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งานวารสารและโครงการตํารา  
วิทยาลยัพยาบาลพระปกเกลา จนัทบุรี 

 
รปูแบบเอกสาร 

๑. จัดก้ันหนา ๑.๕ นิ้ว สวนดานอ่ืนๆ จัดเขามาดานละ ๑ นิ้ว 
๒. ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ (ชื่อบท ขนาด ๑๘) และใชตัวเลขไทย  

 ๓. จัดหัวเรื่องใหญชิดริมซาย สวนหัวเรื่องรอง เยือ้งเขามาไมเกิน ๑ แท็บปกติ สวนหัวเรื่อง
ยอย จัดเยื้องเขามาตามความเหมาะสม สวยงาม และใหเทากันในทุกๆ แหง  
 ๔. การอางอิงในเนื้อหา และทายเนือ้หา ใชตามรูปแบบของ Publication Manual of the 
American Psychological Association (APA style) (ดูเอกสารแนบเรื่อง แนวทางการเขียนอางอิง)   
 
สวนประกอบและแนวทางการเขียนเอกสารคําสอนและตํารา 
 ๑. ปก (ดูเอกสารแนบเรื่อง ตัวอยางการเขียนปก ถาเปนตํารา ใชคําวา “ตํารา” แทนคําวา
“เอกสารคําสอน”)   
 ๒. คํานํา 
 ๓. สารบัญ (ถามีตาราง และแผนภาพในเลม ควรจัดทําสารบัญตาราง และสารบัญแผนภาพ) 
 ๔. เนื้อหา ใหแยกเปนบท โดยในแตละบทประกอบดวยสวนประกอบดังนี้  
  ๔.๑ สวนนํา 

 ๔.๒ สวนเนื้อหา ควรระบุขอบเขตหรือกรอบของเนือ้หาในหัวขอใหญแตละหัวขอ
อยางชัดเจน มีการอธิบายหรือขยายความใหสามารถสื่อความหมายไดดี และควรยกตัวอยาง หรือ     
มีภาพประกอบเพือ่ใหเขาใจไดงายขึน้ อาจมีภาพ แผนภูมิ หรือตารางประกอบ เพื่อเพิม่ความเขาใจ
และความนาสนใจ ถาเปนตํารา

  ๔.๓ สวนสรุป 

 ตองเพิ่ม “การเสนอแนวคิดของตนเอง” ซึ่งเปนการที่ผูเขียนมี     
การสอดแทรกความคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยอาจเปนขอวิพากษ ขอเสนอแนะ การประยุกตใชเนื้อหาตางๆ 
คําสรุป รวมทัง้แนวคิดหรือความรูใหมทีเ่กิดจากการวิเคราะห การสังเคราะห หรือการศึกษาวิจัยโดย
ผูเขียน    

   (การเขียนเนื้อหา ดูเอกสารแนบเรื่อง ตัวอยางการเขียนเนื้อหา)    
๕. บรรณานุกรม (ดูเอกสารแนบเรื่อง แนวทางการเขียนอางอิง)     

 ๖. ภาคผนวก (ถามีรายละเอียดตางๆ ท่ีตองการใสเพ่ิมเติม) 
 ๗. ดัชนี และ Index (เฉพาะตํารา) 
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เร่ือง ...................... 
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ตัวอยางการเขียนปก 
 



บทที่ ๓ 
 

การดูแลผูสูงอายุ 
 

การดูแลผูสูงอายุนั้น เชนเดียวกับบุคคลวัยอื่นๆ ทีจ่ะตองอิงตามหลักการดูแลแบบองครวม    
ซึง่ประกอบดวยการดูแลดานรางกาย ดานจิตใจ ดานอารมณ ดานสังคม และดานจิตวิญญาณ         
ซ่ึงการดูแลในแตละดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (เปนสวนนํา) 
 
การดูแลผูสูงอายุดานรางกาย (เปนหัวเรื่องใหญ) 
 เมื่อบุคคลเขาสูวัยสูงอายุจะมีการเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ตามธรรมชาติ เชน ผิวหนังเหี่ยวยน     
หูตึง สายตายาว ซ่ึงการดูแลผูสูงอายุดานรางกายนั้นสามารถจําแนกตามระบบตางๆ ของรางกายได
ดังนี้…………………………………(เปนเนื้อความเกริ่นนํากอนเขาสูหัวเรื่องรอง) 
 ๑. การดูแลผูสูงอายุท่ีมีปญหาระบบประสาท (เปนหัวเรื่องรอง) 
  ………………..(ถามีหัวเรื่องยอย ควรมีเนื้อความเกริ่นนํากอนเขาสูหัวเรื่องยอย) 
 ๒. การดูแลผูสูงอายุท่ีมีปญหาระบบหายใจ (เปนหัวเรื่องรอง) 

………………..(ถามีหัวเรื่องยอย ควรมีเนื้อความเกริ่นนํากอนเขาสูหัวเรื่องยอย) 
๓. การดูแลผูสูงอายุท่ีมีปญหาระบบไหลเวียนโลหิต (เปนหัวเรื่องรอง) 

………………..(ถามีหัวเรื่องยอย ควรมีเนื้อความเกริ่นนํากอนเขาสูหัวเรื่องยอย) 
๔. การดูแลผูสูงอายุท่ีมีปญหาระบบทางเดนิอาหาร (เปนหัวเรื่องรอง) 

………………..(ถามีหัวเรื่องยอย ควรมีเนื้อความเกริ่นนํากอนเขาสูหัวเรื่องยอย) 
๕. การดูแลผูสูงอายุท่ีมีปญหาระบบขับถายปสสาวะ (เปนหัวเรื่องรอง) 

………………..(ถามีหัวเรื่องยอย ควรมีเนื้อความเกริ่นนํากอนเขาสูหัวเรื่องยอย) 
    

การดูแลผูสูงอายุดานจิตใจ (เปนหัวเรื่องใหญ) 
 ……………….. 
 
การดูแลผูสูงอายุดานอารมณ (เปนหัวเรื่องใหญ) 
 ……………….. 
 
การดูแลผูสูงอายุดานสังคม (เปนหัวเรื่องใหญ) 
 ……………….. 
 
การดูแลผูสูงอายุดานจติวิญญาณ (เปนหัวเรื่องใหญ) 
 ……………….. 
 
สรุป 
 …………………………………………. 
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การเขียนเอกสารอางอิงใชตามรูปแบบของ Publication Manual of the American 
Psychological Association (APA style) ดังนี้ 

๑. การเขียนอางอิงเอกสารในเนื้อหา 
                ใชระบบนาม ป ชื่อผูแตงภาษาอังกฤษใหเขียนชือ่สกุลเทานัน้ กรณีทีมี่ผูแตงไมเกิน 
๓ คน ใหเขียนชื่อผูแตงทุกคนในการอางอิงครัง้แรก และถามีการอางอิงอีกใหใช “และคณะ” หรือ 
“et al.” ตอทายชื่อผูแตงคนแรก สวนกรณีท่ีมีผูแตงมากกวา ๓ คน ใหเขียนชือ่ผูแตงคนแรกตามดวย 
“และคณะ” หรอื “et al.” ในการอางอิงทุกครั้ง 

๒. การเขียนเอกสารอางอิงทายเนื้อหา 
  ควรมีเฉพาะรายชื่อเอกสารที่ไดอางอิงในเนือ้หาเทานัน้ กรณีทีมี่ผูแตงไมเกิน ๓ คน          
ใหเขียนชื่อผูแตงทุกคน สวนกรณีที่มีผูแตงมากกวา ๓ คน ใหเขียนชื่อผูแตงคนแรกตามดวย “และ
คณะ” หรอื “et al.”  

๓. การเรียงลําดับเอกสาร 
  ๓.๑ เรียงเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ 

๓.๒ เรียงลําดับตามอักษรตัวแรกของชื่อผูแตง ไมตองใสหมายเลขกํากับ 
๓.๓ ชื่อผูแตงภาษาอังกฤษ เรียงตามอักษรตัวแรกของชื่อสกุล 
๓.๔ ถาอักษรตัวแรกเหมือนกัน ใหเรียงตามลําดับอักษรตัวถัดไปเรื่อยๆ 
๓.๕ ถาผูแตงคนเดียวกัน ใหเรียงลําดับตามปท่ีพิมพ 

๔. รปูแบบการเขียน 
  ๔.๑ วารสาร  เขียนตามรูปแบบดังนี้ 

ชื่อผูแตง. (ปพ.ศ. หรือ ค.ศ.). ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร, ปท่ีของวารสาร (ฉบบัท่ี), 
หนา. 

  ตัวอยาง 
  ธวัช โลพันธศรี. (๒๕๒๙). เสียงแหบ. วารสารพยาบาล, ๒๕(๒), ๒๑๖-๒๒๖. 

๔.๒ หนังสือ 
        ๔.๒.๑ หนังสือภาษาไทย  หนังสือที่มีผูแตงคนเดียวหรือมากกวา ๑ คน ให

เขียนเรียงตามลําดับดังนี้ 
๔.๒.๑.๑ ชื่อผูแตงทุกคน  ค่ันดวย ,  คนสุดทายนําดวย  และ  จบดวย . 
๔.๒.๑.๒ ป พ.ศ. หรือ ค.ศ.  เขียนอยูในวงเล็บ  จบดวย . 
๔.๒.๑.๓ ชื่อหนังสือ ใชตัวหนา จบดวย .   

 ๔.๒.๑.๔ ครั้งท่ีพิมพ  จบดวย . 
 ๔.๒.๑.๕ ชื่อเมืองท่ีพิมพ  ตามดวย : (พิมพใหชิดกับชื่อเมือง) 

๔.๒.๑.๖ สํานักพิมพ  จบดวย .  
        ๔.๒.๒ หนังสือภาษาอังกฤษ  เขียนเรียงตามลําดับเชนเดียวกับภาษาไทย แต

แตกตางกันในการเขียนชื่อผูแตง ดังนี้ 
   ๔.๒.๒.๑ ใชชือ่สกุลขึน้ตน  ตามดวย ,  อักษรยอชือ่ตน ตามดวย .  และอักษร
ยอชื่อกลาง ตามดวย . 
   ๔.๒.๒.๒ ผูแตงแตละคนค่ันดวย , 

๔.๒.๒.๓ ผูแตงคนสุดทายนําดวย  &  จบดวย . 

แนวทางการเขียนอางอิง 



๔.๓ หนังสือทีมี่บรรณาธิการ  ใชหลักการเชนเดียวกับหนังสือทีมี่ผูแตงคนเดียวหรือ
มากกวา ๑ คน แตมีขอแตกตาง ดังนี้ 

๔.๓.๑ หนังสือภาษาไทย  เติม (บรรณาธิการ) จบดวย .  ตามหลังชื่อ
บรรณาธิการ คนสุดทาย 
   ๔.๓.๒ หนังสือภาษาอังกฤษ  เติม (Ed.) กรณีท่ีมีบรรณาธิการคนเดียว หรือ
เติม (Eds.) กรณีที่มีบรรณาธิการมากกวา ๑ คน  จบดวย .   

๔.๔ วิทยานิพนธ  
ตัวอยาง   

วันดี  ธารามาศ. (๒๕๒๗). การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการขจัดสารของเย่ือบุชองทองในการทํา 
เพอริโตเนียล ไดอะไดสิส ระหวางแบบเรงเวลากับไมเรงเวลา. วิทยานิพนธปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขา พยาบาลศาสตร, บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

  ๔.๕ ขอความจากเว็บไซต 
  ตัวอยาง 
มหาวิทยาลัยบูรพา. (๒๕๔๕). ดัชนีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.  
 วันท่ีคนขอมูล ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗, เขาถึงไดจาก http://www.buu.ac.th/newweb/ 

qa.html 
 

University of California, San Francisco, Institute for Health and Aging. (๑๙๙๖). Chronic 
care in America: A ๒๑st century challenge. Retrieved September ๙, ๒๐๐๐,  
from http://www.rwjf.org/library/chrcare/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


