
 
      การลงรายการอ้างอิงในโปรแกรม EndNote ตามรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) 
                                                                          สไตล์ที่ใช้: Vancouver-SWU-Th และ Vancouver-SWU-En                                                                   
  

                                 ข้อมูลพื้นฐานของการเขียนรายการอ้างอิงตามรูปแบบ Vancouver 
 

1. ชื่อผู้แต่ง: เป็นได้ทั้งผูเ้ขียน บรรณาธิการ ผู้รวบรวม หน่วยงาน  
    1.1 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ใช้ช่ือสกุลขึ้นก่อน ตามด้วยอักษรยอ่ของช่ือต้นและช่ือกลางโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใดใดคั่น เช่น Breedlove GK,  
         Schorfheide AM, Harnden P, Joffe JK, Jones WG เป็นต้น 
    1.2 ผู้แต่งหลายคนแต่ไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ช่ือของทุกคน กรณีมากกว่า 6 คน ให้ใส่ 6 คนแรกตามด้วย “และคณะ.” หรือ “et al.” เช่น  
         Mitchell SL, Teno JM, Kiely DK, Shaffer ML, Jones RN, Prigerson HG, et al. เป็นต้น 
2. ชื่อหนังสือ/ชื่อบท/ชื่อบทความที่เป็นภาษาอังกฤษ: ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเท่าน้ัน หลังจากนั้นใช้ตัวอักษรเล็กท้ังหมด 
    ยกเว้นช่ือเฉพาะ 
3. ชื่อวารสารที่เป็นภาษาอังกฤษ: กรณีเป็นช่ือสั้นค าเดียว มักจะไมย่่อช่ือวารสาร เช่น Headache, Hypertension, Neurology เป็นต้น  
   กรณีเป็นช่ือยาว ต้องใช้ช่ือย่อตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้ใน Index Medicus เช่น BMJ, Int J Psychoanal, J Dent Res เป็นต้น 
4. เลขหน้า: ใส่เลขหนา้แรก-หน้าสุดท้าย โดยเลขหน้าสุดท้าย ให้ใสเ่ฉพาะเลขท่ีไม่ซ้ ากับเลขหนา้แรก เช่น 
       หน้า 7-29      ให้ใส่ 7-29   หน้า 20-29     ให้ใส่  20-9 
       หน้า 154-160 ให้ใส่ 154-60              หน้า xi-xii       ให้ใส่  xi-xii  (กรณีเป็นเลขโรมัน ไม่ต้องตัดเลขหน้าท่ีซ้ าออก) 
5. ประเภท/ระดับปริญญา เช่น วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ ปริญญานิพนธ์ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑติ  
    dissertation, thesis, Ph.D. เป็นต้น 
6. กรณีเป็นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส:์ หลังช่ือหนังสือ/ช่ือวารสารให้ระบุประเภทของสื่อในวงเล็บเหลี่ยมว่า [อินเทอร์เน็ต] หรือ [Internet]  
หลังปีพิมพ์ให้ระบุวันท่ีเข้าถึงข้อมลูในวงเล็บเหลี่ยมวา่ [เข้าถึงเมื่อ วนั เดือน ปี] หรือ [cited ปี เดือน วัน] และท้ายรายการอ้างอิงให้ระบุแหล่งท่ีมา
ของข้อมูลว่า “เข้าถึงได้จาก: http://………” หรือ “Available from: http://……….” 
7. ระหว่างข้อมูลการอ้างอิงแต่ละส่วน ให้เว้น 1 วรรค 

 
หลักในการตรวจสอบหรือลงรายการอ้างอิงในโปรแกรม EndNote 
  1. ตรวจสอบความถูกต้องหรือลงรายการตามเขตข้อมูล (Field) ของทรัพยากรแต่ละประเภท (Reference Type)  
  2. เขตข้อมูล Author 
      2.1 กรณีเป็นคนไทย ให้ใส่เครื่องหมาย , หลังนามสกุล เช่น นันทชัย ทองแป้น,   
                 กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใส่ชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล ตามล าดับโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย , หลังนามสกุล 
(กรณีดาวน์โหลดมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ต้องแก้ไขใดใด) 
      2.2 กรณีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนละบรรทัด โดยกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ 
         2.3 กรณีผู้แต่งมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง 7 คนแรกเท่านั้น แล้วโปรแกรมจะแสดงค าว่า “และคณะ.” หรือ “et al.” 
ต่อท้ายในการอ้างอิงให้อัตโนมัติ 
            2.4 กรณีผู้แต่งเป็นหน่วยงาน  
                 2.4.1 ใส่เครื่องหมาย , ต่อท้ายชื่อหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ  
                 2.4.2 กรณีมีหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย หรือมีมากกว่า 1 หน่วยงาน ให้ใส่ชื่อหน่วยงานคนละบรรทัด โดยให้
หน่วยงานใหญ่อยู่บรรทัดแรก เช่น 
 

http://………
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         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะมนุษยศาสตร์. 
        บรรทัดที่ 1 ใส่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
       บรรทัดที่ 2 ใส่ คณะมนุษยศาสตร์, 
      American Occupational Therapy Association, Ad Hoc Committee on Occupational Therapy 
Manpower 
                       บรรทัดที่ 1 ใส่ American Occupational Therapy Association, 
        บรรทัดที่ 2 ใส่ Ad Hoc Committee on Occupational Therapy Manpower, 
  3. เขตข้อมูล Journal 
   กรณเีป็นวารสารภาษาอังกฤษ ให้ใส่ชื่อวารสารเต็มตามท่ีปรากฏ โปรแกรมจะปรับเป็นชื่อย่อตามมาตรฐานสากลที่ก าหนด
ไว้ใน Index Medicus โดยอัตโนมัติ 
  4. ท้ายรายการของแต่ละเขตข้อมูล จะต้อง 
     4.1 ไม่มีเครื่องหมายที่เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการอ้างอิง เช่น “,”   “:”  “.” เนื่องจากโปรแกรมจะแสดงเครื่องหมาย 
ตามรูปแบบการอ้างอิงให้อัตโนมัติ  
   4.2 ไม่เว้นวรรค หรือมีพ้ืนที่ว่างใดใด เนื่องจากจะท าให้การแสดงผลการอ้างอิงผิดเพ้ียน 
 

ประเภททรัพยากร (Reference Type)  
  1. Book = หนังสือฉบับพิมพ ์ 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์.  

บรรณานุกรม 
 

สมศักดิ์ นวลแก้ว. เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์. พิมพ์ครั้งท่ี 8. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
คณะเภสัชศาสตร;์ 2563. 

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 

Reference Type (ประเภททรพัยากร) Book 
Author (ผู้แต่ง) สมศักดิ์ นวลแก้ว,  
Year (ปีพิมพ์) 2563 
Title (ช่ือหนังสือ) เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์ 
Place Published (เมืองที่พิมพ์) มหาสารคาม 

Publisher (ส านักพิมพ์) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, คณะเภสัชศาสตร ์

Edition (ครั้งท่ีพิมพ์) 
 

พิมพ์ครั้งท่ี 8 
กรณีเป็นภาษาอังกฤษให้พิมพ์ว่า “8th ed” โดย nd, rd, th หลังตวัเลข ไมต่้องพิมพ์เป็นตัวอักษรยก  

Field เพิ่มเติม 
Volume (เล่มที่)  *ระบุเลขเลม่ที่ของหนังสือ ในกรณีที่หนังสือมีมากกว่า 1 เล่ม แต่น ามาใช้อ้างอิงเพียงเล่มใดเล่มหนึ่ง  

Number of Volumes (จ านวนเล่ม) *ระบุจ านวนเล่ม ในกรณีที่หนังสือมีมากกว่า 1 เล่มและน ามาใช้อ้างอิงทุกเล่ม 

Number of Pages (จ านวนหน้า) *ระบุจ านวนหน้า ในกรณีที่มีการระบุเลม่ที่ของหนังสือ (Volume) 
Editor (บรรณาธิการ) *ระบุในกรณมีีบรรณาธิการ  
Translator (ผู้แปล) *ระบุในกรณมีีผู้แปล  
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 2. Electronic Book = หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์ [เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน]. เข้าถึง
ได้จาก/Available from: http://…  

บรรณานุกรม 
 

ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์. รายงานการวิจัย: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน แบบซ่อมเสริม
รายวิชาการออกแบบสื่อปฏิสมัพันธ์บนเว็บเพจ [อินเทอร์เนต็]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ, วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม; 2555 [เข้าถึงเมื่อ 20 ม.ค. 2564]. เข้าถึงได้จาก: 
http://thesis.swu.ac.th/swufac/Cosci/Tanupong_S_R416787.pdf 

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยากร) Electronic Book 
Author (ผู้แต่ง) ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ,์ 
Year (ปีพิมพ์) 2555 
Title (ช่ือหนังสือ) รายงานการวิจยั: การพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอร์การสอน แบบซ่อมเสริมรายวิชาการออกแบบสื่อ

ปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ 
Place Published (เมืองที่พิมพ์) กรุงเทพฯ 
Publisher (ส านักพิมพ์) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
Edition (ครั้งท่ีพิมพ์) *ระบุในกรณเีป็นการพิมพ์ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป 

กรณีเป็นภาษาไทย ให้พิมพ์ค าว่า “พิมพ์ครั้งท่ี” ด้วย หรือพิมพ์ตามค าที่ปรากฏ เช่น ฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ 
Date Accessed (ปี เดือน วันท่ีเข้าถึง) 
 

20 ม.ค. 2564 
*กรณีเป็นภาษาอังกฤษให้ใส่ ปี เดอืน วัน (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 

URL (แหล่งของข้อมูล)  http://thesis.swu.ac.th/swufac/Cosci/Tanupong_S_R416787.pdf 
Field เพิ่มเติม 
Editor (บรรณาธิการ) *ระบุในกรณมีีบรรณาธิการ 
Volume (เล่มที่)  *ระบุเลขเลม่ที่ของหนังสือ ในกรณีที่หนังสือมีมากกว่า 1 เล่ม แต่น ามาใช้อ้างอิงเพียงเล่มใดเล่มหนึ่ง 
Version (ใส่จ านวนเล่ม) *ระบุจ านวนเล่ม ในกรณีที่หนังสือมีมากกว่า 1 เล่มและน ามาใช้อ้างอิงทุกเล่ม 
Number of Pages (จ านวนหน้า) *ระบุจ านวนหน้า ในกรณีที่มีการระบุเลม่ที่ของหนังสือ (Volume) 
Translated Author (ใส่ผู้แปล) *ระบุในกรณมีีผู้แปล 

 
  3. Edited Book = หนังสือที่มีเฉพาะบรรณาธิการ (ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์)  
    3.1 หนังสือที่มีเฉพาะบรรณาธิการฉบับพิมพ์ 
ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor/editors. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์.  

บรรณานุกรม 
 

ชนิกา ตู้จินดา, สรุิยเดว ทรีปาตี, ปิยะดา ประเสริฐสม, บรรณาธิการ. เลี้ยงลูกอย่างไร ห่างไกลโรคอ้วน. 
กรุงเทพฯ: รักลูกแฟมมิลี่กรุ๊ป; 2547. 

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยากร) Edited Book 
Editor (บรรณาธิการ) ชนิกา ตู้จินดา, 

สุริยเดว ทรีปาตี, 
ปิยะดา ประเสริฐสม, 

Year (ปีพิมพ์) 2547 

http://thesis.swu.ac.th/swufac/Cosci/Tanupong_S_R416787.pdf
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Title (ช่ือหนังสือ) เลี้ยงลูกอยา่งไร ห่างไกลโรคอ้วน 
Place Published (เมืองที่พิมพ์) กรุงเทพฯ 

Publisher (ส านักพิมพ์) รักลูกแฟมมลิี่กรุ๊ป 

Edition (ครั้งท่ีพิมพ์) *ระบุในกรณเีป็นการพิมพ์ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป 
กรณีเป็นภาษาไทย ให้พิมพ์ค าว่า “พิมพ์ครั้งท่ี” ด้วย หรือพิมพ์ตามค าที่ปรากฏ เช่น ฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ 

Field เพิ่มเติม 
Volume (เล่มที่)  *ระบุเลขเลม่ที่ของหนังสือ ในกรณีที่หนังสือมีมากกว่า 1 เล่ม แต่น ามาใช้อ้างอิงเพียงเล่มใดเล่มหนึ่ง 
Number of Volumes (จ านวนเล่ม) *ระบุจ านวนเล่ม ในกรณีที่หนังสือมีมากกว่า 1 เล่มและน ามาใช้อ้างอิงทุกเล่ม 
Number of Pages (จ านวนหน้า) *ระบุจ านวนหน้า ในกรณีที่มีการระบุเลม่ที่ของหนังสือ (Volume) 
Translator (ผู้แปล) *ระบุในกรณมีีผู้แปล 

 
  3.2 หนังสือที่มีเฉพาะบรรณาธิการอิเล็กทรอนิกส์  
ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor/editors. ชื่อหนังสือ [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์ 
[เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน]. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://…  

บรรณานุกรม 
 

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. 
Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: 
https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-cancer. 

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยากร) Edited Book 
Editor (บรรณาธิการ) Kathleen M. Foley 

Hellen Gelband 
Year (ปีพิมพ์) 2001 
Title (ช่ือหนังสือ) Improving palliative care for cancer 
Place Published (เมืองที่พิมพ์) Washington 

Publisher (ส านักพิมพ์) National Academy Press 

Edition (ครั้งท่ีพิมพ์) *ระบุในกรณเีป็นการพิมพ์ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป 
กรณีเป็นภาษาไทย ให้พิมพ์ค าว่า “พิมพ์ครั้งท่ี” ด้วย หรือพิมพ์ตามค าที่ปรากฏ เช่น ฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ 

Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) Internet 

URL (แหล่งของข้อมูล)   https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-cancer 
Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้าถึง) 
 

2002 Jul 9 
*กรณีเป็นภาษาไทยให้ใส่ วัน เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 

Field เพิ่มเติม 

Volume (เล่มที่)  *ระบุเลขเลม่ที่ของหนังสือ ในกรณีที่หนังสือมีมากกว่า 1 เล่ม แต่น ามาใช้อ้างอิงเพียงเล่มใดเล่มหนึ่ง  

Number of Volumes (จ านวนเล่ม) *ระบุจ านวนเล่ม ในกรณีที่หนังสือมีมากกว่า 1 เล่มและน ามาใช้อ้างอิงทุกเล่ม 
Number of Pages (จ านวนหน้า) *ระบุจ านวนหน้า ในกรณีที่มีการระบุเลม่ที่ของหนังสือ (Volume) 
Translator (ผู้แปล) *ระบุในกรณมีีผู้แปล 

 

https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-cancer
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 4. Book Section = หนงัสือรวมบทความ (ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์)  
   4.1 หนังสือรวมบทความฉบับพิมพ์   
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบท. ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ,บรรณาธิการ/editor/editors. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. 
น./p. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.  

บรรณานุกรม 
 

เกรียงศักดิ์ จรีะแพทย.์ การให้สารน้ าและเกลือแร.่ ใน: มนตรี ตู้จินดา, วินัย สุวัตถ,ี อรุณ วงษ์จิราษฎร,์ 
ประอร ชวลิตธ ารง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ. กุมารศาสตร.์ พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว
การพิมพ;์ 2540. น. 427-78. 

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 

Reference Type (ประเภททรพัยากร) Book Section 
Author (ผู้แต่ง) เกรียงศักดิ์ จรีะแพทย,์ 
Year (ปีพิมพ์) 2540 
Title (ช่ือบท) การให้สารน้ าและเกลือแร ่

Editor (บรรณาธิการ) มนตรี ตูจ้ินดา, 
วินัย สุวัตถ,ี 
อรุณ วงษ์จิราษฎร,์ 
ประอร ชวลิตธ ารง, 
พิภพ จิรภิญโญ,     

Book Title (ช่ือหนังสือ) กุมารศาสตร ์
Place Published (เมืองที่พิมพ์) กรุงเทพฯ 
Publisher (ส านักพิมพ์) เรือนแก้วการพิมพ ์

Pages (เลขหน้า) 
 

427-78 
*เลขหน้าสดุท้ายให้ใสเ่ฉพาะเลขท่ีไม่ซ้ ากับเลขหน้าแรก 

Edition (ครั้งท่ีพิมพ์) พิมพ์ครั้งท่ี 2 
*กรณีเป็นภาษาอังกฤษให้พิมพ์ nd, rd, th หลังตัวเลข ไม่ต้องพิมพ์เป็นตัวอักษรยก เช่น 8th 

Field เพิ่มเติม 
Volume (เล่มที่)  *ระบุเลขเลม่ที่ของหนังสือ 
Translator (ผู้แปล) *ระบุในกรณมีีผู้แปล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

   4.2 หนังสือรวมบทความอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบท. ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ,บรรณาธิการ/editor/editors. ชื่อหนังสือ [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ครั้งที่พิมพ์.  
เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์ [เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน]. น./p. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. เข้าถึงได้จาก/Available from: 
http://… 

บรรณานุกรม 
 

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors.  
In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer [Internet].  
New York: McGraw-Hill; 2002 [cited 2020 Sep 13]. p. 93-113. Available from: 
https://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=cbc57c3f-e515-
497c-97c4-56707c8bfce7%40sdc-v-sessmgr01 

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 

Reference Type (ประเภททรพัยากร) Book Section 
Author (ผู้แต่ง) Paul S. Meltzer 

Anne Kallioniemi 
Jeffrey M. Trent 

Year (ปีพิมพ์) 2002 
Title (ช่ือบท) Chromosome alterations in human solid tumors 
Editor (บรรณาธิการ) Bert Vogelstein 

Kenneth W. Kinzler 
Book Title (ช่ือหนังสือ) The genetic basis of human cancer 
Place Published (เมืองที่พิมพ์) New York 
Publisher (ส านักพิมพ)์ McGraw-Hill 
Pages (เลขหน้า) 93-113      
Edition (ครั้งท่ีพิมพ์) *ระบุในกรณเีป็นการพิมพ์ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป 

*กรณีเป็นภาษาอังกฤษให้พิมพ์ nd, rd, th หลังตัวเลข ไม่ต้องพิมพ์เป็นตัวอักษรยก เช่น 8th 
Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) Internet         

URL (แหล่งของข้อมูล) https://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=cbc57c3f-e515- 
497c-97c4-56707c8bfce7%40sdc-v-sessmgr01  

Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้าถึง) 
 

2020 Sep 13 
*กรณีเป็นภาษาไทยให้ใส่ วัน เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 

Field เพิ่มเติม 
Volume (เล่มที่)  *ระบุเลขเลม่ที่ของหนังสือ 
Translator (ผู้แปล) *ระบุในกรณมีีผู้แปล 

*เป็น URL ที่สมมุติขึ้นเพื่อความสมบูรณ์ของตัวอย่าง 
 
 
 
 

https://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=cbc57
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  5. Journal Article = บทความวารสารฉบับพิมพ์ 
   5.1 วารสารที่ใช้เลขหน้าต่อเนื่องกันทั้งปี 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีพิมพ์;เล่มที่:เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
   5.2 วารสารที่ไม่ได้ใช้เลขหน้าต่อเนื่องกันทั้งปี 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีพิมพ์ เดือน วันที่พิมพ์;เล่มที(่ฉบับที่):เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 

บรรณานุกรม 
 

สุรเกยีรติ อาชานานุภาพ. เจ็บคอขออย่ากินยาฆ่าเชื้อ/ยาแก้อักเสบ. หมอชาวบ้าน. ก.พ. 2563;41(490): 
22-7.   

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยากร) Journal Article 

Author (ผู้แต่ง) สุรเกยีรติ อาชานานุภาพ, 
Year (ปีพิมพ์)  
*เพิ่มเดือนและวันท่ี (ถ้ามี) ในกรณีที่เป็น
วารสารที่ไมไ่ด้ใช้เลขหน้าต่อเนื่องกันท้ังปี 

ก.พ. 2563 
กรณีเป็นวารสารภาษาไทย ใส่ วัน(ถ้ามี) เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 
กรณีเป็นวารสารภาษาอังกฤษ ใส่ ปี เดือน วัน (ถ้ามี) (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 

Title (ช่ือบทความ) เจ็บคอขออย่ากินยาฆ่าเชื้อ/ยาแกอ้ักเสบ 
Journal (ช่ือวารสาร) หมอชาวบ้าน                                    
Volume (เล่มที่) 41 

Issue (ฉบับท่ี) 490 
Pages (เลขหน้า) 
 

22-7 
*เลขหน้าสดุท้ายให้ใสเ่ฉพาะเลขท่ีไม่ซ้ ากับเลขหน้าแรก 

Field เพิ่มเติม 
E-Pub Date  
(ปี เดือน วัน ของฉบับอิเล็กทรอนิกส)์ 
 

*ระบุในกรณเีป็นบทความวารสารที่ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ก่อนรูปแบบฉบับพิมพ์ 
กรณีเป็นวารสารภาษาไทยใหใ้ส่วนั(ถ้ามี) เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 
กรณีเป็นวารสารภาษาอังกฤษใหใ้ส่ปี เดือน วัน (ถ้ามี) (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 

 

  6. Electronic Article = บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   6.1 วารสารที่ใช้เลขหน้าต่อเนื่องกันทั้งปี 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ปีพิมพ์ [เข้าถึงเมื่อ/cited ป ีเดือน วัน];เล่มที:่เลขหน้าแรก-หน้า
สุดท้าย. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://… 
   6.2 วารสารที่ไม่ได้ใช้เลขหน้าต่อเนื่องกันทั้งปี 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ปีพิมพ์ เดือน วันที่พิมพ์ [เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน];เล่มที(่ฉบับที่):
เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://… 
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บรรณานุกรม 
 

นาตยา อังคนาวิน. ผลของการใช้สตีเวียและมอลทิทอลต่อสมบตัิทางเคมี-กายภาพการทดสอบประสาท
สัมผสัคณุค่าทางโภชนาการและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของเชอร์เบทหม่อน. วารสารมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) [อินเทอร์เนต็]. ก.ค.-ธ.ค. 2562 [เข้าถึงเมื่อ 16 
ส.ค. 2563];11(22):78-90. เข้าถึงได้จาก:http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal 
/article/view/12118/10268 

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยากร) Electronic Article 

Author (ผู้แต่ง) นาตยา อังคนาวิน, 
Year (ปีพิมพ์)  
*เพิ่มเดือนและวันท่ี (ถ้ามี) ในกรณีที่เป็น
วารสารที่ไมไ่ด้ใช้เลขหน้าต่อเนื่องกันท้ังปี 

ก.ค.-ธ.ค. 2562 
กรณีเป็นวารสารภาษาไทย ใส่ วัน(ถ้ามี) เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 
กรณีเป็นวารสารภาษาอังกฤษ ใส่ ปี เดือน วัน (ถ้ามี) (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 

Title (ช่ือบทความ) ผลของการใช้สตเีวียและมอลทิทอลต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพการทดสอบประสาทสัมผัสคณุค่าทาง
โภชนาการและฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระของเชอร์เบทหม่อน 

Periodical Title (ช่ือวารสาร) วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
Volume (ปีท่ี) 11 

Issue (ฉบับท่ี) 22 
Pages (เลขหน้า) 78-90 
Date Accessed (ปี เดือน วันท่ีเข้าถึง) 
 

16 ส.ค. 2563 
*กรณีเป็นภาษาอังกฤษให้ใส่ ปี เดอืน วัน (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 

URL (แหล่งของข้อมูล) http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/12118/10268 

 

   7. Thesis = ปริญญานิพนธ์ (ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์)  
    7.1 ปริญญานิพนธ์ฉบับพิมพ์ 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองที่พิมพ์: มหาวิทยาลัย; ปีที่รับปริญญา. 

บรรณานุกรม 
 

สุวลักษณ์ หนูสัมฤทธ์ิ. การศึกษาและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์ [ปรญิญา
นิพนธ์ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ; 2561.  

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยากร) Thesis 
Author (ผู้แต่ง) สุวลักษณ์ หนูสัมฤทธ์ิ, 
Year (ปีท่ีรับปริญญา) 2561 
Title (ช่ือเรื่อง) การศึกษาและพัฒนาพิพิธภัณฑย์าหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจภุณัฑ ์
Place Published (เมืองที่พิมพ์) กรุงเทพฯ 
University (มหาวิทยาลยั) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
Thesis Type  
(ประเภท/ระดับปรญิญานิพนธ์) 

ปริญญานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/12118/10268
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   7.2 ปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์   
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [อินเทอร์เน็ต/Internet] [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองที่พิมพ์: มหาวิทยาลัย; ปีที่รับปริญญา [เข้าถึงเม่ือ/cited 
ปี เดือน วัน]. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://… 

บรรณานุกรม 
 

สุวลักษณ์ หนูสัมฤทธ์ิ. การศึกษาและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์ 
[อินเทอร์เน็ต] [ปริญญานิพนธ์ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต]. กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ; 2561 [เข้าถึงเมื่อ 16 ส.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/ 
bitstream/123456789/158/1/gs581130358.pdf 

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยากร) Thesis 
Author (ผู้แต่ง) สุวลักษณ์ หนูสัมฤทธ์ิ, 
Year (ปีท่ีรับปริญญา) 2561 
Title (ช่ือเรื่อง) การศึกษาและพัฒนาพิพิธภัณฑย์าหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจภุณัฑ ์
Place Published (เมืองที่พิมพ์) กรุงเทพฯ 
University (มหาวิทยาลยั) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
Thesis Type (ประเภท/ระดับปริญญานิพนธ์) ปริญญานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) อินเทอร์เน็ต 
URL (แหล่งของข้อมูล) http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/158/1/gs581130358.pdf 
Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้าถึง) 
 

16 ส.ค. 2563 
*กรณีเป็นภาษาอังกฤษให้ใส่ ปี เดอืน วัน (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 

 

   8. Conference Proceeding = หนังสือประกอบการประชุม/รายงานการประชุม (ทั้งฉบับพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์) 
   8.1 หนังสือประกอบการประชุม/รายงานการประชุมฉบับพิมพ์ 
ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor/editors. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม; ปี เดือน วันที่ประชุม; สถานที่จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์: 
ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. 
  8.2 หนังสือประกอบการประชุม/รายงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor/editors. ชื่อเรื่อง [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ชื่อการประชุม; ปี เดือน วันที่ประชุม; สถานที่
จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์  [เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน]. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://… 

บรรณานุกรม 
 

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th 
Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002. 

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยากร) Conference Proceeding 
Year of Conference (ปีท่ีจัดประชุม) 
* ให้ระบุเดือนและวันท่ีด้วย (ถ้ามี)  

2001 Sep 13-15 
กรณีเป็นภาษาไทย ใส่ วัน (ถ้ามี) เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 
กรณีเป็นภาษาอังกฤษ ใส่ ปี เดือน วัน (ถ้ามี) (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 

Title (ช่ือเรื่อง) Germ cell tumours V 
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Editor (บรรณาธิการ) Patricia Harnden 
Jonathan K. Joffe 
William G. Jones 

Conference Name (ช่ือการประชุม) Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference 

Conference Location  
(สถานท่ีจัดประชุม) 

Leeds, UK 

Publisher (ส านักพิมพ)์ Springer 

Place Published (เมืองทีพ่ิมพ์) New York 

Year Published (ปีทีพ่ิมพ์) 2002 

Field เพิ่มเติม 
Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุค าว่า “อินเทอร์เน็ต” หรือ “Internet”  
URL (แหล่งของข้อมูล) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุ URL 
Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้าถึง) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส ์ให้ระบุวนั เดือน ปี (ภาษาไทย) หรือ ปี เดอืน วัน (ภาษาอังกฤษ) 

 

  9. Conference Paper = บทความที่น าเสนอในการประชุม (ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์) 
  9.1 บทความที่น าเสนอในการประชุมฉบับพิมพ์ 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor/editors. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม; ปี เดือน วันที่ประชุม; 
สถานที่จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. น./p. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
  9.2 บทความที่น าเสนอในการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor/editors. ชื่อเรื่อง [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ชื่อการประชุม;  
ปี เดือน วันที่ประชุม; สถานที่จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์ [เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน]. น./p. หน้าแรก-หน้า
สุดท้ายของบทความ. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://… 

บรรณานุกรม 
 

Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for 
genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. 
Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on 
Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91. 

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยากร) Conference Paper 
Author (ผู้แต่ง) S. Christensen 

F. Oppacher 
Year (ปีพิมพ์) 2002 
Title (ช่ือเรื่อง) Genetic programming 
Editor (บรรณาธิการ) J. A. Foster JA 

E. Lutton 
J. Miller 
C. Ryan 
A. G. Tettamanzi 

Conference Name (ช่ือการประชุม) EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming 

http://………
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Conference Location  
(สถานท่ีจัดประชุม) 

Kinsdale 

Publisher (ส านักพิมพ)์ Springer 

Session (ช่ือบทความ) An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic programming 
Pages (เลขหน้า) 182-91     

*เลขหน้าสดุท้ายให้ใสเ่ฉพาะเลขท่ีไม่ซ้ ากับเลขหน้าแรก 
Date (ปีท่ีจัดประชุม) 
 

2002 Apr 3-5 
*กรณีเป็นภาษาไทย ใส่ วัน (ถ้ามี) เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 
กรณีเป็นภาษาอังกฤษ ใส่ ปี เดือน วัน (ถ้ามี) (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 

Place Published (เมืองทีพ่ิมพ์) Berlin 
 Field เพิ่มเตมิ 
Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุค าว่า “อินเทอร์เน็ต” หรือ “Internet”  
URL (แหล่งของข้อมูล) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุ URL 
Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้าถึง) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส ์ให้ระบุวนั เดือน ปี (ภาษาไทย) หรือ ปี เดอืน วัน (ภาษาอังกฤษ) 

 

  10. Patent = สิทธิบตัร (ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์) 
   10.1 สิทธิบัตรฉบับพิมพ์ 
ชื่อผู้ประดิษฐ์, ผู้ประดิษฐ์/inventor/inventors; ชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร, ผู้ขอรับสิทธิบัตร/assignee. ชื่อสิ่งประดิษฐ์. ประเทศที่ออก
สิทธิบัตร สิทธิบัตร/patent รหัสประเทศ หมายเลขสิทธิบัตร. ปี เดือน วันที่จดสิทธิบัตร. 
   10.2 สิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อผู้ประดิษฐ์, ผู้ประดิษฐ์/inventor/inventors; ชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร, ผู้ขอรับสิทธิบัตร/assignee. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ [อินเทอร์เน็ต/ 
Internet]. ประเทศท่ีออกสิทธิบัตร สิทธิบัตร/patent รหัสประเทศ หมายเลขสิทธิบัตร. ปี เดือน วันที่จดสิทธิบัตร [เข้าถึงเมื่อ/ 
cited ปี เดือน วัน]. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://… 

บรรณานุกรม Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic grasping 

and cutting device and positioning tool assembly. United States patent US 

20020103498. 2002 Aug 1. 

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยากร) Patent 
Inventor (ผู้ประดิษฐ)์ A C Pagedas 

Year (ปี เดือน วันที่จดสิทธิบตัร) 
 

2002 Aug 1 
*กรณีเป็นภาษาไทย ใส่ วัน (ถ้ามี) เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 

Title (ช่ือสิ่งประดิษฐ์) Flexible endoscopic grasping and cutting device and positioning tool assembly 
Country (ประเทศท่ีออกสิทธิบัตร) United States 

Assignee (ผู้ขอรับสิทธิบัตร) Ancel Surgical R&D Inc. 

Patent Number (หมายเลขสิทธิบัตร) US 20020103498 

 

http://………
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Field เพิ่มเติม 
Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุค าว่า “อินเทอร์เน็ต” หรือ “Internet”  
URL (แหล่งของข้อมูล) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุ URL 
Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้าถึง) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส ์ให้ระบุวนั เดือน ปี (ภาษาไทย) หรือ ปี เดอืน วัน (ภาษาอังกฤษ) 

 

 11. Dictionary = พจนานุกรม (ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์) 
  11.1 พจนานุกรมฉบับพิมพ์ 
ชื่อพจนานุกรม. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. ค าศัพท์; น./p. เลขหน้าที่ปรากฏค าศัพท์. 
    11.2 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อพจนานุกรม [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์ [เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน]. ค าศัพท์;  
น./p. เลขหน้าที่ปรากฏค าศัพท์. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://… 

บรรณานุกรม Dorland’s illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W.B. Sounders; 2000. 

Filamin; p. 89. 

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยากร) Dictionary 
Year (ปีพิมพ์) 2000 
Title (ค าศัพท์) Filamin 
Dictionary Title (ช่ือพจนานุกรม) Dorland’s illustrated medical dictionary 

Place Published (เมืองที่พิมพ์) Philadelphia 

Publisher (ส านักพิมพ)์ W.B. Sounders 

Pages (เลขหน้า) 89 

Edition (ครั้งท่ีพิมพ์) 29th 
*กรณีเป็นภาษาไทย ให้พิมพ์ค าว่า “พิมพ์ครั้งท่ี 29” 

Field เพิ่มเติม 
Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุค าว่า “อินเทอร์เน็ต” หรือ “Internet”  
URL (แหล่งของข้อมูล) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุ URL 
Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้าถึง) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส ์ให้ระบุวนั เดือน ปี (ภาษาไทย) หรือ ปี เดอืน วัน (ภาษาอังกฤษ) 

 
 
 
 
 
 
 

http://………
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   12. Web Page = เว็บไซต์  
   12.1 อ้างอิงทั้งเว็บไซต์ 
ชื่อเจ้าของเว็บไซต์. ชื่อเว็บไซต์ [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor/editors (ถ้ามี). เมืองที่พิมพ์: 
ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์ [ปรับปรุงเมื่อ/updated ปี เดือน วัน; เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี/cited ปี เดือน วัน]. เข้าถึงได้จาก/Available 
from: http://… 

บรรณานุกรม 
 

eatright.org [Internet]. Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics; c2016 [cited 2016 
Dec 27]. Available from: https://www.eatright.org/ 

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยากร) Web Page 
Author (เจ้าของเว็บไซต)์  - 

*ไม่ต้องระบุในกรณเีป็นช่ือเดียวกบัเว็บไซต์ 
Year (ปีพิมพ์) C2016 
Title (ช่ือเว็บไซต์) eatright.org 

Place Published (เมืองที่หน่วยงาน 
หรือผู้รบัผิดชอบเว็บไซต์อยู่) 

Chicago 

Publisher (หน่วยงานหรือผู้รับผดิชอบ
เว็บไซต์) 

Academy of Nutrition and Dietetics 

Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้าถึง) 
 

2016 Dec 27 
*กรณีเป็นภาษาไทย ใส่ วัน เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 

URL (แหล่งของข้อมูล) https://www.eatright.org/ 
Field เพิ่มเติม 
Series Editor (บรรณาธิการ) *ระบุในกรณีทีม่ีบรรณาธิการ 
Last Update Date (ปี เดือน วันท่ีมีการ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด) 
 

*ระบุปี เดือน วัน กรณีมีการแจ้งปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 
กรณีเป็นภาษาไทยใหใ้ส่วัน เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 
กรณีเป็นภาษาอังกฤษใหใ้ส่ปี เดือน วัน (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 

  
    12.2 อ้างอิงบางส่วนของเว็บไซต์ 
ชื่อเว็บไซต์ [อินเทอร์เน็ต/Internet]. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. ชื่อเรื่องที่น ามาอ้าง; ปีพิมพ์ของเรื่องที่น ามาอ้าง [ปรับปรุง
เมื่อ/updated ปี เดือน วัน; เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน]; [ประมาณ...น./about …screens/p.]. เข้าถึงได้จาก/Available from: 
http://… 

บรรณานุกรม 
 

ส านักงานประกันสังคม [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุร:ี ส านักงาน; c2017. กรณีเสียชีวิต; 2563 [เข้าถึงเมื่อ 
12 ต.ค. 2563]; [ประมาณ 1 น.]. เข้าถึงได้จาก https://www.sso.go.th/wpr/main/service/ 
กองทุนประกันสังคม_detail_detail_1_125_693/231_231 

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยากร) Web Page 
Year (ปีพิมพ์) c2017 

Title (ช่ือเว็บไซต์) ส านักงานประกันสังคม 

https://www.eatright.org/
http://………


14 

 

Series Title (ช่ือเรื่องที่น ามาอ้าง) กรณีเสียชีวิต 
Place Published (เมืองที่หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์อยู่) 

นนทบุรี 

Publisher (หน่วยงานหรือผู้รับผดิชอบ
เว็บไซต์) 

ส านักงาน 

Access Year 
(ปีพิมพ์ของเรื่องที่น ามาอ้าง) 

2563 

Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้าถึง) 
 

12 ต.ค. 2563 
*กรณีเป็นภาษาอังกฤษ ใส่ ปี เดือน วัน (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 

Description (จ านวนหน้าท่ีใช้อ้างอิง) ประมาณ 1 น. 
*กรณีเป็นภาษาอังกฤษให้พิมพ์ว่า “about 1 screen” หรือ “about 1 p.” 

URL (แหล่งของข้อมูล) https://www.sso.go.th/wpr/main/service/กองทุนประกันสังคม_detail_detail_1_125_693 
/231_231 

Field เพิ่มเติม 
Series Editor (บรรณาธิการ) *ระบุในกรณีทีม่ีบรรณาธิการ 
Last Update Date (ปี เดือน วันท่ีมีการ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด) 
 

*ระบุปี เดือน วัน กรณีมีการแจ้งปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 
กรณีเป็นภาษาไทยให้ใส่วัน เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 
กรณีเป็นภาษาอังกฤษให้ใส่ปี เดือน วัน (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 

 

 14. Blog = บล็อก 
   14.1 อ้างอิงท้ังบล็อก 
ชื่อเจ้าของบล็อก. ชื่อบล็อก [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor/editors (ถ้ามี). เมืองที่พิมพ์: 
ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์ -   [เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน]. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://… 

บรรณานุกรม 
 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์. บล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร.์ [อินเทอร์เน็ต]. นครปฐม: มหาวิทยาลัย, หอสมุด; c2019 -   [เข้าถึงเมื่อ 14 ต.ค. 2563]. 
เข้าถึงได้จาก http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/ 

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยากร) Blog  
Author (ช่ือเจ้าของบล็อก) มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร,์ 
Year (ปีพิมพ์) c2019 -     

*กรณีเป็นบล็อกเปิด ให้ใส่ปเีริม่ตน้ - เว้น 3 วรรค 
กรณีเป็นบล็อกปิด ให้ใส่ปเีริ่มต้น - ปีสิ้นสุด 

Title of WebLog (ช่ือบล็อก) บล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หอสมดุพระราชวังสนามจันทร์ 
Place Published (เมืองที่หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบบล็อกตั้งอยู่) 

นครปฐม 

Publisher  
(หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบบล็อก) 

มหาวิทยาลยั, หอสมดุ 

URL (แหล่งของข้อมูล) http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/ 

https://www.sso.go.th/wpr/main/service/กองทุนประกันสังคม_detail_detail_1


15 

 

Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้าถึง) 
 

14 ต.ค. 2563 
*กรณีเป็นภาษาอังกฤษ ใส่ ปี เดือน วัน (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 

Field เพิ่มเติม 
Editor (บรรณาธิการ) *ระบุในกรณีทีม่ีบรรณาธิการ 

 
   14.2 อ้างอิงบางส่วนของบล็อก 
ชื่อผู้แต่งเรื่องที่น ามาอ้าง. ชื่อเรื่องที่น ามาอ้าง. ปีพิมพ์ของเรื่องที่น ามาอ้าง. ใน/In: ชื่อบล็อก [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ชื่อ
บรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor/editors (ถ้ามี). เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์ของบล็อก -   [เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน]. 
[ประมาณ...น./about …screens/p.]. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://… 

บรรณานุกรม 
 

Panida Jamoosri. สุขภาพดีไม่มขีาย. 2019. ใน: บล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หอสมดุพระราชวังสนาม
จันทร์ [อินเทอร์เน็ต]. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศลิปากร, หอสมดุพระราชวังสนามจันทร;์ c2019 -    
[เข้าถึงเมื่อ 14 ต.ค. 2563]. [ประมาณ 1 น.]. เข้าถึงได้จาก http://www.snc.lib.su.ac.th/ 
kmblog/?p=33 

การลงรายการในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยากร) Blog 
Author (ผู้แต่งเรื่องที่น ามาอ้าง) Panida Jamoosri, 

Year (ปีพิมพ์) c2019 -       
*กรณีเป็นบล็อกเปิด ให้ใส่ปเีริม่ตน้ - เว้น 3 วรรค 
กรณีเป็นบล็อกปิด ให้ใส่ปเีริ่มต้น – ปีสิ้นสุด 

Title of Entry (ช่ือเรื่องที่น ามาอ้าง) สุขภาพดไีม่มีขาย 
Title of WebLog (ช่ือบล็อก) บล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หอสมดุพระราชวังสนามจันทร์ 
Place Published (เมืองที่หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบบล็อกตั้งอยู่) 

นครปฐม 

Publisher  
(หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบบล็อก) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร ์

Date (ปีพิมพ์ของเรื่องที่น ามาอ้าง) 2019 
Description (จ านวนหน้าของเรื่องที่
น ามาอ้าง) 

ประมาณ 1 น. 
*กรณีเป็นภาษาอังกฤษให้พิมพ์ว่า “about 1 screen” หรือ “about 1 p.” 

URL (แหล่งของข้อมูล) http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/?p=33 

Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้าถึง) 
 

14 ต.ค. 2563 
*กรณีเป็นภาษาอังกฤษ ใส่ ปี เดือน วัน (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 

Field เพิ่มเติม 
Editor (บรรณาธิการ) *ระบุในกรณีทีม่ีบรรณาธิการ 
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                                                            รายการอ้างอิง 

   

1. จิราภรณ์ จันทร์จร. การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) [อินเทอร์เน็ต]. [กรุงเทพฯ]: จุฬาลงกรณ์ 
   มหาวิทยาลัย, หอสมุดคณะแพทยศาสตร์; 2554. [เข้าถึงเมื่อ 16 ส.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: http://library.md.chula.ac.th/ 
   guide/vancouver2011.pdf 
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ส านักหอสมุด. การอ้างอิงแบบตัวเลขตามหลักเกณฑ์ Vancouver. ใน: คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์  
   [อินเทอร์เน็ต]. พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพ่ิมเติม). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย, ส านกั; 2556 [เข้าถึงเมื่อ 27 ก.ย. 2563].  
   น. 149-202. เข้าถึงได้จาก: http://www.tep.engr.tu.ac.th/download/150410154559_307chapter4-Vancouver- 
   page149-202.pdf 
3. National Library of Medicine [Internet]. Maryland: The Library; 2020. Samples of formatted references  
   for authors of journal articles; 2018 [cited 2020 Aug 17]; [about 9 screens]. Available from: https://www.nlm. 
   nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 
4. Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed.  
   Wendling DL, editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 -    [updated 2015 Oct 2;  
   cited 2020 Oct 8]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine 
 

 
 

จัดท าโดย อัมพร ขาวบาง 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มกราคม 2564 

http://library.md.chula/
http://www.tep.engr.tu.ac.th/download/150410154559

