การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA
โดย ศุลีพร ช่วยชูวงศ์
หลักเกณฑ์ ทวั่ ไปการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA
1. ผู้แต่ ง (Author)
1.1 ชื่อผูแ้ ต่งคนเดียว
กรณี ผแู ้ ต่งคนไทย ให้เขียนเฉพาะชื่อและนามสกุล ไม่ตอ้ งระบุตาแหน่ง
ทางวิชาการ เช่น
ประเวศ วะสี . (2550).
สมศรี อมาตยกุล. (2549).
ชาวต่างประเทศ ให้เขียนชื่อสกุล ตามด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,)
เว้น 1 วรรค ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้น และเครื่ องหมายมหัพภาค (.) เช่น
Deming, D. (2007).
Victor, N. M. (2008).
Larson, J. R., Jr. (2009).
1.2 ชื่อผูแ้ ต่ง 2 คน
กรณี ผแู ้ ต่ง 2 คน ให้เขียนชื่อผูแ้ ต่งคนที่ 1 ตามด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,)
เว้นวรรคหนึ่ง ตามด้วย “และ” ไม่เว้นวรรค ตามด้วยผูแ้ ต่งคนที่ 2 เช่น
จินตนา ลาภเจริ ญ, และประไพ จันดี. (2550).
สวัสดิ์ ตันสกุล, และไพศาล เรื องจินดา. (2549).
ชาวต่างประเทศ ให้เขียนชื่อสกุล ตามด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) เว้นหนึ่ง
วรรคตามด้วยอักษรย่อชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี)และเครื่ องหมายมหัพภาค (.) ตามด้วย
เครื่ องหมาย “& “ และเว้นหนึ่งวรรค ตามด้วยชื่อสกุลคนที่ 2 แล้วใส่ เครื่ องหมายจุลภาค
(.) ตามด้วย อักษรย่อชื่อต้น แล้วใส่ จุด เช่น
William, R., & Sales, B. D., (2008)
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1.3 ชื่อผูแ้ ต่ง 3-6 คน
ชาวไทยใช้ชื่อ ชื่อสกุล คัน่ เครื่ องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรคหน้าผูแ้ ต่ง
ทุกคน และใช้คาว่า “และ” โดยไม่เว้นวรรค หน้าผูแ้ ต่งคนสุ ดท้าย เช่น
ปราณี คาจันทร์ , ขนิษฐา นาคะ, และแสงอรุ ณ อิสระมาลัย. (2552).
ชาวต่างประเทศ เขียนเช่นเดียวกับข้อ 1.2 และใช้เครื่ องหมายจุลภาค (,)
คัน่ ผูแ้ ต่งทุกคน และใช้เครื่ องหมาย “&” เว้นหนึ่งวรรค หน้าผูแ้ ต่งคนสุ ดท้าย เช่น
Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., & Hopman, D.
(2009).
1.4 ชื่อผูแ้ ต่งมากกว่า 6 คน
ชาวไทยใช้ชื่อ ชื่อสกุล ผูแ้ ต่งคนที่ 1- 6 คนแรกเท่านั้น ตามด้วย
“และคณะ” เช่น
สุ จิตต์ วงษ์เทศ, ประไพ จันดี, ส่ งศรี ดีสกุล, ประพนธ์ เรื องนาม,
สมศรี เรื องศักดิ์, เพ็ญศรี เลนุกลู , และคณะ. (2552)
ชาวต่างประเทศ เขียนเช่นเดียวกับข้อ 1.2 และใช้เครื่ องหมายจุลภาค (,)
คัน่ ผูแ้ ต่งคนที่ 1-6 และตามด้วยคาว่า “et al.” เช่น
Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., Hpoman, D.,
Dynaraki, S., et al. (2008).
กรณีไม่ มีผู้แต่ ง แต่ มบี รรณาธิการ
กรณี ที่มีบรรณาธิการ ใช้ชื่อ ชื่อสกุล ตามด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (.) ให้ระบุคาว่า
(บรรณาธิการ)
ชาวต่างประเทศ ใช้ชื่อสกุล, ชื่อต้น ตามด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (.) ให้ระบุคา
ว่า (Ed.) สาหรับบรรณาธิการ 1 คน หรื อ (Eds.) สาหรับบรรณาธิการมากว่า 1 คน
ตามด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค (.) เช่น
บุญธรรม กิจปรี ดา. (บรรณาธิการ). (2550).

Redman, H. T. (Ed.). (2007).
Peterson, W. M. & Sales, R. (Eds.). (2008).
กรณีทไี่ ม่ มชี ื่อผู้แต่ ง หรือ บรรณาธิการ
ให้ใช้ชื่อเรื่ อง เป็ นตัวเอียงแทนที่ชื่อผูแ้ ต่ง หรื อ บรรณาธิการ ตามด้วยเครื่ อง
หมายจุลภาค (.) เช่น
ข้ อคิดชี วิตงาม. (2549).
Mosby’s dictionary of medicine nursing & health . (2009).
2. ปี พิมพ์ (Date)
1. ใช้ปีพิมพ์ พ.ศ. หรื อ ค.ศ. ในเครื่ องหมายวงเล็บ ตามด้วยเครื่ องหมาย
จุลภาค (.) เช่น
ไพศาล จุลพงษ์. (2550).
Thomas, W. (2006).
2. กรณี ที่ไม่มีปีพิมพ์ ใช้คาว่า (ม.ป.ป.) คือ ไม่ปรากฏปี พิมพ์ และ
(n.d.) คือ no date ตามด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (.) เช่น
ช่อทิพย์ กาญจนศิริ. (ม.ป.ป.).
Wilson, D.C. (n.d.).
3. กรณี ที่สิ่งพิมพ์น้ นั ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ แต่ยงั อยูใ่ นระหว่างการ
จัดพิมพ์ ให้ระบุคาว่า “in press” หรื อ “อยูร่ ะหว่างการตีพิมพ์” ไว้ในวงเล็บแทนปี
พิมพ์
3. ชื่อเรื่อง (Title) ในหนังสื อ
ชื่อเรื่ อง ใช้ตวั เอียง ทั้งชื่อเรื่ องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยใช้
ตัวอักษรใหญ่ เฉพาะอักษรแรก นอกนั้นใช้ตวั เล็ก
ถ้ามีคาอธิบายชื่อเรื่ อง หรื อ ชื่อเรื่ องรอง ให้ใช้เครื่ องหมาย “:” คัน่ โดยพิมพ์ติด
กับตัวอักษรสุ ดท้ายของชื่อเรื่ องแรก ตามด้วยอักษรตัวแรกเป็ นตัวใหญ่ นอกนั้นใช้ตวั เล็ก
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อักษรตัวใหญ่ ใช้เฉพาะ อักษรตัวแรกชื่อเรื่ อง และอักษรตัวแรกชื่อเรื่ องรอง
ชื่อเฉพาะ ชื่อบุคคล ชื่อหน่วยงาน ชื่อย่อ ชื่อภูมิศาสตร์ เท่านั้น นอกนั้นใช้ตวั เล็ก
เช่น
หลักการพยาบาล: แนวคิดและข้ อปฏิบตั ิ. (2548).
Sear, R. D. (2007). Nursing care: Principles & theory.
Fandroff and Martin’s neonatal perinatal medicine. (2006).
4. ครั้งทีพ่ มิ พ์ (Edition)
ใช้สาหรับการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็ นต้นไป เช่น พิมพ์ครั้งที่ 2 หรื อ 2nd ed. ใส่
ภายในวงเล็บตามหลังชื่อเรื่ อง เช่น
ภาณี แสงหิรัญ. (2550). เวชบาบัดวิกฤต (พิมพ์ครั้งที่ 2).
Mosby’s dictionary of medicine, nursing & health. (2009). (2nd ed.).
5. สถานที่พิมพ์ (Place) และ สานักพิมพ์ (Publisher)
1.1 ใช้สถานที่พิมพ์ โดยระบุชื่อจังหวัด ตามด้วยเครื่ องหมาย “ :” ติดกับชื่อ
สถานที่ และเว้นหนึ่งวรรคตามด้วยชื่อสานักพิมพ์ และเครื่ องหมายจุลภาค (.) เช่น
กรุ งเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.
สงขลา: ภาควิชารังสี วทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
1.2 หนังสื อภาษาอังกฤษ ให้ระบุชื่อ เป็ นสถานที่พิมพ์ กรณี ที่ชื่อเมืองไม่เป็ นที่
รู ้จกั ให้ระบุชื่อรัฐ หรื อ ประเทศที่เมืองนั้นตั้งอยู่ โดยคัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค เช่น
Sudbury, MA: Jones and Bartlett.
Oxford, England: Basil Blackwell.
St. Louis, MO: Mosby.
Princeton, NJ: Princeton University Press.
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ถ้าเมืองที่พิมพ์ เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย ไม่ตอ้ งมีชื่อรัฐ หรื อประเทศกากับ เช่น
Baltimore Boston Chicago Los Angeles New York
Philadelphia San Francisco Amsterdam Jerusalem Milan
Moscow Paris Rome Stockholm Tokyo Vienna
1.3 กรณี ที่หนังสื อระบุเมืองหลายเมืองให้ใช้เมืองแรกเป็ นสถานที่พิมพ์
1.4 ให้ระบุเฉพาะชื่อสานักพิมพ์ที่ปรากฏในหน้าปกในเท่านั้น โดยตัด
คาประกอบอื่นๆ ที่ไม่จาเป็ นออก เช่น Publisher, Co., Inc., ห้างหุน้ ส่ วนจากัด,
บริ ษทั …….. จากัด ยกเว้นสานักพิมพ์ของสถาบันอุดมศึกษา หรื อ มีคาว่า
Associations, Corporation, University Press, Books, Press เช่น
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไทยวัฒนาพานิช.
เรื อนแก้วการพิมพ์.
โรงพิมพ์ไทยรุ่ งเรื อง.
McGraw-Hill.
Big Picture Media Corporation.
Oxford University Press.
Penguin Books.
1.5 กรณี สานักพิมพ์ชื่อหน่วยงาน สถาบัน ให้ใส่ ชื่อหน่วยงานรอง แล้วตามด้วย
ชื่อหน่วยงานย่อย เช่น
นนทบุรี: กองสุ ขศึกษา กรมอนามัย.
สงขลา: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
Geneva: Epidemiology Division, World Health Organization.
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1.6 กรณี ที่ชื่อหน่วยงาน สถาบัน ปรากฏในส่ วนผูแ้ ต่งแล้ว และเป็ นผูจ้ ดั พิมพ์
ด้วย ให้ใส่ ชื่อย่อ หรื อ ย่อในส่ วนของสานักพิมพ์ เช่น
World Health Organization. (2008). Report of mortality. Geneva: WHO.
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ . คณะแพทยศาสตร์. (2552). รายงาน
ประจาปี 2551. สงขลา: มหาวิทยาลัย.
กรมอนามัย. กองโภชนาการ. (2545). แคลเซี ยมเพื่อสุขภาพ. นนทบุรี:
กอง.
American Nurses Association. (2009). H1N1 (Swine Flu): Information
for nurses. Silver Spring, MD: The Association.
กรมควบคุมโรค. สานักระบาดวิทยา. (2552). สรุ ปรายงานการเฝ้ าระวัง
โรคประจาปี 2551 = Annual epidemiological surveillance report 2008.
นนทบุรี: สานัก.
1.7 กรณี ที่ไม่มีสถานที่พิมพ์ ให้ใช้คา ดังนี้ แทนที่สถานที่พิมพ์
ม.ป.ท. หมายถึง ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
n.p.
หมายถึง no place of publication
สถาบันพัฒนาและรับรองมาตรฐาน. (2548). เส้ นทางสู่โรงพยาบาล
คุณภาพ: คู่มือการเรี ยนรู้ เชิ งปฏิบตั ิการ (ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 2). ม.ป.ท.: สถาบัน.

หมายเหตุ : กรณีรายการอ้างอิงจากเว็บไซด์ : ชื่อ URL ไม่ ต้องขีดเส้ นใต้
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การเขียนบรรณานุกรมวารสาร (Journal)
รู ปแบบการเขียนวารสาร
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปี พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่ อวารสาร, ปี ที่, หน้าแรก-หน้าสุ ดท้าย.
1. วารสารทัว่ ไป
เช่น
ศิริลกั ษณ์ วงษ์วจิ ิตรสุ ข, และฉัตรปวีณ์ จรัสวราวัฒน์. (2551). การแก้ปัญหา
ระดับตะกัว่ ในเลือดสู ง. ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้ อม, 18, 26-31.
กฤษณา น้อมสกุล, ลักขณา กานดี, สิ ริพร สื บสาน, ปวีณ เกื้อกุล, มาลี อุดมผล,
สวัสดิ์ รักดี, และคณะ. (2550). การดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน. วารสารกรมอนามัย, 25,
56-60.
Harahap, I. A., วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, และจารุ วรรณ กฤตย์ประชา. (2552).
การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความรุ นแรงของความปวด การยอมรับความปวดของ
พฤติกรรมความปวดในผูป้ ่ วยที่มีความปวดเรื้ อรังจากมะเร็งในเมือง เมดาน ประเทศ
อินโดนีเซีย. วารสารพยาบาลสงขลานคริ นทร์ , 29, 1-13.
Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences.
Psychological Bulletin, 126, 910-916.
Koulouglioti, C., Cole., R. & Kitzman, H. (2009). The role of children’s
routines of daily living, supervision, and maternal fatigue in preschool children’s
injury risk. Research in Nursing & Health, 32, 517-529.
Johnson, M. E., Dose, A. M., Pipe, T. B., Petersen, W. O., Huschka, M.,
Gallenberg, M. M., et al. (2009). Center prayer for women receiving chemotherapy for
recurrent ovarian cancer: pilot study. Oncology Nursing Forum, 36, 424-428.
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2. บทความวารสารที่มีหมายเลขฉบับเพิ่มเติม (Supplement) โดยใส่ คาว่า
Suppl. ตามด้วยหมายเลข ไว้ในวงเล็บ หลังปี ที่ของวารสาร เช่น
Regien, A. A., Narrow, W. E., & Rae, D. S. (1990). The epidemiology of
anxiety disorder: The epidemiology catchment area experience. Journal of Psychiatric
Research, 24(Suppl. 2), 3-14.
Weiden, P. T. (2009). Treatment in the prodromal phase of schizophrenia
improves patient outcomes. Journal of Clinical Psychiatry, 70(Suppl. 1), 27-31.
3. วารสารที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ และอยูใ่ นระหว่างรอตีพิมพ์
ให้ใช้คาว่า “in press” หรื อ “อยูร่ ะหว่างการตีพิมพ์” แทนที่ปีพิมพ์ เช่น
Zuckerman, M., & Kieffer, S. C. (in press). Race differences in face-ism: Does
facial prominence imply dominance? Journal of Personality and Social Psychlogy.
4. บทความวารสารที่เป็ นบทคัดย่อ (Abstract) ของวารสารต้นฉบับ ให้พิมพ์คาว่า
[Abstract] หรื อ [บทคัดย่อ] ตามหลังชื่อบทความ เช่น
Nierenberg, A. A. (2009). Diagnosing and treating patients with symptoms of
depression [Abstract]. Journal of Clinical Psychiatry, 70, 105.
Olofsson, A. & Fossum, B. (2009). Perspectives on music therapy in adult
cancer care: A hermeneutic study [Abstract]. Oncology Nursing Forum, 36, 407.
5. บทความวารสารที่มีลกั ษณะพิเศษ ให้ขอ้ ความที่บอกลักษณะพิเศษของ
บทความ เช่น [Editor], [Editorial], [Letter to the editor] เป็ นต้น ไว้ในวงเล็บหลังชื่อ
บทความ เช่น
Lee, E. (2009). High-risk groups for charcoal-burning suicide attempt in Hong
Kong, China, 2004 [Letter to the editor]. Journal of Clinical Psychiatry, 70, 431.
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Mershall, D. R. (2009). Evidence-based management: Linking the data and
AONE resources [Guest Editorial]. The Journal of Nursing Administration, 39, 197199.
Lanzino, G., & Boccarchi, E. (2009). Posterior fossa dural arteriovenous
[Editorial]. The Journal of Neurosurgery, 111, 887-888.
6. บทความวารสารสื บค้นจากฐานข้อมูลไทย
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปี พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่ อวารสาร, ปี ที่, หน้าแรก- หน้าสุ ดท้าย. ค้นเมื่อ
วัน เดือน ปี , จาก ชื่อ URL หรื อ ชื่อฐานข้อมูล
กุศุมา แก้วอินทะจักร, คิน เลย์ คู, และกนก รัตนะกนกชัย. (2550). การทาให้
endoxylanase จาก alkaliphilic Bacillus sp. สายพันธุ์ BK บริ สุทธิ์และสมบัติในการยืด
เกาะและย่อยพอลิแช็กคาไรด์ที่ไม่ละลายน้ า. Thai Journal of Biotechnology, 8, 33-35.
ค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2551, จาก ฐานข้อมูลวิจยั ไทย.
พัชนี สมกาลัง, และชนาทิพย์ สันติวงศ์. (2551). การพยาบาลตามความเชื่อ
ของคริ สเตียน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น, 31, 59-65.
ค้นเมื่อ 4 ธันวาคม 2552, จาก ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มและเอกสารฉบับเต็ม
ของเครื อข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ThaiLIS).
7. บทความวารสารสื บค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)
Salter, K. (2009). Beating the trauma of a bad birth experience. Mental Health
Today, 28, 14-15. Retrieved November 26, 2009, from CINAHL with Full Text
database.
Messier, C., & Gagnon, M. (2009). Cognitive decline associated with dementia
and type 2 diabetes: The interplay of risk factor. Diabetologia, 52, 2471-2474.
Retrieved November 30, 2009, from ProQuest Medical Library database. (Document
ID: 1899636581).

8. บทความวารสารที่สืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) แต่มี
เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) ให้ใช้ Abstract retrieved month day, year, from หรื อ
บทคัดย่อค้นเมื่อ วัน เดือน ปี , จาก เช่น
Buvanendran, A. Kroin, K. S. (2009). Multimodal analgesia for controlling
acute post-operative pain. Acute Pain, 3, 145-146. Abstract retrieved December 3,
2009, from ScienceDirect database.
9. บทความวารสารจากฐานข้อมูล ที่มีเลข DOI (Digital Object Identifier)
Riddoch, C. R., Leary, S. D. (2009). Salt intake, stroke, and cardiovascular
disease: Meta-analysis of prospective studies. British Medical Journal, 339, b4567.
doi: 10.1136/bmj.b4567 (ไม่มีจุดตามหลังหมายเลข)
10. บทความวารสารที่เผยแพร่ ทางอินเทอร์เน็ต เขียนเช่นเดียวกับบทความ
วารสารจากฐานข้อมูล โดยระบุ URL และไม่มีเครื่ องหมายจุลภาค (.) ตาม
หลังชื่อ URL เช่น
Fredrickson, B.L. (2000). Cultivating position emotions to optimize health and
well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 00001a. Retrieved November 29, 2009,
from http//journala.aps.org/prevention/volume3
Feig, D. S., Cleave, B., & Tomlinson, G. (2006). Long-term effects of a
diabetes and pregnancy program: Dose the education last?. Diabetes Care, 2006, 526530. Retrieved December 1, 2009, from
http://care.diabetesjournals.org/content/29/3/526.full.pdf+html
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การเขียนบรรณานุกรมบทความในนิตยสาร หรือ หนังสื อพิมพ์
(Magazine / Newspaper)
รู ปแบบการเขียน
ชื่อ ชื่อสกุล. (วัน เดือน ปี ). ชื่อบทความ. ชื่ อนิตยสารหรื อ หนังสื อพิมพ์ , ปี ที่,
หน้า.
กรณี ภาษาอังกฤษ ใช้วา่ ปี , เดือน วัน (year, month day) และ p. หรื อ pp.
1. นิตยสาร / หนังสื อพิมพ์
สกุณา ประยูรศุข. (23 พฤศจิกายน 2552). วิกฤตโลกวันที่ข้ วั โลกเหนือไม่เหลือ
น้ าแข็ง. มติชน, 32, หน้า 20.
Kluger, J. (2008, January 28). Why we love. Time, 171, pp. 54-60.
Evans, R. (2009, November 18). Nation sign “free sky” accord. Bangkok Post,
p. B6.
As prices surge, Thailand pitches OPEC-style rice cartel. (2008, May 5).
The Wall Street Journal, pp. A1, A12.
กรณี บทความในหนังสื อพิมพ์รายเดือนที่เป็ นจดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter
to the editor) ให้ใส่ [Letter to the editor] ไว้ในวงเล็บต่อจากชื่อบทความ เช่น
Markovitrz, M. C. (1993, May). Inpatient vs. outpatient [Letter to the editor].
APA Monitor, p. 3.
2. นิตยสาร / หนังสื อพิมพ์จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Levenson, Eugenia. (2008, Aug 12). Get ready for a rebound. Fortune, 158,
p. 53-54. Retrieved November 30, 2009, from Business Source Complete, EBSCO
database.
3. นิตยสาร / หนังสื อพิมพ์จาก Web site
Amranand, A. (2009, Nov 28). Accidental designer. Bangkok Post. Retrieved
December 1, 2009, from http://www.bangkokpost.com/leisure/women

การเขียนบรรณานุกรมหนังสื อ (Book)
รู ปแบบการเขียน
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปี พิมพ์). ชื่ อหนังสื อ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ชวนพิศ วงศ์สามัญ, และกล้าเผชิญ โชคบารุ ง. (2546). การตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการและการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 4). ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.
เบญจา ยอดดาเนิน-แอ็ตติกจ์, และกาญจนา ตั้งชลทิพย์. (2552). การวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิ งคุณภาพ: การจัดการข้ อมูล การตีความและการหาความหมาย (เอกสารวิชาการ
หมายเลข 245). นครปฐม: สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ศูนย์มะเร็ง ชลบุรี. (2552). สถิติโรคมะเร็ง ศูนย์ มะเร็ ง ชลบุรี พ.ศ. 2551 เล่ มที่ 9
= Hospital-based cancer registry, 2008 vol. IX. ชลบุรี: ศูนย์.
Lewe, W. (2009). Orthopedic massage: theory and technique (2nd ed.).
Edinburgh: Mosby Elsevier.
Martin, R. J., Fanaroff, A. A., & Walsh, M. C. (2006). Fanaroff and Martin’s
neonatal – perinatal medicine: Diseases of the fetus and infant (Vol. 1) (8th ed.).
Philadelphia: Mosby Elsevier.
Chonburi Cancer Center. (2009). Cancer incidence and mortality in Chonburi,
Thailand volume II. 2003-2009. Chonburi: The Center.
กรณี ฉบับ “อัดสาเนา” หรื อ “Unpublished manuscript” ให้เขียนกากับไว้
ตามหลังชื่อสานักพิมพ์ เช่น
สภาการพยาบาล. (2551). สาระการบริ หารการพยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์สามเจริ ญการพาณิ ชย์. (อัดสาเนา).
Stinson, C., Milbrath, C. Seidbord, S., & Bucci W. (1992). Thematic
segmentation of psychotherapy transcripts for convergent analyses. (Unpublished
manuscript).

การเขียนบรรณานุกรมบทหนึ่งในหนังสื อ (Chapter in Book)
รู ปแบบการเขียน
ชื่อ ชื่อสกุลผูเ้ ขียนบท หรื อ ตอน. (ปี พิมพ์). ชื่อบทหรื อตอน. ใน ชื่อ ชื่อสกุล
(บรรณาธิการ). ชื่ อหนังสื อ (ครั้งที่พิมพ์ หน้าแรก-หน้าสุ ดท้ายของบทหรื อ
ตอน). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ปิ ยทัศน์ ทัศนาวิวฒั น์. (2550). ประวัติโรคไหลตาย. ใน สุ มาลี นิมมานนิตย์ และ
ปรี ดา มาลาสิ น (บรรณาธิ การ), โรคไหลตาย: Sudden unexplained death syndrome
(หน้า 12-25). กรุ งเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปภานิจ สวงโท. (2552). โรคอุจจาระร่ วง = Acute diarrhea. ใน ภาสกร อัครเสวี
(บรรณาธิการ), สรุ ปรายงานการเฝ้ าระวังโรคประจาปี 2551 = Annual epidemiological
surveillance report 2008 (หน้า 126-127). นนทบุรี: สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค.

Surname, A. B., Surname, D., & Surname, F. R. (Year). Title of chapter. In R. P.
Surname, & M. Surname (Eds.). Title of book (edition, p. or pp. start pageend page). Place: Publisher.
Calico, P. A., Debisette, A. T., Turbettaub, M., (2005). Nursing workforce:
Challenges and opportunities. In M. M. Gullatte (Ed.), Nursing management:
Principles and practice (4th ed., pp. 167-185). Pittsburgh, PA: Oncology Nursing
Society.

ศุลีพร ช่วยชูวงศ์

บริ การตอบคาถามและช่วยค้นคว้า

การเขียนบรรณานุกรมบทหนึ่งในเล่มที่ (Volume) ของหนังสื อชุด (Series)
(Chapter in a volume in a series)
Maccoby, E. E., & Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family:
Parent-child interaction. In P. H. Mussen (Series Ed.) & E. M. Hetherington (Vol. Ed.),
Handbook of child psychology: Vol. 4. Socialization, personality, and social
development (4th ed., pp. 1-101). New York: Wiley.
Anderson, W. R. (in press). Weakening in boundaries of insight. In J. R. Burns
(Ed.), Studies in military history. Vol. 2: Perspectives on racism. New York: Preston
Press.
การเขียนบรรณานุกรมหนังสื อทีม่ หี ลายเล่มรวมกัน และมีการตีพมิ พ์มากกว่ า 1 ปี
Anderson, J. B. (Ed.). (1989-1999). A history of mythology and culture
(Vols. 1-10). New York: Preston Press.

ศุลีพร ช่วยชูวงศ์

บริ การตอบคาถามและช่วยค้นคว้า

การเขียนบรรณานุกรมหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จากฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Littleton, L. Y., & Engebretson, J. C. (2002). Maternal, neonatal, and women’s
health nursing. New York: Delmar / Thompson Learning. Retrieved November 30,
2009, from http://www.netlibrary.com/reader/

การเขียนบรรณานุกรมบท หรือ ตอนในหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ จากฐานข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
(Chapter in e-book from database)
Plotkin, S. A. (2008). Cytomegalovivus vaccines. In S. A. Plotkin, W. A.
Orenstein, & P. A. Offit (Eds.), Plotkin: Vaccines (5th ed., chap. 42). Maryland
Heights, MO: W. B. Saunders. Retrieved December 1, 2009, from
http://www.mdconsult.com/book/
Nursing process guidelines. (2007). In M. Karch (Ed.), Lippincott’s nursing
drug guide (chap. 1). Ambler, PA: Lippincott Williams & Wilkins. Retrieved
November 29, 2009, from http://ovidsp.tx.ovid.com
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การเขียนบรรณานุกรมแผ่ นพับ (Brochure) / จุลสาร (Pamphlet) / สู จิบัตร
เขียนเช่นเดียวกับหนังสื อ โดยใส่ คาว่า [แผ่นพับ] หรื อ [Brochure] [จุลสาร]
หรื อ [Pamphlet] หลังชื่อเรื่ อง หรื อ สานักพิมพ์ (ถ้ามี)
UpToDate, Inc. (2009). Institutional user guide [Brochure]. Waltham, MA:
UpTodate.
Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guidelines for
reporting and writing about people with disabilities (4th ed.) [Brochure]. Lawrence,
KS: Author.
Inside these doors: A guidebook of Elfreth’s Alley homes [Brochure]. (n.d.).
Philadelphia: Elfreth’s Alley Association.
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาศัลยศาสตร์.
(2552). โรคริ ดสี ดวงทวาร: เรื่ องพบบ่ อยที่ไม่ ควรมองข้ าม [แผ่นพับ]. สงขลา:
มหาวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาศัลยศาสตร์.
(2552). มารู้ จักมะเร็งลาไส้ ใหญ่ และลาไส้ ตรง ... กันเถอะ [แผ่นพับ]. สงขลา:
มหาวิทยาลัย.
National Library of Australia. (n.d.). The Thai, Lao and Cambodia collections
[Pamphlet]. Canberra: Autor.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย. ฝ่ ายผูป้ ่ วยนอก. หน่วยสุ ขศึกษา. (ไม่
ปรากฏปี พิมพ์). คาแนะนาสาหรั บผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่ าตัดทางนรี เวชกรรม [แผ่นพับ].
ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2552, จาก
http://healthnet.md.chula.ac.th/text/forum1/takecare_sex/index.html
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การเขียนบรรณานุกรมรายงานการประชุม / อภิปราย
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย. (2552). การกาหนดอาหารกับโลกที่
เปลี่ยนแปลง = Dietetics in a changing. การประชุมวิชาการนักกาหนดอาหารประจาปี
2552 . กรุ งเทพมหานคร.

การเขียนบรรณานุกรมบทความ / บทหนึ่งในหนังสื อการประชุม
(Proceedings of meeting and symposium)
1. กรณี บทความ หรื อ บทหนึ่งในหนังสื อการประชุม ให้เขียนเช่นเดียวกับบท
หนึ่งในหนังสื อ (Chapter in book) โดยเขียนอักษรตัวเอียงชื่อการประชุม หรื อ อภิปราย
และใช้อกั ษรตัวใหญ่ที่อกั ษรแรกทุกคาของชื่อการประชุม / การอภิปรายนั้น เช่น
สุ ขเกษม โฆษิตเศรษฐ์, และรัตนา เตียงทิพย์. (2552). การหาโปรตีนในปัสสาวะ
ที่บ่งชี้โรคไตด้วยวิธีโปรติโนมิกส์ = Urinary biomarker in clinical nephrology. ใน ขจร
ลักษณ์ชยปกรณ์ (บรรณาธิการ). Changes: New Trends in Medicine. การประชุม
วิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2552 (หน้า 52-59).
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์. (2549). การศึกษาไทยในยุคปั จจุบนั . ใน กนกวรรณ สิ นสุ ข
(บรรณาธิการ), รายงานการสัมมนาเรื่ องการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ (หน้า 12-19).
กรุ งเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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.
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2. กรณี บทความที่นาเสนอในที่ประชุม ที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
(Unpublished paper or poster session presented at meeting) ให้ระบุคาว่า
“เอกสารนาเสนอในที่ประชุม” หรื อ Paper presented at the meeting of….
“โปสเตอร์นาเสนอในที่ประชุม” หรื อ Poster session presented at…..
และเดือน ที่นาเสนอด้วย เช่น
เอกสารนาเสนอในทีป่ ระชุม ( Paper presented at the meeting )
Antani, S., Long L. R., Thomas, G. R., & Lee, D. J. (2003, September).
Anatomical shape representation in spine X-ray images. Paper presented at the 3rd
IASTED International Conference on Visualization, Imaging and Image Processing,
Benalmadena, Spain.
Sunpuwan, M. (2009, June). Older household headship and gendered pattern
of poverty. Paper presented at the 9th Conference of Asia Pacific Sociological
Association, Bali, Indonesia.
วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล. (กรกฎาคม 2551). Discharge planning: บันทึกที่ครบ
วงจร. เอกสารนาเสนอในที่ประชุมวิชาการประจาปี 2551 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยเรื่ องบันทึกทางการพยาบาล: สมรรถนะที่สาคัญของวิชาชีพ, กรุ งเทพมหานคร. ค้น
เมื่อ 3 ธันวาคม 2552, จาก http://www.thainurse.org/images/7_9maxx/nurserec(10).pdf
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โปสเตอร์ นาเสนอในทีป่ ระชุม (Poster session presented at the meeting)
Chasman, J. Kaplan R. F. (2006, June). The effect of occupation on preserved
cognitive functioning in dementia. Poster session presented at the 4th Annual
Conference of the American Academy of Clinical Neuropsychology on Excellence in
Clinical Practice, Philadelphia, PA.
Sunpuwan M., Podhisita, C., (2008, September). Asset-based approaches to
measuring household / socioeconomic status: what is an approach technique for
cross section and longitudinal study?. Poster session presented at 8th INDEPTH
Network Annual General and Scientific Meeting, Dar Salaam, Tanzania.

3. กรณี บทความ / รายงานการประชุมของหน่วย / สถาบัน ที่เผยแพร่ บน
อินเตอร์เน็ทเฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) ให้เขียนคาว่า Abstract retrieved month day,
year, from หรื อ บทคัดย่อค้นเมื่อ วัน เดือน ปี , จาก ไว้หลังชื่อการประชุม /
การอภิปรายนั้น เช่น
Johannes, A., Zollhoefer, B., Kredel, M., Roewer, R., Muellenbach, R. M.
(2009, October 17-21). Maximization of oscillatory frequencies during HFOV: A long
term large animal study of ARDS. Paper presented at The 2009 ASA Annual Meeting.
Abstract retrieved December 1, 2009, from
http://www.asaabstracts.com/strands/asaabstracts/abstract.htm
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การเขียนบรรณานุกรมเอกสารประกอบการสอน / การอบรม
(Power Point Lecture note)
ศุลีพร ช่วยชูวงศ์. (สิ งหาคม 2552). การใช้ ฐานข้ อมูล UpToDate. เอกสาร
ประกอบการอบรมเรื่ องเทคนิคการสื บค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทาง
การแพทย์, สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
Johannesson, C. (2008). The mole [PowerPoint slides]. Retrieved October 16,
2008, from
http://www.nisd.net/communicationsarts/pages/chem/ppt/molarconv_pres_ppt
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การเขียนบรรณานุกรมสารานุกรม / พจนานุกรม (Encyclopedia & Dictionary)
สารานุกรม (Encyclopedia)
Olendorf, D., Jeryan, C., & Boyden, K. (Eds.). (1999). The Gale encyclopedia
of medicine (2nd ed., Vols. 1-5). Farmington Hills, MI: Gale Research.
Glaucoma. (2002). In K. Krapp (Ed.), The Gale encyclopedia of nursing &
allied health (Vol. 2, pp. 1079-1083). Farmington Hills, MI: Gale Group.
Smith, A. J. (2001). Child development. In B. Strickland (Ed.), The
encyclopedia of psychology. Retrieved October 25, 2008, from
http://www.gale.cengage.com/
German shepherd. (n.d.). In Merriam Webster’collegiate dictionary. Retrieved
November 15, 2008, from http://www.britainica.com/dictionary
Acupuncture. (2009, November). In Wikipedia, the free encyclopedia.
Retrieved December 4, 2009, from http://en.wikipedia.org/wiki/Acupuncture
พจนานุกรม (Dictionary)
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. (2545). พจนานุกรมโรคและการบาบัด = Dictionary of
diseases and therapies. กรุ งเทพมหานคร: รวมสาส์น.
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. (2545). Blood circulation disorders = ความผิดปกติใน
ระบบไหลเวียนของโลหิ ต. ใน พจนานุกรมโรคและการบาบัด = Dictionary of diseases
and therapies (หน้า 269). กรุ งเทพมหานคร: รวมสาส์น.
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การเขียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ (Theses & Dissertations)
ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์. (ปี พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์ สาขาวิชา คณะ
ชื่อมหาวิทยาลัย, เมืองที่ต้ งั มหาวิทยาลัย.
ถนอม จันทกุล. (2554). พฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมของพยาบาลจากประสบการณ์
ของผู้ป่วยผู้ใหญ่ ที่เข้ ารั บการรั กษาในโรงพยาบาล. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , สงขลา.
จรัส ลัดดาพันธ์. (2549). การปฏิบตั ิของผู้บริ หารการพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป
เกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกาลังคนทางการพยาบาล. วิทยานิพนธ์พยาบาล
ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
Niphawan Samartkit. (2008). Caregiver role strain and rewards of caregiving :
a study of caring for traumatic brain injured patients in eastern Thailand =
ความเครี ยดในบทบาทผู้ดูแลและรางวัลที่ได้ รับจากการดูแลของญาติผ้ ดู ูแล : กรณี ศึกษา
การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง ในภาคตะวันออกของประเทศไทย. (Doctoral
Dissertation). Mahidol University, Bangkok.
Caprette, C. L. (2005). Conquering the cold shudder: The origin and evolution
of snake eyes (Doctoral dissertation). Ohio State University, Columbus, OH.
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วิทยานิพนธ์ จากเว็บไซด์
ดาริ ณี สุ วภาพ, ปาริ ชาติ เทวพิทกั ษ์, และดวงพร ผาสุ วรรณ. (2547). ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่ อผลสอบประเมินความรู้ เพื่อขึน้ ทะเบียนและรั บใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบ
วิชาชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รั งสิ ต. ค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2550, จาก http:www.rsu.ac.th/research-abstract-005.php
Angelova, A. N. (2004). Data printing (Master’s thesis). Retrieved January 12,
2007, from http://resolver.caltech.edu/CaltechETD:edt-05282004-000943
Caprette, C. L. (2005). Conquering the cold shudder: The origin and evolution
of snake eyes (Doctor dissertation). Retrieved February 27, 2008, from
http://ohiolink.edu/etd/send-pdf.cgi?acc_num=osu1111184984

วิทยานิพนธ์ จากฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Theses)
Baker, J. (2008). Acceptability of interventions to staff in long-terms case
setting for older adults: Comparing rating. (Doctoral Dissertation). Retrieved
November 26, 2009, from ProQuest Dissertation & Theses databases. (Publication No.
AAT3354064)
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การเขียนบรรณานุกรมรายงานการวิจัย
(Technical and/ or Research report)
เบญจา ยอดดาเนิน-แอ็ตติกส์, อุไรวรรณ คนึงสุ ขเกษม, สุ ภาณี ปลื้มเจริ ญ, เอื้อม
พรทองกระจาย, และจันทร์สุดา สุ วรรณจันดี. (2549). เสี ยงและทางเลือกของผู้หญิงติด
เชื ้อเอชไอวีในประเทศไทย (เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 312). นครปฐม: สถาบัน
วิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
Deming, D. & Dynarski, S. (2008). The lengthening of childhood (NBER
Working Paper 14124). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
Retrieved October 24, 2008, from http://www.nber.org/paper/w1424
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การเขียนบรรณานุกรมสิ่ งพิมพ์รัฐบาล
(Government Publication)
Congressional Budget Office. (2008). Effects of gasoline prices on driving
behavior and vehicle markets: A CBO study (CBO Publication No. 2883). Washington,
DC: U.S. Government Printing Office. Retrieved October 4, 2009, from
http://www.cboggov/ftpdocs/88xx/doc8893/01-14-GasolinePrices.pdf
National Mental Health Information Center. (2004). Mental health consumers
and members of faith-based and community organization in dialogue (DHHS
Publication No. (SMA): 04-3868). Rockville, MD: U.S. Department of Health
And Human Services. Retrieved December 8, 2009, from
http://mentalhealth.samhsa.gov/publications/allpubs/SMA04-3868/default.asp
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การเขียนบรรณานุกรมเอกสารจาก Web site
นิภา ผ่องพันธ์. (2552). เปิ ดโลกทัศน์ ให้ ผ้ สู ูงอายุ. ค้นเมื่อ 4 ธันวาคม 2552, จาก
http://www.suanprung.go.th/article_new
สานักอนามัยสิ่ งแวดล้อม. (2552). งานรณรงค์ สถานีขนส่ งสะอาด ป้ องกันการ
ระบาดไข้ หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A H1N1. ค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2552, จาก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข เว็บไซด์: http://203.157.64.26ewtadmin/emv/ewt
ขจรศักดิ์ ศิลปะโภชากุล. (ไม่ปรากฏปี พิมพ์). คาแนะนาการกาจัดลูกนา้ ยุงลายใน
ภาชนะต่ างๆ. ค้นเมื่อ 4 ธันวาคม 2552, จาก คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เว็บไซด์:
http://medinfo.psu.ac.th/pr/pr2008/Pr20081119_Mosquito.pdf
ผกายมาศ กิตติวิทยากุล. (2550). คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก. ค้นเมื่อ
7 ธันวาคม 2552, จาก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เว็บไซด์:
http://medinfo.psu.ac.th/pr/pr2008/Epilepsy_in_Children.pdf
สานักงานสถิติแห่งชาติ. (ไม่ปรากฏปี พิมพ์). ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ความยากจน
ของประเทศไทย = Thailand poverty maps. ค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2552, จาก สานักงาน
สถิติแห่งชาติ เว็บไซด์: http://service.nso.go.th/nso/g_poverty/thai_poverty.pdf
Wong, A. W. (2009). Pregnancy postpartum infections. Retrieved December 8,
2009, from http://emedicine.medscape.com/article/796892-overview
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