การเขียนอ้างอิง
ในวิทยานิพนธ์ /รายงานการศึกษาอิสระ
โดย
ยุวดี เพชระ
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์
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ทาไมจึงต้ องมีเอกสารอ้ างอิง?
 เป็ นการบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผเู ้ ขียนนามาใช้อา้ งอิงในการเขียนผลงาน
 เป็ นการให้เกียรติแก่ผเู ้ ขียนเดิม แสดงถึงการรับรู ้ลิขสิ ทธิ์ ทางปั ญญาของผูอ้ ื่น

 เป็ นการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเนื้อหาสาระโดยรวมในผลงานของตนเอง
 เป็ นการแสดงเจตนาบริ สุทธิ์ ของผูเ้ ขียนว่าไม่ได้ขโมยความคิดหรื อลอกเลียนข้อมูล

ของผูอ้ ื่นโดยไม่มีการอ้างอิง (Piagiarism
Piagiarism)) หากมีการตรวจพบจะเกดผลเสี ยหายร้ายแรง
ถือว่าเป็ นการทาผิดหลักจรรยาบรรณทางวิชากา
 ช่วยให้ผอู ้ ่านคนอื่นทราบแหล่งที่มาของข้อมูลและสามารถตรวจสอบหลักฐานเดิม
2
หรื อค้นคว้าหาอ่านเพิ่มเติมได้

รู ปแบบการอ้ างอิงเอกสารในวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (KKU Style)
รู ปแบบการอ้างอิงแบบ KKU Style แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
แบบที่ 1 เป็ นการอ้า งอิ ง เอกสารโดยยึ ด หลัก เกณฑ์ข อง The American
Psychological Association – APA 5th ed., 2001 และ APA Style Electronic Formats, 2001
ส าหรั บ ใช้อ ้า งอิ ง ในกลุ่ ม สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ การพยาบาล การศึ ก ษา
สาธารณสุ ขศาสตร์ ฯลฯ
แบบที่ 2 เป็ นการอ้างอิงเอกสารโดยยึดหลักเกณฑ์ของ Vancouver สาหรับใช้อา้ งอิง
ในกลุ่ ม สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิ ท ยการพยาบาล การศึ ก ษา
สาธารณสุ ขศาสตร์ ฯลฯ

ในการบรรยายครั้ งนี้ เสนอรู ปแบบการอ้างอิง แบบที่ 1
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วิธีการอ้ างอิง
วิธีที่ 1 การอ้ างอิงในเนือ้ เรื่อง (In-text citation)
วิธีที่ 2 การอ้ างอิงท้ ายเล่ ม (Reference citation)
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วิธีที่ 1 การอ้างอิงในเนือ้ เรื่อง (In-text citation)
• การอ้ างอิงแบบชื่อ-ปี (Name-year style)
เป็ นการอ้างอิงโดยระบุ ชื่อผ้ แู ต่ ง และปี พิมพ์ ของเอกสาร ไว้ขา้ งหน้าหรื อ
ข้างหลังข้อความที่ตอ้ งการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น และ
อาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อา้ งก็ได้ มีรูปแบบดังนี้
การเขียนอ้ างไว้หน้ าข้ อความ
ชื่อผูแ้ ต่ง (ปี พิมพ์) ..........................................................................
หรื อ ชื่อผูแ้ ต่ง (ปี พิมพ์: เลขหน้า) ...........................................................
การเขียนอ้ างไว้หลังข้ อความ
.......................................................................... (ชื่อผูแ้ ต่ง, ปี พิมพ์)
หรื อ ........................................................... (ชื่อผูแ้ ต่ง, ปี พิมพ์: เลขหน้า)
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วิธีที่ 1 การอ้างอิงในเนือ้ เรื่อง (In-text citation)
• หลักการเขียน
 ผูแ้ ต่งคนไทย
ใส่ ชื่อ นามสกุล
 ผูแ้ ต่งคนต่างชาติ ใส่ ชื่อสกุลเท่านั้น
1) ผู้แต่ ง 1 คน
ศจินทร์ ประชาสันต์ (2552) กล่าวว่า จุดเริ่ มต้นของแนวคิดความมัน่ คงทางอาหาร...
หรื อ จุดเริ่ มต้นของแนวคิดความมัน่ คงทางอาหาร........... (ศจินทร์ ประชาสันต์, 2552)

Fuller (1990) กล่าวว่า การเพิ่มรายได้ของครัวเรื อนแม้จะเป็ นการเพิ่มการเข้าถึง........
หรื อ การเพิม่ รายได้ของครัวเรื อนแม้จะเป็ นการเพิม่ การเข้าถึง......... (Fuller, 1983)
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วิธีที่ 1 การอ้างอิงในเนือ้ เรื่อง (In-text citation)
2) ผู้แต่ ง 2 คน
 รู ปแบบ ผู้แต่ งคนแรก และ/& ผู้แต่ งคนที่ 2
ปั ตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และอนุพงษ์ สุ จริ ยากุล (2540) ………………………….
หรื อ ........................................ (ปั ตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และอนุพงษ์ สุ จริ ยากุล (2540)
Maxwell & Frankenberger (1992) ………………………………………………
หรื อ …………………………………………….. (Maxwell & Frankenberger, 1992)
3) ผู้แต่ ง 3-5 คน
 ให้อา้ งชื่อผูแ้ ต่งทั้ง 3-5 คน ในครั้งแรก
 อ้างครั้งต่อไป ให้ใช้ ชื่อผูแ้ ต่งคนที่ 1 ตามด้วยคาว่า และคณะ/et al.
ผู้แต่ ง 3 คน
ครั้ งแรก ปวีณา บุญบูรพงศ์, อรนุช เกี่ยวข้อง, และเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ (2550) ……
ครั้ งต่ อไป ปวีณา บุญบูรพงศ์ และคณะ (2550) ……..
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วิธีที่ 1 การอ้างอิงในเนือ้ เรื่อง (In-text citation)
ผู้แต่ ง 4 คน
ครั้ งแรก
นัยนา สุ วรรณดาลัด, พัชรี ยิม้ รัตนบวร, สัพพัญญู มณี สว่างวงศ์, และฐิติมา นุตกุล (2538) …
ครั้ งต่ อไป
นัยนา สุ วรรณดาลัด และคณะ (2538) …………………………………………..
ผู้แต่ ง 5 คน
ครั้ งแรก
ปวีณา บุญบูรพงศ์, อรนุช เกี่ยวข้อง, เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์, สัพพัญญู มณี สว่างวงศ์, และ
ฐิติมา นุตกุล (2550) ……
ครั้ งต่ อไป
ปวีณา บุญบูรพงศ์ และคณะ (2550) ……..
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วิธีที่ 1 การอ้างอิงในเนือ้ เรื่อง (In-text citation)
3) ผู้แต่ ง 6 คน หรือมากกว่า
 การอ้ างทุกครั้ง ให้ ใช้ ชื่อผู้แต่ งคนที่ 1 ตามด้ วยคาว่า และคณะ/et al.
พัษรี บุณศิริ และคณะ (2551) เซลล์เม็ดโลหิตแดงถูกสร้างและเจริ ญเติบโต…...
หรื อ เซลล์เม็ดโลหิตแดงถูกสร้างและเจริ ญเติบโต…...(พัษรี บุณศิริ และคณะ, 2551)
Maxwell et al. (1992) ……………………………………………..
หรื อ …………………………………………….. (Maxwell et al., 1992)
4) ชื่อหน่ วยงาน ได้แก่ หน่วยงานราชการ สมาคม สถาบัน สานักงาน ฯลฯ
 กรณี มีท้ งั ชื่อหน่วยงานย่อยและหน่วยงานใหญ่ ให้ใส่ เฉพาะ ชื่อหน่ วยงานย่ อย
เป็ นชื่อแรก เท่านั้น
กองโภชนาการ (2552) ……………………………………………
หรื อ ………………………………………… (กองโภชนาการ, 2552)
สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอบรบือ (2554) ..................................................
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วิธีที่ 1 การอ้างอิงในเนือ้ เรื่อง (In-text citation)
4) ชื่อหน่ วยงาน (ต่อ)
 กรณี ชื่อหน่วยงานยาว อ้างครั้งแรกให้ใช้ ชื่อเต็ม อ้างครั้งต่อไป ตัดให้ ส้ั น และใช้
เครื่องหมายจุด 3 จุด ...
อ้ างครั้ งแรก
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ………………
อ้ างครั้ งต่ อไป
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ... (2550) ………………………………...
อ้ างครั้ งแรก
Cochrane Effective Practice and Organization of Care Group (2011) …………….
อ้างครั้งต่อไป
Cochrane Effective Practice and Organization… (2011) …………….
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วิธีที่ 1 การอ้างอิงในเนือ้ เรื่อง (In-text citation)
4) ชื่อหน่ วยงาน (ต่อ)
 การอ้างครั้งแรก จะใส่ ชื่อเต็ม แล้ วกากับด้ วยชื่อย่ อ อ้างครั้งต่อไป ใช้ เฉพาะชื่อย่ อ
อ้ างครั้ งแรก
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [สานักงาน ก.พ.ร.] (2550) ……………
อ้ างครั้ งต่ อไป
สานักงาน ก.พ.ร. (2550) ………………………………...

อ้ างครั้ งแรก
Food and Agriculture Organization [FAO] (2009) …………………………….…
อ้ างครั้ งต่ อไป
FAO (2009) ………………………………………..………………………………
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วิธีที่ 1 การอ้างอิงในเนือ้ เรื่อง (In-text citation)
5) ไม่ ปรากฏชื่อผู้แต่ ง
 ให้ใส่ ชื่อเรื่ องของเอกสารแทนชื่อผูแ้ ต่ง โดยใส่ ชื่อเรื่องที่สมบูรณ์ หรื อตัดให้ ส้ั น
ตามด้ วยเครื่องหมายจุด 3 จุด... ก็ได้
ตัวอย่าง
ในบทความเรื่ อง “โรคเอดส์ในประเทศโลกที่สาม...” (2542) ……………………..
รายงานกาวิจยั การจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยว... (2548) …………………..
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2552 (2552) ………………………………………….
 กรณี เอกสารภาษาต่างประเทศไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง
ให้ใช้คาว่า Anonymous แทนชื่อผูแ้ ต่ง เช่น Anonymous (1999) ………………..
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วิธีที่ 1 การอ้ างอิงในเนือ้ เรื่อง (In-text citation)
6) ผู้แต่ งที่ชื่อสกุลซ้ากัน
 ให้ใส่ อักษรย่ อชื่อต้ น และชื่อกลาง กากับไว้ทุกครั้งที่อา้ ง
R.J. Smith (1994) …………………………………………………………..
P. Smith (1997) …………………………………………………………….
หรื อ ………………………………………………………..(Smith R.J., 1994)
………………………………………………………..(Smith P., 1997)
7) การอ้ างเอกสาร 2 รายการ หรือมากกว่าของผู้แต่ งคนเดียวกัน
 กรณีปีพิมพ์เดียวกัน ให้ใส่ เพิม่ ตัวอักษร ก ข ค … หรื อ a b c … ต่อท้ายปี พิมพ์
ประเวศ วะสี (2547ก) …………………………………………………………..
ประเวศ วะสี (2547ข) ……………………………………………………………
Pratt (1992a) …………………………………………………………………….
Pratt (1992b) …………………………………………………………………….
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วิธีที่ 1 การอ้ างอิงในเนือ้ เรื่อง (In-text citation)
7) การอ้ างเอกสาร 2 รายการ หรือมากกว่าของผู้แต่ งคนเดียวกัน (ต่อ)
 กรณีปีพิมพ์ต่างกัน ให้เรี ยงลาดับตามปี พิมพ์
ประเวศ วะสี (2546, 2547ข, 2548) ……………………………………………….
Pratt (1992a, 1992b) ………………………………………………………………
8) เอกสารไม่ ปรากฏปี พิมพ์
 ให้ใส่ ม.ป.ป. หรื อ n.d. แทนปี พิมพ์
กระทรวงการต่างประเทศ (ม.ป.ป.) ……………………………………………….
Cohen (n.d.) ………………………………………………………………
9) เอกสารอยู่ระหว่างตีพมิ พ์
 ให้ใส่ ระหว่างตีพมิ พ์ หรื อ in press แทนปี พิมพ์
พิทกั ษ์สิทธิ์ ฉายะภูมิ (ระหว่างตีพิมพ์) ……………………………………………….
Maxwell (in press) ………………………………………………………………
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วิธีที่ 1 การอ้ างอิงในเนือ้ เรื่อง (In-text citation)
10) การอ้ างเอกสารที่ถูกอ้ างในเอกสารอื่น
 รู ปแบบ ชื่อผู้แต่ งต้ นฉบับ (ปี พิมพ์ อ้ างถึงใน/cited in ชื่อผู้แต่ งที่นาข้ อมูลมาอ้ าง,
ปี พิมพ์ )
Pratt (1992 อ้างถึงใน ปราโมทย์ ธีรพงษ์, 2550) ……………………………….
 รู ปแบบ ชื่อผู้แต่ งที่นาข้ อมูลมาอ้ าง (ปี พิมพ์ อ้ างจาก/cited from ชื่อผู้แต่ งต้ นฉบับ,
ปี พิมพ์ )
ปราโมทย์ ธีรพงษ์ (2550 อ้างจาก Pratt, 1992) …………………………………………
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วิธีที่ 1 การอ้ างอิงในเนือ้ เรื่อง (In-text citation)
11) การอ้ างอิงเอกสารในตาราง
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หรือ

วิธีที่ 1 การอ้ างอิงในเนือ้ เรื่อง (In-text citation)
11) การอ้ างอิงเอกสารในตาราง (ต่อ)

หรือ
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วิธีที่ 1 การอ้ างอิงในเนือ้ เรื่อง (In-text citation)
12) การอ้ างเอกสารในภาพประกอบ
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วิธีที่ 1 การอ้ างอิงในเนือ้ เรื่อง (In-text citation)
12) การอ้ างเอกสารในภาพประกอบ (ต่อ)
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วิธีที่ 2 การอ้ างอิงท้ ายเล่ ม (Reference citation)
 เป็ นการรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอ้างอิงไว้จริ งในส่ วนเนื้อเรื่ องเท่านั้น
 จานวนเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มต้องเท่ากันกับจานวนที่ถูกอ้างอิงในเนื้อเรื่ อง
 การจัดเรียงเอกสารอ้ างอิง นิยมจัดเรี ยงรายการตามลาดับอักษรชื่อผูแ้ ต่ง โดยแบ่งตามภาษา
ของเอกสาร คือ
 เรี ยงเอกสารภาษาไทย ก่อนภาษาอังกฤษ
 เรี ยงตามลาดับอักษรชื่อผูแ้ ต่ง ก-ฮ และ A-Z
 เอกสารที่มีชื่อผู้แต่ งคนเดียวกันหลายรายการ ให้พิมพ์ชื่อผูแ้ ต่งนั้นซ้ ากันทุกรายการ ไม่ให้
ใช้การขีดเส้น “
” เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจัดเรี ยง
 รายการอ้ างอิง ถ้ ามีมากกว่า 1 บรรทัด ตั้งแต่บรรทัดที่ 2 ขึ้นไป ของแต่ละรายการ ให้
พิมพ์ยอ่ หน้าเยื้องเข้า ประมาณ 0.5 นิ้ว เช่น
ทรงศิริ แต้สมบัติ. (2548). การวิเคราะห์ การถดถอย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์
0.5 นิ้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .

 สัญลักษณ์ / หมายถึง เว้นระยะด้วยการเคาะ space bar 1 ครั้ง
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รู ปแบบการเขียน

ผู้แต่ ง 1-6 คน

หนังสื อตารา/รายงานวิจัย/Project Report

ชื่อผูแ้ ต่งคนที่1, /ชื่อผูแ้ ต่งคนที่2,/ชื่อผูแ้ ต่งคนที่3,/...,/ชื่อผูแ้ ต่งคนที่6./(ปี พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./ครั้งที่พิมพ์./
สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.

ผู้แต่ ง 1-2 คน
In Text citation

In Reference citation

เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ (2540) .......
หรื อ ..... (เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์, 2540)

เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์. (2540). โภชนศาสตร์ ชุมชนพืน้ ฐานสาหรับนักศึกษา
สาธารณสุ ข. ขอนแก่น: คลังนานาธรรม.

Schunk (1991) ……………..
หรื อ ............................... (Schunk, 1991)

Schunk, D.H. (1991). Learning theories: An education perspective. New York:
Macmillan Pub.

Food and Agriculture Organization [FAO]. (1991). Thestate of food insecurity in the
world. Rome: FAO.
ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และอนุพงษ์ สุ จริ ยากุล
(2543) ............................................

ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และอนุพงษ์ สุ จริ ยากุล. (2543). นโยบายสาธารณเพือ่ สุ ขภาพ.
นนทบุรี: สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข.

Chareesri & Anupol (2009) ……………..
หรื อ …….…(Chareesri & Anupol, 2009)

Chareesri, A. & Anupol, R. (2009). Food security indicators in participatory
guarantee system for Thai sustainable rice farming. Netherlands: Van
Hall Larenstein University.
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รู ปแบบการเขียน หนังสื อตารา/รายงานวิจัย/Project Report
ผู้แต่ ง 3-5 คน
In Text citation

In Reference citation

อ้ างครั้งแรก
สมเกียรติ์ โพธิสัตย์, รัตน พันธ์พานิช, และโยธี
ทองเป็ นใหญ่. (2546) ..............
ครั้งต่ อไป
สมเกียรติ์ โพธิสัตย์ และคณะ (2546) .............

สมเกียรติ์ โพธิสัตย์, รัตน พันธ์พานิช, และโยธี ทองเป็ นใหญ่. (2546). คู่มอื การ
ทบทวนอย่ างเป็ นระบบ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ: โหลทองมาสเตอร์ พริ้ นท์.

อ้ างครั้งแรก
Simpson, Sinatra, & Suarez-Menendes (2004) ……
อ้ างครั้งต่ อไป
Simpson et al. (2004) …………………………

Simpson, G., Sinatra, S.T., & Suarez-Menendes, J. (2004). Spa medicine:
Your gateway to the ageless zone. North Bergen, NJ: Basic Health.
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รู ปแบบการเขียน

หนังสื อตารา/รายงานวิจัย/Project Report
ผู้แต่ ง 6 คน

In Text citation

In Reference citation

พรทิพย์ คาพอ และคณะ (2543) .....................................
หรื อ
.....................................(พรทิพย์ คาพอ และคณะ, 2543)

พรทิพย์ คาพอ, วิทศั น์ จันทรโพธิ์ศรี , เบญจา มุกตพันธุ,์ จารุ วรรณ โชคคณาพิทกั ษ์,
วรางคณา สังสิ ทธิสวัสดิ์, และจุฬาภรณ์ โสตะ. (2543). รายงานการวิจยั บทบาท
การมีส่วนร่ วมของประชาชนและองค์ การบริหารส่ วนตาบลในการใช้ แพทย์ แผน
ไทย เพือ่ การดูแลสุ ขภาพตนเองในชุ มชน. ขอนแก่น: คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Benumof et al. (1999) ...............................................
หรื อ
........................................................(Benumof, 1999)

Benumof, J.L., Saidman, L.J., Allen, G.ม Bernthal, E.M. Bickler, P., & Sessler,
D.I. (1999). Anesthesia and perioperative complication. 2nd ed. St. Louis:
Mosby.
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รู ปแบบการเขียน

หนังสื อตารา/รายงานวิจัย/Project Report

ผู้แต่ งมากกว่า 6 คนขึน้ ไป
ให้ใส่ ชื่อผู้แต่ ง 6 คนแรก และตามด้วยคาว่า และคณะ หรือ et al.
ชื่อผูแ้ ต่งคนที่1, /ชื่อผูแ้ ต่งคนที่2,/ชื่อผูแ้ ต่งคนที่3,/...,/ชื่อผูแ้ ต่งคนที่6 และคณะ./(ปี พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./ครั้งที่พิมพ์./
สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
In Text citation

In Reference citation

เกษม นันทชัย และคณะ (2543) ................. เกษม นันทชัย, วิเชียร วรพุทธพร, วรนุช ศรี เจษฎารักษ์, จินตนา ศรี ผยุ , ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ,
หรื อ
อารยา เชาวน์เรื องฤทธิ์ และคณะ. (2543). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เส้ นก้วยเตี๋ยวใยอาหารสู ง.
................ (เกษม นันทชัย และคณะ, 2543)
ขอนแก่น: ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Peter et al. (1992) ………………………… Peter, P., Kapita, B.M., Ngugi, E.N., Jonathan, M.M., Robert, C., Rudolph, W. et al. (1992).
หรื อ
AIDS in Africa: A manual for physicians. Geneva: World Health Organization.
...................................... (Peter et al., 1992)
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รู ปแบบการเขียน

หนังสื อตารา/รายงานวิจัย/Project Report

ผู้แต่ งเป็ นบรรณาธิการ (Editor) หรือ ผู้รวบรวม (Compiler)
ชื่อผูแ้ ต่ง./(บรรณาธิการ)./(ปี พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
In Text citation

In Reference citation

อ้ างครั้งแรก
สุ วรรณี สุ รเศรณี วงศ์, มะลิ รุ่ งเรื องวานิช, มานี รักษาเกียรติศกั ดิ์,
และพรอรุ ณ สิ ริโชติวิทยากร (2552) ...
อ้ างครั้งต่ อไป
สุ วรรณี สุ รเศรณี วงศ์ และคณะ (2552) ..........

สุ วรรณี สุ รเศรณี วงศ์, มะลิ รุ่ งเรื องวานิช, มานี รักษาเกียรติศกั ดิ์, และพรอรุ ณ
สิ ริโชติวิทยากร. (บรรณาธิการ). (2552). ตาราฟื้ นฟูวชิ าการวิสัญญีวทิ ยา.
กรุ งเทพฯ: เรื อนแก้วการพิมพ์.

ลีลาภรณ์ บัวสาย (2549) ..................................................

ลีลาภรณ์ บัวสาย. (บรรณาธิการ). (2549). เศรษฐกิจพอเพียง: ร่ วมเรียนรู้สาน
ข่ ายขยายผล. กรุ งเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .

Gebbie & Hernandez (2003) ………………………………
หรื อ
................................................(Gebbie & Hernandez, 2003)

Gebbie, K. & Hernandez, L.M. (Eds.). (2003). Who will keep the public
healthy?: Educating public health professionals for the 21st
century. Washington, DC: National Academy Press.
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รู ปแบบการเขียน

หนังสื อตารา/รายงานวิจัย/Project Report

ผู้แต่ งที่เป็ นนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล./(ปี พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
In Text citation
องค์การแพลนประเทศไทย (2550) ..............
หรื อ .............(องค์การแพลนประเทศไทย, 2550)
อ้ างครั้งแรก
Food and Agriculture Organization [FAO]
(1991) ................................
อ้ างครั้งต่ อไป
FAO (1991) ………………………………

In Reference citation
องค์การแพลนประเทศไทย. (2550). คู่มอื กระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วน
ร่ วม.
[ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].
Food and Agriculture Organization [FAO]. (1991). Thestate of food insecurity in the
world. Rome: FAO.
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รู ปแบบการเขียน

บทความในหนังสื อ

ชื่อผูเ้ ขียนบท./(ปี พิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ)./ชื่อหนังสือ./(หน้า - )./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/
สานักพิมพ์.
In Text citation

In Reference citation

สุ มณฑา วัฒนสิ นธุ์ และดวงกมล เวชบรรยงรัตน์
(2544) ...............
หรื อ .............(สุ มณฑา วัฒนสิ นธุ์ และดวงกมล
เวชบรรยงรัตน์ม. 2544)

สุ มณฑา วัฒนสิ นธุ์ และดวงกมล เวชบรรยงรัตน์. (2544). โภชนาการศึกษาสาหรับผูผ้ ลิต
และผูบ้ ริ โภค. ใน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพือ่ ชุมชน หน่ วยที่ 8-15. (หน้า 479-560).
นนทบุรี: สาขาวิชา.

Gill (2009) ………………………………..
หรื อ
.....................................................(Gill, 2009)

Gill, R. (2009). Business applications of nutrigenomics: An industry perspective. In
D. Castle & N.M. Ries (Eds.). Nutrition and genomics: Issues of ethics, law,
regulation and communication. (p.45-62). Amsterdam: Elsevier.
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รู ปแบบการเขียน

บทความวารสาร

ชื่อผูเ้ ขียนบทความ./(ปี พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปี ที่(ฉบับที่),./เลขหน้า.
In Text citation

In Reference citation

พัชรี ศรี กุตา และอุไรวรรณ อินทร์ ม่วง (2554) ...........

พัชรี ศรี กุตา และอุไรวรรณ อินทร์ ม่วง. (2554). การประเมินผลกระทบทางสุ ขภาพของ
ชุมชนที่อาศัยอยูร่ อบบริ เวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น. วารสารวิจยั คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 4(2), 9-20.

หทัยชนก บัวเจริ ญ (2544) ...................................
หรื อ
.......................................(หทัยชนก บัวเจริ ญ, 2544)

หทัยชนก บัวเจริ ญ. (2544). การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเฉี ยบพลัน
ระบบหายใจในเด็กวัยก่อนเรี ยน (อายุแรกเกิด-5 ปี ) ในชุมชนแออัด. วารสาร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 24(3), 23-34.

Metallinos-Katsaras, Sherry, & Kallio (2009) …..
หรื อ
.... (Metallinos-Katsaras, Sherry, & Kallio, 2009)

Metallinos-Katsaras, E., Sherry, B., & Kallio, J. (2009). Food insecurity is associated
with overweight in children younger than 5 years of age. Journal of the
American Dietetic Association, 109(10), 1790-1794.

Holtzclaw (1990) ..............................................
หรื อ .................................. (Holtzclaw, 1990)

Holtzclaw, B.J. (1990). Shivering: A clinical nursing problem. Nursing Clinics of
North America, 25(4), 977-985.
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รู ปแบบการเขียน

บทความในหนังสือพิมพ์

ชื่อผูเ้ ขียนบทความ./(ปี พิมพ์, วัน เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์ ,/หน้า.
In Text citation

In Reference citation

อานันท์ ปันยารชุน (2541) ..............................

อานันท์ ปันยารชุน. (2541, 29 มีนาคม-1 เมษายน). ธรรมรัฐกับอนาคตของประเทศไทย.
ฐานเศรษฐกิจ, หน้า 9.

บทความในเอกสารการประชุ ม
ชื่อผูเ้ ขียน./(ปี พิมพ์)./ชื่อเรื่ อง./ใน/ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ)./ชื่อหัวข้ อหรือเรื่องการประชุ ม./ชื่อการประชุม./(หน้า - )./
สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
In Text citation

In Reference citation

สิ ริกานต์ คมวิลาศ และประชุมสุ วตั ถี (2555) ........ สิ ริกานต์ คมวิลาศ และประชุม สุ วตั ถี. (2555). ตัวประมาณแบบใช้อตั รส่ วนในการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบแบ่งเป็ นชั้น. การวิจยั เชิงสถิติเพือ่ การพัฒนาสั งคมยุคใหม่ . การประชุม
วิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจาปี 2555. (หน้า 36-46).
กรุ งเทพฯ: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง และเครื อข่าย
29
วิจยั สถิติศาสตร์ สมาคมสถิติแห่ งประเทศไทย.

วิธีที่ 2 การอ้ างอิงท้ ายเล่ ม (Reference citation)
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บทความวารสารบนอินเทอร์ เน็ต

ชื่อผูเ้ ขียนบทความ./(ปี พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปี ที่(ฉบับที่),./เลขหน้า (ถ้ามี). ค้นเมื่อ วันเดือนปี ที่คน้ , จาก URL
In Text citation

In Reference citation

พนัส พฤกษ์สุนนั ท์, พัชรี วารี นิล, และอารี ย ์
พรหมโม้ (2553) ......................................
หรื อ
........(พนัส พฤกษ์สุนนั ท์, พัชรี วารี นิล, และอารี ย ์
พรหมโม้, 2553)

พนัส พฤกษ์สุนนั ท์, พัชรี วารี นิล, และอารี ย ์ พรหมโม้. (2553). การสร้างพลังชุมชนในการ
คัดกรองมะเร็ งปากมดลูกในชนบทของประเทศไทย. วารสารการส่ งเสริมสุ ขภาพและ
อนามัยสิ่ งแวดล้ อม, 33(4), 48-59. ค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2554, จาก
http://advisor.anamai.moph.go.th/334/HEALTH_Vol33No4_04.pdf

Jesen (2000) ………………………….…..
หรื อ
...................................................... (Jesen, 2000)

Jesen, S. (2000). Ethical underpinnings for multidisciplinary practice in the United States
and abroad: Are accounting firms and law firms really different? Online Journal
of Ethics, 3(1). Retrieved June 27, 2011, from http://www.stthom.edu/cbes/
ethunder.html
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วิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ

ชื่อผูแ้ ต่ง./(ปี พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์ ./วิทยานิ พนธ์ปริ ญญา..........สาขาวิชา...................คณะ..............สถาบัน.........................
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