การเขียนเอกสารอ้างอิงและตัวอย่างตามการอ้างอิงแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6
(สาหรับบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน)

1) หนังสือทัว่ ไป
รูปแบบ
ชื่อ/สกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./(ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ผู้แต่ง 1 คน
เรวดี ธรรมอุปกรณ์. (2530). การใช้ยาบาบัดอาการ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช.
Polit, D.F. (2010). Statistics and data analysis for nursing research. (2nd ed.).
United States of America: Pearson education.
ผู้แต่ง 2 คน
ศศิลักษณ์ ขยันกิจ และ บุษบง ตันติวงศ์. (2559). การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย:
แนวคิดและการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
Steinberg. L., & Darling, N. (2007). Parenting style as context: An integrative
model. London: Routledge.
ผู้แต่งเป็น
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด. (2560). รายงานผลดาเนินงาน
สถาบัน
ปีการศึกษา 2559. นครปฐม: มหาวิทยาลัยคริสเตียน.
ผู้รวบรวมหรือ พิทยา ว่องกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ:
บรรณาธิการ
โครงการวิถีทรรศน์.
2) บทความในหนังสือหรือตารา
ไทย
ชื่อ/ สกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหนังสือ./
////////(เลขหน้า)./สถานที่พิมพ์./สานักพิมพ์.
อังกฤษ
ตัวอย่าง

สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทหรือชื่อบทความ/In/ชื่อบรรณาธิการ/
////////(Ed.),/ชื่อหนังสือ/(pp./เลขหน้า)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
เสาวนีย์ จาเดิมเผด็จศึก. (2534). การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. ใน สมศักดิ์
โล่เลขา, ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒชัย และ มนตรี ตู้จินดา (บ.ก.). อิมมูโนวิทยา
ทางคลินิกและโรคภูมิแพ้. (น. 99-103). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.
Bornstein, M.., Hahn, C.S., Suwalsky, J. T. D., & Haynes, O. M. (2009).
Socioeconomic status, parenting, and child development: The
Hollingshead four-factor index of social status and the socioeconomic
index of occupations. In M. H. Bornstein & H. B. Robert (Eds.),
Monographs in parenting series. Socioeconomic status, Parenting,
and child development (pp.29-82). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates.

3) วารสาร
รูปแบบ
ชื่อ/ สกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีท(ี่ ฉบับที่),/เลขหน้า-เลขหน้า.
ตัวอย่าง

เสาวนีย์ ทรงประโคน. (2560). รูปแบบการดูแลสาหรับวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี. วารสาร
พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 40(4), 1-20.
Haag, F., Casonato, S., Varela, F., & Firpo, C. (2011). Parents’ knowledge of
infective endocarditis in children with congenital heart disease.
Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, 26(3), 413-418.
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4) วิทยานิพนธ์
รูปแบบ
ชื่อ/สกุล./(ปีทีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิตหรือวิทยานิพนธ์
////////ปริญญามหาบัณฑิต)./ชื่อมหาวิทยาลัย,/ชื่อเมือง.
ตัวอย่าง

จิราพร หมื่นศรี. (2547). ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลเท้าของ
ผู้ปว่ ยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, นครปฐม.
Jung, M. S. (2014). A structural equation model on core competence of
nursing students. (Doctoral dissertation). Choong-Ang University,
Seoul.

5) วิทยานิพนธ์จากเว็บไซต์
ไทย
ชื่อ/สกุล./(ปีทีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์/(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิตหรือวิทยานิพนธ์
////////ปริญญามหาบัณฑิต)./ชื่อมหาวิทยาลัย./สืบค้นจาก/URL
อังกฤษ
ตัวอย่าง

สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีทิ่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์/(Doctoral Dissertation or Master’s
////////thesis,/ชื่อมหาวิทยาลั่ย)./Retrieved from/URL
มานพ จันทร์เทศ. (2547). การนาเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย). สืบค้นจาก
http://tdc.thailis.or.th/tdc
Bruckman, A. (1997). MOOSE crossing: Construction, community, and learning
in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation,
Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from http://wwwstatic.cc.gatech.edu/-asb/thesis/

6) วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์
ไทย
ชื่อ/สกุล./(ปีทีเผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ์/(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือวิทยานิพนธ์
///////ปริญญามหาบัณฑิต)./สืบค้นจาก/ชื่อฐานข้อมูล./(หมายเลข UMI หรือ เลขลาดับอื่นๆ)
อังกฤษ
ตัวอย่าง

สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ์/(Doctoral Dissertation or Master’s
///////thesis)./Avaliable from/database’s name./(หมายเลข UMI หรือ เลขลาดับอื่นๆ)
McNiel, D.S. (2006). Meaning through narrative : A personel narrative discussing
growing up with an alcoholic mother (Master’s thesis). Available from
ProQuest Disertations and Theses database. (UMI No. 1434728)
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7) รายงานการวิจัย
ไทย
ชื่อ/สกุล./(ปีทีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(รายงานผลการวิจัย)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
อังกฤษ

ตัวอย่าง

สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(Research Report)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
เพ็ญธิดา พงษ์ธานี. (2557). ผลของความรู้ทักษะคุณค่าจรรยาบรรณและทัศนคติในวิชาชีพที่
มีต่อสาธารณะของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
Lipsey, M. W., Farran, D. C., & Hofer, K. G. (2015). A randomized control trial of
a statewide voluntary prekindergarten program on children’s skills and
behaviors through Third Grade (Research Report). Nashville, TN:
Vanderbilt University, Peabody Research Institute.

8) รายงานการประชุมเชิงวิชาการ (Proceeding)
8.1 รูปเล่มหนังสือ
รูปแบบ
ชื่อ/สกุล./(ปีทีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อรายงานการประชุมเชิงวิชาการ
////////(น./ เลขหน้า)./เมือง,/ประเทศ.
ตัวอย่าง
พัชราภา ตันติชูเวช. (2553). การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย, ใน ศิริชัย กาญจนวาสี
(บ.ก.), การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ (น. 97-102). กรุงเทพฯ,
ประเทศไทย.
8.2 รูปแบบออนไลน์
ไทย
ชื่อ/สกุล./(ปีทีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อรายงานการประชุมเชิง
////////วิชาการ/(น./เลขหน้า)./สืบค้นจาก/URL
อังกฤษ
ตัวอย่าง

สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ชื่อบรรณาธิการ/(Ed.หรือEds.),/ชื่อรายงานการ
////////ประชุมเชิงวิชาการ/(pp./เลขหน้า)./Retrieved from/URL
*กรณีมีเลข doi ให้เติม doi:xxx แทนข้อความ สืบค้นจาก/URL หรือ Retrieved from/URL
Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt. H.,
& Wenderoth, M.P. (2014). Active learning increases student performance
in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the national
academy of sciences, 111(23) (pp.8410-8415). Retrieved form https://
doi.org/10.1073/pnas.1319030111

9) สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
9.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)
ไทย
ชื่อ/สกุล./(ปีทีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./(พิมพ์ครั้งที่)./สืบค้นจาก/URL
อังกฤษ
ตัวอย่าง

สกุล/อักษรย่อชื่อ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./(พิมพ์ครั้งที่)./Retrieved from/URL
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สาหรับเด็ก
อายุต่ากว่า 3-5 ปี. สืบค้นจาก http://drive.google.com/
file/d/1HiTwiRh1Er73hVYIMh1cYWzOiaNl_Vc/view
Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). Ethics and politics in early childhood
education. Retrieved from https://epdf.tips/ethics-and-politics-in-earlychildhood-education-contesting-early-childhood.html
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9.2 บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ีเลข DOI
รูปแบบ
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีทีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีท(ี่ ฉบับที่),/เลขหน้า – เลขหน้า.
////////doi:xxxx.
ตัวอย่าง

Roger L.C. & Richare, L.H. (2010). Calcium-Permeable AMPA receptor
dynamics mediate fear, memory erasure. Science, 330(6007),11081112. doi:10.1126/science.1195298.

9.3 บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ปรากฏเลข DOI
รูปแบบ
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีทีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีท(ี่ ฉบับที่),/เลขหน้า-เลขหน้า.//
////////URL
ตัวอย่าง

Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Sworpe, k. (2011). The Holdout
problem and urban sprawl: experimental evidence. Journal of Urban
Economics. 69(1), 72. Retieved from http://journals.elsevier.com
/00941190/ journal-ov-urban-economics/

9.4 ข้อมูลจาก Website
ไทย
ชื่อ/สกุล./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./สืบค้นจาก/URL
อังกฤษ

ตัวอย่าง

สกุล/อักษรย่อชื่อผู้เขียน./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./Retieved from/URL
นิภา ผ่องพันธ์. (2552). เปิดโลกทัศน์ให้ผู้สูงอายุ. สืบค้นจาก http://suanprung.go.th.
article-new
National Education Goals Panel (NEGP). (1997). Ready schools. Retrieved from
http://govinfo.library.unt.edu/negp/reports/readysch.pdf

9.5 สารสนเทศประเภท Press Release รายงานประจาปี ไฟล์ประเภท PowerPoint, Web Blog
facebook post หรือ Twitter post
รูปแบบ
ชื่อ/สกุล./(ปี,เดือน,วันที่)./ชื่อเนื้อหา./[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์].
///////สืบค้นจาก/URL
ตัวอย่าง

ชาญณรงค์ ราชบัวน้อย. (22 พฤศจิกายน 2561). ศัพท์บัญญัติการศึกษา. [เว็บบล็อก].
สืบค้นจาก http://www.sornor.org/.

