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บทความท่ีจะลงตีพิมพ์ในวารสารการบญัชีและการจดัการ  จะต้องเป็นบทความท่ีไมเ่คยได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่หรืออยู่ระหวา่งการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอ่ืนๆ การละเมิดลขิสทิธ์ิถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สง่บทความ

โดยตรง 
 

นโยบายการพจิารณากล่ันกรองบทความ  

วารสารการบญัชีและการจดัการประสงค์จะรับบทความวิชาการ บทความวิจยั และบทวิจารณ์หนงัสือทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัการบญัชีและการจดัการ วตัถปุระสงค์บทความต้องการนําเสนอ

บทความท่ีมีคณุภาพท่ีสามารถแสดงประโยชน์ทัง้ในเชิงทฤษฎี เพ่ือท่ีจะให้นกัวิจยัสามารถนําไปพฒันาหรือสร้างองค์

ความรู้ใหม ่และประโยชน์ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสามารถนําไปใช้ในการบริหารธุรกิจ ดงันัน้บทความท่ีจะได้รับการลงตีพิมพ์

จะต้องผา่นการพิจารณากลัน่กรองโดยผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาท่ีเก่ียวข้องและจะต้องเป็นบทความท่ีแสดงให้เหน็ถึง

คณุภาพทางด้านวิชาการและประโยชน์ดงักลา่วข้างต้น 

ขอบเขตของวารสารการบญัชีและการจดัการจะครอบคลมุเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารทัง้ในเชิงมหภาค

หรือจลุภาคในสาขาท่ีเก่ียวข้องกบัการบญัชีและการจดัการ ตอ่ไปนี ้เช่น  
 

• การบญัชี 

• การจดัการ 

• การประกอบการ 

• เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

• การเงิน 

• ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

• การตลาด 

• การจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

• พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

• เศรษฐศาสตร์ 

• หวัข้ออ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการบญัชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 

 

การจัดเตรียมต้นฉบับ (Manuscript preparation) 
 

ต้นฉบบัท่ีสง่มายงับรรณาธิการวารสารการบญัชีและการจดัการต้องประกอบด้วยบทความต้นฉบบั จํานวน 3 

ชดุ และแผน่ดิสเก็ตหรือแผน่ซีดีท่ีบรรจขุ้อมลูต้นฉบบั 1 แผน่ ระบช่ืุอบทความ และช่ือผู้ เขียนกํากบัไว้ท่ีแผน่ดิสเก็ตหรือ

แผน่ซีดีทกุแผน่ (หากมีมากกวา่ 1 แผน่) 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารอืน่ทีต่อ้งแนบมาพร้อมกบัตน้ฉบบั 

- บนัทกึข้อความขอสง่ต้นฉบบัลงตีพิมพ์ในวารสารฯ  จํานวน  1  ชดุ 

- แบบเสนอต้นฉบบัเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารฯ (ตามแบบฟอร์มของวารสารฯ ท่ีแนบมา)  จํานวน  1  ชดุ 

จดัสง่มายงั : 

บรรณาธิการวารสารการบญัชีและการจดัการ 

คณะการบญัชีและการจดัการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ต.ขามเรียง อ.กนัทรวิชยั จ.มหาสารคาม 44150 

โทรศพัท์/โทรสาร  043-754333 ตอ่ 3431/043-754422  E-mail: accbiz.journal@gmail.com 

 

ขัน้ตอนการดาํเนินงานภายหลังได้รับต้นฉบับ 

หากกองบรรณาธิการตรวจพบข้อผิดพลาดของรูปแบบ และ/หรือ ความไมส่มบรูณ์ขององค์ประกอบ 

ในบทความ บทความนัน้จะถกูสง่กลบัไปยงัผู้ เขียนสําหรับติดตอ่ (corresponding author) เพ่ือทําการแก้ไขบทความ 

ท่ีจดัเตรียมถกูต้องตามระเบียบการตีพิมพ์และมีความสมบรูณ์ของเนือ้หาจะถกูสง่ไปยงัผู้ทรงคณุวฒุิในสาขา 

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาคณุคา่ต่อไป 

 

องค์ประกอบบทความงานวจัิย (Research article) 

จดัเตรียมเนือ้หาตามลําดบัดงันี ้: ช่ือเร่ือง บทคดัยอ่ เนือ้หา เอกสารอ้างอิง โดยหน้าช่ือเร่ืองควรมีข้อมลู

ตามลําดบัดงันี ้ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ เขียน สงักดั (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลยั เมือง จงัหวดั) และอีเมล์ของผู้ เขียนสําหรับ

ติดตอ่  

บทคัดย่อ  

บทความงานวิจยัต้องประกอบด้วยบทคดัยอ่ท่ีระบถุงึความสําคญัของเร่ือง วตัถปุระสงค์ วิธีการศกึษา        

ผลการศกึษาและบทสรุป ความยาวไมเ่กิน 300 คํา ในกรณีท่ีต้นฉบบัเป็นภาษาไทย ให้ผู้ เขียนเขียนบทคดัยอ่ทัง้

ภาษาองักฤษและภาษาไทย ระบคํุาสําคญัของเร่ือง (keywords) จํานวนไมเ่กิน 5 คํา  

 

เนือ้หาของบทความ  

ลําดบัของการเขียนเนือ้หาบทความวิจยัเร่ิมต้นจากบทนํา วิธีการศกึษา ผลการศกึษา อภิปรายผลการศกึษา 

สรุปผลการศกึษา และกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ความสําคญัของท่ีมาและปัญหาของงานวิจยั ภมิูหลงัของงานวิจยั 

ท่ีเก่ียวข้องสมมติุฐานและวตัถปุระสงค์ของการวิจยัให้เขียนไว้ในสว่นบทนํา วิธีการศกึษา ให้อธิบายไว้ในสว่นวิธี

การศกึษา ผลการวิจยัหรือผลการทดลองตา่งๆ ให้อธิบายไว้ในสว่นผลการศกึษา การวิเคราะห์เปรียบเทียบผล

การศกึษากบังานของผู้ อ่ืนให้เขียนไว้ในสว่นวิจารณ์ผลการศกึษา และการสรุปผลการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ให้เขียนไว้

ในสว่นสรุปผลการวิจยั ผู้ เขียนอาจมีหวัข้อยอ่ยในสว่นวิธีการศกึษา และ/หรือ ในสว่นผลการศกึษาได้แตไ่มค่วรมี

จํานวนหวัข้อยอ่ยมากเกินไป 

 

 

 

 

 

 



 

 

การจัดเตรียมต้นฉบับบทความ 

1. การจัดรูปแบบบทความ 

1.1 จดัหน้ากระดาษให้ได้ขนาด A4 โดยตัง้คา่หน้ากระดาษขอบบน 2.5 เซน็ติเมตร ขอบลา่ง 2.5 เซน็ติเมตร ขอบซ้าย  

3 เซนติเมตร  และขอบขวา 2.5 เซนติเมตร  ตัง้คา่แทบ็ เร่ิมต้นท่ี  1.5  เซนติเมตร  ตามด้วย  2  และ  2.5  ตามลําดบั 

1.2 จดับทความให้อยูใ่นลกัษณะเว้นบรรทดั (double-spaced) 

1.3 ใสเ่ลขหน้ากํากบัทกุหน้าตรงมมุขวา ด้านบนของหน้ากระดาษ A4 

 

2. บทความภาษาอังกฤษ 

ช่ือเร่ือง : ไมค่วรเกิน 100 ตวัอกัษรรวมเว้นวรรค ในช่ือเร่ือง ให้ใช้ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 18 ตวัหนา  

ช่ือผู้เขียน : อยูถ่ดัลงมาจากช่ือเร่ือง ให้ใช้ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 14 ตวัตรง และใสเ่คร่ืองหมายดอกจนัทร์ใน

รูปแบบเชิงอรรถสําหรับผู้ เขียนสําหรับติดตอ่ (corresponding author) โดยช่ือผู้ เขียนสําหรับติดต่อให้เขียนไว้เป็น

ลําดบัแรก 

ผู้เขียนสาํหรับตดิต่อ :  รายละเอียดของผู้ นิพนธ์  หน่วยงานท่ีสงักดั โทรศพัท์ โทรสาร อีเมลของผู้ เขียนท่ีสามารถ

ติดตอ่ได้ในระหวา่งดําเนินการ ใช้ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 12 ตวัธรรมดา 

บทคัดย่อ (บทสรุป สาํหรับบทความปริทัศน์) : ให้จดัหวัเร่ืองบทคดัยอ่ ไว้กึง่กลางของหน้ากระดาษ ใช้ตวัอกัษร 

Cordia New ขนาด 16 ตวัหนา  เนือ้ความในบทคดัยอ่  ใช้ตวัอกัษรขนาด 14 ตวัธรรมดา  หวัข้อคําสําคญั (keywords) 

ไว้ชิดด้านซ้ายโดยใช้ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 16 ตวัหนา  เนือ้หาในคําสําคญัใช้ตวัอกัษรขนาด 14 ตวัธรรมดา  

สําหรับคําสําคญัแตล่ะคํา  ให้ใช้เคร่ืองหมายจลุภาคคัน่ระหวา่งคําสําคญัแตล่ะคํา 

เนือ้หาในบทความ : หวัเร่ือง Introduction Materials and Methods Results Discussion and Conclusions 

Acknowledgements และ References ให้ใช้ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 16 ตวัหนา สําหรับเนือ้หาให้ใช้ตวัอกัษร 

Cordia New ขนาด 14 ตวัธรรมดา 

ตาราง และรูปภาพ : ให้ใช้ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 14 ตวัหนาสําหรับหวัตาราง และหวัรูปภาพสําหรับ

คําอธิบายตารางหรือรูปภาพให้ใช้ตวัอกัษรขนาดเดียวกนัแตเ่ป็นตวัธรรมดา ตารางต้องไมมี่เส้นสดมภ์ตวัอกัษรหรือ 

ตวัเลขท่ีนําเสนอในรูปกราฟ หรือตารางต้องเป็นตวัอกัษร Cordia New ขนาด 14 ตวัธรรมดา สําหรับคําอธิบาย

เชิงอรรถให้ใช้ตวัอกัษรขนาด 12 

 

3. บทความภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง : ไมค่วรเกิน 100 ตวัอกัษรรวมเว้นวรรค ให้ใช้ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 18 ตวัหนา ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

ช่ือผู้เขียน : อยูถ่ดัลงมาจากช่ือเร่ือง ให้ใช้ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 14 ตวัปกติ และใสเ่คร่ืองหมายดอกจนัทร์ 

ในรูปแบบเชิงอรรถสําหรับผู้ เขียนสําหรับติดตอ่ (corresponding author) โดยช่ือผู้ เขียนสําหรับติดตอ่ให้เขียนไว้ 

เป็นลําดบัแรก 

ผู้เขียนสาํหรับตดิต่อ : รายละเอียดของผู้ นิพนธ์  หน่วยงานท่ีสงักดั โทรศพัท์ โทรสาร อีเมลของผู้ เขียนท่ีสามารถ 

ติดตอ่ได้ในระหวา่งดําเนินการ ใช้ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 12 ตวัธรรมดา 

 

 



 

 

บทคัดย่อ (บทสรุป สาํหรับบทความปริทัศน์) : ให้จดัหวัเร่ืองบทคดัยอ่ ไว้กึง่กลางของหน้ากระดาษ ใช้ตวัอกัษร 

Cordia New ขนาด 16 ตวัหนา  เนือ้ความในบทคดัยอ่  ใช้ตวัอกัษรขนาด 14 ตวัธรรมดา  หวัข้อคําสําคญั (keywords) 

ไว้ชิดด้านซ้ายโดยใช้ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 16 ตวัหนา  เนือ้หาในคําสําคญัใช้ตวัอกัษรขนาด 14 ตวัธรรมดา  

สําหรับคําสําคญั  ให้เว้นวรรคคําสําคญัแตล่ะคํา 

เนือ้หาในบทความ : หวัเร่ือง บทนํา เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและสมมติุฐานของการวิจยั วิธีการดําเนินงานวิจยั 

ผลลพัธ์การวิจยัและการอภิปรายผล ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัในอนาคตและประโยชน์ของงานวิจยั สรุปผลการวิจยั

เอกสารอ้างอิงให้ใช้ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 16 ตวัหนา สําหรับเนือ้หาให้ใช้ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 14  

ตวัธรรมดา 

ตาราง และรูปภาพ : ให้ใช้ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 14 ตวัหนาสําหรับหวัตาราง และหวัรูปภาพสําหรับ

คําอธิบายตารางหรือรูปภาพให้ใช้ตวัอกัษรขนาดเดียวกนัแตเ่ป็นตวัธรรมดา ตารางต้องไมมี่เส้นสดมภ์ตวัอกัษรหรือ 

ตวัเลขท่ีนําเสนอในรูปกราฟ หรือตารางต้องเป็นตวัอกัษร Cordia New ขนาด 14 ตวัธรรมดา สําหรับคําอธิบาย

เชิงอรรถให้ใช้ตวัอกัษรขนาด 12 

 

การอ้างองิเอกสาร 

เอกสารท่ีนํามาอ้างอิงควรได้มาจากแหลง่ท่ีมีการตีพิมพ์ชดัเจน อาจเป็นวารสาร หนงัสือ หรืออินเทอร์เน็ต 

ทัง้นีผู้้ เขียนเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ความถกูต้องของเอกสารอ้างอิงทัง้หมด 
 

การอ้างองิในเน้ือความ  (อ้างองิจากเอกสารภาษาอังกฤษ) 

- ถ้ามีผู้แตง่หนึง่รายให้อ้างนามสกลุของผู้แตง่ เคร่ืองหมายจลุภาค (comma) และ ปีท่ีพิมพ์ เช่น (Smith, 2005) 

- ถ้ามีผู้แต่งสองรายให้อ้างนามสกลุของผู้แตง่สองราย เคร่ืองหมายจลุภาค และ ปีท่ีพิมพ์ เช่น (Smith and Xu, 2005) 

และให้ใช้เคร่ืองหมายเซมิโคลอน (;) คัน่กลางระหวา่งเอกสารท่ีนํามาอ้างอิงมากกวา่ 1 เอกสาร เช่น (Smith, 2005; 

Smith and Xu, 2005) 

- ถ้ามีผู้แต่งมากกวา่ 2 รายให้อ้างนามสกลุของผู้แตง่รายแรก ตามด้วย et al., และปีท่ีพิมพ์ตามลําดบั (Smith et al., 

2005) 

- ให้เรียงลําดบัการอ้างอิงตามลําดบัพยญัชนะตวัแรกของช่ือผู้แต่ง เช่นเดียวกบัลําดบัการอ้างอิงในสว่นเอกสารอ้างอิง 
 

การอ้างองิในเน้ือความ  (อ้างองิจากเอกสารภาษาไทย) 

- ถ้ามีผู้แต่งหนึง่รายให้อ้างช่ือ-สกลุผู้แตง่ เคร่ืองหมายจลุภาค ตามด้วยปีท่ีพิมพ์ เช่น (วิเชียร  วิทยอดุม,  2548) 

- ถ้ามีผู้แต่งสองรายให้อ้างช่ือ-สกลุของผู้แตง่สองราย เคร่ืองหมายจลุภาค ตามด้วยปีท่ีพิมพ์ เช่น (วิเชียร  วิทยอดุมและ

พยอม  สงิเสน่ห์,  2548)  

- ถ้ามีผู้แต่งมากกวา่ 2 รายให้อ้างช่ือ-สกลุของผู้แตง่รายแรก เว้นวรรคหนึง่ครัง้ เพิ่มคําวา่ และคณะ เคร่ืองหมาย

จลุภาคตามด้วยปีท่ีพิมพ์ตามลําดบั (พยอม  สงิเสน่ห์ และคณะ,  2548) 

- ให้เรียงลําดบัการอ้างอิงตามลําดบัพยญัชนะตวัแรกของช่ือผู้แต่ง เช่นเดียวกบัลําดบัการอ้างอิงในสว่นเอกสารอ้างอิง 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การอ้างองิในเอกสารท้ายบทความ  (สาํหรับเอกสารฉบับภาษาไทย) 

ผู้ เขียนเขียนเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบของ The American Psychological Association (APA Style)  

ดงัแสดงในรายละเอียดด้านลา่ง 
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วทิยานิพนธ์ 
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รายงานการประชุม 

ช่ือ-นามสกลุผู้ เขียน.  (ปีท่ีพิมพ์).  ชือ่เอกสารรวมเร่ืองทีไ่ดจ้ากรายงานการประชมุ.  วนัเดือนปีท่ีจดั.   

สถานท่ีจดั.  เลขหน้า. 

 

วารสาร 
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หนังสือพมิพ์ 
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ดงัแสดงในรายละเอียดด้านลา่ง 

 

Periodical : 

Journal article, one author 

Tuomi, M. T.  (2005).  Agents of social change in education.  Community Development Journal, 40,  

205-211. 

 

Journal article, three to six authors 

Carlson, J., Kurato, Y., Ruiz, E., Ng, K. M., & Yang, J.  (2004).  A multicultural discussion about personality  

development.  The Family Journal, 12, 111-121. 

 

Journal article, more than six authors 
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Evaluation of dry matter loss, nutritive value, and in situ dry matter disappearance for waiting  

orchardgrass and bermudagrass forages damaged by simulated rainfall. Agronomy Journal, 97, 

604-614. 

 

Journal article in press 

Qin, G., Zhang, M., Dwyer, J. R., Rassoul, H. K., & Mason, G. M.  (in press).  The model dependence of  

solar energetic particle mean free paths under weak scattering.  The Astrophysical Journal.  

 

Journal paginated by issue 

Caplan, G., Caplan, R. B., & Erchul, W. P.  (1994).  Caplanian mental health consultation : Historical  

background and current status. Consulting Psychology Journal : Practice & Research, 46 (4), 2-5. 

 

Journal supplement 

Fewtrell, M. S., Loh, K. L., Meek, J., Blake, A., Ridout, D., & Hawdon, J. M.  (2005).  Randomised, double  

blind trial of oxytocin nasal spray in mothers expressing milk for preterm infants.  Archives of 

Disease in Childhood, 90 (Suppl. 2), 11. 

 

Magazine article 

Gawande, A.  (2001, July 9).  The man who couldn't stop eating. The New Yorker, 66-75. 

 

 

 

 



 

 

Daily newspaper article 

Hunsara, S.  (2004, May 17).  Driver, take me back to power.  The Nation, p. 2A. 

 

Book : 

Book, one author 

Pinel, J. P. J.  (2003).  Biopsychology ( 5th ed.).  Boston : Pearson Education. 

 

Book, two authors 

Kubic, T., & Petraco, N.  (2003).  Forensic science : Laboratory experiment manual and workbook.  

Boca Raton, FL: CRC Press. 

 

Book, three to six authors 

Watson, J. D., Baker, T. A., Bell, S. P., Gann, A., Levine, M., & Losick, R.  (2004).  Molecular biology of the  

gene (5th ed.).  San Francisco : Benjamin Cummings. 

 

Book, more than six authors 

Cunningham, F. G., MacDonald, P. C., Gant, N. F., Leveno, K. J., Gilstrap, L. C., Hankins, G. V. D., et al.  

(1997).  Williams obstetrics (20th ed.).  Stamford, CT : Appleton & Lange. 

 

Edited book 

Crapo, J. D., Glassroth, J., Karlinsky, J. B., & King, T. E., Jr. (Eds.).  (2004).  Baum's textbook of pulmonary  

diseases (7th ed.).  Philadelphia : Lippincott  Williams &  Wilkins. 

 

Chapter in an edited book 

Alford, E. L.  (2001).  Midface lift. In B. J. Bailey, K. H. Calhoun, N. R. Friedman, S. D. Newlands, & J. T.  

Vrabec (Eds.), Atlas of head & neck surgery-otolaryngology (pp. 546-549).  Philadelphia :  

Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Chapter in a volume in a series 

Rooney, A.  (1992).  Community nursing care and quality. In M. Johnson (Ed.), Series on nursing  

Administration : Vol. 3.  The delivery of quality health care (pp. 119-131).  St. Louis, MO : Mosby- 

Year Book. 

 

Book Reviews 

Baumeister, R. F.  (1993).  Exposing the self-knowledge myth [Review of the book The self-knower : A hero  

under control].  Contemporary Psychology, 38, 466-467. 

 

 



 

 

Research Reports 

Knodel, J., Saengtienchai, C., Im-em, W., & VanLandingham, M.  (2000).  The impact of Thailand's AIDS  

epidemic on older persons : Quantitative evidence from a survey of key informants.  Institute of 

Population and Social Research, Publication No. 252.  Nakorn Pathom, Thailand : Institute for 

Population and Social Research Mahidol University,  Salaya Campus. 

 

Unpublished Doctoral Dissertation or Thesis 

Pannarunothai, S.  (1993).  Equity in health: The need for and the use of public and private health  

services in an urban area in Thailand.  Unpublished doctoral dissertation, University of London. 

Varitsakul, R.  (2001).  The effectiveness of self-care participation promotion program on perceived self- 

care efficacy, disease control, and satisfaction of health care service in essential hypertensive  

patients.  Thesis, Mahidol University. 

 

Conference Publication 

Crespo, C. T.  (1998, March).  Update on national data on asthma.  Paper presented at the meeting of the  

National Asthma Education and Prevention Program, Leesburg, VA. 

Ortiz-lopez, A., Rebez, C., Ort, D., & Whitmarsh.  (2001, July).  The green seed problem in canola. Paper  

presented at the conference on American Society of Plant Physiologists [ASPP] : Plant Biology 

2000, California. 

 

Government Publication 

National Institute of Mental Health.  (1998).  Priorities for prevention research (NIH Publication No.  

98-4321).  Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 

 

Electronic Source : 

Journal online article 

Macia, E., Paris, S., & Chabre, M.  (2001).  Binding of the PH and polybasic c-terminal domains of ARNO to  

phosphoinositides and to acidic lipids.  Biochemistry, 40, 1496.  Retrieved May 19, 2004, from  

http://pubs.acs.org/cgi-bin/article.cgi/bichaw/2001/40/i05/pdf/bi005123a.pdf. 

 

Journal article, retrieved from 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. 

 

 

 

 



 

 

Book 

Bryant, P. J.  (2002).  Biodiversity and conservation.  Retrieved May 18, 2004, from  

http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/Titlpage.htm. 

 

Abstract 

Ghose, A. K.  (2004, March).  Global inequality and international trade.  Cambridge Journal of Economics,  

28, 229-252.  Abstract retrieved May 18, 2004,  from 

http://cje.oupjournals.org/content/abstract/28/2/229. 

 

Daily newspaper 

Czaja, G.  (2004, February 6).  Duke hopes senior day brings out best in team.  The Chronicle. Retrieved  

May 18, 2004, from http://www.chronicle.duke.edu/vnews/display.v/ART/2004/02/06/. 

 

Web sites, no author 

New child vaccine gets funding boost.  (2001).  Retrieved March 21, 2001,  from  

http://news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp. 
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