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การเขียนเอกสารอางอิง ระบบ APA 
 
 

การเขียนเอกสารอางอิงในรายงานการศกึษา วิทยานิพนธ และสารนิพนธ ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ใหใชระบบ APA (American Psychological 
Association)  ซ่ึงตัวอยางการเขียนตอไปนีเ้รียบเรียงจาก Publication Manual of the American 
Psychological Association (5th ed.), 2001 (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูไดท่ี  www.APA.org) 
 
 การอางอิง สามารถจําแนกไดเปนการอางอิงในเนื้อหา (reference citation in text) และการ
อางอิงทายเนื้อหา (reference list)  ซ่ึงมีรายละเอียดของวธีิการเขียน ดังนี้ 
 

การอางอิงในเน้ือหา (Reference Citation in Text) 
 

 1.  เม่ือส้ินสุดขอความท่ีตองการอางอิง ใหใส   ช่ือผูแตงและปท่ีพิมพ  ในวงเล็บทายขอความ

นั้นโดยไมตองใสเลขหนา  เชน   
  Knowledge of task demands is needed in judgment of self-efficacy (Bandura, 
1997). 
 

 2.  ถาอางช่ือผูแตงอยูในเน้ือหา ใหใสเฉพาะปท่ีพิมพในวงเล็บ เชน 

 Bandura (1997) indicates that judgment of self-efficacy requires knowledge of task  
demands. 
   

 3.  ถามีผูแตง 2 คน ใหเขียนช่ือผูแตงใหครบท้ัง 2 คน ทุกคร้ังท่ีอางอิงตลอดไป แตถาเม่ือใดมี

ผูแตงต้ังแต 3-5 คน ใหอางช่ือทุกคนเม่ืออางอิงคร้ังแรก  และเม่ือตองอางอิงอีกใน paragraph ถัดไป 
ใหเขียนช่ือคนแรกและตามดวย et al.   เชน 
  Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman, and Rock (1994) found that… 
(เม่ืออางอิงคร้ังแรก)   

 Wasserstein, et al. (1994) also indicated that … 
(เม่ืออางอิงใน paragraph ตอมา) 
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4.  ใน paragraph เดียวกัน ถาตองอางถึงผูแตงคนเดิมอีก ไมตองใสปท่ีพิมพในวงเล็บ เชน 

Bandura (1997) indicates that judgment of self-efficacy requires knowledge of task  
demands. If one does not know…, one cannot judge his ability to perform the task. Bandura 
describes that…  
หรือ 
  Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman, and Rock (1994) found that …  In  
addition, Wasserstein et al. indicated that… 
 

 5.  ถาผูแตง มีต้ังแต 6 คนข้ึนไป การอางอิงในเนื้อหาต้ังแตคร้ังแรก ใหเขียนเฉพาะชื่อคนแรก 

ตามดวย et al. และปท่ีพิมพ ทุกคร้ัง ไมวาจะเปน paragraph เดียวกันหรือไมก็ตาม   
 (แตการอางอิงทายเนื้อหาใหเขียนช่ือ 6 คนแรกแลวตามดวย et al.  โปรดดูตัวอยางในหัวขอการอางอิง
ทายเนื้อหา) 
 

 6.  การยกขอความเดิมมาโดยไมเปล่ียนแปลง (quotation) นั้นใหใสเลขหนาของขอความท่ี

อางอิงในวงเล็บดวย และใหขอความนั้นอยูในเคร่ืองหมายอัญประกาศ แตถาขอความท่ีจะอางอิงมี
มากกวา 40 คํา  ไมตองใชเคร่ืองหมายอัญประกาศ แตใหใชวิธีเขียนโดยข้ึน paragraph ใหม  ดังนี ้
  Bandura (1997) defines perceived self-efficacy as “a judgment of one’s ability to 
organize and execute given types of performances” (p. 21). 
หรือ 
  Perceived self-efficacy is defined as “a judgment of one’s ability to organize and 
execute given types of performances” (Bandura, 1997, p. 21). 
หรือ 

Bandura (1997) describes the mismatch between self-efficacy and the performance  
domains as follows: 

The structure of the relationship between efficacy belief and action requires that 
both tap similar capabilities. To the extent that the capabilities measured in 
perceived efficacy differ in significant ways from those that govern performance, 
one would not expect efficacy beliefs and performance to be highly related. They 
would be measuring different types of competencies. (p. 62).  

 

ขอความท่ียก
มาอางอิง 
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 7. โดยปกติ การอางอิงควรใชขอมูลท่ีไดมาจากแหลงปฐมภูมิ (primary source) จะสังเกตได

วางานท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติจะอางอิงจากแหลงปฐมภูมิเทานั้น แตบางคร้ังผูเขียนชาว
ไทยไมสามารถคนหาเอกสารจากแหลงขอมูลปฐมภูมิได ซ่ึงอาจเนื่องมาจากไมมีหองสมุดใดใน
ประเทศไทยบอกรับวารสารตางประเทศฉบับท่ีผูเขียนตองการ และเม่ือผูเขียนไปพบจากแหลงทุติยภูมิ 
หรือมีผูอ่ืนอางไว ผูเขียนจะตองอางอิงท้ังสองแหลงในเนื้อหาและในทายเนื้อหา  ดงันี้ 
 
กรณีเขียนเปนภาษาไทย 
 คําวา “การสนบัสนุนทางสังคม” (social support) และคําวา “เครือขายทางสังคม” (social 
network) ยังมีการใชสลับหรือทดแทนกันไปมา ซ่ึงอันท่ีจริงท้ังสองคํานี้มีความตางกัน โดยท่ีมโนมติ
ของเครือขายทางสังคมจะกวางกวามโนมติของการสนับสนุนทางสังคม (Israel & Rounds, 1987 อาง
ใน Prasopkittikun, 2001) 
 
กรณีเขียนเปนภาษาอังกฤษ 
 The terms “social support” and “social network” are sometimes used interchangeably, it is 
important to distinguish the difference between these two terms. Social network is a broader concept 
than social support (Israel & Rounds, 1987 cited in Prasopkittikun, 2001). 

 
 จากตัวอยางขางบน งานของ Israel & Rounds (ซ่ึงเปน primary source) และงานของ 
Prasopkittikun (ซ่ึงเปน secondary source) จะตองปรากฏอยูในการอางอิงทายเนื้อหาท้ังสองรายการ 

 
 8.  กรณีท่ีผูเขียนตองการอางอิงส่ิงท่ีไดติดตอเปนการสวนตัวกับผูอ่ืนไว ไมวาจะติดตอดวย
วิธีใด (เชน โทรศัพท E-mail การพูดคุยอภปิรายกันในกลุม เปนตน) เวลาอางอิงในเนื้อหาใหเขียน
อักษรตัวแรกของช่ือแรก และช่ือกลาง ตามดวยนามสกลุ ระบุวาเปน personal communication และ
ตามดวยวนัท่ีท่ีติดตอ ดังนี ้ 
  The Revised Infant Temperament Questionnaire should be adjusted according to 
the cultural context of the target infants (S. McDevitt, personal communication, September 28, 
2006) 

 
ในกรณีนี้ผูเขียนไมตองระบุรายช่ือท่ีอางอิงนี้ไวในการอางอิงทายเนื้อหา 
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การอางอิงทายเน้ือหา (Reference List) 
 
 การอางอิงทายเน้ือหาจะปรากฏอยูตอนทายสุดของเอกสารหรือเนี้อหาทั้งหมด โดยท่ัวไปมัก
ใชคําวา “เอกสารอางอิง” หรือ “รายการอางอิง” ซ่ึงหมายถึง เอกสาร (เชน งานวจิัย บทความ ตํารา 
เปนตน) ท่ีใชสนับสนุนเนื้อหาท่ีผูเขียนไดเขียนและไดอางอิงไวเทานัน้  ตองระวังอยาสับสนกับคําวา 
“บรรณานุกรม” (bibliography) ซ่ึงไดรวมถึงเอกสารที่ผูเขียนใชประกอบในการเตรียมเนื้อหาดวย โดย
ท่ีมิไดอางอิงไวในเน้ือหา และยังอาจรวมถึงเอกสารที่ผูเขียนตองการใหผูอานหาอานเพิ่มเติมดวยกไ็ด   
  

ขอควรระวังท่ีมักปฏิบัติผิด มีดังน้ี 
I.   Journal article         
- ช่ือบทความหรือช่ือเร่ืองวิจัยในวารสารใหพิมพข้ึนตนดวย capital letter หลังจากนัน้เปน small 

letter  สวนช่ือวารสารใหข้ึนตนดวย capital letter ทุกคํา 
- หลังช่ือวารสารใหเขียนเลขท่ีปของวารสาร ( volume) และถามีเลขท่ีฉบับของวารสาร (number) 

ใหพิมพใสในวงเล็บ โดยท่ีไมตองมีการเวนชองไฟระหวางเลขท่ีปและวงเล็บเปด เชน 
 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(3), 843-856.  --->  ถูกตอง 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68 (3), 843-856.  --->  ผิด 
 

- ใหพิมพ ตัวเอน ต้ังแตช่ือวารสารจนถึงเลขท่ีปของวารสาร เทานั้น 
- ใชเคร่ืองหมาย  ,   ค่ันระหวางช่ือวารสาร  เลขท่ีป  และเลขหนา            

(ไมใชใชเคร่ืองหมาย :  ค่ันเลขหนา) 
- ไมตองมีคําวา  p. หรือ  pp.  กอนเลขหนา 
- โดยท่ัวไปการพิมพหลังเคร่ืองหมาย ,  หรือเคร่ืองหมายจดุ . หรือเคร่ืองหมาย :  จะตองเวนวรรค

หนึ่งชองไฟเสมอ  แตกอนหนาเคร่ืองหมายเหลานีไ้มตองเวนวรรค   เชน  
 
Comer, S. (2005). Delmar’s Geriatric Nursing Care Plans (3rd ed.). Clifton Park, NY: Thompson  

Delmar Learning.   -------------->  ถูกตอง 
Comer,S.(2005). Delmar’s Geriatric Nursing Care Plans (3rd ed.). Clifton Park, NY :  

Thompson Delmar Learning.   -------------->  ผิด (ท่ีขีดเสนใต คือตําแหนงท่ีเวนวรรคไมถูก) 
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II.    Book 
      -  ช่ือเมือง และรัฐ ของสํานักพิมพ มักจะสับสนและเขียนไมถูกตอง  โดยสวนมากชื่อเมืองจะ
ปรากฏอยูท่ีปกในใตช่ือสํานักพิมพ  สวนช่ือรัฐมักจะอยูดานหลังของปกใน ตรงท่ีอยูของสํานักพมิพ 
และช่ือรัฐตองใชตัวยอเทานัน้   
      -  ถาเปนหนังสือท่ีพิมพในสหรัฐอเมริกา ตองใสช่ือเมือง ตามดวยช่ือรัฐ และช่ือสํานักพิมพ แตถา
เปนหนังสือท่ีพิมพในประเทศอ่ืน ใหใสช่ือเมือง ตามดวยช่ือประเทศ และช่ือสํานักพิมพ   
      -  แตก็มีขอยกเวนวา ถาเปนเมืองใหญๆ  ตอไปนี้ ก็ไมจําเปนตองมีช่ือยอรัฐ หรือช่ือประเทศ --- 
Baltimore, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, Philadelphia, San Francisco, Amsterdam, 
Jerusalem, London, Milan, Moscow, Paris, Rome, Stockholm, Tokyo, Vienna 
      -  ช่ือสํานักพิมพ ถามีคําตอไปนี้ Publishers, Co., หรือ Inc. ตอทาย ใหตัดท้ิง    
      -  ตัวยอช่ือรัฐและแควนในสหรัฐอเมริกา มีดังนี ้

  
Alabama AL Missouri MO 
Alaska AK Montana MT 
American Samoa AS Nebraska NE 
Arizona AZ Nevada NV 
Arkansas AR New Hampshire NH 
California CA New Jersey NJ 
Canal Zone CZ New Mexico NM 
Colorado CO New York NY 
Connecticut CT North Carolina NC 
Delaware DE North Dakota ND 
District of Columbia DC Ohio OH 
Florida FL Oklahoma OK 
Georgia GA Oregon OR 
Guam GU Pennsylvania PA 
Hawaii HI Puerto Rico PR 
Idaho ID Rhode Island RI 
Illinois IL South Carolina SC 
Indiana IN South Dakota SD 
Iowa IA Tennessee TN 
Kansas KS Texas TX 
Kentucky KY Utah UT 
Louisiana LA Vermont VT 
Maine ME Virginia VI 
Maryland MD Washington WA 
Massachusetts MA West Virginia WV 
Michigan MI Wisconsin WI 
Minnesota MN Wyoming WY 
Mississippi MS   
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ตัวอยางการอางอิงทายเน้ือหาแบบตางๆ 
Journal article, one author 
Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin,  

126, 910-924. 
 

Journal article, two authors 
Prasoplittikun, T., & Tilokskulchai, F. (2003). Management of pain from heel stick in neonates: An  

analysis of research conducted in Thailand. The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 
17(4), 304-312. 

 

Journal article, more than six authors 
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., et al. (2000). An  

experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of 
divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856. 

 
เม่ือผูแตงมีมากกวา 6 คนข้ึนไป ใหใสช่ือ 6 คนแรก จากน้ัน ใชคําวา et al.   และเวลาท่ีอางอิงใน
เนื้อหาตั้งแตคร้ังแรกใหใชดงันี้  (Wolchik et al., 2000) 
 
Daily newspaper  
การอางอิงหนงัสือพิมพ 
New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The Washington  

Post, p. A12. 
 

เวลาท่ีอางอิงในเนื้อหา ใหใชหัวขอส้ันๆ ในเคร่ืองหมายอัญประกาศ ดงันี้ (“New Drug”, 1993) 
 
Edited book 
การอางอิงหนงัสือท้ังเลมท่ีมีบรรณาธิการ 
Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological interventions with  

minority youth. San Francisco: Jossey-Bass. 
(โปรดสังเกตวา San Francisco เปนเมืองใหญ จึงไมจําเปนตองใสช่ือยอของรัฐกํากบั) 
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Entire book 
การอางหนังสือท้ังเลมโดยท่ีมีผูเขียนเปนผูแตงท้ังเลมและไมมีบรรณาธิการ 
Beck, C. A. J. , & Sales, B. D. (2001). Family mediation: Facts, myths, and future prospects.  

Washington, DC: American Psychological Association. 
 
Book, several editions, Jr. in name 
การอางหนังสือท้ังเลม และมีการพิมพหลายคร้ัง   และกรณีท่ีช่ือผูแตงมีคําวา Jr. อยูดวย 
Mitchell, T. T., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations: An introduction to  

behavior (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. 
 
Chapter in an edited book 
การอางบางบทท่ีมีผูเขียนเฉพาะบท ในหนังสือท่ีมีบรรณาธิการ  โปรดสังเกตวา ช่ือบรรณาธิการจะใช
ตัวยอของช่ือตนข้ึนกอน 
Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L.  

Roediger III & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). 
Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

(โปรดสังเกตวา Hillsdale ไมใชเปนเมืองใหญ จึงตองใสช่ือยอของรัฐ New Jersey หรือ NJ กํากับ) 
 
Chapter in non edited book 
การอางบางบทในหนังสือท่ีผูเขียนเปนผูแตงท้ังเลม และไมมีบรรณาธิการ 
Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In  

Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
 
Chapter in a volume in a series 
การอางบางบทในชุดหนังสือ (series) ท่ีมีหลายเลม (volume) ซ่ึงมีบรรณาธิการประจาํชุดหนังสือและ
บรรณาธิการประจําเลม 
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-
10). New York: Wiley. 
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Book, no author or editor 
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster. 
 
Book, revised edition 
Rosenthal, R. (1987). Meta-analytic procedures for social research (Rev. ed.). Newbury Park,  

CA: Sage. 
 
Brochure 
Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guidelines for reporting and  

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

Unpublished manuscript not submitted for publication 
Stinson, C., Milbrath, C., Reidbord, S., & Bucci, W. (1992). Thematic segmentation of  

psychotherapy transcripts for convergent analyses. Unpublished manuscript. 
 
Unpublished manuscript not submitted for publication with a university cited 
Prasopkittikun, T. (2002). Assessment of the validity and reliability. Unpublished manuscript,  

Mahidol University, Bangkok, Thailand.  
 
Unpublished paper presented at a meeting 
Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom Checklist for  

Children (TSC-C). Paper presented at the meeting of the American Professional Society on 
the Abuse of Children, San Diego, CA. 
 

Prasopkittikun, T. (2002, March). The determinants of competent parenting among Thai mothers  
in providing preterm infants’ home environment. Paper presented at the meeting of the 
International Conference on Traditions, Evidence and Innovations in Nursing, Phuket, 
Thailand. 
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Manuscript submitted for publication but not yet accepted 
ถาหากวารสารนั้นยังไมตอบรับวาจะใหลงตีพิมพ หามลงช่ือวารสาร 
McIntosh, D. N. (1993). Religion as schema, with implications for the relation between religion  

and coping. Manuscript submitted for publication. 
 
Manuscript accepted for publication but not yet published 
ถาหากวารสารนั้นไดรับการตอบรับแลววาจะใหลงตีพิมพ แมทราบวาจะลงในฉบับไหน แตถายังไม
เผยแพร ใหระบุแคช่ือวารสารเทานั้น 
 
Tilokskulchai, T., Sitthimongkol, Y., Prasopkittikun, T., & Klainin, P. (in press). Meta-analysis of  

health promotion research in Thailand. Asian Journal of Nursing Studies. 
 
Poster session 
Panitrat, R., & Chaleamket, W. (2003, November). Dysfunctional attitudes, learned  

resourcefulness, and substance use among Thai adolescents: An empirical analysis of their 
interrelationship. Poster session presented at the 11th Asian Congress of Pediatrics & the 1st 
Asian Congress on Pediatric Nursing, Bangkok, Thailand. 

 
Doctoral dissertation and master’s thesis 
Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal weight and obese. Unpublished  

doctoral dissertation, University of Missouri, Columbia. 
 
Sakdapetchsiri, J. (2002). Factors influencing maternal behaviors in promoting toddlers’ health  

at Rayong province. Unpublished master’s thesis, Mahidol University, Bangkok, Thailand. 
 
Articles retrieved from online publications 
 1. ในกรณีท่ีวารสารฉบับท่ีอางอิงนั้นมีท้ังท่ีเปนตัวเลมหนังสือ และมีบริการให retrieve ได
จาก internet  โดยท่ี format ไมมีการเปล่ียนแปลง  ทุกอยางเหมือนกับตนฉบับจริงท่ีปรากฎอยูในเลม
วารสาร  เวลาเขียนอางอิงใหใส คําวา [Electronic version] ดังนี ้
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VandeBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources  
by psychology undergraduates [Electronic version].  Journal of Bibliographic Research, 5, 117-
123. 
 
 แตถาพบวาบทความท่ีปรากฏใน online  มี format ท่ีไมเหมือนกับฉบับท่ีเปนเลมจริง และอาจ 

มีรายละเอียดบางอยางเพิ่มเติม ในกรณีเชนนี้ใหบอกวันท่ี retrieve และ URL (Uniform Resource 
Locator) ดังนี ้
 
VandeBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources  

by psychology undergraduates.  Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. Retrieve 
October 13, 2001, from http://jbr.org/articles.html 

 
 2. ในกรณีท่ีวารสารฉบับท่ีอางอิงไมมีเปนตัวเลมหนังสือ แตเปนวารสารทาง internet เทานั้น 
ใหใสป  เดือน วัน ของวารสาร ในวงเล็บ และบอกวนัท่ี retrieve และ URL  ดังนี ้
 
Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well- 

being. Prevention & Treatment, 3 Article 0001a. Retrieved November 20, 2000, from 
http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html 

 
3. กรณีท่ีเปนบทความหรืองานวิจัยท่ีมีช่ือผูเขียน และช่ือวารสาร และไดถูกคัดลอกไวใน 

database 
 
Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & White, L. A. (1993).  

Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of  
Applied Psychology, 78, 443-449. Retrieved October 23, 2000, from 
PsycARTICLES database. 

 
4. กรณีท่ีเปน  newsletter ท่ีมีใน internet เทานั้น ไมมีการตพีิมพ ใหเขียนดังนี ้

 
Glueckauf, 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/newslettr4a.html1 
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5. กรณีท่ีเปนขอมูลทาง internet ท่ีไมระบุผูแตง ไมระบุวนัท่ี  
 
GVU's 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from  

http://www.cc.gatech.edu/gvu/usersurveys/survey1997-10/ 
 

6. กรณีท่ีเปนขอมูลท่ีไดจาก website ของมหาวิทยาลัย หรือของหนวยงาน 
 
Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., Nix, D. H. (1993). Technology and education:  

New wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures.  
Retrieved August 24, 2000, from Columbia University, Institute for Learning 
Technologies Web site: 
http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1.html 
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ตัวอยางการเขียนอางอิงเมื่อตนฉบับที่ใชอางอิงเปนภาษาไทย 
 

1.  การเขียนวิทยานิพนธ  หรือสารนิพนธ  ท่ีเปนภาษาอังกฤษ  
     1.1  การอางอิงในเน้ือหา 
 ถาตนฉบับท่ีใชอางอิงเปนภาษาไทย เวลาท่ีจะอางอิงในเนื้อหาใหใสวงเล็บท่ีเขียนนามสกุล
ของผูแตงเปนภาษาอังกฤษ ไมตองมีอักษรยอช่ือตน และตามดวยป ค.ศ. ไมใชป พ.ศ.  ดังนี ้
 
 Infant temperament is an interesting factor that influences Thai mother’s ability 
in providing home environment for preterm infants (Prasopkittikun, 2001).  
 

     1.2  การอางอิงทายเนื้อหา 
 เม่ือตนฉบับท่ีใชอางอิงเปนภาษาไทยก็ตองเขียนอางอิงทายเนื้อหาเปนภาษาไทย  โดยท่ีหลัง
ช่ือ นามสกุล และป พ.ศ. ใหเขียน นามสกุล ช่ือ และป ค.ศ. เปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย ดังนี ้
 

ทัศนี ประสบกิตติคุณ. (2544). (Prasopkittikun, T., 2001). ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถของ 
มารดาในการจัดส่ิงแวดลอมท่ีบานใหแกทารกคลอดกอนกําหนด. วารสารการพยาบาลกุมาร 
เวชศาสตร, 1(3), 42-55. 

 
(วิธีเขียนในขอ 1.2 นี้ เปนขอตกลงของหลักสูตรฯ เทานั้น) 
 

2.  การเขียนวิทยานิพนธ  หรือสารนิพนธ  ท่ีเปนภาษาไทย 
     2.1  การอางอิงในเน้ือหา 
 ถาตนฉบับท่ีใชอางอิงเปนภาษาไทย เวลาอางอิงในเนื้อหาใหใสวงเล็บช่ือตน และนามสกุล
และป พ.ศ. ดังนี้  
 
 พื้นฐานอารมณทารกเปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถของมารดาไทยในการจัด
ส่ิงแวดลอมท่ีบานใหกับทารกเกิดกอนกําหนด  (ทัศนี ประสบกิตติคุณ, 2544)  
 
     2.2  การอางอิงทายเนื้อหา 
 เม่ือตนฉบับท่ีใชอางอิงเปนภาษาไทยก็ตองเขียนอางอิงทายเนื้อหาเปนภาษาไทย ซ่ึงรูปแบบ
การเขียนก็ไมตางจากการอางอิงดวยภาษาอังกฤษ (ดูตัวอยางการอางอิงทายเนื้อหาท่ีเปนภาษาไทย) 
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ตัวอยางการอางอิงทายเน้ือหาที่เปนภาษาไทย 
 
กรรณิการ วจิติรสุคนธ. (2546). Trend in perinatal nursing: Neonatal transport and stabilization.  

เอกสารประกอบการประชุมพยาบาลแหงชาติ คร้ังท่ี 12 เร่ือง การพยาบาล บทบาทภารกิจสู
ความสําเร็จในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, กรุงเทพฯ. 

ทัศนี ประสบกิตติคุณ. (2544). ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถของมารดาในการจัดส่ิงแวดลอมท่ี 

บานใหแกทารกคลอดกอนกาํหนด. วารสารการพยาบาลกุมารเวชศาสตร, 1(3), 42-55. 
ชิษณุ พนัธุเจริญ, ทวี โชติพทิยสุนนท, และ อุษา ทิสยากร. (บรรณาธิการ). (2545). โรคเอดสในเดก็.  

กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล. (2545). การติดเช้ือปรสิตในผูปวยเดก็ท่ีติดเช้ือเอชไอวี. ใน ชิษณ ุพันธุเจริญ, ทวี  
โชติพิทยสุนนท, และ อุษา ทิสยากร (บรรณาธิการ), โรคเอดสในเดก็ (หนา 126-146).  
กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

อัจฉรา พิทักษศิลป. (2541). ผลของการบรรเทาปวดแบบไมใชยาตอระดับความเจ็บปวด อัตราการเตน 
ของหัวใจ และคาความอ่ิมตัวของออกซิเจน ในทารกแรกเกิดท่ีไดรับการเจาะเลือดบริเวณสน
เทา. วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหดิล. 

 
 
 
 

เรียบเรียงโดย  รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ 
    ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 

       คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล 
       เมษายน 2552 

 


