การเขียนอางอิงแบบ APA ฉบับพิมพครั้งที่ 6
ศุลีพร ชวยชูวงศ *

การเขียนอางอิงแบบ APA เปนการเขียนเอกสารอางอิงในงานวิชาการตางๆ ที่
กําหนดโดย สมาคมจิตวิทยาแหงสหรัฐอเมริกา (American Psychological Association)
หรือ APA โดยจัดพิมพคูมือการเขียนรายการอางอิง ชื่อวา Publication Manual of the
American Psychological Association เริ่มพิมพ ครั้งแรกในป ค.ศ. 1929 และฉบับ
ปจจุบันเปนฉบับพิมพครั้งที่ 6 จัดพิมพใน ค.ศ. 2010 รูปแบบการเขียนอางอิงแบบ APA
ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) การอางอิงในเนื้อหา 2) การเขียนบรรณานุกรม
1. การอางอิงในเนื้อหา (Reference Citation in text OR In-text citation) เปนการ
อางอิงในระบบนามป (author-date citation system) โดยระบุชื่อผูแตง และปพิมพ เพื่อ
เปนการแนะผูอานไปยังแหลงขอมูลที่อางอิงทายเลมเอกสารวิชาการ ที่มีการจัดเรียง
ตามลําดับตัวอักษร การอางอิงในเนื้อหา มี 2 ลักษณะ คือ
1. การอางอิงชื่อผูแตงกอนขอความ
กรณีเอกสารภาษาไทย ใช ชื่อผูแ ตง ตามดวยปพิมพ ในวงเล็บ เชน
สุธรี า (2554) พบวา......................
ธารีทิพยและอรพิณ (2547) กลาววา.......
กรณีเอกสารภาษาอังกฤษ ให เขียนนามสกุลทับศัพท ผูแตงเปนภาษาไทยกอน ตาม
ดวย นามสกุลภาษาอังกฤษ และปพิมพในวงเล็บ เชน
วอคเกอร (Walker, 2007) พบวา.........
บอยดและวัตตัน (Boyde & Watton, 2001) พบวา....
2. การอางอิงชื่อผูแตงทายขอความ
กรณีเอกสารภาษาไทย ใช ชื่อผูแตง และปพิมพภายในวงเล็บตามดวยเครื่องหมาย
จุลภาค (,) หลังชือ่ ผูแตง เชน
................(สุธีรา, 2554)
………….(ธารีทิพย, สุธัญญา, และอรพิณ, 2547)
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กรณีเอกสารภาษาอังกฤษ ใชนามสกุลผูแตง เปนภาษาอังกฤษ และปพิมพภายในวงเล็บ
ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) หลังนามสกุลผูแตง เชน
............(Walker, 2007)
............(Boyde & Watton, 2001)
รูปแบบการเขียน
1. การอางอิงที่มีผูแตง 1 คน
สุธรี า (2554) พบวา............................
วอคเกอร (Walker, 2007) พบวา.........
หรือ
ในการศึกษาเกี่ยวกับความตองการของผูปวย..............(สุธีรา, 2554)
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูความสามารถ..........(Walker, 2007)
2. การอางอิงที่มีผูแตง 2 คน
ธารีทิพยและอรพิณ (2547) กลาววา.......
บอยดและวัตตัน (Boyde & Watton, 2001) พบวา.........
หรือ
การพยาบาลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.......(ธารีทิพยและอรพิณ,
2547)
การปองกันความคาดเคลื่อนจากเทคนิคการปฏิบัติ......... ((Boyde & Watton,
2001)
3. การอางอิงที่มีผูแตง 3-5 คน
กรณีที่อางอิงครั้งแรก ในยอหนาเดียวกัน
ลือชา, สมศักดิ์, ประนอม, และสนอง (2553) พบวา......................
แมคคอรมิค, อิลเจน, และรอยส (McCormick, Ilgen, & Roy 2001) พบวา.
ประสบการณการชวยฟนคืนชีพ…….
หรือ

การคาสายเพื่อติดตามความดันในหลอดเลือดดําสวนกลาง.....(อารี, สมพร,
วนิดา, และปราณี, 2553)
คาปกติของความดันในหลอดเลือดดําสวนกลางที่ประเมินได....(Wood, Roy,
Scales, & Smith, 2010)
กรณีที่อางอิงครั้งที่ 2 ในยอหนาเดียวกัน
ลือชาและคณะ (2553) พบวา...............................
แมคคอรมิคและคณะ (McCormick et al., 2001) กลาววา………..
หรือ
ในการปองกันภาวะแทรกซอนดังกลาวมาแลว. ……(ลือชาและคณะ, 2553)
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแตละบุคคลเปนการนําศักยภาพแตละบุคคล
ออกมาใช (McCormick et al., 2001)
4. การอางอิงที่มีผูแตง 6 คน หรือ มากกวา 6 คนขึ้นไป
วิทยาและคณะ (2552) ไดศึกษาเปรียบเทียบ........................
ทอมปสนั และคณะ (Thompson et al., 2003) กลาววา.............
หรือ
การแลกเปลี่ยนความรูจากประสบการณ..............(ทัศนาและคณะ, 2550)
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรโดยรวม……..(Perry et al., 2003)
5. การอางอิงเอกสารหลายฉบับจากผูเขียนหลายๆ คน ใหเรียงลําดับการอางอิง
ตามลําดับตัวอักษรผูแตงกอน-หลัง และแยกระหวางผูเขียนดวยเครื่องหมายอัฒภาค “;”
(semicolons) เชน
ระยะเวลาที่ไดรับบริการที่ศูนยรับเลี้ยงเด็ก.........(รัตนาและบุญเรือง, 2550;
วิชัย, 2551; ศิริพร, 2529; Alan, Brown, & Smith, 2003; Gordon et al., 2001)

6. การอางอิงเอกสารที่มีมากกวา 1 เรื่อง ของผูแตงคนเดียวกัน และปพิมพ
เดียวกัน ใหใสสวนที่ตอทาย (suffixes) ก, ข, ค (เอกสารภาษาไทย) หรือ a, b, c,…
(เอกสารภาษาอังกฤษ) เชน
จากการทบทวนงานวิจัย (อารี, 2548ก, 2548ข) พบวา..........
จากการทบทวนงานวิจัย (Edeline & Smith, 2001a, 2001b) พบวา........
7. การอางอิงเอกสารที่อยูระหวางตีพิมพ ใหใสคําวา “กําลังรอตีพิมพ” (เอกสาร
ภาษาไทย) หรือ “in press” (เอกสารภาษาอังกฤษ)
จากการทบทวนงานวิจัย (บุปผา, กําลังรอตีพิมพ) พบวา.......
จากการทบทวนงานวิจัย (Smith & Adam, in press) พบวา......
8. การอางอิงเอกสารที่ไมมีชื่อผูแตง ใหระบุชื่อเรื่องเพียง 2-3 คําแรก (กรณีที่ชื่อ
เรื่องยาว) หรือชื่อเรื่องเต็มสั้นๆ ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (“…”) และตามดวยป
พิมพ เชน
ในการดูแลผูปวยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ...... (“การพยาบาล,” 2550)
(ชื่อเรื่องเต็ม: การพยาบาลผูปวยเด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ)
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพ......... (“Protection Against,” 2003)
(ชื่อเรื่องเต็ม: Protection against inflammation during the chronic and acute)
9. การอางอิงเอกสารที่ผูแตงเปนองคกร สมาคม สถาบัน หนวยงาน หรือนิติ
บุคคล ใหระบุชื่อเต็มทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีชื่อยอ ใหระบุชอื่ ยอพรอมชื่อเต็ม ในการ
อางอิงครั้งแรก สวนการอางอิงครั้งตอไป ใหใชชื่อยอได เชน
การอางอิงครั้งแรก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร (2553)……..
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2554)…….
หรือ
……..(โรงพยาบาลสงขลานครินทร, 2554)
……..(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2554)

(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย [ททท.], 2554)……..
(World Health Organization [WHO], 2010)………..
การอางอิงครั้งตอไป
……..(WHO, 2010)
……..(ททท., 2554)
10. การอางอิงเอกสารโดยการคัดลอกขอความมา โดยไมไดนํามาเรียบเรียงใหม
ใหพิมพชื่อผูแตง ตามดวยปพิมพ และหนาที่คัดลอกมา กรณีขอความที่คัดลอกมา
นอยกวา 40 คํา ใหใสขอความนั้นภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (“…”) เชน
บุษย (2550) กลาววา “ผลของการใหยาแกปวด ทําใหอาการปวดหายไป
ภายใน 1 นาที” (หนา 41)
นักวิจัยกลาววา “ผลของการใหยาแกปวด ทําใหอาการปวดหายไปภายใน 1
นาที” (บุษย, 2550, หนา 41)
11. การอางอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส ที่ไมมีเลขหนา ใหใชยอหนาแทนหนา โดย
ใชคําวา “ยอหนา” (เอกสารภาษาไทย) หรือ para. (เอกสารภาษาอังกฤษ) เชน
ไมเออร (Myers, 2000, para. 5) กลาววา “ผลของการใหยาแกปวดทําให
อาการปวด หายไปภายใน 1 นาที”
12. การอางอิงตามผูแตงคนอื่น ((secondary source) ไมไดอางอิงโดยตรง หรือ
อางอิงจากตนฉบับ (original source) ใหใชวา ”อางตาม” (เอกสารภาษาไทย) หรือ
“as cited in” (เอกสารภาษาอังกฤษ)
สวนการอางอิงในรายการอางอิง หรือ บรรณานุกรมทายเลม ใหใช
เอกสารอางอิงของผูแตงที่อานมา (secondary source) ไมใชอางอิงผูแตงเอกสารตนฉบับ
เชน

การศึกษาของของลือชา (2532 อางตาม ศิริพร, 2553)
การศึกษาของไซเดนเบิรก และแมคลีแลนด (Seidenberg & McClelland,
1990 as cited in Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1999)
หรือ
การศึกษาผลจากการเลี้ยงลูกดวยนมแม........(อารี, 2530 อางตาม ธีรนุช,
2553)
บทบาทพยาบาลในการติดตามคาความดันหลอดเลือดดําสวนกลาง.....(Silva,
1978 as cited in Ward & Decan, 2004)
13. การอางอิงตาราง หรือรูปภาพ
ตารางหรือรูปภาพจากวารสาร
หมายเหตุ. จาก “ชื่อเรื่อง,” โดย ชื่อ และนามสกุลผูแตง, ปพิมพ, ชื่อวารสาร, ปที่, หนา.
หมายเหตุ. จาก “การติดตามคาความดัน,” โดย จันทรา พรหมนอย, 2555, วารสาร
พยาบาลศาสตร, 32, 49.
ตารางและรูปภาพจากหนังสือ
หมายเหตุ. จาก ชื่อหนังสือ (หนา), โดย ชื่อ และนามสกุล, ปที่พิมพ, สถานที่พิมพ: โรง
พิมพ.
หมายเหตุ. จาก สูติศาสตร (หนา 105), โดย วิทยา ฐิตาพันธและสายฝน ชวาลไพบูลย,
2543, กรุงเทพฯ: พี เอ ลีฟวิ่ง.
หมายเหตุ. จาก Critical care nursing (p. 157), by J. M. Robinson and L. Kubik, 2012,
Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
ตารางและรูปภาพจากเว็บไซต
หมายเหตุ. จาก http://kruaun.wordpress.com/journal/gen/hvb/
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2. การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA (Reference)
ศุลพี ร ชวยชูวงศ*

หลักเกณฑทั่วไปการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA ฉบับพิมพครั้งที่ 6
1. ผูแตง (Author)
1.1 ชื่อผูแตงคนเดียว
กรณีผูแตงคนไทย ใหเขียนเฉพาะชื่อและนามสกุล ไมตองระบุตําแหนง
ทางวิชาการ เชน
ประเวศ วะสี. (2550).
สมศรี อมาตยกุล. (2549).
ชาวตางประเทศ ใหเขียนชื่อสกุล ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)
เวน 1 วรรค ตามดวยอักษรยอชื่อตน และเครื่องหมายมหัพภาค (.) เชน
Deming, D. (2007).
Victor, N. M. (2008).
Larson, J. R., Jr. (2009).
1.2 ชื่อผูแตง 2 คน
กรณีผูแตง 2 คน ใหเขียนชื่อผูแตงคนที่ 1 ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)
เวนวรรคหนึ่ง ตามดวย “และ” ไมเวนวรรค ตามดวยผูแตงคนที่ 2 เชน
จินตนา ลาภเจริญ, และประไพ จันดี. (2550).
สวัสดิ์ ตันสกุล, และไพศาล เรืองจินดา. (2549).
ชาวตางประเทศ ใหเขียนชื่อสกุล ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) เวนหนึ่ง
วรรคตามดวยอักษรยอชือ่ ตน ชื่อกลาง (ถามี) และเครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามดวย
เครื่องหมาย “& “ และเวนหนึ่งวรรค ตามดวยชื่อสกุลคนที่ 2 แลวใสเครื่องหมายจุลภาค
(.) ตามดวย อักษรยอชื่อตน แลวใสจุด เชน
William, R., & Sales, B. D., (2008)
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1.3 ชื่อผูแตง 3-7 คน
ชาวไทยใชชอื่ ชื่อสกุล คั่นเครื่องหมายจุลภาค (,) และเวนวรรคหนาผูแตง
ทุกคน และใชคําวา “และ” โดยไมเวนวรรค หนาผูแตงคนสุดทาย เชน
ปราณี คําจันทร, ขนิษฐา นาคะ, และแสงอรุณ อิสระมาลัย. (2552).
ชาวตางประเทศ เขียนเชนเดียวกับขอ 1.2 และใชเครื่องหมายจุลภาค (,)
คั่นผูแตงทุกคน และใชเครื่องหมาย “&” เวนหนึ่งวรรค หนาผูแตงคนสุดทาย เชน
Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., & Hopman, D.
(2009).
1.4 ชื่อผูแตงมากกวา 7 คน
ชาวไทยใชชอื่ ชื่อสกุล ผูแตงคนที่ 1- 6 คนแรก ตามดวยเครื่องหมาย
จุลภาค (,) และใสจุด 3 จุด ตามดวย ชื่อ ชื่อสกุลของผูแตงคนสุดทาย เชน
สุจิตต วงษเทศ, ประไพ จันดี, สงศรี ดีสกุล, ประพนธ เรืองนาม,
สมศรี เรืองศักดิ์, เพ็ญศรี จงสกุล, …สมพร เรืองสงค. (2552)
Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., Hpoman,
D., Dynaraki, S., …Smith, D. C. (2008).
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Martin, R. J., Fanaroff, A. A., & Walsh, M. C. (2006). Fanaroff and Martin’s neonatal
– perinatal medicine: Diseases of the fetus and infant (8th ed., Vol. 2).
Philadelphia, PA: Mosby Elsevier.
Chonburi Cancer Center. (2009). Cancer incidence and mortality in Chonburi,
Thailand volume II. 2003-2009. Chonburi: The Center.
กรณีฉบับ “อัดสําเนา” หรือ “Unpublished manuscript” ใหเขียนกํากับไว
ตามหลังชื่อสํานักพิมพ เชน
สภาการพยาบาล. (2551). สาระการบริหารการพยาบาล (พิมพครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: โรงพิมพสามเจริญการพาณิชย. (อัดสําเนา).
Stinson, C., Milbrath, C. Seidbord, S., & Bucci W. (1992). Thematic segmentation of
psychotherapy transcripts for convergent analyses. (Unpublished manuscript).

การเขียนบรรณานุกรมบทหนึ่งในหนังสือ (Chapter in Book)
รูปแบบการเขียน
ชื่อ ชื่อสกุลผูเขียนบท หรือ ตอน. (ปพิมพ). ชื่อบทหรือตอน. ใน ชื่อ ชื่อสกุล
(บรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ , หนาแรก-หนาสุดทายของบทหรือ
ตอน). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ปยทัศน ทัศนาวิวัฒน. (2550). ประวัติโรคไหลตาย. ใน สุมาลี นิมมานนิตย และ ปรีดา
มาลาสิน (บรรณาธิการ), โรคไหลตาย: Sudden unexplained death syndrome (หนา
12-25). กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปภานิจ สวงโท. (2552). โรคอุจจาระรวง. ใน ภาสกร อัครเสวี (บรรณาธิการ), สรุป
รายงานการเฝาระวังโรคประจําป 2551 (หนา 126-127). นนทบุรี: สํานักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค.

Author, A. A., Author, B. B, & Author, C. C. (Year). Title of chapter. In A. A.
Editor, & B. B. Editor (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.

การเขียนบรรณานุกรมบทหนึ่งในเลมที่ (Volume) ของหนังสือชุด (Series)
(Chapter in a volume in a series)
Maccoby, E. E., & Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family: Parentchild 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, NY: 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: NY
Preston Press.
การเขียนบรรณานุกรมหนังสือที่มีหลายเลมรวมกัน และมีการตีพิมพมากกวา 1 ป
Anderson, J. B. (Ed.). (1989-1999). A history of mythology and culture
(Vols. 1-10). New York, NY: Preston Press.

การเขียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
Littleton, L. Y., & Engebretson, J. C. (2002). Maternal, neonatal, and women’s health
nursing. Retrieved from http://www.netlibrary.com/reader/

การเขียนบรรณานุกรมบท หรือ ตอนในหนังสืออิเล็กทรอนิกส จากฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส (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 (5 th ed., chap. 42). Retrieved from
http://www.mdconsult.com/book/
Nursing process guidelines. (2007). In M. Karch (Ed.), Lippincott’s nursing drug
guide (chap. 1). Retrieved from http://ovidsp.tx.ovid.com

การเขียนบรรณานุกรมแผนพับ (Brochure) / จุลสาร (Pamphlet) / สูจิบตั ร
เขียนเชนเดียวกับหนังสือ โดยใสคําวา [แผนพับ] หรือ [Brochure] [จุลสาร]
หรือ [Pamphlet] หลังชือ่ เรื่อง หรือ สํานักพิมพ (ถามี)
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, PA: Elfreth’s Alley Association.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. คณะแพทยศาสตร. ภาควิชาศัลยศาสตร.
(2552). โรคริดสีดวงทวาร: เรื่องพบบอยที่ไมควรมองขาม [แผนพับ]. สงขลา:
มหาวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. คณะแพทยศาสตร. ภาควิชาศัลยศาสตร. (2552). มารูจัก
มะเร็งลําไสใหญและลําไสตรง ... กันเถอะ [แผนพับ]. สงขลา: มหาวิทยาลัย.
National Library of Australia. (n.d.). The Thai, Lao and Cambodia collections
[Pamphlet]. Canberra: Autor.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย. ฝายผูปวยนอก. หนวยสุขศึกษา. (ไมปรากฏป
พิมพ). คําแนะนําสําหรับผูปวยที่ไดรับการผาตัดทางนรีเวชกรรม [แผนพับ]. คน
จาก http://healthnet.md.chula.ac.th/text/forum1/takecare_sex/index.html

การเขียนบรรณานุกรมรายงานการประชุม / อภิปราย
สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย. (2552). การกําหนดอาหารกับโลกที่
เปลี่ยนแปลง. การประชุมวิชาการนักกําหนดอาหารประจําป 2552.
กรุงเทพฯ.

การเขียนบรรณานุกรมบทความ / บทหนึ่งในหนังสือการประชุม
(Proceedings of meeting and symposium)
1. กรณีบทความ หรือ บทหนึ่งในหนังสือการประชุม ใหเขียนเชนเดียวกับบท
หนึ่งในหนังสือ (Chapter in book) โดยเขียนอักษรตัวเอียงชื่อการประชุม หรือ อภิปราย
และใชอักษรตัวใหญที่อักษรแรกทุกคําของชื่อการประชุม / การอภิปรายนั้น เชน
สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ, และรัตนา เตียงทิพย. (2552). การหาโปรตีนในปสสาวะที่บงชี้
โรคไตดวยวิธีโปรติโนมิกส. ใน ขจร ลักษณชยปกรณ (บรรณาธิการ), Changes:
New Trends in Medicine. การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป พ.ศ. 2552 (หนา 52-59). ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ไพฑูรย สินลารัตน. (2549). การศึกษาไทยในยุคปจจุบัน. ใน กนกวรรณ สินสุข
(บรรณาธิการ), รายงานการสัมมนาเรื่องการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน (หนา 1219). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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.

2. กรณีบทความที่นําเสนอในที่ประชุม ที่ไมไดตีพิมพเผยแพร
(Unpublished paper or poster session presented at meeting) ใหระบุคําวา
“เอกสารนําเสนอในที่ประชุม” หรือ Paper presented at the meeting of….
“โปสเตอรนําเสนอในที่ประชุม” หรือ Poster session presented at…..
และเดือน ทีน่ ําเสนอดวย เชน
เอกสารนําเสนอในที่ประชุม ( 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: บันทึกที่ครบวงจร.
เอกสารนําเสนอในที่ประชุมวิชาการประจําป 2551 สมาคมพยาบาลแหงประเทศ
ไทยเรื่องบันทึกทางการพยาบาล: สมรรถนะที่สําคัญของวิชาชีพ, กรุงเทพฯ.
คนจาก http://www.thainurse.org/images/7_9maxx/nurserec(10).pdf

โปสเตอรนําเสนอในที่ประชุม (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. กรณีบทความ / รายงานการประชุมของหนวย / สถาบัน ที่เผยแพรบน
อินเทอรเน็ตเฉพาะบทคัดยอ (Abstract) ใหเขียนคําวา Abstract retrieved from หรือ
บทคัดยอคนจาก ไวหลังชื่อการประชุม / การอภิปรายนั้น เชน
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 from
http://www.asaabstracts.com/strands/asaabstracts/abstract.htm

การเขียนบรรณานุกรมเอกสารประกอบการสอน / การอบรม
(Power Point Lecture note)
ศุลีพร ชวยชูวงศ. (สิงหาคม 2552). การใชฐานขอมูล UpToDate. เอกสารประกอบการ
อบรมเรือ่ งเทคนิคการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางการแพทย,
สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
Johannesson, C. (2008). The mole [PowerPoint slides]. Retrieved from
http://www.nisd.net/communicationsarts/pages/chem/ppt/molarconv_pres_ppt

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 from http://www.gale.cengage.com/
German shepherd. (n.d.). In Merriam Webster’collegiate dictionary. Retrieved from
http://www.britainica.com/dictionary
Acupuncture. (2009, November). In Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved from
http://en.wikipedia.org/wiki/Acupuncture
พจนานุกรม (Dictionary)
ราชบัณฑิตยสถาน.. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.
กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน
วิทย เที่ยงบูรณธรรม. (2545). Blood circulation disorders. ใน พจนานุกรมโรคและการ
บําบัด (หนา 269). กรุงเทพฯ: รวมสาสน.

การเขียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ (Theses & Dissertations)
ผูเขียนวิทยานิพนธ. (ปพิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. ระดับวิทยานิพนธ สาขาวิชา คณะ
ชื่อมหาวิทยาลัย, เมืองที่ตั้งมหาวิทยาลัย.
ถนอม จันทกุล. (2554). พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลจากประสบการณของ
ผูปวยผูใหญที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, สงขลา.
จรัส ลัดดาพันธ. (2549). การปฏิบัติของผูบริหารการพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับ
นโยบายและการวางแผนกําลังคนทางการพยาบาล. วิทยานิพนธพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
Niphawan Samartkit. (2008). Caregiver role strain and rewards of caregiving : a study
of caring for traumatic brain injured patients in eastern Thailand (Doctoral
Dissertation). Mahidol University, Bangkok.
Caprette, C. L. (2005). Conquering the cold shudder: The origin and evolution of
snake eyes (Doctoral dissertation). Ohio State University, Columbus, OH.

วิทยานิพนธจากเว็บไซด
ดาริณี สุวภาพ, ปาริชาติ เทวพิทักษ, และดวงพร ผาสุวรรณ. (2547). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ผลสอบประเมินความรูเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึง่ ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต.
คนจาก http:www.rsu.ac.th/research-abstract-005.php
Angelova, A. N. (2004). Data printing (Master’s thesis). Retrieved 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 from http://ohiolink.edu/etd/sendpdf.cgi?acc_num=osu1111184984

วิทยานิพนธจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-Theses)
Baker, J. (2008). Acceptability of interventions to staff in long-terms case setting for
older adults: Comparing rating. (Doctoral Dissertation). Retrieved from ProQuest
Dissertation & Theses databases. (Publication No. AAT3354064)

การเขียนบรรณานุกรมรายงานการวิจัย
(Technical and/ or Research report)
เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกส, อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, สุภาณี ปลื้มเจริญ, เอื้อมพรทอง
กระจาย, และจันทรสดุ า สุวรรณจันดี. (2549). เสียงและทางเลือกของผูหญิงติดเชื้อ
เอชไอวีในประเทศไทย (เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 312). นครปฐม: สถาบัน
วิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
Deming, D. & Dynarski, S. (2008). The lengthening of childhood (NBER Working
Paper 14124). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
Retrieved from http://www.nber.org/paper/w1424
Congressional Budget Office. (2008). Effects of gasoline prices on driving
behavior and vehicle markets: A CBO study (CBO Publication No. 2883).
Retrieved 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). Retrieved from
http://mentalhealth.samhsa.gov/publications/allpubs/SMA04-3868/default.asp
Tayama, T. (2006). Velocity influence on detection and prediction of changes in
color and motion direction (Report No. 38, 1-20). Sapporo, Japan:
Psychology Department, Hokkaido University.

การเขียนบรรณานุกรมเอกสารจาก Web site
รูปแบบการเขียน
ชื่อผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง. คนจาก URL
นิภา ผองพันธ. (2552). เปดโลกทัศนใหผูสูงอายุ. คนจาก
http://www.suanprung.go.th/article_new
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม. (2552). งานรณรงคสถานีขนสงสะอาด ปองกันการระบาด
ไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิด A H1N1. คนจาก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เว็บไซด: http://203.157.64.26ewtadmin/emv/ewt
ขจรศักดิ์ ศิลปะโภชากุล. (ไมปรากฏปพิมพ). คําแนะนําการกําจัดลูกน้ํายุงลายในภาชนะ
ตางๆ. คนจาก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เว็บไซด:
http://medinfo.psu.ac.th/pr/pr2008/Pr20081119_Mosquito.pdf
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