หลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรมเผยแพร่บทความวิชาการ/บทความวิจัย
ในวารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง โดยประยุกต์จากรูปแบบ APA Style, 5th ed. 2001 บางส่วนใช้ตัวอักษร THSarabunPSK ขนาด
14 point ดังนี้
- เครื่องหมาย / หมายถึง การเว้นระยะ 1 ตัวอักษร
- บรรทัดแรกของแต่ละรายการจะพิมพ์ชิดขอบโดยไม่เว้นระยะ แต่ถ้ารายการนั้นพิมพ์ไม่จบในบรรทัดเดียวให้พิมพ์ต่อไปใน
บรรทัดที่ 2 โดยเว้นเข้าไป 0.5 นิ้ว
การอ้างอิงในเนื้อหา (Cite in Text)
ให้ใช้ นาม-ปี โดยกาหนดดังนี้
1) กรณีผแู้ ต่ง 1-3 คน ให้กาหนด (ชื่อคนที่ 1, ชื่อคนที่ 2, & ชื่อคนที่ 3, ปีพิมพ์) เช่น
............................... (อรุณ จิรวัฒน์กุล, 2551) หรือ ...................... (สุนีย์ ปินทรายมูล & พรรณี บัญชรหัตถกิจ, 2552)
หรือ ............................... (Ward & Drotman, 1998) หรือ .................................. (Cohet, Cheng, & MacDonald, 2004)
หรือ ........................ (ธนกร จันทาคึมบง, สุกัญญา ลีทองดี, & ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี, 2555)
2) กรณีผู้แต่ง >3 คน ให้กาหนดดังนี้ (ชื่อคนที่ 1 และคณะ, ปีพิมพ์) เช่น
................................... (Cohet et al., 2004)
3) กรณีผู้แต่งต่างชาติ ให้ใส่ (ชื่อสกุล, ปีพิมพ์) เช่น (Cohet et al., 2004) ถ้าผู้แต่งคนไทย ให้ใส่ (ชื่อ นามสกุล, ปีพิมพ์)
เช่น (อรุณ จิรวัฒน์กุล, 2551)
4) กรณีเอกสารอ้างอิง 2 รายการหรือมากกว่าที่มีชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์เดียวกัน แต่ชื่อเรื่องต่างกันกรณีเอกสารอ้างอิง
2 รายการหรือมากกว่าที่มีชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์เดียวกัน แต่ชื่อเรื่องต่างกัน ให้เติมอักษร ก ข ค ... หรือ a b c
ต่อท้ายปีพิมพ์ เพื่อให้ทราบว่าเป็นเอกสารแตกต่างกัน เช่น
การอ้างอิงในเนื้อหา (ดูการอ้างอิงท้ายบทความ ที่ “การอ้างอิงท้ายบท ข้อ 4)”)
ประเวศ วะสี. (2547ก) เมื่ออ้างอิงจากเอกสารเรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ประเวศ วะสี. (2547ข) เมื่ออ้างอิงจากเอกสารเรื่องการพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง
การอ้างอิงท้ายบท (Reference)
1) หัวข้อให้ใช้ คาว่า เอกสารอ้างอิง (Reference)
2) การจัดเรียง เรียงรายการอ้างอิงเรียงภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และแต่ละรายการเรียงตามลาดับอักษร ก-ฮ และ A-Z
3) คาว่า “และคณะ” “et al.” ใช้กรณีที่มีชื่อผู้แต่งมากกว่า 6 คน ให้ใช้ ให้ลงดังนี้
o ผู้แต่ง 1-6 คน ให้ใส่ ผู้แต่งคนที่ 1, ผู้แต่งคนที่ 2, ผู้แต่งคนที่ 3, ผู้แต่งคนที่ 4, ผู้แต่งคนที่ 5, & ผู้แต่งคนที่ 6. (ปีพิมพ์).
o ผู้แต่ง>6 คน ให้ใส่ ผู้แต่งคนที่ 1, ผู้แต่งคนที่ 2, ผู้แต่งคนที่ 3, ผู้แต่งคนที่ 4, ผู้แต่งคนที่ 5, ผู้แต่งคนที่ 6, และคณะ. (ปีพิมพ์).
4) กรณีเอกสารอ้างอิง 2 รายการหรือมากกว่าที่มีชอื่ ผู้แต่งและปีพิมพ์เดียวกัน แต่ชื่อเรื่องต่างกัน ให้เติมอักษร ก ข ค
... หรือ a b c ต่อท้ายปีพิมพ์ เพื่อให้ทราบว่าเป็นเอกสารแตกต่างกัน เช่น
การอ้างอิงท้ายบทของประเวศ วะสี 2 รายการ คือ (ดูการอ้างอิงภายในเนื้อหา ที่ “การอ้างอิงในเนื้อหา ข้อ 4)”)
ประเวศ วะสี. (2547ก). กระบวนการนโยบายสาธารณะ.
ประเวศ วะสี. (2547ข). การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง.
5) รูปแบบการเขียนอ้างอิงท้ายบท
4.1) หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. /(ปีพิมพ์)./ชื่อหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ์)./สถานทีพ่ ิมพ์:/สานักพิมพ์.
อรุณ จิ รวัฒน์ กุล. (2551). ชี วสถิ ติ สาหรั บงานวิจั ยทางวิ ทยาศาสตร์สุ ขภาพ (พิ มพ์ ครั้งที่ 3). ขอนแก่น: ภาควิชาชีวสถิติ และ
ประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Green, J., & Tones, K. (2008). Health promotion: planning and strategies (2nd ed.). Los Angeles: SAGE.

4.2) บทความในหนังสือ (หนังสือรวมบทความหลายเรื่อง ผู้แต่งหลายคน)
ชื่อผู้เขียนประจาบท./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง/(บรรณาธิการ)./ชื่อหนังสือ./(พิมพ์ครั้งที่ , หน้า - )./
สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. (2544). เราที่สองรองภูมินทร์นามปิ่นเกล้า. ใน ปัญญา นิตยสุวรรณ (บรรณาธิการ). สดุดีบุคคลสาคัญ เล่ม
17 (หน้า 20-25). กรุงเทพฯ: สานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
Ward, J. W., & Drotman, D. P. (1998). Epidemiology of HIV and AIDS. In G. P. Wormse (Ed.). AIDS and other
manifestations of HIV infection (3rd ed., pp. 1-16.) Philadelphia: Lippincott-Raven Pub.
4.3) บทความในวารสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ. /(ปีพิมพ์). //ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า.
ประเวศ วะสี. (2551). หมออนามัยกับระบบสุขภาพแห่งชาติ. หมออนามัย, 17(8), 8-22.
Cohet, C., Cheng, S., MacDonald, C., Baker, M., Foliaki, S., Huntington, N., et al. (2004). Infections, medication
use, and the prevalence of symptoms of asthma, rhinitis, and eczema in childhood. Journal of
Epidemiology & Community Health, 58(10), 852-857.
4.4) บทความในวารสารออนไลน์ และมีตัวเล่ม
ชื่อผู้เขียนบทความ. /(ปีพิมพ์). /ชื่อบทความ [ฉบับออนไลน์]. /ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า.
สุนีย์ ปินทรายมูล, & พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2552). ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกาลังกายและการบริโภค
อาหารที่เหมาะสมในนักเรียนประถมศึกษาที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน [ฉบับออนไลน์]. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2(1), 10-22.
Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2001). Unified psychology [Electronic version]. American Psychologist,
56(12), 1069-1079.
4.5) วิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต/วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ชื่อสาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษา.
กัญนิกา อยู่สาราญ. (2548). ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันภาวะน้าหนักตัวเกินของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Tangsitchanakul, J. (2002). Medication errors of chemotherapy in hospital. Master of Pharmacy Thesis, Clinical Pharmacy,
Graduate School, Khon Kaen University.
Nuntaboot, K. (1994). Cultural perceptions of illness in rural Northeastern Thailand. Ph.D. Dissertation, in Nursing, Massey
University, New Zealand.

4.6) เอกสารที่ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่
ชื่อผู้เขียน./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์./(เอกสารอัดสาเนา).
โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม. (2553). โครงการเผ้าระวังวัณโรคปอดในผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชนในจังหวัดนครพนม.
นครพนม: โครงการ. (เอกสารอัดสาเนา).
4.7) การอ้างอิงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์). /ชื่อเรื่อง./ค้นเมื่อ/วันเดือนปีที่ค้น,/จาก/URL
เกษม แถวโนนงิ้ว, ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี, วันทนา กลางบุรัมย์, พวงเพชร เมืองสนธิ์, จมาภรณ์ใจภักดี, รัชนี มาตย์ภูธร, และคณะ. (2552). สถานการณ์เฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยา ประจาปี 2551. ค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2554, จาก http://www.epid6online.com/epid6/images/
stories/file/ survirllance_report2551.pdf
เครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. (2550). โรคอ้วนในเด็ก: สถานการณ์ปัจจุบัน. ค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2551, จาก
http://hrn.thainhf.org/document/edoc/edoc_234.pdf

