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การลงรายการอ้างอิง (Reference) ในโปรแกรม EndNote ตาม Style APA 6th SWU 
 

1. Book หนังสือทั่วไป   
ชื่อ/ชื่อสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./เมืองที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.   

บรรณำนุกรม  กัลยำ วำนิชย์บัญชำ. (2558). สถิติส ำหรับงำนวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: 
ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ, 2558, น. 286) 
กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 

Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Book 
Author (ผู้แต่ง) 
 

กัลยำ วำนิชย์บัญชำ,    
*เฉพำะผู้แต่งคนไทย ใส่ , (จุลภำค) หลังนำมสกุล 

Year (ปีที่พิมพ์) 2558 
Title (ชื่อเรื่อง) สถิติส ำหรับงำนวิจัย 
Edition (ครั้งที่พิมพ์) พิมพ์ครั้งที่ 9   *หำกเป็นกำรพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องระบุ 
Place Published (เมืองที่พิมพ์) กรุงเทพฯ 
Publisher (ส ำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์) ศนูย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 
หนังสือภำษำอังกฤษ 
ชื่อสกุล,/ชื่อต้น/ชื่อกลำง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./เมืองที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.  

บรรณำนุกรม 
 

Hickey, A. J., & Ganderton, D. (2016). Pharmaceutical Process    
Engineering (2nd ed.). Boca Raton: CRC Press. 

กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ (Hickey & Ganderton, 2006, p. 55) 
กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote  
Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Book 
Author (ผู้แต่ง) 
 

Anthony J. Hickey *ใส่ตำมที่ปรำกฏจำกหน้ำปกหนังสือ  
(หำก export ข้อมูลจำกระบบสืบค้น ไม่ต้องแก้ไข) 
David Ganderton  *หำกมีผู้แต่งคนที่ 2 กด enter พิมพ์บรรทัดถัดมำ 

Year (ปีที่พิมพ์) 2016 
Title (ชื่อเรื่อง) Pharmaceutical Process Engineering 
Edition (ครั้งที่พิมพ์) 2nd ed. 
Place Published (เมืองที่พิมพ์) Boca Raton 
Publisher (ส ำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์) CRC Press 
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
TH เจ้ำของผลงำน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./สืบค้นจำก/URL 
EN เจ้ำของผลงำน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./Retrieved from/URL  

บรรณำนุกรม  สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี. (2544). เรขำคณิตกับ
กำรออกแบบ. สืบค้นจำก https://www.scimath.org/ebook-
mathematics/item/7401-geometryindesign 

กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ  (สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, 2560) 
กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Web Page  
Author (ผู้แต่ง) สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
Year (ปีที่พิมพ์) 2560 
Title (ชื่อเรื่อง) เรขำคณิตกับกำรออกแบบ 
URL 
 

สืบค้นจำก https://www.scimath.org/ebook-
mathematics/item/7401-geometryindesign 

 
2. Book Section (หนังสือรวมบทความหรือรวมเรื่อง) 
ชื่อ/ชื่อสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ใน/ชื่อบรรณำธิกำร/(บ.ก.),/ชื่อหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ์,/เลขหน้ำ)./เมอืงที่พิมพ์:/ 
   ส ำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.   

บรรณำนุกรม 
  

วนิดำ เหมะกุล. (2555). กำรให้เหตุผลเชิงคณิตศำสตร์. ใน คณิตศำสตร์
ส ำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (หน่วยที่ 4, น. 50-55). นนทบุรี: 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัย 
สุโขทัยธรรมำธิรำช. 

กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ (วนิดำ เหมะกุล, 2558, น. 50-55) 
กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 

Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Book Section 
Author (ผู้แต่ง) 
 

วนิดำ เหมะกุล,  
*เฉพำะผู้แต่งคนไทย ใส่ , (จุลภำค) หลังนำมสกุล 

Year (ปีที่พิมพ์) 2555 
Editor (ชื่อบรรณำธิกำร) ปรีชำ ช้ำงขวัญยืน, (ถ้ำมี) 
Title (ชื่อเรื่อง) กำรให้เหตุผลเชิงคณิตศำสตร ์
Book Title (ชื่อหนังสือ) คณิตศำสตร์ส ำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
Edition (ครั้งที่พิมพ์) ถ้ำมี พิมพ์ครั้งที่ 2   *หำกเป็นกำรพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องระบุ 
Place Published (เมืองที่พิมพ์) นนทบุรี 
Publisher (ส ำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
Chapter (ถ้ำมี) หน่วยที่ 4, น. 50-55 
Note ใน (ภำษำไทย) หรือ In (ภำษำอังกฤษ) 
Series Editor (ถ้ำมี) (บ.ก.) ส ำหรับภำษำไทย หรือ (Ed.) ส ำหรับภำษำอังกฤษ 
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3. บทความวารสาร  
ชื่อผู้เขียนบทควำม./(ปี,/วัน/เดือน)./ชื่อบทควำม./ชื่อวำรสำร,/ปีที(่ฉบับที่),/เลขหน้ำ. 

บรรณำนุกรม  ปรีดี ปลื้มส ำรำญ. (2554, กรกฎำคม-ธันวำคม). ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงได้
ทำงเว็บ. วำรสำรบรรณศำสตร์ มศว, 4(2), 95-106. 

กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ  (ปรีดี ปลื้มส ำรำญ, 2545, น. 95-106) 
กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Journal Article 
Author (ผู้แต่ง) ปรีดี ปลื้มส ำรำญ, 
Year (ปีพิมพ์)  2554 
Research Notes (วัน เดือน) *ภำษำไทย 
                      (เดือน วัน) *ภำษำอังกฤษ     

กรกฎำคม-ธันวำคม   *ถ้ำมี 
 

Title (ชื่อบทควำม) ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงได้ทำงเว็บ 
Journal (ชื่อวำรสำร) วำรสำรบรรณศำสตร์ มศว 
Volume (ปีที่) 4 
Issue (ฉบับที่) 2 
Pages (เลขหน้ำ) 95-106 

 
4. บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส ์  
ชื่อผู้เขียนบทควำม./(ปี,/วัน/เดือน)./ชื่อบทควำม./ชื่อวำรสำร,/ปีที(่ฉบับที่),/เลขหน้ำ./สืบค้นจำก/URL 

บรรณำนุกรม 
  

พิเชษฐ์ พลพิชิต, และ ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ. (2560, กรกฎำคม-ธันวำคม). 
วัฒนธรรมสำรสนเทศสุขภำพในชุมชนชนบทไทย. วำรสำรบรรณศำสตร์ มศว, 
10(2), 63-77. สืบค้นจำก http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/ 
article/view/9957/8448 

กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ  (พิเชษฐ์ พลพิชิต และ ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ, 2560, น. 63-77) 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 

Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Electronic Article 

Author (ผู้แต่ง) พิเชษฐ์ พลพิชิต, 

ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,  *ผู้แต่งคนที่ 2 พิมพ์บรรทัดถัดมำ 

Year (ปีพิมพ์)  2560 

Research Notes (วัน เดือน) *ภำษำไทย 
                      (เดือน วัน) *ภำษำอังกฤษ 

กรกฎำคม-ธันวำคม *ถ้ำมี   
 

Title (ชื่อบทควำม) วัฒนธรรมสำรสนเทศสุขภำพในชุมชนชนบทไทย 

Periodical Title (ชื่อวำรสำร) วำรสำรบรรณศำสตร์ มศว 

Volume (ปีที่) 10 

Issue (ฉบับที่) 2 
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Pages (เลขหน้ำ) 63-77 

URL 
 

สืบค้นจำก http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view 
/9957/8448 

*ภำษำอังกฤษ เปลี่ยนค ำว่ำ “สืบค้นจำก” เป็น “Retrieved from” 
 
5. หนังสือแปล 
ชื่อผู้เขียนเดิม./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง[ชื่อเรื่องเดิม]/(ครั้งที่พิมพ์)/(ชื่อผู้แปล)./เมืองที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ,์ 
   (ต้นฉบับพิมพ ์พ.ศ. หรือ ค.ศ.)  

บรรณำนุกรม  ชูเมกเกอร,์ อี. เอฟ. (2557). จิ๋วแต่แจ๋ว: เศรษฐศำสตร์เชิงพุทธ [Small is 
beautiful] (พิมพ์ครั้งที่ 4) (สมบูรณ์ ศุภศิลป์, ผู้แปล). นนทบุรี: สมิต. 
(ต้นฉบับพิมพ์ ค.ศ. 1973) 

กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ (ชูเมกเกอร์, 2557, น. 15) 
กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Book 
Author (ผู้แต่ง) ชูเมกเกอร์ อี. เอฟ., 
Type of work  ผู้แปล (ภำษำอังกฤษใช้ Trans.) 
Translator (ผู้แปล) สมบูรณ์ ศุภศิลป์, 
Year (ปีที่พิมพ์) 2557 
Title (ชื่อเรื่อง) จิ๋วแต่แจ๋ว: เศรษฐศำสตร์เชิงพุทธ  
Series Title (ชื่อเรื่องเดิม) [Small is beautiful : Economics as if people mattered] 
Edition (ครั้งที่พิมพ์) พิมพ์ครั้งที่ 4 
Place Published (เมืองที่พิมพ์) กรุงเทพฯ 
Publisher (ส ำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์) สมิต 
Original Publication  ต้นฉบับพิมพ์ ค.ศ. 1973 (ถ้ำมี) 

 
6. ปริญญานพินธ ์
6.1 รูปแบบฉบับพิมพ์ (ตัวเล่ม) 
TH ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญำนพินธ์ปริญญำมหำบัณฑิต/ปริญญำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต)./ 
  ชื่อสถำนศึกษำ,/ที่ตั้ง. 
EN Author./(Year)./Title/(Master's thesis/Doctoral dissertation)./Institute,/Location. 

บรรณำนุกรม 
  

วิริยะ โภคำพันธ์. (2558). กำรศึกษำและพัฒนำแบบทดสอบภำวะผู้น ำ 
เชิงสร้ำงสรรค์ของครู (ปริญญำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต). มหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ (วิริยะ โภคำพันธ์, 2558, น. 40) 
กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 

Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Thesis 
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Author (ผู้แต่ง) วิริยะ โภคำพันธ์, 
Year (ปีที่พิมพ์) 2558 
Title (ชื่อเรื่อง) กำรศึกษำและพัฒนำแบบทดสอบภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของครู 
Place Published (สถำนที่ตั้ง) กรุงเทพฯ 
University (มหำวิทยำลัย) มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Degree (ระดับปริญญำนิพนธ์) 
 

ปริญญำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต (Doctoral dissertation)  
หรือ ปริญญำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต (Master's thesis) 

 
6.2 รูปแบบออนไลน์ 
TH ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญำนพินธ์ปริญญำมหำบัณฑิต/ปริญญำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต)./  

ชื่อสถำนศึกษำ,/ที่ตั้ง./สืบค้นจำก/URL 
EN Auther./(Year)./Title/(Master's thesis/Doctoral dissertation,/Institute,/Location)./Retrieved  
  from/URL 

บรรณำนุกรม 
  

ธนำพงษ์ พรหมทัศน์. (2560). กำรศึกษำครูภูมิปัญญำท้องถิ่น : กรณีศึกษำ 
ครูส ำเริง ภำคบญุมี (ปริญญำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต). มหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. สืบค้นจำก http://search.swu 
.ac.th:1701/primoexplore/fulldisplay?docid 

กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ  (ธนำพงษ์ พรหมทัศน์, 2560, น. 60) 
กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Thesis 
Author (ผู้แต่ง) วรรณชนก รอดหยู่, 
Year (ปีที่พิมพ์) 2561 
Title (ชื่อเรื่อง) รูปแบบกำรพัฒนำสู่โรงเรียนสอนคิด 
Academic Department   
(มหำวิทยำลัย, สถำนที่ตั้ง) 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ 

Thesis Type (ระดับปริญญำนิพนธ์) 
 

ปริญญำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต (Doctoral dissertation) 
หรือ ปริญญำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต (Master’s thesis) 

URL 
 

สืบค้นจำก http://ils.swu.ac.th:8991/exlibris/aleph/a22_1/ 
apache_media/JAQPBVVBJXSY8VNIV4NY6RD6EQJUFB.pdf 

*ภำษำอังกฤษ เปลี่ยนค ำว่ำ “สืบค้นจำก” เป็น “Retrieved from” 
 
*หมายเหตุ:   
  - ดุษฎีนิพนธ์และวิทยำนิพนธ์แบบตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสำธำรณะอย่ำงเป็นทำงกำร 
    * มศว ใช้ค ำว่ำ “ปริญญำนิพนธ์” หำกเป็นของมหำวิทยำลัยอื่นใช้ค ำตำมที่ปรำกฏบนตัวเล่ม เช่น วิทยำนิพนธ์  
ใช้ค ำว่ำ วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต หรือ วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต และ สำรนิพนธ์ ใช้ค ำว่ำ สำรนิพนธ์ปริญญำ
มหำบัณฑิต หรือ สำรนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต ภำษำอังกฤษใช้ค ำว่ำ Doctoral dissertation, Master's thesis 
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  - แบบไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสำธำรณะอย่ำงเป็นทำงกำร 
    * มศว ใช้ค ำว่ำ ปริญญำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิตฉบับไม่ตีพิมพ์/ปริญญำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิตฉบับไม่ตีพิมพ์  
หำกเป็นของมหำวิทยำลัยอื่นใช้ที่ปรำกฏบนตัวเล่ม เช่น วิทยำนิพนธ์, สำรนิพนธ์ และตำมด้วย ปริญญำมหำบัณฑิตฉบับไม่ตีพิมพ์/ 
ปริญญำดุษฎีบัณฑิตฉบับไม่ตีพิมพ์ ภำษำอังกฤษใช้ค ำว่ำ Unpublished Doctoral dissertation, Unpublished Master's 
thesis 
 
7. รายงานการวิจัย 
TH ชื่อ/ชื่อสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่องำนวิจัย/(หมำยเลขประจ ำรำยงำน).(ถ้ำมี) 
EN ชื่อสกลุ,/ชื่อต้น/ชื่อกลำง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่องำนวิจัย/(Report no.,Contract no.,Monograph no.).(ถ้ำมี) 

บรรณำนุกรม  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, และ 
ศูนย์วิจัยเศรษฐศำสตร์ประยุกต์. (2553). กำรจัดท ำรำยงำนแห่งชำติ 
เพื่อเสนอต่อ UNFCCC (รำยงำนแห่งชำติฉบับที่ 2) 

กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ  (ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, และ 
ศนูย์วิจัยเศรษฐศำสตร์ประยุกต์, 2553, น. 19) 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote  
Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Report 
Author (ผู้แต่ง) ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

ศูนย์วิจัยเศรษฐศำสตร์ประยุกต์ (บรรทัดที่ 2) 

Year (ปีที่พิมพ์) 2553 
Title (ชื่อเรื่อง) กำรจัดท ำรำยงำนแห่งชำติเพื่อเสนอต่อ UNFCCC  
Report Number (หมำยเลขประจ ำรำยงำน) รำยงำนแห่งชำตฉิบับที่ 2  *ถ้ำมี 
URL (ลิงค์) *ถ้ำมี 
 

สืบค้นจำก... 
Retrieved from… 

 
8. ราชกิจจานุเบกษา 
TH ชื่อกฎหมำย./(ปี,/วัน/เดือน)./รำชกิจจำนุเบกษำ/(เล่ม.../ตอนที่...,/เลขหน้ำ)./สืบค้นจำก/(URL*ถ้ำมี) 
EN ชื่อกฎหมำย./(ปี,/เดือน/วัน)./รำชกิจจำนุเบกษำ/(เล่ม.../ตอนที่...,/เลขหน้ำ)./Retrieved from/(URL*ถ้ำมี) 

บรรณำนุกรมภำษำไทย  พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550. 
(2550, 4 มิถุนำยน). รำชกิจจำนุเบกษำ (เล่ม 24 ตอนที่ 27ก, น. 4-13).  

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote  
Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Report 
Author (ชื่อกฎหมำย) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
Year (ปีที่พิมพ์) 2550 
Research Note 4 มิถุนำยน 
Title (ชื่อเรื่อง) รำชกิจจำนุเบกษำ  
Report Number (เล่ม/ตอนที่,/เลขหน้ำ) เล่ม 24 ตอนที่ 27ก, น. 4-13 
URL (ลิงค์)  สืบค้นจำก... *ถ้ำมี 
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บรรณำนุกรมภำษำอังกฤษ  White paper on e-education. (2004, August 26). National Gazette 
(No. 26734). Retrieved from https://www.westerncape.gov.za/ 
legislation/white-paper-e-education 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote  
Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Report 

Author (ชื่อกฎหมำย) White paper on e-education 
Year (ปีที่พิมพ์) 2004 
Research Note August 26 
Title (ชื่อเรื่อง) National Gazette 
Report Number (เล่ม/ตอนที่,/เลขหน้ำ) No. 26734 
URL (ลิงค์) *ถ้ำมี 
 

Retrieved from https://www.westerncape.gov.za/legislation/white-
paper-e-education 

 

 
9. บทความ คอลัมน์ ข่าวจากหนังสือพิมพ ์
TH ชื่อ/ชื่อสกุล./(ปีพิมพ์,/วันที่/เดือน)./ช่ือบทควำมหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์./หน้ำที่ตีพิมพ์. 
EN ชื่อสกลุ,/ชื่อต้น/ชื่อกลำง./(ปีพิมพ,์/วันที่/เดือน)./ชื่อบทควำมหรือช่ือหัวข้อในคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์./  

หน้ำที่ตีพิมพ์. 
บรรณำนุกรม  นวลจันทร์ จินตนำพันธ์. (2546, 14 กุมภำพันธ์). ปรับหนี้เพิ่มแรงขับเคลื่อน

เศรษฐกิจยั่งยืน. คมชัดลึก, น. 15 
กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ  (นวลจันทร์ จินตนำพันธ์., 2546, น. 15) 
กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 

Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Newspaper Article 
Reporter (ผู้เขียน) นวลจันทร์ จินตนำพันธ์, 
Year (ปี, เดือน วัน) 2546, 14 กุมภำพันธ์ 
Title (ชื่อบทควำมหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์) ปรับหนี้เพิ่มแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน 

Newspaper (ชื่อหนังสือพิมพ์) คมชัดลึก 
Pages (หน้ำที่ตีพิมพ์) น. 15 
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10. เอกสารจดัพิมพ์ไม่เปน็ทางการ (จลุสาร, แผ่นพับ, ใบปลิว, เอกสารประกอบการสอน) 
TH ชื่อ/ชื่อสกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/[ประเภทเอกสำร]./เมืองที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์. 
EN ชื่อสกลุ,/ชื่อต้น/ชื่อกลำง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/[ประเภทเอกสำร]./เมืองที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์. 

บรรณำนุกรม  แววตำ เตชำทวีวรรณ. (2557). ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรรู้สำรสนเทศ 
[เอกสำรประกอบกำรสอน]. กรุงเทพฯ: ส ำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ  (แววตำ เตำชำทวีวรรณ, 2557, น. 19) 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Book 
Author (ผู้แต่ง) แววตำ เตชำทวีวรรณ, 
Year (ปีที่พิมพ์) 2557 
Title (ชื่อเรื่อง) ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรรู้สำรสนเทศ 
Series Title (ประเภทเอกสำร) [เอกสำรประกอบกำรสอน] หรือ จุลสำร, แผ่นพับ, ใบปลิว 
Place Published (เมืองที่พิมพ์) กรุงเทพฯ 
Publisher (ส ำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์) ส ำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
11. วัสดุสื่อโสตทัศน ์
ชื่อผู้บรรยำย ผู้พูด หรือผู้ขับร้อง(ถ้ำมี)./(ปทีี่ผลิต)./ชื่อของวัสดุ [ประเภทของวัสดุ]./สถำนที่ผลิต:/ผูผ้ลิต. 

บรรณำนุกรม  เบ็ญญำภำ โสภณ, และ กำญจนำพร สุวรรณ. (2555). เกมและกิจกรรมกำร
เล่นของเด็กปฐมวัย [ซีดี]. กรุงเทพฯ: เบ็นภำษำและศิลปะ 

กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ  (เบ็ญญำภำ โสภณ และ กำญจนำพร สุวรรณ, 2555) 
กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote  
Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Film or Broadcast  
Author (ผู้แต่ง) เบญญำภำ โสภณ, 

กำญจนำพร สุวรรณ,  *บุคคลที่ 2 
Year (ปีที่พิมพ์) 2555 
Title (ชื่อเรื่อง) เกมและกิจกรรมกำรเล่นของเด็กปฐมวัย 
Series Title (ประเภทวัสดุ) [ซีดี] 
Place Published (สถำนที่ผลิต) กรุงเทพฯ 
Distributor (ผู้ผลิต) เบ็นภำษำและศิลปะ 

 
12. เว็บไซต ์
  เอกสำรจำกเว็บไซต์ให้ลงรำยกำรเช่นเดียวกับประเภทเอกสำรนั้นๆ เช่น หนังสือ บทควำม หำกมีรำยกำร
ทำงบรรณำนุกรมไม่ครบ ให้พิจำรณำลงรำยกำรเท่ำที่ปรำกฎ และตำมด้วยกำรระบุตัวระบุวัตถุดจิิทัล (DOI)  
ชื่อฐำนข้อมูล หรือ URL และไม่ใส่มหัพภำค (.) ปิดท้ำย และไม่ต้องระบุวันที่สืบค้น *ยกเว้นเว็บไซต์ที่เนื้อหำอำจ 
มีกำรเปลี่ยนแปลง เช่น เว็บวิกิ เป็นต้น 
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บรรณำนุกรม 
  

ทบวงมหำวิทยำลัย. (2544). ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง มำตรฐำน
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2544. สืบค้นจำก http://www.mua.go. 
th/users/hecommission/doc/law/ministrylaw/1-31 library standard 
2544.pdf 

กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ  (ทบวงมหำวิทยำลัย, 2544) (เอกสำรจำกเว็บไซต์) 
กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 

Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Web Page 
Author (ผู้แต่ง) ทบวงมหำวิทยำลัย 
Year (ปีที่พิมพ์) 2544 
Title (ชื่อเรื่อง) ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 

2544 
URL สืบค้นจำก http://www.mua.go.th/users/he-

commission/doc/law/ministrylaw/1-31 library standard 2544.pdf 
*ภำษำอังกฤษ เปลี่ยนค ำว่ำ “สืบค้นจำก” เป็น “Retrieved from” 
 
13. การอ้างองิจากการสัมภาษณ์ *ไม่ต้องท ำลงโปรแกรม EndNote 
  ให้ระบุชื่อและนำมสกุลของผูใ้ห้สัมภำษณท์ี่เป็นชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ จำกนั้นตำมด้วยค ำว่ำ "การ
สื่อสารส่วนบคุคล" (ส าหรบัภาษาไทย) หรือ "personal communication" (ส าหรับภาษาอังกฤษ) และ 
ปิดท้ำยด้วยวันเดือนปีที่สัมภำษณ์ *กำรอ้ำงอิงจำกกำรสัมภำษณ์ ไม่ต้องท าบรรณานุกรมท้ายเล่ม /ท ารายการ
บรรณานุกรมท้ายเล่มเฉพาะการสัมภาษณ์ทางประวัตศิาสตร ์

ตัวอย่ำงภำษำไทย (สมศักดิ์ มิตรไมตรี, กำรสื่อสำรส่วนบุคคล, 4 กุมภำพันธ์ 2556) 

ตัวอย่ำงภำษำอังกฤษ (Elliot Robbins, personal communication, January 4, 2001) 

 
14. การอ้างองิสารสนเทศทตุิยภูมิ 
  ใช้ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำต้นฉบับเอกสำรทีเ่ป็นแหล่งปฐมภูมิได้ โดยใช้ค ำว่ำ "อ้างถึงใน" ส ำหรับ
ภำษำไทย และ "as cited in" ส ำหรับภำษำอังกฤษ 

ตัวอย่างภาษาไทย 
กำรอ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำ Gordon (1990 อ้ำงถึงใน วันชัย มีชำติ, 2548, น. 138) กล่ำวว่ำ กำรติดต่อ 

สื่อสำร… 
บรรณำนุกรม วันชัย มีชำติ. (2548). พฤติกรรมกำรบริหำรองค์กำรสำธำรณะ. กรุงเทพฯ: 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 
กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote (ภำษำไทย) 
Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Book 
Author (ผู้แต่ง) วันชัย มีชำติ, 
Year (ปีที่พิมพ์) 2548 
Title (ชื่อเรื่อง) พฤติกรรมกำรบริหำรองค์กำรสำธำรณะ 
Edition (ครั้งที่พิมพ์)  (ถ้ำมี) 
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Place Published (เมืองที่พิมพ์) กรุงเทพฯ 
Publisher (ส ำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
พิมพ์ใส่ไว้ใน prefix Gordon (1990 อ้ำงถึงใน (เว้น 1 เคำะ) 

 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ 
กำรอ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำ  ผลกำรวิจัยสอดคล้องกับงำนวิจัยของวิลลิส (Willis, 1980, as cited in Teper, 

2011 p.34) 
บรรณำนุกรม Teper, J.A. (2001). Selection for Digital Preservation. Newbury Park, 

Ca: Sage. 
กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote (ภำษำอังกฤษ) 
Reference Type (ประเภททรัพยำกร) Book 
Author (ผู้แต่ง) J.A. Teper 
Year (ปีที่พิมพ์) 2011 
Title (ชื่อเรื่อง) Selection for Digital Preservation 
Edition (ครั้งที่พิมพ์) 2nd ed. (ถ้ำมี) 
Place Published (เมืองที่พิมพ์) Newbury Park, Ca 
Publisher (ส ำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์) Sage 

 
ขั้นตอน 
  คลิกขวำที่รำยกำรอ้ำงอิงในเนื้อหำในไฟล์ word เลือก Edit Citation(s) >> More 
 พิมพ์ในช่อง prefix : 1990 อ้ำงถึงใน (เว้น 1 เคำะ) หรอื Willis, 1980, as cited in (เว้น 1 เคำะ)  

พิมพ์ใส่ไว้ใน prefix Willis, 1980, as cited in (เว้น 1 เคำะ) 

 
 

15. การแทรกเลขหน้าในการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา                                                                             
ขั้นตอน 
  เลือกรำยกำรอ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำที่ต้องกำรในไฟล์ word วำงเคอร์เซอร์หลังปีพิมพ์ และคลิกขวำ  
เลือก Edit Citation(s) >> More พิมพ์ในช่อง Pages = น. 9 *ภำษำไทย หรือ p. 9 / pp. 9-10 *ภำษำอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 

การแก้ไขการลงข้อมูลในโปรแกรม EndNote  *(กรณี Export .RIS จากฐานข้อมลูห้องสมุด) 

 
หนังสือทั่วไป 
สิ่งที่ต้องแก้ไข 

1. Author : ชื่อผู้แต่ง *(ส ำหรบัผู้แต่งคนไทย) ใหใ้ส่ , (จุลภำค) หลังนำมสกุล 
Ex. อนุวัติ, คูณแก้ว  แก้ไขเป็น อนุวัติ คูณแก้ว, 

2. Place Published : เมืองที่พิมพ์ ใส่ กรงุเทพฯ (หรือจังหวัดอื่นๆ ที่ปรำกฏในหน้ำปกใน) 
Ex. กรุงเทพฯ 
 นนทบุร ี

3. Publisher : ส านักพิมพ์หรอืผู้จัดพิมพ ์ใสช่ื่อส ำนักพิมพ์ที่ปรำกฏในหน้ำปกใน ระบุเฉพำะชื่อส ำนักพิมพ์
เท่ำนั้น ค ำประกอบอื่นไม่ต้องระบุ เช่น ส ำนักพิมพ์, บริษัท, Publisher, Publishing, Limited, Co.,Inc 
เป็นต้น *ยกเว้นส ำนักพิมพ์ทีช่ื่อเดียวกับหน่วยงำนให้ใส่ค ำว่ำ “ส ำนักพิมพ”์ ลงไปด้วย เพื่อให้แตกต่ำงจำก
ชื่อหน่วยงำนนั้น 
Ex. ส ำนักพิมพ์แหง่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ลงว่ำ  ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ำกัด (มหำชน)      ลงว่ำ  ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ส ำนักพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช        ลงว่ำ  ไทยวัฒนำพำนิช 

 *หำกไม่ปรำกฏส ำนักพิมพ์หรือหน่วยงำนผู้จัดพิมพ์ ให้ระบุหน่วยงำนที่ผู้เขียนสังกัดแทน  
 **ถ้ำไม่ปรำกฏหน่วยงำนใดๆ ให้ลงชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือนั้น  

เช่น พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภำ ลงว่ำ โรงพิมพ์คุรุสภำ 
 ***ถ้ำไม่ปรำกฏชื่อโรงพิมพ์ด้วย ให้ระบุค ำว่ำ “ม.ป.พ.” (ไม่ปรำกฏส ำนักพิมพ์) ส ำหรับภำษำไทย  
   หรือ “n.p.” (No place) ส ำหรับภำษำอังกฤษ 

4. Edition : ครัง้ที่พิมพ ์*หำกเป็นกำรพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องระบ ุ
Ex. พิมพ์ครั้งที่ 2 
 2nd ed. /3rd ed. /4th ed. 
 

หนังสือแปล 
สิ่งที่ต้องแก้ไข 

1. Author: ผู้แต่งเดมิ คือ E.F.Schumacher ลงว่ำ ชูเมกเกอร์ อี เอฟ, *ต้องแก้ไขในภำยหลัง คือ เติม “,”  
    (จุลภำค) หลังค ำว่ำ ชูเมกเกอร์ (เป็น ชูเมกเกอร์,) ในบรรณำนุกรม และแก้ไขลบ อี เอฟ ออกจำกส่วนอ้ำงอิง 
    แบบแทรกในเนื้อหำ 
2.  Type of Work พิมพ์ค ำว่ำ “ผู้แปล” ส ำหรับหนังสือภำษำไทย หรือ “Tran.” ส ำหรับหนังสือ     
    ภำษำอังกฤษ 
3. Translator ชื่อผู้แปล ผู้แปลคนไทยใส่ , (จุลภำค) หลังนำมสกุล  
 
*นอกนั้นลงข้อมูลเหมือนกับกำรลงรำยกำรของหนังสือ  
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บทความวารสาร 
สิ่งที่ต้องแก้ไข 

1. Year : ปี วนั เดือน เช่น 2552 
2. Note : วัน เดือน เช่น สิงหำคม–กันยำยน *(ถ้ำมี) 
3. Journal : ใส่เฉพำะชื่อวำรสำร เช่น ส่งเสริมเทคโนโลย ี
4. Volume : ปีที่ เช่น 36 
5. Issue : ฉบบัที่ เช่น 206 
6. Page : หนำ้ เช่น 39-42 

 
ปริญญานิพนธ ์
สิ่งที่ต้องแก้ไข 

1. Author : ชื่อผู้แต่ง *(ส ำหรับผู้แต่งคนไทย) ใหใ้ส่ , (จุลภำค) หลังนำมสกุล 
Ex. เสกศิลป์, พิชโญภำสกุล แก้ไขเป็น เสกศิลป์ พิชโญภำสกุล, 

2. Place Published : เมืองที่ตั้ง ใส่ กรุงเทพฯ (หรือจังหวัดอื่นๆ ที่ปรำกฏในหน้ำปกใน) 
Ex. กรุงเทพฯ 

3. University : ชื่อสถำนศึกษำ 
Ex. มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. Degree : ระดับของปริญญำนิพนธ์ 
Ex. Doctoral dissertation / Unpublished Doctoral dissertation 
 Master’s thesis / Unpublished Master's thesis 

ปริญญำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต / ปริญญำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิตฉบับไม่ตีพิมพ ์
 ปริญญำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต / ปริญญำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิตฉบับไม่ตีพิมพ์ 
 วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต 
  (*มศว ใช้ค ำว่ำปริญญำนิพนธ์) 

5. URL : ลิงค์จำกเว็บไซต์   
Ex. สืบค้นจำก... (ส ำหรับภำษำไทย) ตำมด้วย URL 
 Retrieved from… (ส ำหรับภำษำอังกฤษ) ตำมด้วย URL 
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