วรุิฬห์พานิช. (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   กรณช่ืีอเร่ืองเป็นช่ือหนังสือ  ให้เขียนช่ือหนงัสือดว้ยตวัเอียงทั้งฉบบัภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ส าหรับภาษาองักฤษให้เขียนตวัอกัษรแรกดว้ยตวัอกัษรตวัใหญ่ นอกนั้นใชต้วัอกัษร
เล็ก และถา้มีค าอธิบายช่ือเร่ืองเพื่อขยายช่ือเร่ืองหลกั ให้ใชเ้คร่ืองหมาย “ : ” คัน่ระหวา่งช่ือเร่ืองหลกั
และช่ือเร่ืองขยาย โดยพิมพติ์ดกบัตวัอกัษรสุดทา้ยของช่ือเร่ืองหลกั ส าหรับช่ือเร่ืองขยายให้เขียน
ดว้ยตวัอกัษรตวัใหญ่ส าหรับตวัอกัษรแรกของค าอธิบายช่ือเร่ืองขยาย  นอกนั้นใชต้วัอกัษรเล็ก เช่น 

 บุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ. (2555). การพยาบาลผู้ป่วยทารกภาวะเฉียบพลันและเร้ือรัง:  
Nursing care of acute and chronically Ill infants. สงขลา: ชานเมืองการ
พิมพ.์ 

 Saxe, G. B. (1991). Cultural and cognitive development: Studies in mathematical  
understanding. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

 

   3.2  กรณช่ืีอเร่ืองเป็นบทหน่ึงในหนังสือ  ใหย้ดึหลกัการเขียนรายการบรรณานุกรมท่ีเป็น
บทความในหนงัสือ โดยเร่ิมตน้ดว้ยช่ือผูแ้ต่งบทความนั้น ๆ ตามดว้ยปีท่ีพิมพ ์และช่ือบทความแลว้
เขียนค าวา่ “ใน” ส าหรับภาษาไทย และ “In” ส าหรับภาษาองักฤษ  เน่ืองจากบรรณาธิการไม่ไดเ้ป็น
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คนเขียนบทความ ดงันั้นการเขียนช่ือบรรณาธิการให้ข้ึนตน้ดว้ยอกัษรย่อของช่ือก่อนแลว้ตามดว้ย
นามสกุลทุกช่ือของบรรณาธิการ  ถ้ามีบรรณาธิการคนเดียวให้ใช้ (Ed.) ถา้มีบรรณาธิการ 2 คน  
ให้ใช้เคร่ืองหมาย “&” กั้นโดยไม่ต้องมีเคร่ืองหมายจุลภาค (,) คัน่ระหว่างบรรณาธิการทั้งสอง  
แต่ถา้มีบรรณาธิการมากกวา่ 2 คน ให้ใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน้หน่ึงวรรค ตามดว้ยเคร่ืองหมาย 
“&”  ก่อนบรรณาธิการคนสุดทา้ย แลว้ตามดว้ย (Eds.) ส าหรับภาษาไทยให้ใชช่ื้อบรรณาธิการตาม
ดว้ยนามสกุล และถา้มีบรรณาธิการหลายคนให้ใชค้  าวา่ และ คัน่ แลว้ตามดว้ยช่ือหนงัสือพิมพด์ว้ย
ตวัเอียง  

            แบบแผนการเขียน   
ผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ใน ช่ือ นามสกุล 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. (2003). Title of Chapter. In A. Editor & B.  
Editor (Eds.), Title of book (pp. xx-xxx). Location: Publisher. 

Author, A. A., & Author, B. B. (2003). Title of Chapter. In A. Editor, B.  
Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xx-xxx). Location: 
Publisher. 

วนัธณี วรุิฬห์พานิช. (2549). การประเมินความปวดในเด็ก. 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

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

  พรชยั ศิริเลิศ. (2445). 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. (2445). การแต่งตัวไปเท่ียว (ฉบบัปรับปรุง).  
  อรุณวรรณ พฤทธิพนัธ์ุ, อนนัต ์โฆษิตเศรษฐ์, สามารถ ภคกษมา, และหฤทยั  

กมลาภรณ์. (2552). Pediatric critical care: เวชบ าบัดวิกฤตในเดก็ (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: สถานท่ีพมิพ ์  Oxford, England: Basil Blackwell. 
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          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) 
  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 กรณีท่ีในหนงัสือระบุท่ีอยูข่องส านกัพิมพม์ากกวา่ 1 แห่ง ให้เลือกใชเ้มืองแรกหรือ
เมืองท่ีตั้งของส านกัพิมพใ์หญ่อยา่งชดัเจน 
    5.3 กรณีท่ีไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์ ให้ใช้ค  าว่า ม.ป.ท.ในภาษาไทย หรือ n.p.ใน
ภาษาองักฤษ แลว้จบดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 
    5.4 กรณีท่ีผูพ้ิมพเ์ป็นมหาวทิยาลยัและช่ือรัฐหรือจงัหวดัเป็นช่ือท่ีรวมอยูใ่นมหาวิทยาลยั  
ไม่จ  าเป็นตอ้งระบุช่ือรัฐหรือจงัหวดัในสถานท่ีพิมพแ์ลว้ 
    5.5 ใหเ้ขียนช่ือของส านกัพิมพใ์หส้ั้น ใหล้ะค าท่ีใชฟุ่้มเฟือย เช่น  

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

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อุดมรัตน์การพิมพแ์ละดีไซน์. 
SAGE Publications 
 

แต่ในกรณีผูจ้ดัพิมพเ์ป็นกลุ่มคน/หน่วยงานต่างๆ/มหาวิทยาลยั ให้ใส่ค าเหล่าน้ีในรายการ
ส านกัพิมพ/์โรงพิมพ ์หรือค าวา่ Associations, Corporations, and University Presses, Books and 
Press.ในฉบบัภาษาองักฤษ หรือในกรณีท่ีช่ือส านกัพิมพมี์ค าวา่ การพิมพอ์ยูข่า้งทา้ย ก็ให้ระบุค าน้ี
ไปได ้เช่น 
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ชานเมืองการพิมพ.์ 
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
The University of Chicago Press. 
 

6. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมหนังสือทั้งเล่ม 
     6.1 บรรณานุกรมทีเ่ป็นหนังสือ/ต ารา ทั้งเล่ม 
  แบบแผนการเขียน 
  ผูแ้ต่ง นามสกุล. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือหนังสือ. เมืองท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์  
  Author, A. A. (1967). Title of work. Location: Publisher. 

กรมศิลปกร, และกองวรรณคดีและประวติัศาสตร์. (2535). รวมเร่ืองแปลหนังสือ 
และเอกสาร ทางประวัติศาสตร์ ชุดท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุ
สภา.   

จินตนา ยนิูพนัธ์. (2529). ทฤษฎีการพยาบาล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์ห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

บุญเหลือ เทพยสุวรรณ., ม.ล. (2527). ความส าเร็จและความล้มเหลว.  
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์การพิมพ.์ 

ปรีชา จ  าปารัตน์, และไพศาล ชยัมงคล. (2520). การบริหารพัสดุ: ทฤษฎีและ 
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 บรรณานุกรมทีเ่ป็นหนังสือทั้งเล่มและมีการตีพมิพ์มากกว่า 1 คร้ัง 
ชาญชยั อินทรประวติั. (2528). วิธีสอนท่ัวไปและการสอนแบบจุลภาค (พิมพค์ร้ัง 

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

Louis, MO: The C. V. Mosby. 
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      6.3 บรรณานุกรมทีม่ีผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ 
  แบบแผนการเขียน 

   ผูแ้ต่ง. (บรรณาธิการ). (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือหนังสือ. เมืองท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์  
  Editor, A. A. (Ed.).  (1967). Title of work. Location: Publisher. 
  รังสรรค ์ธนะพรพนัธ์. (บรรณาธิการ). (2519). สังคมกับเศรษฐกิจ.  

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

Orlando, FL: Grune & Stratton. 
   Rosenbaum, M., Franks, C. M., & Jaffu, L. (Eds.). Perspectives on behavior  

therapy in the eighties. New York: Springer. 
 
    6.4 บรรณานุกรมทีเ่ป็นบทหน่ึงในหนังสือ  

สมจิต หนุเจริญกุล, นุชนาฏ แจง้สวา่ง, และสุภามาศ ผาติประจกัษ.์ (2553).  
ผลลพัธ์และการประเมินผลลพัธ์ของผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง. ใน     
สมจิต หนุเจริญกุล, 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.  

             
    6.5 บรรณานุกรมทีเ่ป็นบทหน่ึงในหนังสือและมีการตีพิมพ์มากกว่า 1 คร้ัง  

อุเทน ปานดี, และศกัดา อาจองค.์ (2552). 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. 
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       6.6 บรรณานุกรมทีม่ีหนังสือหลายเล่มรวมกนัและมีการตีพมิพ์มากกว่า 1 ปี 
         จ านง ทองประเสริฐ. (2539). ภาษาของเรา. (10 เล่ม). กรุงเทพมหานคร: ตน้ออ้  

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

New York: McGraw-Hill. 
 
      6.7 บรรณานุกรมทีเ่ป็นหนังสืออ้างองิ เช่น dictionary 

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. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมหนังสือทั้งเล่มทีเ่ผยแพร่ทางส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 
    7.1 บรรณานุกรมที่เป็นหนังสือ/ต าราทั้งเล่ม ที่เผยแพร่ทั้งแบบรูปเล่มและทางส่ือ

อเิลก็ทรอนิกส์ 
 แบบแผนการเขียน 
 Author, A. A. (1997). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxx 
 Author, A. A. (1997). Title of work. doi:xxxxx 

Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency  
[DX Reader version]. Retrieved from 
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]. 
doi:10.1036/0071393722 

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

http://www.xxxxxx/
http://www.ebookstore.tandf.co.uk/
http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135
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  7.3 บรรณานุกรมที่เป็นบทหน่ึงในหนังสือและมีการตีพิมพ์เป็นฉบับติดต่อกันที่เผยแพร่
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีท่ีหนงัสือเผยแพร่ผา่นระบบ DOI จะตอ้งระบุ doi ในบรรณานุกรม 
โดยไม่ตอ้งระบุสถานท่ีของแหล่งขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต (URL) 

    แบบแผนการเขียน 
Author, A. A., & Author, B. B. (1993). Title of chapter or entry. In A. Editor &  

B. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Retrieved from 
http://www.xxxxxx 

Author, A. A., & Author, B. B. (1993). Title of chapter or entry. In A. Editor &  
B. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). doi:xxxxx 

Strong, E. K., Jr., & Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. In L.  
Outhwaite (Ed.), Personal Research Series: Vol. 1. Job analysis and the 
curriculum (pp. 140-146). doi:10. 1037/10762-000 

 
7.4 บรรณานุกรมทีเ่ป็นงานเขียนของผู้อื่นและถูกอ้างองิในหนังสืออ้างอิง เช่น encyclopedias, 

dictionaries ท่ีเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
Graham, G. (2005). Behaviorism. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford  

encyclopedia  of  philosophy (Fall 2007 ed.). Retrieved from 
http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/ 

 
การเขียนรายการบรรณานุกรมทีเ่ป็นหนังสือแปล 

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). วิธีเอาชนะความกลัว (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). 
การเขียนรายการบรรณานุกรมทีเ่ป็นบทความในวารสาร 
 บทความทางวิชาการเป็นส่ิงท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีก าหนดเวลาการตีพิมพ์ท่ีแน่นอน  
ขอ้มูลท่ีใช้ในการเขียนอา้งอิง ประกอบดว้ย ช่ือผูเ้ขียนบทความ ปีท่ีพิมพ ์ช่ือบทความ ช่ือวารสาร
เล่มท่ี/ฉบบัท่ี เลขหนา้ ดงัน้ี  
 

http://www.xxxxxx/
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 1.  กรณีทีบ่ทความลงตีพมิพ์ในวารสารแล้ว  
 ช่ือผูเ้ขียนบทความ ใชห้ลกัเดียวกบัการเขียนช่ือผูแ้ต่งหนงัสือ โดยทา้ยช่ือผูเ้ขียน

บทความใหใ้ส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) ในกรณีท่ีไม่ปรากฏช่ือผูเ้ขียนบทความให้ระบุช่ือบทความ
แทน 

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

 ช่ือวารสาร ใหเ้ขียนช่ือเต็มของวารสารโดยเขียนดว้ยตวัเอียง ตามดว้ยเคร่ืองหมาย
จุลภาค (,) เวน้หน่ึงวรรคแลว้ตามดว้ยปีท่ีหรือเล่มท่ี ในกรณีท่ีวารสารเป็นภาษาองักฤษให้เร่ิมเขียน
ดว้ยอกัษรตวัใหญ่ท่ีอกัษรตวัแรกของทุกค า 

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

แบบแผนการเขียน 

 ช่ือผู้เขียนบทความ. (ปีทีพ่มิพ์). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปีที(่ฉบับที่), เลขหน้า. 
จนัทรา พรหมนอ้ย, เนตรนภา พรหมเทพ, และ ศมนนนัท ์ทศันียสุ์วรรณ. (2555).  

ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณาณของนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์.  
พยาบาลสงขลานครินทร์, 32(3), 1-10. 

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

  
2.  กรณีที่บทความได้รับการตอบรับการลงตีพิมพ์จากวารสาร แต่อยู่ในระหว่างรอลง

ตีพิมพ์ (Journal article in press) ให้ใชค้  าวา่ (ก าลงัรอตีพิมพ)์ หรือ (in press) ในภาษาองักฤษ
แทนปีท่ีพิมพ ์และระบุช่ือวารสารได ้ แต่ไม่ตอ้งระบุปีท่ี/ฉบบัท่ีและเลขหน้าจนกว่าบทความนั้น
ไดรั้บการตีพิมพเ์รียบร้อยแลว้ เช่น 

นพพร เกตุวลิยั, วนัธณี วรุิฬห์พานิช, จุฑามาศ ศรีนอ้ย, และวรรณา สุวรรณชาตรี.  
(ก าลงัรอตีพิมพ)์. แบบแผนสุขภาพ: การพฒันาแบบประเมินสภาพและขอ้
วนิิจฉยัการพยาบาลผูป่้วยเด็กโรคระบบทางเดินอาหาร. 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. 

 

3.  กรณีที่บทความต้นฉบับส่งตีพิมพ์แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับการลงตีพิมพ์จากวารสาร 
(Manuscript in progress or submitted for publication but not yet accepted)  ให้เขียนปีท่ี
วารสารไดรั้บบทความฉบบัร่างแต่ไม่ตอ้งระบุช่ือวารสารจนกว่าจะไดรั้บการตอบรับให้ลงตีพิมพ์
และให้ระบุค าว่า บทความฉบบัร่างส่งเพื่อลงตีพิมพ ์ ในภาษาไทย หรือ ให้ระบุค าว่า Manuscript 
submitted for publication ในภาษาองักฤษ  และพิมพช่ื์อเร่ืองโดยใชต้วัเอียง เช่น 

วนัธณี วรุิฬห์พานิช, 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 าวา่ [บทความพิเศษ]. 
ในภาษาไทย หรือค าวา่  [Special issue]. ในภาษาองักฤษ ไวใ้นวงเล็บหลงัช่ือเร่ือง หรือในกรณีท่ีถูก
เผยแพร่ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์และระบบ DOI ใหร้ะบุ doi แนบทา้ย เช่น 

นยันา พิพฒัน์วณิชา. (2555). การพยาบาลผูสู้งอายท่ีุสูญเสียการไดย้นิ [บทความ 
พิเศษ]. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 32(3), 67-74. 
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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]  
ในวงเล็บ ส าหรับภาษาไทย และ [Abstract] ส าหรับภาษาองักฤษ เช่น 

ลดาวลัย ์ประทีปชยักรู, อุทยัวรรณ พุทธรัตน์, เกียรติก าจร กุศล, และนชัสรา  
ทรัพยอิ์นทร์. (2555). การถอดบทเรียนศูนยเ์ด็กเล็กในสถาบนัการศึกษา
พยาบาล: ฝ่ายพฒันาเด็กปฐมวยั 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 
hippocampus is altered by pavlovian conditioning [Abstract]. Society for 
Neuroscience Abstracts, 17, 480.  

  
6. กรณีที่เป็นบทความเสริม (supplemental material)ให้พิมพค์  าว่า (suppl.) ตามดว้ย

เคร่ืองหมายจุลภาค (.) และระบุล าดบัท่ีของบทความเสริมในวงเล็บ 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. บรรณานุกรมทีเ่ป็นบทความวารสารที่เผยแพร่ทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
   7.1 บทความวารสารที่มีการตีพิมพ์เผยทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว (Article in an 

Internet-only journal) ใหเ้ขียนการอา้งอิงเหมือนกบับทความวารสารท่ีเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์
ทัว่ไป และระบุสถานท่ีของแหล่งจากอินเทอร์เน็ต (URL) โดยไม่ตอ้งระบุวนัท่ีท่ีสืบคน้ ในกรณีท่ี
วารสารมี issue number ใหร้ะบุ ในวงเล็บหลงั volume เช่น 

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

           http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html  

http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html
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   7.2  บทความวารสารอิ เล็กทรอนิกส์ที่มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้ งในวารสารและ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet articles based on a print source) ปัจจุบนับทความหน่ึงอาจมีการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทางวารสารทัว่ไปในเวลาเดียวกนั ในกรณีท่ีสืบคน้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้ใส่ค าวา่ [Electronic version] หรือ [อิเล็กทรอนิกส์] ในภาษาไทย หลงัช่ือเร่ือง 
เช่น 

สมพร ค าพรรณ์, และพลาพรรณ์ ค าพรรณ์. (2553). การรับรู้สมรรถนะในการ 
ปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง (APN) ดา้นการใหย้าระงบัความรู้สึกของ
วสิัญญีพยาบาล [อิเล็กทรอนิกส์]. วารสารกองการพยาบาล, 37(2), 109-
126. 

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the  
selection of resources by psychology undergraduated [Electronic 
version]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. 

  
  7.3 กรณีที่บทความวารสารอยู่ในระหว่างการรอลงตีพิมพ์ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และ 
ยังไม่ได้รับการระบุ ปี เดือน volume และ หน้าที่ตีพิมพ์ จากส านักพิมพ์ (หรือ preprint archive)
ผูเ้ขียนสามารถเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ต่ให้ระบุค าวา่ in press ในวงเล็บหลงัช่ือผูเ้ขียน และ
ใหร้ะบุ สถานท่ีของแหล่งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต (URL) เช่น 

Bricoe, R. (in press). Egocentric spatial representation in action and perception.  
Philosophy and Phenomenological Research. Retrieved from  

                       http://cogprints.org/5780/1ECSRAP.F07.pdf 
 
7.4 ว ารสารที่ ถู ก เผยแพร่ทางอิ เล็กทรอนิก ส์  ผ่ านระบบ  DOI จะต้องระ บุ  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. doi:10.1037/0278-6133.24.225 

 
7.5 กรณีที่วารสารถูกเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ DOI และมีผู้เขียนวารสาร

มากกว่าหรือเท่ากับ 8 คน ให้ใช้เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 3 จุด คัน่ระหว่างผูเ้ขียนคนท่ี 6 และคน
สุดทา้ย ตามดว้ย doi เช่น 

 
 

http://cogprints.org/5780/1ECSRAP.F07.pdf


การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอา้งอิง | 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอา้งอิงในเนื้อหา | 5
1

 

 

Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C.,  
Asgaard, G., … Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG 
activation and attention last for more than 31 days and are more severe 
with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and  depressive traits. Nicotine 
and Tobacco Research, 6, 249-267. doi:10.1080/14622200410001676305 

 

 7.6 กรณีที่วารสารถูกเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ DOI และผู้เขียนมี 7 คน  
ใหร้ะบุช่ือผูเ้ขียนทั้ง 7 คน 
 
 7.7 กรณีทีว่ารสารถูกเผยแพร่ทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผ่านระบบ DOI ล่วงหน้าก่อนการตีพิมพ์ 
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. doi:10.1057/palgrace.kmrp.8500141  

 

 7.8 กรณีที่เป็นบทความเสริม (supplemental material)ในวารสารและถูกเผยแพร่ผ่าน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุค าวา่ Supplementary material อยูใ่นวงเล็บปีกกา 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. doi: 10.1037/0735-7036.122.2.186.supp 

การเขียนบรรณานุกรมทีเ่ป็นบทความในหนังสือพมิพ์ 
หนังสือพิมพ์ เป็นเอกสารส่ิงพิมพ์ทัว่ไป ท่ีออกตามก าหนดเวลาท่ีแน่นอนเช่นเดียวกับ

วารสาร ดงันั้นการเขียนอา้งอิงจะใชห้ลกัการเช่นเดียวกบัการเขียนบทความในวารสาร แต่ตอ้งระบุ 
วนั เดือน ปี หรือฤดูกาลท่ีพิมพ ์และเขียนเลขหนา้ลงไป โดยให้ระบุค าวา่ p. หรือ pp. อยูห่นา้ตวัเลข
ในภาษาองักฤษ หรือ หนา้ ในภาษาไทย ดงัน้ี 
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แบบแผนการเขียน 
กรณีทีเ่ป็นเอกสารภาษาองักฤษ   
ช่ือสกุลผูเ้ขียนบทความ. (ปี, เดือน วนัท่ี หรือฤดูกาล). ช่ือบทความ. ช่ือนิตยสาร, ปีท่ี/เล่มท่ี 

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

อยูห่นา้ตวัเลข เช่น 
1.  กรณีทีป่รากฏผู้เขียนบทความ 

ประดิษฐ ์เรืองดิษฐ์. (22 พฤษภาคม 2537). ริมฝ่ังแม่น ้ามูล ความขดัแยง้ท่ียงัไม่จบส้ิน. 
มติชน, หนา้ 21. 

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

 
2. กรณีทีไ่ม่ปรากฏช่ือผู้เขียนบทความ ใหร้ะบุช่ือบทความแทน เช่น 

  ย  าใหญ่การเมือง. (15 มกราคม 2556). ไทยรัฐ, หนา้ 3. 
New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). 

The Washington Post, p. A12. 
 

3.  กรณีทีบ่ทความพมิพ์ไม่ต่อเน่ืองกนั  (Daily newspaper article, discontinuous pages) 
ใหร้ะบุเลขหนา้ทุกหนา้ โดยใชเ้คร่ืองหมายจุลภาคคัน่ (,) เช่น 

หมึกสีเทา.  (15 มกราคม 2556). หวดัใหญ่ลามอเมริกา รัฐนิวยอร์กสั่งฉุกเฉิน 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 าหรับภาษาองักฤษ 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.   
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5. บทความจากหนังสือพมิพ์รายวนัทีสื่บค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (Daily newspaper article, 
electronic version available by search) จะตอ้งระบุสถานท่ีของแหล่งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต  
(in Internet terms หรือ a uniform resource locator: URL) เช่น 

ทีมข่าวหนา้ 1. (14 มกราคม 2556). ‘นิวยอร์ก’ ฉุกเฉินหวดัใหญ่ระบาด. ไทยรัฐ
ออนไลท์. คน้จาก http://www.thairath.co.th/content/newspaper/320024 

Hilts, P. J. (1999, Febuary 16). In forecasting their emotions, most people flunk 
out. New York Times. Retrieved from  http://www.nytimes.com 

 
การเขียนบรรณานุกรมทีเ่ป็นบทความในนิตยสาร 
 การเขียนอ้างอิงบทความในนิตยสารจะใช้หลักการเช่นเดียวกับการเขียนบทความใน
วารสาร แต่ตอ้งระบุ เดือน ปีหรือฤดูกาลท่ีพิมพ ์ในภาษาองักฤษ ส าหรับบทความในภาษาไทยให้
ลง เดือน ปี ตามล าดบั และให้ระบุเลขหนา้ลงไป โดยไม่ต้องระบุค าว่า หนา้ หรือ p. หรือ pp. หนา้
ตวัเลข และไม่ต้องใส่เคร่ืองหมาย : คัน่ระหวา่งปีท่ี/เล่มท่ีและหนา้ ให้ระบุเลขหนา้ทุกหนา้ โดยใช้
เคร่ืองหมายจุลภาคคัน่ (,) ดงัน้ี 

1. กรณีทีป่รากฏผู้เขียนบทความ เช่น 
อุรุดา โควินท.์ (มีนาคม 2556). กินปลาเพื่อแม่. 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. 

 
2. กรณีทีไ่ม่ปรากฏช่ือผู้เขียนบทความ ใหร้ะบุช่ือบทความแทน เช่น 

ยิง่เดินเล่นก็ยิง่รักกนั (มีนาคม 2556). สกุลไทย, 59 (3049), 39-42. 
Six sites meet for comprehensive anti-gang initiative conference. (2006,  

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

3. บทความนิตยสารทีสื่บค้นทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Online magazine article) จะตอ้งระบุ
สถานท่ีของแหล่งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต (in Internet terms หรือ a uniform resource locator: URL) 
เช่น 

http://www.nytimes.com/
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มุมสุขภาพ: ตา้นหวดัดว้ยซุปไก่. (มีนาคม 2556). ขวัญเรือม. 992. คน้จาก 
http://www.kwanruen.com/health.php?isold=&mid=4 

Clay, R. (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists fight back about the 
misuse of research. Monitor on Psychology, 39(6). Retrieved from 
http://www.apa.org/monitor/ 

 
การเขียนรายการบรรณานุกรมที่มีลักษณะเป็นบทความในรายงานการประชุมหรือการอภิปราย
ร่วมกนั (Proceedings of meetings and symposia) 
  

แบบแผนการเขียนรายงานที่น าเสนอ และรายงานที่น าเสนอแบบโปสเตอร์  (Paper 
presentation or poster session) 
 1.  กรณทีีบ่ทความในการประชุมได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในลกัษณะบทความหรือบทหน่ึง
ในหนังสือใหเ้ขียนในลกัษณะเดียวกบัการเขียนอา้งอิงของบทความในหนงัสือ ส าหรับภาษาองักฤษ
ใหเ้ขียนช่ือการประชุม/การอภิปรายใหเ้ขียนตวัเอียง และใชต้วัอกัษรตวัใหญ่เฉพาะตวัอกัษรแรกทุก
ค าของช่ือการประชุม/การอภิปรายนั้น และเอียงช่ือการประชุม ในกรณีท่ีบทความในการประชุม 
ถูกตีพิมพผ์า่นระบบ doi ใหร้ะบุ ในล าดบัสุดทา้ยของบรรณานุกรม เช่น 

ลพัณา กิจรุ่งโรจน์. (2555). การปฏิบติัการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
และการพฒันาแนวปฏิบติัการพยาบาล. ใน เยาวเรศ สมทรัพย,์ และ  
เยาวรัตน์ มชัฌิม (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการการพยาบาลยคุ 
2012: การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติ (หนา้ 19-42). สงขลา: คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

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: 
University of Nebraska Press. 

Chollampe, K., & Anaprayot, P. (1993). CD-ROM networking in Thailand, 
future dimensions and library development. In the Ninth Congress of 
Southeast Asian Libraries (CONSALIX) (pp. 56-62). Bangkok, 
Thailand. 

Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using 
multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. Phillips, D. Popescu, & P. 
Scheunders (Eds.), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 4678. 
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Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 97-108). 
doi:10.1007/978-3-540-74607-2_9 

 
 2. กรณีที่บทความในการประชุมมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม ่าเสมอ 
ให้ระบุแหล่งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต (URL) หรือถา้ถูกตีพิมพผ์า่นระบบ DOI ให้ระบุ doi ในล าดบั
สุดทา้ยของบรรณานุกรมและไม่ตอ้งระบุสถานท่ีของแหล่งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต (URL) เช่น 

Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., & Lent, R. (2008). 
The basic nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of the 
National Academy of Sciences, USA, 105, 12593-12598. 
doi:10.1073/pnas.080541705 

     
  3. กรณีที่เป็นบทความในการประชุมเป็นบทความย่อ (abstract) และถูกเผยแพร่ผ่าน

อเิลก็ทรอนิกส์ ใหร้ะบุ แหล่งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต (URL) ดว้ย เช่น 
Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of 

intelligent again based early warning solutions. Paper presented at the 
Seventh International Conference on Enterprise Information System, 
Miami, FL. Abstract retrieved from 
http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm 

 
4.  กรณีที่ เ ป็นบทความเพื่อสนับสนุนการอภิปรายร่วมแต่ไม่ได้ตีพิมพ์ เผยแพร่ 

(Unpublished symposium contribution) ให้เขียนในลกัษณะเดียวกบัการเขียนอา้งอิงบทความใน
หนังสือแต่ให้ระบุเดือนและปีของการประชุมนั้นๆ และช่ือประธานของการประชุม ตามด้วย 
(ประธาน) หรือ (Chair) ลงไปดว้ย และใหเ้ขียนตวัเอียงท่ีช่ือหนงัสือ เช่น 

แบบแผนการเขียน 
Contributor, A. A., Contributor, B. B., Contributor, C. C., & Contributor, D. D. (Year,  

Month). Title of contribution. In E. E. Chairperson (Chair), Title of symposium. 
Symposium conducted at the meeting or Organization Name, Location. 

วนัธณี วรุิฬห์พานิช. (กรกฏาคม 2550). การจดัการความปวดในเด็กเล็ก. ใน ศศิกาน
นิมมานรัชต ์(ประธาน), ความปวดและการจัดการความปวดในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมี

http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm
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ปัญหาพิเศษ. การร่วมอภิปราย ในการประชุมวชิาการ การจดัการความปวดใน
ผูป่้วยท่ีมีปัญหาพิเศษ คร้ังท่ี 2, สงขลา, คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

Lichstein, K. L., Johnson, R. S., Womack, T. D., Dean, J. E., & Childers, C. K. (1990, 
June). Relaxation therapy for polypharmacy use in elderly insomniacs and 
noninsomniacs. In T. L. Rosenthal (Chair), Reducing medication in geriatric 
populations. Symposium conducted at the meeting of the First International 
Congress of Behavioral Medicine, Uppsala, Sweden.  

 
5. กรณีที่เป็นบทความน าเสนอในที่ประชุมแต่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (Unpublished paper 

presented at a meeting)ใหร้ะบุค าวา่เอกสารน าเสนอในท่ีประชุม (Paper presented at the meeting 
of…) และเดือนของการประชุมลงไปดว้ย เช่น 

วจิิตร ศรีสุพรรณ. (สิงหาคม 2538). ผู้หญิงกับสุขภาพ. เอกสารน าเสนอในการประชุมเร่ือง
สถานการณ์และแนวโนม้การดูแลสุขภาพของผูห้ญิงไทย, สงขลา,  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์.  

Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom Checklist 
for Chidlren (TSC-C). Paper presented at the meeting of the American 
Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA.         

 
 6. กรณทีีเ่ป็นโปสเตอร์น าเสนอในทีป่ระชุมทีไ่ม่ได้ตีพมิพ์เผยแพร่ (Poster session) ให ้
ระบุค าวา่โปสเตอร์น าเสนอในท่ีประชุม “Poster session presented at…”  และเดือนลงไปดว้ย เช่น 

วนัธณี วรุิฬห์พานิช. (ธนัวาคม 2553). ความเป็นผู้น าแบบจิตวิวัฒน์. โปสเตอร์น าเสนอใน
ท่ีประชุม The first international conference on Qualitative Research in Nursing 
& Health เร่ือง Situating & Stipulating Qualitative Health Research in Today’s 
Practices, เชียงราย. 

 Ruby, J., & Fulton, C. (1993, June). Beyond redlining: Editing software that works. 
 Poster session presented at the annual meeting of the Society for Scholarly  

  Publishing, Washington, DC.  
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การเขียนรายงานบรรณานุกรมทีเ่ป็นวิทยานิพนธ์ 
 วทิยานิพนธ์เป็นลกัษณะงานวจิยัท่ีเป็นรูปเล่ม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญา
โทหรือเอกท่ีอาจไดรั้บการตีพิมพ์เผยแพร่หรือไม่ตีพิมพเ์ผยแพร่ บางกรณีวิทยานิพนธ์อาจอยู่ใน
รูปแบบของบทคดัย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนานาชาติ (Doctoral dissertation abstracted in 
Dissertation Abstracts International: DAI) หรืออยู่ในรูปแบบไมโครฟิล์มของมหาวิทยาลัย 
(University microfilm UMI] และถูกเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมหาวิทยาลยั หรืออาจถูก
เผยแพร่ผา่นฐานขอ้มูลต่าง ๆ ดงันั้นการอา้งอิงจะตอ้งระบุช่ือฐานขอ้มูลส่ือท่ีเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 
ดงัน้ี 
 1. วทิยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอกทีเ่ป็นรูปเล่มและไม่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ 
 แบบแผนการเขียนส าหรับภาษาไทย 

ผูเ้ขียนวทิยานิพนธ์. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือวิทยานิพนธ์. ระดบัวทิยานิพนธ์สาขาวชิา คณะ ช่ือ
มหาวทิยาลยั, เมืองท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั. 
 

ทศันีย ์ตรีวรรณไชย. (2529). ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 
นักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วทิยานิพนธ์ครุศาสตร์
มหาบณัฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพมหานคร. 
 

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

ก่อนช่ือมหาวทิยาลยั 
Author. A. A. (1978). 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/เอกเผยแพร่ที่เป็นภาษาอังกฤษมาจากมหาวิทยาลัย

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

 
2. วทิยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอกทีถู่กเผยแพร่ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านฐานข้อมูล

ของมหาวทิยาลยั จะตอ้งระบุช่ือมหาวิทยาลยั และสถานท่ีของแหล่งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต (URL) 
ดว้ย เช่น 

ส่องศรี หลา้ป่าซาง. การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิคส าหรับการจัดการความ
ปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยเดก็ (วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่).  
คน้จาก http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/detail.php?id= 
18748&word=ความปวด 

             Bruckman, A. (1997). Moose Crossing: Construction, community, and learning in a  
 networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of  
Technology). Retrieved from http://www-static.cc.gatech.edu/-abs/thesis/   

 
3. วทิยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอกที่ถูกเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านฐานข้อมูล

ทางการค้า จะตอ้งระบุช่ือฐานขอ้มูลนั้น และถา้มีหมายเลขไมโครฟิล์ม (UMI) ให้ระบุหมายเลขดว้ย 
เช่น 

 สมพร อุตสาหรัมย.์ (2552). ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัมิชช่ัน. (วทิยานิพนธ์ปริญญาโท). คน้จาก โครงการ
เครือข่ายหอ้งสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS-Thai Library Integrated System). 

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

 
กรณีที่วิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอกที่ถูกเผยแพร่ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัย

นอกเหนือจากประเทศไทยและประเทศอเมริกา ใหร้ะบุช่ือประเทศลงไปดว้ย เช่น  
Carbom, P. (2000). Carbody and passengers in rail vehicle dynamics (Doctoral thesis, 

Royal Institution of Technology, Stockholm, Sweden). Retrieved from  
                           http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3029 
 
 

http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/detail.php?id=%2018748&word=ความปวด
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/detail.php?id=%2018748&word=ความปวด
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3029
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4. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอยู่ในรูปแบบของบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
นานาชาติ (Dissertation Abstracts International [DAI]) ให้ระบุค าว่า Dissertation Abstracts 
International หรือ Master’s thesis Abstract International หลงัช่ือเร่ืองตามดว้ย ฉบบัท่ี (เล่มท่ี) 
เคร่ืองหมายจุลภาค (,) เลขหนา้ เช่น 

Appelbaum, L. G. (2005). Three studies of human information processing: Texture 
amplification, motion representation, and figure-ground segregation. 
Dissertation Abstracts International: Section B. Sciences and Engineering, 
65(10), 5428. 

 
การเขียนบรรณานุกรมที่เป็นจุลสาร เอกสารอัดส าเนา/เอกสารต้นฉบับและข้อมูลดิบ (raw data)  
ทีไ่ม่ได้ส่งตีพมิพ์ 
 1. กรณีที่จุลสาร/เอกสารต้นฉบับที่ไม่ได้ส่งเพื่อตีพิมพ์  (Unpublished manuscript not 
submitted for publication) ใหใ้ชแ้บบแผนการเขียนเช่นเดียวกบัการเขียนบรรณานุกรมท่ีเป็นหนงัสือ 
และใหร้ะบุค าวา่ อดัส าเนา หรือเอกสารตน้ฉบบัไม่ไดตี้พิมพ ์(หรือ Unpublished manuscript) หรือ
แผน่พบั แลว้แต่กรณี โดยใหเ้ขียนทา้ยสุด เช่น 

ชุมพร กองสาสนะ. (2532). เตาเผาขยะเมืองน่าน. น่าน: โรงกลึงอ านวยพร. แผน่พบั. 
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัอุดรธานี. (2527). การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
กระบวนการพัฒนาชุมชน อุดรธานี. อดัส าเนา. 

 Stinson, C., Milbrath, C., Seidbord, S., & Bucci, W. (1992). Thematic segmentation of  
                           psychotherapy transcripts for convergent analyses. Unpublished manuscript. 
 
 2. กรณีที่เอกสารต้นฉบับไม่ได้ส่งเพื่อการตีพิมพ์เป็นของมหาวิทยาลัย   ให้ระบุช่ือ
มหาวทิยาลยั และช่ือเมืองท่ีมหาวิทยาลยันั้นตั้งอยูแ่นบทา้ยลงไปดว้ย ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยันั้นอยู่
นอกประเทศอเมริกา ใหร้ะบุช่ือประเทศนั้นลงไปดว้ย เช่น 

วนัธณี วรุิฬห์พานิช. (2556). การจัดการความปวดในเดก็ท่ีได้รับการผ่าตัด. เอกสาร
ตน้ฉบบัไม่ไดตี้พิมพ,์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

Depret, E. F., & Fiske, S. T. (1993). Perceiving the powerful: Intriguing individuals 
versus threatening groups. Unpublished manuscript, University of 
Massachusetts at Amherst. 
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3. กรณีที่เป็นข้อมูลดั้งเดิมที่ได้จากการศึกษาหรือจากงานที่ยังไม่ได้รับการตั้งช่ือเร่ือง 
ทีศึ่กษา (Unpublished raw data from study, untitled work) ให้ระบุค าวา่ขอ้มูลดั้งเดิมท่ีไม่ไดรั้บ
การตีพิมพ ์หรือ“Unpublished raw data” และใหว้งเล็บเร่ืองท่ีอา้งโดยไม่ต้องเขียนด้วยตัวเอยีง เช่น 

วนัธณี วรุิฬห์พานิช, บุษกร พนัธ์เมธาฤทธ์ิ, ปิยะนุช จิตตนูนท,์ วภิา แซ่เซ้ีย, และโสเพญ็  
ชูนวล. (2551). [การส่ือสารกบัครอบครัวและชุมชนเพื่อส่งเสริมการเล้ียงดูเด็กท่ี
เหมาะสม]. ขอ้มูลดั้งเดิมท่ีไม่ไดรั้บการตีพิมพ.์ 

 Bordi, F., & LeDoux, J. E. (1993). [Auditory response latencies in rat auditory cortex].  
Unpublished raw data. 
 

4. การเขียนบรรณานุกรมที่เป็นบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวงจ ากัด (Publication of limited 
circulation) บทความท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวงจ ากัด อาจเป็นบทความท่ีพิมพ์เผยแพร่จ ากัดอยู่ใน
สมาคมใดสมาคมหน่ึง ใหร้ะบุสมาคมและสถานท่ีพิมพเ์ผยแพร่ในวงเล็บหลงัช่ือเร่ือง เช่น 

สมชัชาคุณธรรม. (กุมภาพนัธ์-มีนาคม 2555). “พิษณุโลกโมเดล” จังหวดัต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม. (ศูนยคุ์ณธรรม องคก์ารมหาชน), เลขท่ี 69/16-17 อาคาร
วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล, ถนนวภิาวดีรังสิต, แขวนสามเสนใน,  
เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร, 104000) 

Klombers, N. (Ed.). (1993, Spring). ADAA Reporter. (Available from the Anxiety 
Disorders Association of America, 6000 Executive Boulevard, Suite 513, 
Rockville, MD 20852) 

 

การเขียนบรรณานุกรมทีเ่ป็นบทคัดย่อจาก CD-ROM 
 ใหเ้ขียนแบบแผนเดียวกบัการเขียนบทความจากวารสาร โดยระบุ [CD-ROM] ไวห้ลงัช่ือเร่ือง 
และใหร้ะบุแหล่งท่ีมาของบทคดัยอ่ 
 แบบแผนการเขียน 

ช่ือผูเ้ขียนบทความ. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง [CD-ROM]. ช่ือวารสาร. ปีท่ี (ฉบบัท่ี), หมายเลขหนา้. 
Retrieved from แหล่งท่ีมา: หมายเลขท่ีจะเรียกในการตรวจสอบ (retrieval number)  
ถา้มี 

Koch, T. (1995). Interpretive approached in nursing research: The influence of Husseral 
and Heidegger [CD-ROM]. Journal of Advanced Nursing, 21(5), 827-836. 
Retrieved from SilverPlatter File: CHNAHL. 

Meyer, A. S., & Bock, K. (1992). The tip-of-the-tongue phenomenon: Blocking or 
partial activation? [CD-ROM]. Memory & Cognition, 20, 715-726. Retrieved 
from Silver Platter  File: Psyclit Item: 80-16315. 
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การเขียนบรรณานุกรมอืน่ๆ ทีผ่่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) 
1. บทความจดหมายแจ้งข่าวที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต (Article in an internet-only 

newsletter) ใหร้ะบุปีและวนัท่ีพิมพเ์ผยแพร่ใหส้มบูรณ์ และไม่ตอ้งระบุเลขหนา้ เช่น 
มหาวทิยาลยับูรพา. (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2552). ความส าเร็จของงาน. จดหมายข่าว 

คณะศึกษาศาสตร์.12(17), คน้จาก  
http://www.edu.buu.ac.th/pdf/latter/2552/oct-nov.pdf 

Glueckanuf, R. L., Whitton, J., Baxter, J., Kain, J., Vogelgesang, S., Hudson, M., et 
al. (1998,  July). Videocounseling for families of rural teens with epilepsy-
Project update. Telehealth News, 2(2). Retrieved from  
http://www.telehealth.net/subscribe/newslettr_4a.html#1 

 

2. บทหน่ึงหรือส่วนหน่ึงของเอกสารในอินเทอร์เน็ต (Chapter or section in an internet) 
ในกรณีท่ีเอกสารเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตโดยแยกเป็นบท ๆ หรือเป็นตอนหน่ึง ๆ ให้ระบุเลขบท
หรือตอนของเอกสารแทนเลขหนา้  เช่น 

Benton Foundation. (1998, July 7). Barriers to closing the gap. In Losing ground bit 
by: Low-Income communities in the information age (Chap. 2). Retrieved 
from http://www.benton.org/Library/Low-Income/two.html 

 

3. เอกสารที่มีการเช่ือมโยงได้หลายๆ แหล่งข้อมูล/หลายๆ หน้าต่างทางอินเทอร์เน็ตที่ถูกสร้าง
ขึน้มาโดยหน่วยงานเอกชนและไม่มีวันที่ (Multipage document created by private organization, 
no date) ให้ระบุสถานท่ีของแหล่งจากอินเทอร์เน็ต (URL) ของขอ้มูลนั้น ๆ ท่ีสามารถเช่ือมโยงถึง
แหล่งขอ้มูลท่ีเป็น home page และระบุค าวา่ไม่มีวนัท่ี (n.d.) เช่น 

Greater New Milford (Ct) Area Healthy Community 2000, Task Force on Teen and 
Adolescent issues. (n.d.). Who has time for a family meal? You do! Retrieved 
from  http://www.familymealtime.org 

 
4. เอกสารทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีผู้เขียนและไม่มีวันที่ (Stand-alone document, no author 

identified, no date) ให้เร่ิมเขียนดว้ยช่ือเร่ืองของบทความโดยเขียนดว้ยตวัเอียง แลว้ตามดว้ยค าวา่
ไม่มีวนัท่ี (n.d.) เช่น 

 

http://www.telehealth.net/subscribe/newslettr_4a.html#1
http://www.benton.org/Library/Low-Income/two.html
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GVU’s 8 th WWW user survey. (n.d.). Retrieved from http://www.cc.gatech.edu/ gvu/   
                     usersurveys/suervey-1997-10/ 

 

5. เอกสารทีม่ีลกัษณะเป็นโปรแกรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหรือเอกสารจากหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย บนเวบไซต์ (Document available on university program or department Web site) 
ให้ระบุหน่วยงานหลกัก่อน (host organization) เช่น ช่ือมหาวิทยาลยั แลว้จึงระบุหน่วยงานท่ีผลิต
เอกสารนั้นๆ เช่น 

Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., & Nix, D. H. (1993). Technology and 
education: New wine in new bottles: Choosing pasts and imagining 
educational future. Retrieved from  Columbia University, Institute for 
Learning Technologies Web site: http://www.ilt.columbia.edu/publications/ 
papers/newwinel.html 

 

6. รายงานจากมหาวิทยาลัยแต่เผยแพร่ผ่านทางเว็บ ไซต์ของหน่วยงานเอกชน (Report 
from a university, available on private organization Web site) ให้ระบุช่ือมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน
ท่ีเป็นเจา้ของรายงานดว้ย เช่น   

สถานเสาวภา, สภากาชาดไทย. คู่มือป้องกันงูพิษในสถานการณ์ฉุกเฉิน. คน้จาก  
                           http://www.redcross.or.th/sites/default/files/qsmi_snake2011.pdf 

University of California, San Francisco, Institute for Health and Aging. (1996, 
November) Chronic care in America: A 21st century challenge. Retrieved 
from the Robert Wood Johnson Foundation Web site: 
http://www.rwjf.org/library/chrcare/ 

 

7. รายงานจากหน่วยงานเอกชนและเผยแพร่ทางเว็บ ไซต์ของหน่วยงานเอกชน (Report 
from a private organization, available on organization Web site) ให้ระบุปี เดือน วนัท่ีในรายงาน
ดว้ย เช่น     

Canarie, Inc. (1997, September 27). Towards a Canadian health IWAY: Vision, 
opportunities and future steps. Retrieved from http://www.canarie.ca/ 
press/publications/pdf/health.healthvision.doc  

 

 8. ซอฟแวร์ทีใ่ห้บริการทางคอมพวิเตอร์ (Computer software) เช่น 
    Miller, M. E. (1993). The Interactive Tester (Version 4.0) [Computer software]. 

Westminster, CA: Psytek Services. 

http://www.cc.gatech.edu/gvu/usersurveys/suervey-1997-10/
http://www.ilt.columbia.edu/publications/
http://www.rwjf.org/library/
http://www.canarie.ca/%20press/publications/
http://www.canarie.ca/%20press/publications/
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 9. ซอฟแวร์ทางคอมพิวเตอร์และคู่มือการใช้ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
(Computer software and manual available on university Web site) เช่น 

Schwarzer, R. (1989). Statistics software for meta-analysis [Computer software and 
manual]. Retrieved from http://www.yorku.ca/faculty/ academic/schwarze/ 
meta-e.htm 

   

10. แฟ้มข้อมูลจากสถาบันต่างๆแห่งชาติผ่านทางเวบ็ไซต์ (Data file, available from 
National Technical Information Service [NTIS] Web site) เช่น 

Department of Health and Human Services, National Center for Health Statistics. 
(1991).  National Health Provider Inventory: Home health agencies and 
hospices, 1991 [Data  file]. Available from National Technical Information 
Service Web site, http://www.ntis.gov 

 

การเขียนรายงานบรรณานุกรมทีเ่ป็นส่ือโสตทัศนวสัดุ 
 ส่ือโสตทศันวสัดุ เป็นส่ือประเภทสไลด์ เทปบนัทึกเสียง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์  
รายการวิทยุ เทปบนัทึกภาพ รวมไปถึง แผนท่ี งานเขียน ภาพถ่าย กฎโดยทัว่ไปให้ระบุช่ือผูจ้ดัท า
และวงเล็บหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ ตามดว้ยปีท่ีผลิต และช่ือเร่ืองแลว้ตามดว้ยประเภทของโสตทศันวสัดุ
อยู่ในวงเล็บเหล่ียมหลังช่ือเร่ือง และต่อด้วยช่ือเมืองท่ีผลิตหรือสถานท่ี และหน่วยงานท่ีผลิต/
เผยแพร่ ในกรณีท่ีถูกเผยแพร่ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุสถานท่ีของแหล่งข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต (URL) แบบแผนการเขียนโดยทัว่ไป ดงัน้ี   
 แบบแผนการเขียนภาพยนตร์หรือภาพทีม่ีการเคลือ่นไหว (Motion picture) 

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

 
  แบบแผนการเขียนรายการบันทกึเพลง (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) 

 

http://www.yorku.ca/faculty/%20academic/schwarze/%20meta-e
http://www.yorku.ca/faculty/%20academic/schwarze/%20meta-e
http://www.ntis.gov/
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 1.  ภาพยนตร์ (Motion picture)   
Scorsese, M. (Producer), & Lonergan, K. (Writer/Director). (2000). You can count on 

me [Motion picture]. United States: Paramount Pictures. 
Harrison, J. (Producer), & Schmiechen, R. (Director). (1992). Changing our minds: 

The story of Evelyn Hooker [Motion picture]. (Available from Changing Our 
Minds, Inc., 170 West End Avenue, Suite 25R, New York, NY 10023) 

 

 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.  รายการโทรทศัน์ทีเ่ป็นชุดมีหลายๆ ตอน (Television series) 
Miller, R. (Producer). (1989). The mind [Television series]. New York: WNET. 

 

รายการโทรทัศน์ทีเ่ป็นตอนเดี่ยว  แต่อยู่ในรายการโทรทศัน์ทีเ่ป็นชุดๆ 
Egan, D. (Writer), & Alexander, J. (Director). (2005). Failure to communicate 

[Television series episode]. In D. Shore (Executive producer), House.  
New York, NY: Fox Broadcasting. 

 
 

 4.  รายการบันทกึเพลง (Music recording)  
ตัวอย่างการเขียน: กรณบีันทึกเสียงโดยผู้เขียน 
Shocked, M. (1992). Over the waterfall. On Arkansas traveler [CD]. New York: 

PolyGram Music. 
ตัวอย่างการเขียน: กรณบีันทึกเสียงโดยศิลปินอืน่ทีไ่ม่ใช่ผู้เขียน 
Goodenough, J. B. (1982). Tails and trotters [Recorded by G. Bok, A. Mayo, & E. 

Trickett]. On and so will we yet [CD]. Sharon, CT: Folk-Legacy Records. 
(1990). 

 

5.  รายการบันทกึเสียงหรือรายการวทิยุ (Audio recording) 
พจน์ สารสิน. (ผูพ้ดู). (13 เมษายน 2520). ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย (บทวทิยุ

ออกอากาศทางสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย). 
กรมการปกครอง. (ผูจ้ดัท า). (2532). องค์การบริหารส่วนต าบล (วสัดุบนัทึกเสียง).  

กรุงเทพมหานคร: ส านกังานเลขานุการ กรมการปกครอง. 
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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. 

 
6. วดิีโอ (Video) 

กนัตพร ยอดใชย, เอมอร แซ่จิว, และวฑูิรย ์สังฆรักษ.์ (ผูผ้ลิต). การสวนปัสสาวะแบบ
เป็นคร้ังคราว [VCD]. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

American Psychological Association (Producer). (2000). Responding therapeutically 
to  patient expressions of sexual attraction [DVD]. Available from  

                                http://www.apa.org/videos/   
 
 7. แผนทีท่ีถู่กเผยแพร่ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

Lewis Country Geographic Information Service (Cartographer). (2002). Population 
density, 2000 U.S. Census [Demographic map]. Retrived from  

                                http://www.co.lewis.wa./publicworks/maps/Demographics/census-pop-
dens_2000.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.co.lewis.wa./publicworks/maps/Demographics/census-pop-dens_2000.pdf
http://www.co.lewis.wa./publicworks/maps/Demographics/census-pop-dens_2000.pdf
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รูปแบบการเขยีนแบบ APA (The Mechanics of APA Style) 
 

ผศ.ดร. บุษกร  พนัธ์เมธาฤทธ์ิ 
 

รูปแบบการเขียนแบบ APA ประกอบดว้ย การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน การเขียนดว้ย
ตวัอกัษรตวัใหญ่ การเขียนทบัศพัทภ์าษาองักฤษ การใชค้  ายอ่ รวมทั้งการเขียนตวัยอ่และสัญลกัษณ์
ทางสถิติ ดงัน้ี 

 

เคร่ืองหมายวรรคตอน 
 1. การเว้นวรรคหน่ึงวรรค หลงัเคร่ืองหมายวรรคตอน 
 ใหเ้วน้วรรคหน่ึงวรรคเสมอ หลงัเคร่ืองหมายจุลภาคหรือ comma (,) ทวิภาค หรือ colons (:) 
อฒัภาคหรือ semicolons (;) มหพัภาคหรือ periods (.) หลงัตวัยอ่ของช่ือตน้หรือช่ือกลาง (ถา้มี) ของ
ผูเ้ขียนท่ีเป็นภาษาองักฤษ เช่น 

J. R. Jang  
 ยกเวน้ ค ายอ่ เช่น  

e.g., a.m., i.e., U.S.  
รวมทั้งหน่วยงานท่ีไม่เปิดเผย เช่น  

F.I.M.  
หรือระหวา่งตวัเลขท่ีเป็นอตัราส่วน เช่น  

1:2  
 

 2. เคร่ืองหมายมหัพภาคหรือ periods (.) 
ใช้เมื่อ 

  - จบประโยคในภาษาองักฤษ  
- หลงัค ายอ่ของช่ือตน้ และช่ือกลางของผูเ้ขียนท่ีเป็นภาษาองักฤษ เช่น  

J. R. Jang  
- ค ายอ่ส าหรับกรณีท่ีใช ้United States เป็นค าคุณศพัท ์(adjective) เช่น  

U.S. Navy 
- กลุ่มคนหรือหน่วยงานท่ีไม่เปิดเผย เช่น  

F.I.M. 
- ค ายอ่ท่ีมาจากภาษาละติน เช่น  

a.m.      i.e.      vs. 
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- ค ายอ่ท่ีใชใ้นการเขียนบรรณานุกรม เช่น  
Vol. 1      2nd ed.      p. 6      F. Supp. 

 ห้ามใช้กรณ ี
  -  ค  ายอ่ท่ีเป็นช่ือของรัฐ เช่น  

NY      Washington, DC 
  - ค าย่อท่ีเป็นอกัษรพิมพ์ตวัใหญ่หรือค าย่อท่ีผสมข้ึนจากอกัษรตน้ของช่ือเต็ม 
(acronyms)  

  เช่น APA      NDA      NIMH      IQ 
  - ค ายอ่ท่ีใชก้บัการใหย้า เช่น  

im iv sc ip icv 
  - ค ายอ่ท่ีใชใ้นมาตราชัง่ ตวง วดั ทั้ง metric และ non metric เช่น  

cd cm ft hr kg lb min ml s     
 ยกเวน้ตวัยอ่ส าหรับ น้ิว (inch) ตอ้งมีมหพัภาคดว้ย เช่น in. ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้
เกิดความสับสนกบัค าวา่ in (ใน) 
- จบประโยคช่ือของเวบ็ไซต ์เช่น  

http://www.apa.org 
 

 3. เคร่ืองหมายจุลภาคหรือ comma (,) 
ใช้เมื่อ 

  - อา้งอิงนอกวงเล็บ เช่น  
กร, สมชาย, และสมหญิง (2555) พบวา่ ...   

  -  อา้งอิงในวงเล็บ เช่น  
(กร, สมชาย, และสมหญิง, 2555) 
(Patrick, 2012)  
(Patrick, Fank, & Dual, 2012) 

  - กลุ่มของตวัเลขท่ีมี 3 หลกัข้ึนไป เช่น 1,000 
ห้ามใช้กรณ ี
 - ตวัเลขแสดงเลขหนา้ เช่น หนา้ 1020 
 - ตวัเลขโดดฐานสอง (binary digits) เช่น 00110010

http://www.apa.org/
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 - เลขหมายประจ า (serial numbers) เช่น 290334556 
 - อุณหภูมิ เช่น 3090 °ฟ 
 - ความดงัของเสียง เช่น 1000 Hz 
 - องศาอิสระ (degrees of freedom) เช่น F(240, 2000) = 12.76  
 

 4. เคร่ืองหมายอฒัภาคหรือ semicolons (;) 
 ใช้เมื่อ 

- ตอ้งการแยก 2 ประโยคท่ีไม่ไดเ้ช่ือมดว้ยค าสันธาน (conjunction) หรือตอ้งการ
แยกขอ้ความท่ีประกอบด้วยค าหรือวลีท่ีมีการใช้เคร่ืองหมายจุลภาค (commas)  
ในกรณีท่ีมีการเขียนขอ้ความนั้นดว้ยภาษาองักฤษ เช่น  

The color order was red, yellow, green; blue, yellow, red; or red, blue, 
yellow.  
- แยกการอา้งอิงในวงเล็บท่ีมีการอา้งอิงตั้งแต่ 2 แหล่งอา้งอิงหรือมากกวา่ เช่น  

(กร, 2556; กร, สมชาย, และสมหญิง, 2555) 
(Patrick, 2012; Patrick, Fank, & Dual, 2012)  

 
5. เคร่ืองหมายทวภิาค หรือ colons (:) 

 ใช้เมื่อ 
  - เขียนอตัราส่วนหรือสัดส่วน เช่น  

1:2 3:15 
  - เขียนระหวา่งสถานท่ีพิมพแ์ละโรงพิมพ ์เช่น  

กรุงเทพมหานคร: อกัษรการพิมพ ์
London: Taylor Graham   

    
6. เคร่ืองหมายอญัประกาศหรือ quotation marks (“ ”) 
ใช้เมื่อ 
 - เขียนค าเฉพาะ ค าสแลง ให้เขียนภายในเคร่ืองหมายอญัประกาศในการเขียน 

คร้ังแรก หลงัจากนั้นไม่ตอ้งใชอี้ก เช่น  
เด็กวยัรุ่นมกัแสดงพฤติกรรม “ท่าแกลง้ตาย” เสมอ ท่าแกลง้ตายน้ี ไดมี้

การน าไปโพสตใ์นอินเทอร์เน็ตอยูเ่สมอ 
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- เขียนช่ือเร่ืองของบทความ บทท่ีในหนงัสือ ในเน้ือหา เช่น  
บทความของสมหญิง (2555) ท่ีมีช่ือว่า “เสียงจากผูห้ญิง: คุณค่าทาง

สังคม” 
- ตอ้งการคดัลอกขอ้ความจากผูอ่ื้น และตอ้งการเขียนบางค าภายในเคร่ืองหมาย
อญัประกาศคู่ (double quotations) ให้ใช้เคร่ืองหมายอญัประกาศเด่ียว (single 
quotation) เช่น  

สมชาย (2555) พบว่า “จากการทดลองในหนู ‘ดนตรีบรรเลง’ สามารถ 
ท าใหห้นูสงบได”้ (หนา้ 21) 

 
7. เคร่ืองหมายวงเลบ็หรือ parentheses ( )  
ใช้เมื่อ 
 - อา้งอิงในเน้ือหา เช่น  

กร, สมชาย, และสมหญิง (2555)  
(กร, สมชาย, และสมหญิง, 2555)  
(Dumas & Don, 2012)  

- มีการแปลศพัทเ์ป็นภาษาไทยจากภาษาองักฤษ จะตอ้งเขียนค าศพัทภ์าษาองักฤษ
ท่ีอา้งอิงดว้ย เช่น  

กลไกการอา้งอิง (defensive mechanism; Norem & Cater, 2012) 
 - มีการใชต้วัยอ่ โดยตอ้งเขียนตวัเตม็มาก่อนในคร้ังแรก จากนั้น ใหใ้ชต้วัยอ่ เช่น  

   องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.)  
- เขียนค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถิติ เช่น  

(p = .02)  
t(30) = 2.56  
F(2, 115) = 5.72 

 
 8. เคร่ืองหมายวงเลบ็เหลีย่มหรือ brackets [ ] 

ใช้เมื่อ 
 - มีการลอกขอ้ความ และตอ้งการอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ชดัเจนโดยท่ีไม่ใช่จาก

ผูเ้ขียนเดิม ใหใ้ส่ขอ้ความนั้นภายในเคร่ืองหมายวงเล็บเหล่ียม (brackets [   ]) เช่น  
“หออภิบาลทารกแรกเกิด ยนิดีใหส้มาชิกในครอบครัวเขา้เยีย่มทารกได้
ตลอด 24 ชัว่โมง แต่ในความเห็นอ่ืน [พยาบาล] ยนิดีใหส้มาชิกใน
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ครอบครัวเขา้เยีย่มทารกไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ยกเวน้ช่วงใหก้ารพยาบาล 
เน่ืองจากสถานท่ีคบัแคบ” (สมหญิง, 2555, หนา้ 2) 

- มีการวงเล็บขอ้ความท่ีอยูภ่ายในวงเล็บ เช่น  
(ผลวจิยัของกลุ่มควบคุม [n = 8] ไดแ้สดงในรูป 1) 
 

9. เคร่ืองหมายขีดทแยงหรือ slash (/) 
ใช้เมื่อ 
- อา้งอิงการตีพิมพค์ร้ังแรกและคร้ังใหม่ เช่น  

ฟรอยด ์(Freud, 1923/1961) 
 

การเขียนด้วยตัวอกัษรตัวใหญ่ตัวแรกของค า ในกรณเีขียนด้วยภาษาองักฤษ  
ใช้เมื่อ 
- ข้ึนตน้ประโยค เช่น  

De Wall (2012) 
- เป็นค าแรกท่ีตามหลงัเคร่ืองหมายทวิภาคหรือ colon และเป็นประโยคสมบูรณ์ 

เช่น  
   Theory of mind development: Why do we need it? 
- เขียนช่ือเร่ือง หวัเร่ือง เช่น  

“Attitudes Toward Mental Health Workers” 
  

การเขียนทบัศัพท์ภาษาองักฤษ  
การเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์ค าย่อ ตัวย่อ ให้ใช้ตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน อา้งตาม งานบณัฑิตศึกษา, 2551) 
หลกัเกณฑ์การทบัศัพท์  
1. การทบัศพัท์ให้ถอดอกัษรในภาษาเดิมพอควรแก่การแสดงท่ีมาของรูปศพัท์ และให้

เขียนในรูปท่ีอ่านไดส้ะดวกในภาษาไทย 
2. การวางหลกัเกณฑไ์ดแ้ยกก าหนดหลกัเกณฑก์ารทบัศพัทภ์าษาต่าง ๆ แต่ละภาษาไป  
3. ค าทบัศพัทท่ี์ใชก้นัมานานจนถือเป็นภาษาไทย และปรากฏในพจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถานแลว้ ใหใ้ชต่้อไปตามเดิม เช่น  
 ช็อกโกเลต ช็อกโกแลต เช้ิต ก๊าซ แก๊ส  
4. ค าวสิามานยนามท่ีใชก้นัมานานแลว้ อาจใชต่้อไปตามเดิม เช่น  
 Victoria = วกิตอเรีย  
 Louis = หลุยส์ 
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 Cologne = โคโลญ  
5. ศพัทว์ชิาการซ่ึงใชเ้ฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่ศพัทท์ัว่ไป อาจเพิ่มเติมหลกัเกณฑข้ึ์นตาม 

ความจ าเป็น 
หลกัเกณฑ์การทบัศัพท์ภาษาองักฤษ  
1. สระ ใหถ้อดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาองักฤษ โดยเทียบเสียงสระภาษาไทย

ตามตารางเทียบเสียงสระภาษาองักฤษ    
2. พยญัชนะ ให้ถอดเป็นพยญัชนะภาษาไทยตามหลกัเกณฑ์ในตารางเทียบพยญัชนะ

ภาษาองักฤษ  
3. การใชเ้คร่ืองหมายทณัฑฆาต (  ์  ) 

 3.1 พยญัชนะตวัท่ีไม่ออกเสียงในภาษาไทย ใหใ้ส่เคร่ืองหมายทณัฑฆาตก ากบัไว ้ เช่น  
  horn = ฮอร์น 
  Windsor = วนิดเ์ซอร์  

  3.2 ค าหรือพยางคท่ี์ตวัสะกดมีพยญัชนะตามมาหลายตวั ให้ใส่เคร่ืองหมายทณัฑฆาต 
ไวบ้นพยญัชนะท่ีไม่ออกเสียงตวัสุดทา้ยแต่เพียงแห่งเดียว เช่น  
   Okhotsk = โอคอ็ตสก ์
   Barents = แบเร็นตส์   
  3.3 ค าหรือพยางค์ท่ีมีพยญัชนะไม่ออกเสียงอยู่หน้าตวัสะกด ท่ียงัมีพยญัชนะ
ตามหลงัมาอีก ใหต้ดัพยญัชนะท่ีอยูห่นา้ตวัสะกดออก และใส่เคร่ืองหมายทณัฑฆาตไวบ้น
พยญัชนะตวัสุดทา้ย เช่น  
   world = เวลิด ์
   quartz = ควอตซ์ 
   Johns = จอนส์ 
   first = เฟิสต ์ 

 4. การใชไ้มไ้ต่คู ้( ์   ) ควรใชใ้นกรณีต่อไปน้ี 
   4.1 เพื่อใหเ้ห็นแตกต่างจากค าไทย เช่น  
    log = ล็อก   
   4.2 เพื่อช่วยใหผู้อ่้านแยกพยางคไ์ดถู้กตอ้ง เช่น  
    Okhotsk = โอค็อตสก์   
 5. การใช้เคร่ืองหมายวรรณยุกต์ การเขียนค าทบัศพัท์ ไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายวรรณยุกต ์
ยกเวน้ในกรณีท่ีค านั้นมีเสียงซ ้ ากบัค าไทย จนท าใหเ้กิดความสับสน อาจใส่เคร่ืองหมายวรรณยุกตไ์ด ้
เช่น  
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    coke = โคก้ 
    coma = โคม่า  

6. พยญัชนะซ้อน (double letter) ค าท่ีมีพยญัชนะซ้อนเป็นตวัสะกด ถา้เป็นศพัทท์ัว่ไปให้
ตดัออกตวัหน่ึง เช่น  

  football = ฟุตบอล  
 แต่ถา้เป็นศพัทท์างวิชาการหรือวิสามานยนามให้เก็บไวท้ั้ง 2 ตวั โดยใส่เคร่ืองหมาย

ทณัฑฆาตไวท่ี้ตวัทา้ย เช่น  
  cell = เซลล ์
  James Watt = เจมส์วตัต ์ 
 ถา้พยญัชนะซอ้นอยูก่ลางศพัทใ์หถื้อวา่ พยญัชนะซอ้นตวัแรกเป็นตวัสะกดของพยางค์

หนา้ และพยญัชนะซอ้นตวัหลงัเป็นพยญัชนะตน้ของพยางคต่์อไป ฉะนั้น การใชพ้ยญัชนะตวัสะกด
และพยญัชนะตน้ จะต่างกนัตามหลกัเกณฑก์ารเทียบพยญัชนะในตารางขา้งทา้ย เช่น  

  pattern = แพตเทิร์น 
  Missouri = มิสซูรี 
  broccoli = บรอกโคลี  
7. ค าท่ีตวัสะกดของพยางคห์นา้ออกเสียงเป็นพยญัชนะตน้ของพยางคต์วัต่อไปดว้ย ให้ถือ

หลกัเกณฑด์งัน้ี  
  7.1 ถา้สระของพยางคห์นา้เป็นเสียงสระอะ ซ่ึงเม่ือทบัศพัทต์อ้งใชรู้ปไมห้นัอากาศ 

ให้ซ้อนพยญัชนะตวัสะกดของพยางค์หน้าเขา้อีกตวัหน่ึงเพื่อเป็นพยญัชนะตน้ของพยางค์ต่อไป 
เช่น  

   couple = คปัเปิล 
   double = ดบัเบิล   

  7.2 ถา้สระของพยางคห์นา้เป็นสระอ่ืนท่ีไม่ใช่สระอะ ให้ทบัศพัทต์ามรูปพยญัชนะ
ภาษาองักฤษโดยไม่ตอ้งซอ้นพยญัชนะ เช่น  
   California = แคลิฟอร์เนีย 
   general = เจเนอรัล  
  7.3 ถา้เป็นค าท่ีเกิดจากการเติมปัจจยั เช่น -er, -ing, -ic, -y และการทบัศพัทต์ามรูป
พยญัชนะภาษาองักฤษดงัขอ้ 7.2 อาจท าให้ออกเสียงผิดไปจากภาษาเดิมมาก ให้ซ้อนพยญัชนะ
ตวัสะกดของพยางคต์น้อีกหน่ึง เพื่อใหเ้ห็นเคา้ค าเดิม เช่น  
   sweater = สเวตเตอร์ 
   booking = บุกกิง 
   Snoopy  = สนูปปี 
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 8. ค าประสมท่ีมีเคร่ืองหมายยติัภงัค ์(hyphen) ใหท้บัศพัทโ์ดยเขียนติดต่อกนัไป เช่น  
   cross-stitch = ครอสสติตช์   
  ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นศพัทท์างวชิาการหรือวสิามานยนาม เช่น   

cobalt-60 = โคบอลต-์60 
McGraw-Hill = แมกกรอว-์ฮิลล ์  

 9. ค าประสมซ่ึงในภาษาองักฤษเขียนแยกกนั เม่ือทบัศพัทใ์ห้เขียนติดกนัไป ไม่ตอ้งแยกค า
ตามภาษาเดิม เช่น  
   calcium carbonate = แคลเซียมคาร์บอเนต 
   night club = ไนตค์ลบั 
   New Guinea = นิวกินี   
 10. ค าคุณศพัท์ท่ีมาจากค านาม ซ่ึงมีปัญหาวา่จะทบัศพัทใ์นรูปค านามหรือค าคุณศพัทน์ั้น 
ใหถื้อหลกัเกณฑด์งัน้ี  

  10.1 ถา้ค าคุณศพัทน์ั้นมีความหมายเหมือนค านาม หรือหมายความวา่ “เป็นของ” 
หรือ “เป็นเร่ืองของ” ค  านามนั้น ใหท้บัศพัทใ์นรูปค านาม เช่น  

     hyperbolic curve = ส่วนโคง้ไฮเพอร์โบลา 
     electronic charge = ประจุอิเล็กตรอน 
     focal length = ความยาวโฟกสั 

   10.2 ถา้ค าคุณศพัท์นั้นมีความหมายว่า "เก่ียวขอ้งกบั" หรือ "เก่ียวเน่ืองจาก" 
ค านามนั้น ใหท้บัศพัทใ์นรูปค านามโดยใชค้  าประกอบ เชิงแบบอยา่ง ทาง ชนิด ระบบ ฯลฯ 
แลว้แต่ ความหมาย เช่น  
    atomic absorption = การดูดกลืนโดยอะตอม 
    electronic power conversion = การแปลงผนัก าลงัเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 
   10.3 ในกรณีท่ีการทบัศพัท์ในรูปค านามตามขอ้ 10.1 และขอ้ 10.2 ท าให้เกิด
ความหมายก ากวมหรือคลาดเคล่ือน ใหท้บัศพัทใ์นรูปค าคุณศพัท ์เช่น  

     sulfuric acid = กรดซลัฟิวริก 
     feudal system = ระบบฟิวดลั 
     metric system = ระบบเมตริก 
     hyperbolic function = ฟังกช์นัไฮเพอร์โบลิก  
 11. ค าคุณศพัท์ท่ีมาจากช่ือบุคคล ให้ทบัศพัท์ตามช่ือของบุคคลนั้นๆ โดยใชค้  าประกอบ
ของแบบ ระบบ ฯลฯ แลว้แต่ความหมาย เช่น  
   Euclidean geometry = เรขาคณิตระบบยคุลิด 
   Eulerian function = ฟังกช์นัแบบออยเลอร์ 
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   Napierian logarithm = ลอการิทึมแบบเนเปียร์  
  ยกเวน้ในกรณีท่ีค าคุณศพัท์ท่ีมาจากช่ือบุคคล เป็นช่ือเฉพาะท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปใน
แต่ละวงการ ซ่ึงอาจสังเกตไดจ้ากการท่ีในภาษาองักฤษไม่ไดใ้ชอ้กัษรตวัใหญ่ข้ึนตน้ ให้ทบัศพัทใ์น
รูปค าคุณศพัท ์เช่น  
   abelian group = กลุ่มอาบีเลียน  
 12. ค าคุณศพัทเ์ก่ียวกบัชนชาติต่างๆ ใหท้บัศพัทใ์นรูปค านามท่ีเป็นช่ือประเทศ เช่น  
   Swedish people = คนสวเีดน 
   Hungarian dance = ระบ าฮงัการี  
  ยกเวน้ช่ือท่ีเคยใชม้านานแลว้ ไดแ้ก่  
   ประเทศเยอรมนีใชว้า่ … เยอรมนั เช่น ภาษาเยอรมนั  
   ประเทศกรีซ ใชว้า่ … กรีก เช่น เรือกรีก  
   ประเทศไอร์แลนด ์ใชว้า่ … ไอริช เช่น ชาวไอริช  
   ประเทศเนเธอร์แลนด ์ใชว้า่ … ฮอลนัดา เช่น ชาวฮอลนัดา หรือ ...ดตัช์ เช่น ภาษาดตัช์  
   ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ใชว้า่ … สวสิ เช่น ผา้สวสิ  
   สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอร์แลนดเ์หนือ ใชว้า่... องักฤษ เช่น คนองักฤษ  
   สหรัฐอเมริกา ใชว้า่ … อเมริกนั เช่น รถอเมริกนั  
  ส าหรับสหภาพโซเวียต ซ่ึงในภาษาองักฤษใช้ค  าคุณศพัท์ 2 ค า คือ Soviet …และ 
Russian …ใชว้า่ …โซเวยีต และ … รัสเซีย เช่น  
   Soviet style (of architecture) = (สถาปัตยกรรม) แบบโซเวยีต 
   Russian food = อาหารรัสเซีย  
 13. การวางต าแหน่งค าคุณศพัทใ์นค าทบัศพัท ์ใหถื้อหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
   13.1 ค าคุณศพัทท่ี์ประกอบค านามท่ีเป็นภาษาไทย หรือเป็นค าทบัศพัท์ แต่ไดใ้ช้

ในภาษาไทยมาจนถือเป็นค าไทยแลว้ ใหว้างค าคุณศพัทไ์วห้ลงัค านาม เช่น  
     cosmic ray = รังสีคอสมิก 
     gross ton = ตนักรอส  

  13.2 ถา้ทั้งค  าคุณศพัทแ์ละค านามเป็นค าทบัศพัทท่ี์ยงัไม่ถือเป็นค าไทย ให้ทบัศพัท์
ตรงตามศพัทเ์ดิม เช่น  
    Arctic Circle = อาร์กติกเซอร์เคิล 
    adrenal cortex = อะดรีนลัคอร์เทกซ์  
  13.3 ถา้ตอ้งการเนน้วา่ค านามนั้นเป็นส่ิงท่ีมีหลายชนิดและค าคุณศพัทท่ี์ประกอบ
เป็นชนิดหน่ึงของค านามนั้น อาจทบัศพัท์โดยใช้ค  าประกอบ แบบ ชนิด ระบบ ฯลฯ  
มาแทรกไวร้ะหวา่งค านามกบัค าคุณศพัท ์เช่น  
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    normal matrix = เมทริกซ์แบบนอร์แมล 
    thermoseting plastic = พลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติง  

 14. ค ายอ่ ใหเ้ขียนช่ือตวัอกัษรนั้นๆ ลงเป็นภาษาไทย ดงัน้ี  
  A = เอ    B = บี     C = ซี      D = ดี      E = อี      F = เอฟ   G = จี    H = เอช   I = ไอ       

J = เจ      K = เค    L = แอล  M = เอม็  N = เอ็น  O = โอ     P = พี    Q = คิว    R = อาร์        
S = เอส   T = ที     U = ย ู       V = ว ี     W = ดบัเบิลย ู   X = เอกซ์ Y = วาย    Z = แซด  

และใหเ้ขียนโดยไม่ตอ้งใส่จุดและไม่เวน้วรรค เช่น  
  BBC = บีบีซี 
  FBI = เอฟบีไอ 
  DDT = ดีดีที  
15. ค าทบัศพัทท่ี์ผกูข้ึนจากตวัยอ่ ซ่ึงอ่านออกเสียงไดเ้สมือนค าค าหน่ึง มิไดอ้อกเสียงเรียง

ตวัอกัษร ใหเ้ขียนตามเสียงท่ีออกและไม่ตอ้งใส่จุด เช่น  
  USIS = ยซิูส 
  UNESCO = ยเูนสโก 
  ASEAN = อาเซียน  
16. ตวัยอ่ช่ือบุคคล ใหเ้ขียนโดยใส่จุด และเวน้วรรค 1 วรรค ระหวา่งช่ือกบันามสกุล เช่น  
  D. N.  Smith = ดี.เอน็. สมิท 
  G. H. D. Cold = จี.เอช.ดี. โคลด ์ 
17. ค าหรือพยางคท่ี์มีพยญัชนะตน้หลายตวั และตวัหนา้ไม่ออกเสียง เม่ือเขียนทบัศพัทเ์ป็น

ภาษาไทย ไม่ตอ้งใส่พยญัชนะตวัท่ีไม่ออกเสียง เช่น  
  gnat = แนต 
  knight = ไนต ์
  psycho = ไซโค 
  pneumonia = นิวมอเนีย   
18. วิสามานยนาม ท่ีในภาษาองักฤษออกเสียงเฉพาะพิเศษนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้น

ตาราง ใหถ้อดตามการออกเสียง เช่น  
  Worcester = วสูเตอร์ 
  Marble Arch = มาร์บะลาช     
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การถอดอกัษรไทยเป็นอกัษรโรมัน 
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง (Transcription) ให้ใช้หลักเกณฑ์ของ

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) ดงัน้ี 
- ไม่ค  านึงถึงการสะกดการันตแ์ละวรรณยกุต ์เช่น  

จนัทร์ = chan พระ = phra  
- การเทียบเสียงพยญัชนะ เช่น  

ก = k (นก = nok) 
บ = b (ใบ = bai) 
บ = p (กาบ = kap)  

- การเทียบเสียงสระ เช่น  
อะ = a (ปะ = pa) 
ใอ = ai (ใย = yai)   

 
 

การใช้ค าย่อ   
 การใช้ค  าย่อ (abbreviation) ดว้ยอกัษรโรมนัท่ีใช้ในการเขียนในเน้ือหา อย่าใช้ค  าย่อมาก
เกินไปจนผูอ่้านยากแก่การเขา้ใจ ในการเขียนค าย่อคร้ังแรกต้องมีค าเต็มมาก่อนเสมอ โดยใส่ค ายอ่
ในวงเล็บ คร้ังต่อไปสามารถใชค้  ายอ่นั้นไดเ้ลย แต่ถา้ค ายอ่นั้นถูกใชน้อ้ยกวา่ 3 คร้ัง ให้เขียนค าเต็ม
โดยเฉพาะบทความท่ียาวมาก ค ายอ่ท่ีใชใ้นตารางหรือภาพ ตอ้งเขียนค าเต็มดว้ยโดยใส่ในหมายเหตุ 
ยกเวน้ค ายอ่มาตรฐานท่ีใชใ้นการชัง่ ตวง วดั การใชค้  ายอ่มีดงัน้ี 
 1. ค  ายอ่ท่ียอมรับและไม่ตอ้งเขียนค าเตม็ในเน้ือหา เช่น 
  IQ   REM   ESP   AIDS   HIV   NADP   ACTH 
 2. ค ายอ่ท่ีมาจากภาษาละติน เช่น 

ค าย่อ  ค าเต็ม   ความหมาย   
a.m.  ante meridiem   ก่อนเท่ียง 
cf.   compare  เปรียบเทียบ 
e.g.,  for example,   ยกตวัอยา่ง 

  , etc.  , and so forth  และอ่ืน ๆ อีก 
  et al.,  and others  และคณะ 
  i.e.,  that is,   เช่น 
  p.m.  post meridiem  หลงัเท่ียง 
  viz.,  namely,   รายช่ือ 
  vs.  versus, against  ต่อสู้กบั, กบั 
  v.  versus   ใชใ้นกรณีท่ีเป็นคู่กรณีในศาล (court cases)  
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 3. ค  าย่อทางวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ ค  าย่อท่ีใช้ในมาตราชัง่ ตวง วดั (metric and nonmetric 
units of measurement) ท่ีมีตวัเลขอยู่ขา้งหนา้ค าย่อนั้น ๆ ไม่ตอ้งมีเคร่ืองหมายมหพัภาคหรือจุด 
(period) ตามหลงั ยกเวน้ in. = inch (น้ิว) และไม่ตอ้งเติม s เพื่อท าใหเ้ป็นพหูพจน์ เช่น  

ค าย่อ (องักฤษ) ค าเต็ม (องักฤษ)  ค าย่อ (ไทย) ค าเต็ม (ไทย) 
4 cm  4 centimeters  4 ซม.  4 เซนติเมตร 
30 s  30 seconds  -  30 วนิาที 
12 min  12 minutes  -  12 นาที 
18 hr  18 hours  18 ชม.  18 ชัว่โมง 
5 lb  15 pounds  -  15 ปอนด์ 
3 kg  3 kilograms  3 กก.  3 กิโลกรัม 
45 °C  45 degree Celsius 45 °ซ  45 องศาเซลเซียส 

 

ค ายอ่ท่ีเป็นหน่วยของเวลา เช่น 
ค าย่อ (องักฤษ) ค าเต็ม (องักฤษ)  ค าย่อ (ไทย) ค าเต็ม (ไทย) 
hr  hour   ชม.  ชัว่โมง 
min  minute   -  นาที 
ms  millisecond  -  มิลลิวนิาที 
ns  nanosecond  -  นาโนวินาที 
s  second   -  วนิาที 

ยกเวน้หน่วยของเวลา (units of time) ใหใ้ชค้  าเตม็ เช่น  
day week    month         year  

 กรณีท่ีเขียนค่าหลายค่าพร้อมกนั ไม่ตอ้งใชค้  ายอ่ซ ้ าหลงัค่าแต่ละค่า เช่น  
คล่ืนวทิย ุ15-30 kHz  
ระดบัน ้าตาลในเลือดมีค่าเท่ากบั 0.3, 1.5 และ 3.2 มก./ดล. 

 ค ายอ่ท่ีพบบ่อยท่ีใชใ้นมาตราชัง่ ตวง วดั (units of measurement) เช่น 
ค าย่อ (องักฤษ) ค าเต็ม (องักฤษ)       ค าย่อ (ไทย)         ค าเต็ม/ความหมาย (ไทย) 

  A  ampere   -  แอมแปร์ 
  Å  angstrom  -  องัสตรอม 

AC  alternating current เอซี  กระแสไฟฟ้าสลบั 
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ค าย่อ (องักฤษ) ค าเต็ม (องักฤษ)       ค าย่อ (ไทย)         ค าเต็ม/ความหมาย (ไทย) 
a.m.  ante meridiem  -  ก่อนเท่ียง 

  °C  degree Celsius  °ซ  องศาเซลเซียส 
  Ci  curie   -  หน่วยวดัปริมาณ 

กมัมนัตภาพรังสี 
  cm  centimeter  ซม.  เซนติเมตร 
  cps  cycle per second  -  รอบต่อวินาที 

dB  decibel (specify scale) -  เดซิเบล 
DC  direct current  ดีซี  กระแสไฟฟ้าตรง 

  deg/s  degree per second -  องศาต่อวนิาที 
dl  deciliter   ดล.  เดซิลิตร 

  °F  degree Fahrenheit °ฟ  องศาฟาห์เรนไฮต ์
g  gram   ก.  กรัม 

  g  gravity   -  แรงโนม้ถ่วงของโลก 
  Hz  hertz   -  เฮิร์ต 
  in.  inch   -  น้ิว 

IQ  intelligence quotient ไอคิว  ไอคิว 
  IU  international unit ไอย ู หน่วยสากล 
  kg  kilogram  กก.  กิโลกรัม 
  km  kilometer  กม.  กิโลเมตร 

kph  kilometers per hour กม./ชม.  กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
kW  kilowatt   -  กิโลวตัต ์
L  liter   -  ลิตร 

  m  meter   ม.  เมตร 
  µm  micrometer  -  ไมโครเมตร 

mA  milliampere  -  มิลลิแอมแปร์ 
  mEq  milliequivalent  -  มิลลิอีคววิาเลนท์ 
  meV  million electron volts -  อิเล็กตรอนลา้นโวลต์ 
  mg  milligram  มก.  มิลลิกรัม 
  ml  milliliter  มล.  มิลลิลิตร 
  mm  millimeter  มม.  มิลลิเมตร 

mM  millimolar  -  มิลลิโมลาร์ 
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ค าย่อ (องักฤษ) ค าเต็ม (องักฤษ)        ค าย่อ (ไทย)     ค าเต็ม/ความหมาย (ไทย) 
mmHg  millimeter of mercury มม.ปรอท มิลลิเมตรปรอท 

  mmol  millimol  -  มิลลิโมล 
  mol wt  molecular weight -  น ้าหนกัโมเลกุล 
  mph  miles per hour  -  ไมลต่์อชัว่โมง 
  M  megohm  -  เมกะโอห์ม 
  N  newton   -  นิวตนั 
  p.m.  post meridiem  -  หลงัเท่ียง 

ppm  parts per million  -               หลายส่วนในลา้นส่วน 
psi  pounds per square inch -   ปอนด์ต่อตารางน้ิว 

  rpm  revolutions per minute -  รอบต่อนาที 
S Siemens   -  ซีเมนส์/ 

หน่วยวดัการน าไฟฟ้า 
  V  volt   -  โวลต ์
  W  watt   -  วตัต ์
 

ค ายอ่ท่ีใชก้บัการใหย้า เช่น 
ค าย่อ (องักฤษ) ค าเต็ม (องักฤษ)   ความหมาย 
icv  intracerebral ventricular  เขา้เวนตริเคิลในสมอง 
im  intramuscular   เขา้กลา้มเน้ือ 
ip  intraperitoneal   เขา้ช่องทอ้ง 
iv  intravenous   เขา้ทางหลอดเลือดด า 
sc  subcutaneous   เขา้ทางใตผ้วิหนงั 
id  intradermal   เขา้ชั้นผวิหนงั 
it  intrathecal   เขา้ทางไขสันหลงั 
 

 4. ค  ายอ่ของค าท่ีเป็นพหูพจน์ใหใ้ส่ s เช่น  
  IQs      Eds.      vols.      Ms      ps      ns  
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 ไม่ตอ้งใส่ s กรณีท่ีเป็นพหูพจน์ของค ายอ่ท่ีเป็นหน่วยการวดั เช่น  
  12 cm     20 kg  
 ถา้พหูพจน์ของ p. = page ไม่ตอ้งเติม s แต่ใหใ้ชค้  ายอ่ pp. แทนกรณีมีหลายหนา้ เช่น  
  pp. 12-16  
 ถา้กรณี 1 หนา้ ใหใ้ช ้p. เช่น 
  p. 12  
 5. ค ายอ่ท่ีใชใ้นการเขียนบรรณานุกรม เช่น  
  Vol. 1      2nd ed.      p. 6      F. Supp.  

6. ค  ายอ่ทัว่ไป เช่น 
 ค าย่อ  ค าเต็ม  ความหมาย  หมายเหตุ 
 approx.  approximately โดยประมาณ     - 

 ca.  circa  โดยประมาณ     - 
 chap.  chapter  บทท่ี   พหูพจน์ใช ้chaps. 
 col.  column  คอลมัน์   พหูพจน์ใช ้cols. 
 Ed.  Editor  บรรณาธิการ  พหูพจน์ใช ้Eds. 
 ed.  Edition  การจดัพิมพค์ร้ังท่ี     - 
 n.d.  no date  ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ ์ ภาษาไทยใช ้ม.ป.ป. 
 No.   Number  ฉบบัท่ี   พหูพจน์ใช ้Nos. 
 p.   page  หนา้   พหูพจน์ใช ้pp. 
 para.  paragraph ยอ่หนา้       - 
 Pt.   Part  ส่วนท่ี   พหูพจน์ใช ้pts. 
 Rev. ed.  Revised  แกไ้ขปรับปรุง  edition 
 sec.  section  ตอนท่ี       - 
 Suppl.  Supplement เพิ่มเติม       - 
 et al.,  et alii  และคณะ  ใชใ้นกรณีมีผูเ้ขียน  
        6 คนหรือมากกวา่  
        6 คน ข้ึนไปหรือใน 
        การอา้งอิง คร้ังท่ี 2  

        ท่ีมีผูเ้ขียน 3 คนหรือ 
        มากกวา่ 3 คนข้ึนไป 

 s.l.  sine loco ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ ์ ภาษาไทยใช ้ม.ป.ท. 
 s.n.  sine nomine ไม่ปรากฏผูจ้ดัพิมพ ์ ภาษาไทยใช ้ม.ป.พ. 
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 ค าย่อ  ค าเต็ม  ความหมาย  หมายเหตุ 
 1st ed.  First edition พิมพค์ร้ังท่ี 1   - 
 2nd ed.  Second edition พิมพค์ร้ังท่ี 2   - 

 3rd ed.  Third edition พิมพค์ร้ังท่ี 3   -  
 4th ed.  Fourth edition พิมพค์ร้ังท่ี 4   - 
 Trans.   Translator, ผูแ้ปล    - 
   Translated by แปลโดย   - 
 Vol.  Volume  ฉบบัท่ีหรือเล่มท่ี   - 
 vols.  volumes  จ านวนเล่ม (เช่น 4 vols.)  -  
7. ค ายอ่ช่ือเดือน เช่น 

ค าย่อ (องักฤษ) ค าเต็ม (องักฤษ) ค าย่อ (ภาษาไทย) ค าเต็ม (ภาษาไทย) 
Jan.  January  ม.ค.   มกราคม 
Feb.  February ก.พ.   กุมภาพนัธ์ 
Mar.  March  มี.ค.   มีนาคม 
Apr.  April  เม.ย.   เมษายน 
May  May  พ.ค.   พฤษภาคม 
June  June  มิ.ย.   มิถุนายน 
July  July  ก.ค.   กรกฎาคม 
Aug.  August  ส.ค.   สิงหาคม 
Sept.  September ก.ย.   กนัยายน 
Oct.  October  ต.ค.   ตุลาคม 
Nov.  November พ.ย.   พฤศจิกายน 
Dec.  December ธ.ค.   ธนัวาคม 

8. การใส่ตวัเลขศูนย ์(0) หนา้จุดทศนิยม ใหใ้ส่เม่ือค่าสถิตินั้น ๆ มีค่าเกิน 1 เช่น  
0.23 ซม.  
Cohen’s d = 0.70 
0.35 วนิาที 
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หา้มใส่ตวัเลขศูนย ์(0) หนา้จุดทศนิยมเม่ือค่าสถิตินั้น ๆ มีค่าไม่เกิน 1 ไดแ้ก่ ค่าความสัมพนัธ์ 
(r) ค่าสัดส่วน (proportions) ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p) เช่น 

r(24) = -.44, p = .023 
 การรายงานค่าทางสถิติ ไดแ้ก่  

ค่า t, F, 2 ควรใชจุ้ดทศนิยมเพียง 2 ต าแหน่ง เช่น  
t = 2.38  

ค่า p ให้ใส่ค่าตามเป็นจริง (exact p value) โดยใส่ทศนิยม 2 หรือ 3 ต าแหน่งใน
ตาราง เช่น  

p = .023  
หากมีการรายงานค่า p โดยใชเ้คร่ืองหมาย < หรือ > ตอ้งใส่เคร่ืองหมายดอกจนั

หรือ asterisk (*) ในหมายเหตุใตต้ารางดว้ย เช่น  
*p < .05, **p < .01, ***p < .001  

การใส่เคร่ืองหมายดอกจนัหน้า p ต้องเหมือนกนัทุกตารางในบทความหรือ
รายงานฉบบัเดียวกนั 

 
การเขียนตัวย่อและสัญลกัษณ์ทางสถิติ  
 การเขียนตวัย่อและสัญลกัษณ์ทางสถิติ บางตวัย่อหรือสัญญลกัษณ์ตอ้งเขียนดว้ยตวัเอียง 
บางตวัไม่ตอ้งเขียนดว้ยตวัเอียง เช่น  

(N = 135, n = 25)  
F(2, 177) = 6.70, p = .003, est 2 = .07 
t(177) = 3.57, p < .001, d = 0.65, 95% CI [0.35, 0.95] 
R2 = .21, ∆ R2 = .09, F(3, 144) = 3.70, p = .005, 95% CI [0.10, 0.32] 

รายละเอียดของการเขียนตวัยอ่และสัญลกัษณ์ทางสถิติมีดงัน้ี 
  

ตัวย่อ/สัญลกัษณ์  ค าอธิบาย     
 ANCOVA  Analysis of covariance 
 ANOVA  Analysis of variance 
 b, bi   Estimated values of raw (unstandardized) regression  

coefficients 
b*, b*i   Estimated values of standardized regression coefficients  
CFA   Confirmatory factor analysis 
CI   Confidence interval 
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ตัวย่อ/สัญลกัษณ์  ค าอธิบาย 
d Cohen’s measure of sample effect size for comparing two 

sample  means 
 d’    (d  prime) Discriminability, a measure of sensitivity in signal  

detection theory 
 df   Degrees of freedom 

EFA   Exploratory factor analysis 
 EM   Expectation maximization 
 ES   Effect size 
 f    Frequency 
 fc   Expected frequency 

fo   Observed frequency 
 F   F distribution, Fisher’s F ratio 
 F(v1, v2)   F with v1 and v2 degrees of freedom 
 Fcrit   Critical value for statistical significance in an F test 
 Fmax   Hartley’s test of homogeneity of variance 
 FIML   Full information maximum likelihood 

g    Hedge’s measure of effect size 
GLM   Generalized linear model 
GLS   Generalized least squares 
H   ใชใ้น Kruskal-wallis test หรือหมายถึง hypothesis 

 H0   Null hypothesis, hypothesis under test 
 H1 (or Ha)  Alternative hypothesis  

HSD   Turkey’s honestly significant difference   
k   Coefficient of alienation 
k2     Coefficient of nondetermination 

 KR20   Kuder-Richardson reliability index 
 LL   Lower limit (as of a CI) 
 LR   Likelihood ratio  
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 ตัวย่อ/สัญลกัษณ์  ค าอธิบาย 
LSD   Least significant difference 

 M (or X)  Sample mean, arithmetic average 
 MANOVA  Multivariate analysis of variance 

MANCOVA  Multivariate analysis of covariance 
Mdn   Median 

 MLE   Maximum likelihood estimator, maximum likelihood estimate 
 MS   Mean square 
 MSE   Mean square error 

n    Number of cases (generally in a subsample)  
N    Total number of cases (จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด)  
ns   Not statistically significant 
OLS   Ordinary least squares 
OR   Odds ratio 
p   Probability; probability of a success in a binary trial 
q   Probability of a failure in a binary trial, 1 – p  
Q   Test of homogeneity of effect sizes 
r   Estimate of the Pearson product-moment correlation coefficient 
rab.c   The partial correlation of a and b with the effect of c removed 
ra(b.c)   The part (or semipartial) correlation of a and b with the effect  

of c removed from b 
r2    Coefficient of determination; measure of strength of  

relationship; estimate of the Pearson product-moment  
correlation squared  

 rb     Biserial correlation 
rpb     Point-biserial correlation 

 rs     Spearman rank order correlation 
R   Multiple correlation  
R2     Multiple correlation squared; measure of strength of  

association 
RMSEA  Root mean square error of approximation 
s   Sample standard deviation (denominator √n – 1) 
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ตัวย่อ/สัญลกัษณ์  ค าอธิบาย 
S   Sample variance - covariance matrix 
S2   Sample variance (biased estimator) – denominator n 
s2   Sample variance (unbiased) – denominator n - 1 
SD   Standard deviation 
SE   Standard error 
SEM   Standard error of measurement; standard error of the mean 
SEM   Structural equation modeling 
sr   Semipartial correlation 
SS   Sum of squares 

 t   Student’s t distribution; a statistical test based on the Student t  
distribution; the sample value of the t-test statistic 

T2     Hotelling’s multivariate test for the equality of the mean vector  
in two multivariate populations 

U   The Mann-Whitney test statistic 
UL   Upper limit (as of a CI) 
V   Pillai-Bartlett multivariate trace criterion; Cramer’s measure of  

association in contingency tables  
wk   Fixed effects weights 
wk*   Random effects weights 
W   Kendall’s coefficient of concordance and its estimate 
WLS   Weighted least squares 
z   A standard score; the value of a statistic divided by its standard  

error 
|a|   Absolute value of a 
 Alpha; the probability of making a Type I error; Cronbach’s 

index of internal consistency 
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ตัวย่อ/สัญลกัษณ์  ค าอธิบาย 
   Beta; the probability of making a Type II error (1 -  denotes  

statistical power); population values of regression 
coefficients;     

standardized multiple regression coefficient 
   Gamma; Goodman-Kruskal’s index of relationship 
       Delta; population value of Cohen’s effect size; noncentrality  

         parameter in hypothesis testing and noncentral distributions 
2   Epsilon squared; measure of strength of relationship in analysis  

of variance 
∆   Delta (cap); increment of change 
2      Eta squared; measure of strength of relationship 
k   Generic effect size in meta analysis 
   Theta (cap); Roy’s multivariate criterion 
   Cohen’s measure of agreement corrected for chance agreement 
   Lambda; element of a factor loading matrix; Goodman-Kruskal  

measure of predictability 
   Lambda (cap); Wilks’s multivariate test criterion 
µ   Mu; population mean; expected value 
   Nu; degrees of freedom 
     Rho; population product-moment correlation 
I     Rho I; population intraclass correlation  
σ   Sigma; population standard deviation 
σ2   Sigma squared; population variance 
   Population variance-covariance matrix 
      Sigma (cap); summation 
τ     Tau; Kendall’s rank-order correlation coefficient; Hotelling’s  

multivariate trace criterion 
   Phi; standard normal probability density function 
    Phi (cap)Measure of association in contingency tables; standard  

normal cumulative distribution function 



รูปแบบการเขียนแบบ APA | 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอา้งอิงในเนื้อหา | 8
7

 

 

ตัวย่อ/สัญลกัษณ์  ค าอธิบาย 
2     The chi-square distribution; a statistical test based on the chi- 

square distribution; the sample value of the chi-square test 
statistic 

    Psi; a statistical contrast 
2     Omega squared; strength of a statistical relationship 

  (รายละเอียด  โปรดดู American Psychological Association, 2010, pp. 87-124) 
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รูปแบบการพมิพ์ 
 

ผศ.ดร. ลพัณา  กจิรุ่งโรจน์   
 
การพิมพร์ายงาน วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบักระดาษพิมพ ์ตวัพิมพ ์

การเวน้ท่ีว่างและระยะห่างระหว่างบรรทัด การพิมพ์บทและระดับหัวข้อ การล าดับหน้าและ 
การพิมพเ์ลขหนา้ การยอ่หนา้  การล าดบัเน้ือหาในยอ่หนา้  การข้ึนบรรทดัใหม่และการข้ึนหนา้ใหม่ 
การพิมพต์ารางและภาพประกอบ การพิมพแ์ละการท าส าเนาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ดงัน้ี 
 
กระดาษพมิพ์ 
 กระดาษท่ีใชพ้ิมพเ์ป็นกระดาษสีขาว ไม่มีบรรทดั ไม่มีลวดลาย  ขนาดมาตรฐาน A4 หนา 
80 แกรม พิมพเ์พียงหนา้เดียว 
 
ตัวพมิพ์ 
 ตวัอกัษรท่ีใช้พิมพ์ในเล่มตอ้งเป็นสีด าคมชัด และใช้ตวัพิมพ์ชนิดของตวัอกัษรเดียวกนั
ตลอดทั้งเล่ม  เช่นใช ้font Browallia New หรือ Cordia New หรือ EucrosiaUPC หรือ EucrosiaDSE 
หรือ Angsana New หรือ Angsana UPC หรือ TH Sarabun PSK  ขนาด 16 พอยต ์ถา้เขียนรายงาน
เป็นภาษาองักฤษใหใ้ช ้Times New Roman ขนาด 12 พอยต ์
 ส าหรับช่ือบทและหวัขอ้ต่าง ๆ  การใชข้นาดและลกัษณะตวัอกัษรพิมพแ์ตกต่างกนัข้ึนอยู่
กบัจ านวนระดบัหวัขอ้ ซ่ึงจะกล่าวไวใ้นหวัขอ้การพิมพบ์ทและหวัขอ้ถดัไป    
 
การเว้นทีว่่าง ระยะห่างระหว่างบรรทดั  
   การเวน้ท่ีวา่งขอบของกระดาษ ก าหนดใหเ้วน้ขอบกระดาษไวท้ั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 
      1.  ปกนอก ใบรองปก ปกใน หน้าอนุมติั หนังสือรับรองของนักศึกษาและอาจารย์ 
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หนงัสือรับรองของนกัศึกษา ประวติัผูเ้ขียน และหนา้ท่ีข้ึนบทใหม่
ของแต่ละบท ให้เวน้ขอบกระดาษด้านบนและด้านซ้ายประมาณ 1.5 น้ิว ด้านขวาและด้านล่าง 
ประมาณ 1 น้ิว 

    2.  หนา้ปกติ ใหเ้วน้ขอบกระดาษซ้ายมือประมาณ 1.5 น้ิว และเวน้ขอบกระดาษดา้นบน 
ด้านล่างและด้านขวามือประมาณ 1 น้ิว และก าหนดให้มีการจดัค าโดยชิดทางด้านซ้ายมือของ
หนา้จอ (text-align left) 
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   การก าหนดระยะห่างระหวา่งบรรทดั 
      1.  ระยะห่างระหวา่งบรรทดัปกติใหเ้วน้ 1 บรรทดั 
      2.  ระยะห่างระหวา่งหวัขอ้ส าคญัและหวัขอ้ยอ่ยใหเ้วน้ 2 บรรทดั 
      3.  ระยะห่างระหวา่งหวัขอ้ส าคญักบัเน้ือความ ใหเ้วน้ 2 บรรทดั 
 
การพมิพ์บท และระดับหัวข้อ 
 การพิมพบ์ทตอ้งข้ึนหน้าใหม่เสมอ และมีเลขประจ าบท ส าหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทยใช้
ค  าวา่ บทท่ี 1 บทท่ี 2  เป็นตน้ โดยพิมพไ์วต้รงกลางห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.5 น้ิว ตวัอกัษร
หนา ขนาด 18 พอยต์ ส าหรับช่ือบทพิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนาขนาด 18 พอยต์ ในบรรทดัต่อมา  
ส่วนวทิยานิพนธ์ภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัอกัษรพิมพใ์หญ่ตวัแรกเท่านั้น ดงัตวัอยา่ง   

 
บทที ่1 

บทน า 
หรือ 

Chapter 1 

 Introduction 
 

 ส าหรับการพิมพร์ะดบัหวัขอ้ ในคู่มือ Publication Manual of the American Psychological 
Association (2010) น. 62 ไดก้ล่าวถึงการพิมพร์ะดบัหวัขอ้ไว ้5 ระดบั  ดงัน้ี 
 
ระดบัหวัขอ้ รูปแบบการพิมพ ์

1 พิมพต์รงกลางกระดาษ ตวัอกัษรหนา ขนาด 16 พอยต ์(Centered, Boldface, 
Uppercase, and Lowercase Heading)  

2 พิมพชิ์ดแนวขอ้ความดา้นซ้ายมือ ตวัอกัษรหนา  ขนาด 16 พอยต ์(Flush left, 
Boldface, Uppercase and Lowercase Heading) 

3 พิมพ์ย่อหน้าจากแนวขอ้ความซ้ายมือเขา้มา 0.5 น้ิว ตวัอกัษรหนา ขนาด 16 
พอยต ์ (Indented, boldface, lowercase paragraph heading ending with a 
period.) ถา้เขียนเป็นภาษาองักฤษ ทา้ยขอ้ความตอ้งใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 
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ระดบัหวัขอ้ รูปแบบการพิมพ ์
และถา้ช่ือหวัขอ้ยาวมากกวา่  1 บรรทดั เม่ือข้ึนบรรทดัใหม่ใหพ้ิมพชิ์ดซา้ยมือ 

4 พิมพย์อ่หนา้จากแนวขอ้ความซา้ยมือเขา้มา 0.5 น้ิว ตวัอกัษรหนาเอียง ขนาด 16 
พอยต ์ (Indented, boldface, italicized, lowercase paragraph heading ending 
with a period.) ถ้าเขียนเป็นภาษาองักฤษ ทา้ยขอ้ความตอ้งใส่เคร่ืองหมาย
มหัพภาค (.)  และถา้ช่ือหวัขอ้ยาวมากกว่า  1 บรรทดั เม่ือข้ึนบรรทดัใหม่ให้
พิมพชิ์ดซา้ยมือ 

5 พิมพ์ย่อหน้าจากแนวข้อความซ้ายมือเขา้มา 0.5 น้ิว ตวัอกัษรเอียง ขนาด 16 
พอยต ์ (Indented, boldface, italicized, lowercase paragraph heading ending 
with a period.) ถ้าเขียนเป็นภาษาองักฤษ ทา้ยขอ้ความตอ้งใส่เคร่ืองหมาย
มหัพภาค (.)  และถา้ช่ือหวัขอ้ยาวมากกว่า  1 บรรทดั เม่ือข้ึนบรรทดัใหม่ให้
พิมพชิ์ดซา้ยมือ 
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ตวัอยา่ง  การพิมพเ์น้ือหาท่ีมีหวัขอ้ 5 ระดบั 
 

     บทที ่2                

      วรรณคดีทีเ่กีย่วข้อง    หวัขอ้ระดบั 1 

 
……………………………………………………………………………………………

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

แนวคิดของความปวด     หวัขอ้ระดบั 2 
     

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

ชนิดของความปวด           หวัขอ้ระดบั 3 
  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
   

ความปวดเร้ือรัง             หวัขอ้ระดบั 4 
 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 
 
      ความปวดจากเส้นประสาทถกูท าลาย        หวัขอ้ระดบั 5 
 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….… 
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การล าดับหน้าและการพมิพ์เลขหน้า 
  ส่วนน า 
  ในการล าดบัหน้าส่วนน า คือ ตั้งแต่หน้าปกในไปจนถึงหน้าสุดทา้ยก่อนถึงส่วนเน้ือหา  
ให้ใชต้วัเลขอารบิคในเคร่ืองหมายวงเล็บกลม เช่น (1), (2), (3), …หรือใช้ตวัเลขโรมนัส าหรับ
วิทยานิพนธ์ท่ีเขียนเป็นภาษาองักฤษ เช่น i, ii, iii, … โดยพิมพไ์วท่ี้มุมบนขวาตรงกบัแนวขอบ
ขอ้ความขวา ซ่ึงห่างจากขอบกระดาษบน 0.75 น้ิว  
 เนือ้หา 
  การล าดบัหน้าส่วนเน้ือหาเป็นตน้ไปจนถึงหน้าสุดทา้ย ให้ใช้ตวัเลขอารบิค 1, 2, 3,…
ตามล าดับ โดยพิมพ์ไวท่ี้มุมบนขวาตรงกบัแนวขอบข้อความขวา ซ่ึงห่างจากขอบกระดาษบน    
0.75 น้ิว 
 

การย่อหน้า 
 การพิมพ์ข้อความในแต่ละย่อหน้า ให้เวน้ระยะตวัอักษร 1 น้ิว จากแนวขอบข้อความ
ซา้ยมือ 
 
การล าดับเนือ้หาในย่อหน้า 
 การน าเสนอเน้ือหาในแต่ละยอ่หน้า ถา้มีการล าดบัเน้ือหาในลกัษณะต่างๆ เช่น แบ่งเป็น
ประเภท หรือเป็นขั้นตอน สามารถท าได ้2 แบบ คือ การพิมพอ์ยูใ่นยอ่หนา้เดียว หรือพิมพแ์ยกเป็น
ยอ่หนา้ยอ่ยๆ  
 การพิมพอ์ยูใ่นยอ่หนา้เดียว  ใหล้ าดบัเน้ือหาดว้ยตวัเลขภายในวงเล็บ  ดงัตวัอยา่ง 

    การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง ใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ  
(1) มีประสบการณ์บริหารหอผูป่้วยไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี (2) มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ต ่ากวา่ 10 คน และ 
(3) ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้หอผูป่้วยตลอด 1 ปี ท่ีผา่นมา 

  

 กรณีท่ีแยกเน้ือหาเป็นยอ่หนา้ยอ่ยๆ  ใหล้ าดบัยอ่หนา้ยอ่ยๆ ดว้ยตวัเลข โดยยอ่หนา้เขา้มาอีก  
0.5  น้ิว หรือ 1 เคาะ (tab) และพิมพเ์น้ือหาต่อในยอ่หนา้นั้น ๆ  ดงัตวัอยา่ง  

การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  ใชว้ธีิเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
                                  1.  เป็นผูมี้ประสบการณ์บริหารหอผูป่้วยไม่นอ้ยกวา่  2  ปี                      
                                  2.  มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ต ่ากวา่  10  คน     
                                  3.  ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้หอผูป่้วยตลอด 1 ปี ท่ีผา่นมา  
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การขึน้บรรทดัใหม่และการขึน้หน้าใหม่ 
การข้ึนบรรทดัใหม่ กรณีท่ีพิมพค์  าสุดทา้ยไม่จบในบรรทดันั้น ๆ ใหย้กค านั้นทั้งค  าไปพิมพ์

ในบรรทดัต่อไป หา้มตดัส่วนทา้ยของค าไปพิมพใ์นบรรทดัใหม่ เช่น เพชรบุรี ห้ามแยกบรรทดัเป็น 
เพชร-บุรี หรือ วิทยานิพนธ์ ห้ามพิมพ์แยกเป็น วิทยา-นิพนธ์ หรือกรณีท่ีเป็นตวัเลขอยู่ทา้ยบรรทดั
แล้วตามด้วยค าหรือข้อความในบรรทัดใหม่ ให้ยกตัวเลขนั้นไปพิมพ์ในบรรทัดต่อไป เช่น 
10 เปอร์เซ็นต ์เป็นตน้ 
 การข้ึนหน้าใหม่  หากพิมพ์มาถึงบรรทดัสุดท้ายของหน้ากระดาษ (โดยเวน้ขอบล่าง
ประมาณ 1 น้ิว)  และจะตอ้งข้ึนหนา้ใหม่ แต่มีขอ้ความเหลืออีกเพียงบรรทดัเดียวก็จะจบยอ่หนา้เดิม 
ใหพ้ิมพต่์อไปในหนา้เดิมจนจบยอ่หนา้นั้นแลว้จึงข้ึนยอ่หนา้ใหม่ในหนา้ถดัไป 
 ถา้จะตอ้งข้ึนยอ่หนา้ใหม่ แต่มีเน้ือท่ีเหลือใหพ้ิมพไ์ดอี้กเพียงบรรทดัเดียวในหนา้นั้น ให้ยก
ยอ่หนา้นั้นไปตั้งตน้พิมพใ์นหนา้ถดัไป 
 
การพมิพ์ตารางและภาพประกอบ 
 ตารางหรือภาพประกอบท่ีน าเสนอ ตอ้งมีการอา้งอิงหมายเลขตารางหรือหมายเลขภาพไว้
ในส่วนเน้ือหาดว้ยเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งและอ่านเขา้ใจไดง่้าย  

ตาราง 
ขอ้มูลของตารางท่ีน ามาประกอบในเน้ือหาของรายงาน มี 4 ส่วน ไดแ้ก่ หมายเลขตาราง 

ช่ือตาราง ขอ้มูลในตาราง และหมายเหตุ การขีดเส้นตารางใชเ้ส้นท่ีมีความหนา  ½  พอยต ์และขีด
เส้นตารางเฉพาะแนวนอนเท่านั้น ไม่มีเส้นแนวตั้ง (ดูตวัอยา่ง การเขียนตารางในหนา้ 95)  
                 1. หมายเลขตาราง  ใหเ้ขียนหมายเลขก ากบัตามล าดบัก่อนหลงั โดยพิมพไ์วชิ้ดแนวขอบ
ขอ้ความดา้นซ้ายมือดา้นบนของตาราง  หากเขียนรายงานภาษาไทยใชต้วัอกัษรปกติ  ขนาด  16 พอยต ์ 
เช่น ตาราง 1 ตาราง 2 ตาราง 3 ส าหรับการเขียนรายงานภาษาองักฤษ ตวัอกัษรตวัแรกใชต้วัพิมพใ์หญ่  
เช่น Table 1 

      กรณีต้องการเสนอตารางย่อยในภาคผนวก ให้ระบุหมายเลขตารางย่อยในแต่ละ
ภาคผนวกดว้ย เช่น ตาราง ก1  ตาราง ก2   ตาราง ข1  หมายถึง ตาราง ก1 เป็นตารางท่ีหน่ึงของ
ภาคผนวก ก  กรณีเป็นรายงานภาษาองักฤษ ให้พิมพต์วัอกัษรและหมายเลขตาราง เช่น Table A1, 
Table A2  หมายถึง Table A2 เป็นตารางท่ีสองของ  APPENDIX A 

   2. ช่ือตาราง  ช่ือตารางให้ข้ึนบรรทดัใหม่ โดยเวน้ระยะห่างจากหมายเลขตารางลงมา      
1 บรรทดั พิมพชิ์ดแนวขอบขอ้ความดา้นซ้ายมือดว้ยตวัอกัษรเอียง ขนาด 16 พอยต์ (ภาษาไทย) 
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หากเป็นรายงานภาษาองักฤษตวัอกัษรตวัแรกใชต้วัพิมพใ์หญ่ เช่น Mean Performance Scores of 
Students With Different College Majors (N = 200) และต่อทา้ยดว้ยจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
วเิคราะห์ขอ้มูลอยูภ่ายในวงเล็บ กรณีตารางท่ีมีความยาวต่อเน่ืองเกินหน่ึงหนา้กระดาษ เม่ือข้ึนหนา้
ใหม่ใหพ้ิมพห์มายเลขตาราง และค าวา่ (ต่อ) โดยไม่ตอ้งพิมพช่ื์อตาราง เช่น ตาราง 1 (ต่อ) 

3. ขอ้มูลตาราง  การน าเสนอขอ้มูลในตาราง ควรท าใหส้ั้นและกระชบั ดงัน้ี 
    หัวขอ้เร่ือง สามารถใช้ตวัย่อมาตรฐาน หรือ สัญญลกัษณ์ส าหรับค่าสถิติ พิมพต์วัเอียง 

เช่น  %,  M,  SD  โดยไม่ตอ้งใส่ค าอธิบาย 
    เลขทศนิยม หากค่าตวัเลขโอกาสมีค่ามากกวา่ 1 และผลการวิเคราะห์พบวา่ไดค้่านอ้ยกวา่ 1 

ใหใ้ส่เลขศูนยห์นา้จุดทศนิยม เช่น 0.23 เซนติเมตร 0.5 วนิาที แต่หากค่าเลขโดยทัว่ไปมีค่าไม่เกิน 1 
(เช่น ค่าความสัมพนัธ์ ค่าสัดส่วน) ไม่ตอ้งใส่เลขศูนยห์นา้จุดทศนิยม เช่น r (24) =  -.43, p = .028 
ส าหรับจ านวนตวัเลขทศนิยม นิยมใช ้2 ทศนิยม เช่น การรายงานผลค่าความสัมพนัธ์ ค่าสัดส่วน 
ค่าสถิติอา้งอิง เช่น t, F  เป็นตน้ ส่วนค่านยัส าคญัทางสถิติ (p values) สามารถรายงานตามความจริง
ซ่ึงใชท้ศนิยม 2 หรือ 3 ทศนิยมก็ได ้เช่น p = .031 หรือรายงานค่าเป็น p < .05, p < .01 หรือ p < .001  
ก็ได ้

ตวัอกัษรอา้งอิงเฉพาะ เป็นการใชต้วัอกัษรอา้งอิงถึงขอ้ความเฉพาะคอลมัน์หรือเฉพาะแถว
ในตาราง โดยพิมพต์วัอกัษรอยูมุ่มขวาบนของขอ้ความนั้นๆ (superscript lowercase letters) เช่น ก, ข, 

ค หรือ a, b, c  โดยเรียงล าดบัตวัอกัษรจากซา้ยไปขวา หรือจากบนลงล่างก็ได ้
4. หมายเหตุ (ถ้ามี) บางตารางอาจมีหมายเหตุ เช่น หมายเหตุทัว่ไป (general note)  

หมายเหตุเฉพาะ (specific note)  และหมายเหตุความน่าจะเป็น (probability note)  
หมายเหตุทัว่ไป เป็นหมายเหตุท่ีตอ้งการระบุรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลในตาราง เช่น ค ายอ่ 

หรือ การอา้งอิงท่ีมาของขอ้มูลและช่ือเจา้ของลิขสิทธ์ิ  โดยพิมพค์  าใตต้าราง ดว้ยอกัษรตวัเอียงดว้ย
ค าวา่ หมายเหตุ หรือ Note และตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) หลงัจากนั้นตามดว้ยขอ้ความท่ี
ตอ้งการอา้งอิง  

หมายเหตุเฉพาะ เป็นการขยายความถึงตวัอกัษรอา้งอิงท่ีอยูมุ่มขวาบนของขอ้ความคอลมัน์
หรือแถวของตาราง เช่น  a n = 25.   b This participant did not complete the trials.  

หมายเหตุค่าความน่าจะเป็น  เป็นการใชเ้คร่ืองหมายดอกจนั (*) หรือสัญลกัษณ์อ่ืนๆ เพื่อแสดง
ระดบัค่านยัส าคญัทางสถิติ ( p values) เช่น *p  <  .05, **p  < .01, ***p  < .001 โดยทัว่ไปนิยมแสดงค่า
ไม่นอ้ยกวา่ ***p  < .001    

การพิมพแ์ละล าดบัเน้ือหาของหมายเหตุ ให้เรียงล าดบัจากหมายเหตุทัว่ไป หมายเหตุเฉพาะ
และหมายเหตุค่าความน่าจะเป็น โดยพิมพไ์วใ้ตต้ารางลงมา 1 บรรทดัและชิดขอบซา้ย    
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ตวัอยา่ง การพิมพต์าราง 
 

ตาราง 10 
เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างของอาการปากแห้งระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ี
สัปดาห์ท่ี 3 (T2 ) ด้วยสถิติ Mann Whitney U test   
 Ma SD Mean Rank Z 
กลุ่มทดลอง 1.05 0.22 12.50 5.02** 
กลุ่มควบคุม 1.85 0.37 28.50  

หมายเหต.ุ ความแตกต่างของอาการปากแห้งระหวา่งผูป่้วยมะเร็งศีรษะและล าคอท่ีไดรั้บรังสีรักษา
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ปรับปรุงจาก  ผลของระบบการพยาบาลสนบัสนุนและให้ความรู้ต่อ
อาการปากแห้งและเยื่อบุช่องปากอกัเสบในผูป่้วยมะเร็งศีรษะและคอท่ีไดรั้บรังสีรักษา  (น. 81), 
โดย วนัทนีย ์ดวงแกว้ , 2554, สงขลา. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2554 โดย มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 
a ค่าเฉล่ียความแตกต่างระหวา่งคะแนนอาการปากแหง้สัปดาห์ท่ี 3 และสัปดาห์ท่ี 1 (T2-T0). 
** p < .01 [กลุ่มทดลอง M1 (SD1) =1.05(0.22) กลุ่มควบคุม M2 (SD2) = 2.05 (0.22)]. 
 

ภาพประกอบ 

 ภาพประกอบจะถูกน าใชเ้พื่อช่วยขยายความเขา้ใจในเน้ือหาให้กบัผูอ่้าน เช่น กราฟ แผนท่ี 
ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพประกอบท่ีดีควรมีลกัษณะท่ีมองเห็นชดัเจน อ่านและเขา้ใจง่าย สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาหรือค าอธิบาย   
             หมายเลขและช่ือของภาพจะต่างกบัหมายเลขตารางและช่ือตารางซ่ึงอยู่ด้านบนตาราง  
แต่หมายเลขของภาพและช่ือของภาพจะอยู่ดา้นล่างของภาพ โดยใส่หมายเลขประจ าภาพทุกภาพ
ตามล าดบัก่อนหลงั เช่น ภาพ 1 ภาพ 2 ภาพ 3 พิมพชิ์ดแนวขอบขอ้ความดา้นซ้ายมือดว้ยตวัอกัษร
เอียง ขนาด 16 พอยตแ์ลว้ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.)  แลว้พิมพช่ื์อภาพในบรรทดัเดียวกนัดว้ย
ตวัอกัษรธรรมดา กรณีท่ีช่ือภาพยาวมากกว่า 1 บรรทดั เม่ือพิมพข้ึ์นบรรทดัให้พิมพชิ์ดแนวขอบ
ขอ้ความซา้ยมือเช่นกนั รูปแบบการพิมพเ์ช่นเดียวกบัการพิมพต์าราง ตวัอยา่ง เช่น 
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โปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตน          

  1. การประสบความส าเร็จดว้ยตนเอง 

       - การฝึกหายใจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

       - การฝึกไออยา่งมีประสิทธิภาพ 

      - การออกก าลงัแขน ขา ขอ้ต่อต่าง ๆ  
  2. การไดเ้ห็นความส าเร็จของผูอ่ื้น 

        -การดูวดีิทศัน์ผูป่้วยตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จใน
การฟ้ืนหายหลงัผา่ตดั 

 3. การโนม้นา้วใหค้ลอ้ยตาม 

       - การใหค้  าปรึกษา ช้ีแนะ ชกัน าและการชมเชย 

4. สภาวะอารมณ์ดา้นบวก 

      - เทคนิคการผอ่นคลายตามความชอบ 
                                                           
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 1. กรอบแนวคิดการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนต่อการฟ้ืนหายหลงัผา่ตดัในผูป่้วยผา่ตดั
ช่องทอ้ง. ปรับปรุงจาก “ ผลส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนต่อการฟ้ืนหายหลงัผา่ตดัในผูป่้วย
ผา่ตดัช่องทอ้ง โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี,” โดย ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ, สายพิณ เกษมกิจ
วฒันา และ วลัยล์ดา ฉนัทเ์รืองวณิชย,์ 2551, วารสารการพยาบาล  23, น. 103. ลิขสิทธ์ิ 2551 โดย 
สภาการพยาบาล. 
 

  ส าหรับรายละเอียดการพิมพต์ารางและภาพประกอบ นกัศึกษาสามารถคน้ควา้เพิ่มเติมได้
จากหนงัสือ Publication manual of the American Psychological  Association  (2010) 

 
 

การพมิพ์และการท าส าเนาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 1.  การพิมพ์และการท าส าเนาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้ใช้กระดาษ A4 80 แกรม  
พิมพห์นา้เดียว 
 2.  ท าส าเนาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อเสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยัให้ใชว้ิธีถ่ายส าเนาหรือ
วธีิอ่ืนท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียง 
 3.  กระดาษท่ีใชถ่้ายส าเนาตอ้งใชก้ระดาษ A4 80 แกรม 

  ผูป่้วยหลงัผา่ตดัช่องทอ้ง 

- ความรู้ 

- ความเจบ็ปวด 

- ความวติกกงัวล 

- การถูกจ ากดัการ
เคล่ือนไหว 

การฟ้ืนสภาพภายหลงัผา่ตดัช่องทอ้ง 

- เพ่ิมการรับรู้สมรรถของตน 

- เพ่ิมความสามารถในการปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนั 

- ภาวะแทรกซอ้นทางปอด 

- ลดภาวะทอ้งอืด 
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รายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษารายวชิา  555-556 การพยาบาลผูป่้วยผูใ้หญ่ 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2556 
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ตัวอย่าง การเขียนค าน า 
 

 

 

ค าน า 
 

                       กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
              กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
              กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
              กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
              กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก               
              กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
              กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 
 

                                                                                                   หนูดี  รักเรียน 
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