
 
      การลงรายการอ้างอิงในโปรแกรม EndNote ตามรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) 
                                                                  สไตล์ที่ใช้: Vancouver-SWUGD-Th และ Vancouver-SWUGD-En                                                                   
                                                                                                           (สไตล์ส ำหรับกำรใช้งำนร่วมกับ iThesis) 

                                ข้อมูลพื้นฐานของการเขียนรายการอ้างอิงตามรูปแบบ Vancouver 
 

1. ชื่อผู้แต่ง: เป็นได้ทั้งผู้เขียน บรรณำธิกำร ผู้รวบรวม หน่วยงำน  
    1.1 ผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ ให้ใช้ช่ือสกุลขึ้นก่อน ตำมด้วยอักษรยอ่ของช่ือต้นและช่ือกลำงโดยไม่ต้องมีเครื่องหมำยใดใดคั่น เช่น Breedlove GK,  
         Schorfheide AM, Harnden P, Joffe JK, Jones WG เปน็ต้น 
    1.2 ผู้แต่งหลำยคนแต่ไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ช่ือของทุกคน กรณีมำกกว่ำ 6 คน ให้ใส่ 6 คนแรกตำมด้วย “และคณะ.” หรือ “et al.” เช่น  
         Mitchell SL, Teno JM, Kiely DK, Shaffer ML, Jones RN, Prigerson HG, et al. เป็นต้น 
2. ชื่อหนังสือ/ชื่อบท/ชื่อบทความที่เป็นภาษาอังกฤษ: ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพำะตัวอักษรแรกของช่ือเท่ำน้ัน หลังจำกนั้นใช้ตัวอักษรเล็กท้ังหมด 
    ยกเว้นช่ือเฉพำะ 
3. ชื่อวารสารที่เป็นภาษาอังกฤษ: กรณีเป็นช่ือสั้นค ำเดียว มักจะไมย่่อช่ือวำรสำร เช่น Headache, Hypertension, Neurology เป็นต้น  
   กรณีเป็นช่ือยำว ต้องใช้ช่ือย่อตำมมำตรฐำนสำกลที่ก ำหนดไว้ใน Index Medicus เช่น BMJ, Int J Psychoanal, J Dent Res เป็นตน้ 
4. เลขหน้า: ใส่เลขหนำ้แรก-หน้ำสุดท้ำย โดยเลขหน้ำสุดท้ำย ให้ใสเ่ฉพำะเลขท่ีไม่ซ้ ำกับเลขหนำ้แรก เช่น 
       หน้ำ 7-29      ให้ใส่ 7-29   หน้ำ 20-29     ให้ใส่  20-9 
       หน้ำ 154-160 ให้ใส่ 154-60              หน้ำ xi-xii       ให้ใส่  xi-xii  (กรณีเป็นเลขโรมัน ไม่ต้องตัดเลขหน้ำท่ีซ้ ำออก) 
5. ประเภท/ระดับปริญญา เช่น วิทยำนิพนธ์ปริญญำวิทยำศำสตรมหำบัณฑติ ปริญญำนิพนธ์ปรญิญำวิศวกรรมศำสตรดุษฎบีัณฑติ  
    dissertation, thesis, Ph.D. เป็นต้น 
6. กรณีเป็นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์: หลังช่ือหนังสือ/ช่ือวำรสำรให้ระบุประเภทของสื่อในวงเล็บเหลี่ยมว่ำ [อินเทอรเ์น็ต] หรือ [Internet]  
หลังปีพิมพ์ให้ระบุวันท่ีเข้ำถึงข้อมลูในวงเล็บเหลี่ยมวำ่ [เข้ำถึงเมื่อ วนั เดือน ปี] หรือ [cited ปี เดือน วัน] และท้ำยรำยกำรอ้ำงอิงให้ระบุแหล่งท่ีมำ
ของข้อมูลว่ำ “เข้ำถึงได้จำก: http://………” หรือ “Available from: http://……….” 
7. ระหว่ำงข้อมูลกำรอ้ำงอิงแต่ละส่วน ให้เว้น 1 วรรค 

 
หลักในการตรวจสอบหรือลงรายการอ้างอิงในโปรแกรม EndNote 

  1. ตรวจสอบควำมถูกต้องหรือลงรำยกำรตำมเขตข้อมูล (Field) ของทรัพยำกรแต่ละประเภท (Reference Type)  
  2. เขตข้อมูล Author 
      2.1 กรณีเป็นคนไทย ให้ใส่เครื่องหมำย , หลังนำมสกุล เช่น นันทชัย ทองแป้น,   
                 กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ ให้ใส่ชื่อต้น ชื่อกลำง (ถ้ำมี) นำมสกุล ตำมล ำดับโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมำย , หลังนำมสกุล 
(กรณีดำวน์โหลดมำจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ไม่ต้องแก้ไขใดใด) 
      2.2 กรณีผู้แต่งมำกกว่ำ 1 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนละบรรทัด โดยกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ 
         2.3 กรณีผู้แต่งมำกกว่ำ 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง 7 คนแรกเท่ำนั้น แล้วโปรแกรมจะแสดงค ำว่ำ “และคณะ.” หรือ “et al.” 
ต่อท้ำยในกำรอ้ำงอิงให้อัตโนมัติ 
            2.4 กรณีผู้แต่งเป็นหน่วยงำน  
                 2.4.1 ใส่เครื่องหมำย , ต่อท้ำยชื่อหน่วยงำน ไม่ว่ำจะเป็นภำษำไทย หรือ ภำษำอังกฤษ  
                 2.4.2 กรณีมีหน่วยงำนใหญ่และหน่วยงำนย่อย หรือมีมำกกว่ำ 1 หน่วยงำน ให้ใส่ชื่อหน่วยงำนคนละบรรทัด โดยให้
หน่วยงำนใหญ่อยู่บรรทัดแรก เช่น 
 

http://………
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         มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะมนุษยศำสตร์. 
        บรรทัดที่ 1 ใส่ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
       บรรทัดที่ 2 ใส่ คณะมนุษยศำสตร์, 
      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 
   กรณเีป็นวำรสำรภำษำอังกฤษ ให้ใส่ชื่อวำรสำรเต็มตำมท่ีปรำกฏ โปรแกรมจะปรับเป็นชื่อย่อตำมมำตรฐำนสำกลที่ก ำหนด
ไว้ใน Index Medicus โดยอัตโนมัติ 
  4. ท้ำยรำยกำรของแต่ละเขตข้อมูล จะต้อง 
     4.1 ไม่มีเครื่องหมำยที่เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบกำรอ้ำงอิง เช่น “,”   “:”  “.” เนื่องจำกโปรแกรมจะแสดงเครื่องหมำย 
ตำมรูปแบบกำรอ้ำงอิงให้อัตโนมัติ  
   4.2 ไม่เว้นวรรค หรือมีพ้ืนที่ว่ำงใดใด เนื่องจำกจะท ำให้กำรแสดงผลกำรอ้ำงอิงผิดเพ้ียน 
 

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

บรรณำนุกรม  สมศักดิ์ นวลแก้ว. เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์. พิมพ์ครั้งท่ี 8. มหำสำรคำม: มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม, 
คณะเภสัชศำสตร์; 2563. 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 

Reference Type (ประเภททรพัยำกร) Book 
Author (ผู้แต่ง) สมศักดิ์ นวลแก้ว,  
Year (ปีพิมพ์) 2563 
Title (ช่ือหนังสือ) เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต ์
Place Published (เมืองที่พิมพ์) มหำสำรคำม 

Publisher (ส ำนักพิมพ์) มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม, คณะเภสัชศำสตร ์

Edition (ครั้งท่ีพิมพ์) 
 

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

Field เพิ่มเติม 
Volume (เล่มที่)  *ระบุเลขเลม่ที่ของหนังสือ ในกรณีที่หนังสือมีมำกกว่ำ 1 เล่ม แต่น ำมำใช้อ้ำงอิงเพียงเล่มใดเล่มหนึ่ง  

เช่น เล่ม 3 หรือ Vol. 3 (ใช้อักษร V ตัวพิมพ์ใหญ่) 
Number of Volumes (จ ำนวนเล่ม) *ระบุจ ำนวนเล่ม ในกรณีที่หนังสือมีมำกกว่ำ 1 เล่มและน ำมำใช้อ้ำงอิงทุกเล่ม เช่น 3 ล หรือ 3 vol  

(ใช้อักษร v ตัวพิมพ์เล็ก) 
Number of Pages (จ ำนวนหน้ำ) *ระบุจ ำนวนหน้ำ ในกรณีที่มีกำรระบุเลม่ที่ของหนังสือ (Volume) เช่น 383 น หรือ 383 p 
Editor (บรรณำธิกำร) *ระบุในกรณมีีบรรณำธิกำร  
Translator (ผู้แปล) *ระบุในกรณมีีผู้แปล  
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 2. Electronic Book = หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์ [เข้ำถึงเม่ือ/cited ปี เดือน วัน]. เข้ำถึง
ได้จำก/Available from: http://…  

บรรณำนุกรม  ฐะณุพงศ์ ศรีกำฬสินธุ์. รำยงำนกำรวิจัย: กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์กำรสอน แบบซ่อมเสริม
รำยวิชำกำรออกแบบสื่อปฏิสมัพันธ์บนเว็บเพจ [อินเทอร์เนต็]. กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ, วิทยำลัยนวตักรรมสื่อสำรสงัคม; 2555 [เข้ำถึงเมื่อ 20 ม.ค. 2564]. เข้ำถึงได้จำก: 
http://thesis.swu.ac.th/swufac/Cosci/Tanupong_S_R416787.pdf 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยำกร) Electronic Book 
Author (ผู้แต่ง) ฐะณุพงศ์ ศรีกำฬสินธุ์, 
Year (ปีพิมพ์) 2555 
Title (ช่ือหนังสือ) รำยงำนกำรวิจยั: กำรพัฒนำบทเรยีนคอมพิวเตอร์กำรสอน แบบซ่อมเสริมรำยวิชำกำรออกแบบสื่อ

ปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ 
Place Published (เมืองที่พิมพ์) กรุงเทพฯ 
Publisher (ส ำนักพิมพ์) มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ, วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม  
Edition (ครั้งท่ีพิมพ์) *ระบุในกรณเีป็นกำรพิมพ์ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป 
Date Accessed (ปี เดือน วันท่ีเข้ำถึง) 
 

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

Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) อินเทอร์เน็ต 
URL (แหล่งของข้อมูล)  เข้าถึงได้จาก: http://thesis.swu.ac.th/swufac/Cosci/Tanupong_S_R416787.pdf 
Field เพิ่มเติม 
Editor (บรรณำธิกำร) *ระบุในกรณมีีบรรณำธิกำร 
Volume (เล่มที่)  *ระบุเลขเลม่ที่ของหนังสือ ในกรณีที่หนังสือมีมำกกว่ำ 1 เล่ม แต่น ำมำใช้อ้ำงอิงเพียงเล่มใดเล่มหนึ่ง  

เช่น เล่ม 3 หรือ Vol. 3 (ใช้อักษร V ตัวพิมพ์ใหญ่) 
Version (ใส่จ ำนวนเล่ม) *ระบุจ ำนวนเล่ม ในกรณีที่หนังสือมีมำกกว่ำ 1 เล่มและน ำมำใช้อ้ำงอิงทุกเล่ม เช่น 3 ล หรือ 3 vol  

(ใช้อักษร v ตัวพิมพ์เล็ก) 
Number of Pages (จ ำนวนหน้ำ) *ระบุจ ำนวนหน้ำ ในกรณีที่มีกำรระบุเลม่ที่ของหนังสือ (Volume) เช่น 383 น หรือ 383 p 
Translated Author (ใส่ผู้แปล) *ระบุในกรณมีีผู้แปล 
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  3. Edited Book = หนังสือที่มีเฉพาะบรรณาธิการ (ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์)  

    3.1 หนังสือที่มีเฉพาะบรรณาธิการฉบับพิมพ์ 
ชื่อบรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร/editor/editors. ชื่อหนังสอื. ครั้งที่พิมพ์. สถำนที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์.  

บรรณำนุกรม  ชนิกำ ตู้จินดำ, สรุิยเดว ทรีปำตี, ปิยะดำ ประเสริฐสม, บรรณำธิกำร. เลี้ยงลูกอย่ำงไร ห่ำงไกลโรคอ้วน. 
กรุงเทพฯ: รักลูกแฟมมิลี่กรุ๊ป; 2547. 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยำกร) Edited Book 
Editor (บรรณำธิกำร) ชนิกำ ตู้จินดำ, 

สุริยเดว ทรีปำตี, 
ปิยะดำ ประเสริฐสม, 

Year (ปีพิมพ์) 2547 
Title (ช่ือหนังสือ) เลี้ยงลูกอยำ่งไร ห่ำงไกลโรคอ้วน 
Place Published (เมืองที่พิมพ์) กรุงเทพฯ 

Publisher (ส ำนักพิมพ์) รักลูกแฟมมลิี่กรุ๊ป 

Edition (ครั้งท่ีพิมพ์) *ระบุในกรณเีป็นกำรพิมพ์ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป 
Field เพิ่มเติม 
Volume (เล่มที่)  *ระบุเลขเลม่ที่ของหนังสือ ในกรณีที่หนังสือมีมำกกว่ำ 1 เล่ม แต่น ำมำใช้อ้ำงอิงเพียงเล่มใดเล่มหนึ่ง  

เช่น เล่ม 3 หรือ Vol. 3 (ใช้อักษร V ตัวพิมพ์ใหญ่) 
Number of Volumes (จ ำนวนเล่ม) *ระบุจ ำนวนเล่ม ในกรณีที่หนังสือมีมำกกว่ำ 1 เล่มและน ำมำใช้อ้ำงอิงทุกเล่ม เช่น 3 ล หรือ 3 vol  

(ใช้อักษร v ตัวพิมพ์เล็ก) 
Number of Pages (จ ำนวนหน้ำ) *ระบุจ ำนวนหน้ำ ในกรณีที่มีกำรระบุเลม่ที่ของหนังสือ (Volume) เช่น 383 น หรือ 383 p 
Translator (ผู้แปล) *ระบุในกรณมีีผู้แปล 

 
  3.2 หนังสือที่มีเฉพาะบรรณาธิการอิเล็กทรอนิกส์  
ชื่อบรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร/editor/editors. ชื่อหนังสอื [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ครั้งที่พิมพ์. สถำนที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์;  
ปีพิมพ์ [เข้ำถึงเม่ือ/cited ปี เดือน วัน]. เข้ำถึงได้จำก/Available from: http://…  

บรรณำนุกรม  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. 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยำกร) Edited Book 
Editor (บรรณำธิกำร) Kathleen M. Foley 

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

Publisher (ส ำนักพิมพ์) National Academy Press 

Edition (ครั้งท่ีพิมพ์) *ระบุในกรณเีป็นกำรพิมพ์ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป 
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Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) Internet 

URL (แหล่งของข้อมูล)   Available from: https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-
cancer 

Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้ำถึง) 
 

cited 2002 Jul 9 
*กรณีเป็นภำษำไทยให้ใส่ วัน เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 

Field เพิ่มเติม 

Volume (เล่มที่)  *ระบุเลขเลม่ที่ของหนังสือ ในกรณีที่หนังสือมีมำกกว่ำ 1 เล่ม แต่น ำมำใช้อ้ำงอิงเพียงเล่มใดเล่มหนึ่ง  
เช่น เล่ม 3 หรือ Vol. 3 (ใช้อักษร V ตัวพิมพ์ใหญ่) 

Number of Volumes (จ ำนวนเล่ม) *ระบุจ ำนวนเล่ม ในกรณีที่หนังสือมีมำกกว่ำ 1 เล่มและน ำมำใช้อ้ำงอิงทุกเล่ม เช่น 3 ล หรือ 3 vol  
(ใช้อักษร v ตัวพิมพ์เล็ก) 

Number of Pages (จ ำนวนหน้ำ) *ระบุจ ำนวนหน้ำ ในกรณีที่มีกำรระบุเลม่ที่ของหนังสือ (Volume) เช่น 383 น หรือ 383 p 
Translator (ผู้แปล) *ระบุในกรณมีีผู้แปล 

 

 4. Book Section = หนงัสือรวมบทความ (ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์)  
   4.1 หนังสือรวมบทความฉบับพิมพ์   
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบท. ใน/In: ชื่อบรรณำธิกำร,บรรณำธิกำร/editor/editors. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์. 
น./p. หน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย.  

บรรณำนุกรม  เกรียงศักดิ์ จรีะแพทย์. กำรใหส้ำรน้ ำและเกลือแร่. ใน: มนตรี ตู้จินดำ, วินัย สุวัตถี, อรณุ วงษ์จิรำษฎร,์ 
ประอร ชวลิตธ ำรง, พิภพ จิรภญิโญ, บรรณำธิกำร. กุมำรศำสตร์. พมิพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว
กำรพิมพ;์ 2540. น. 427-78. 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 

Reference Type (ประเภททรพัยำกร) Book Section 
Author (ผู้แต่ง) เกรียงศักดิ์ จรีะแพทย์, 
Year (ปีพิมพ์) 2540 
Title (ช่ือบท) กำรให้สำรน้ ำและเกลือแร่. ใน: 

Editor (บรรณำธิกำร) มนตรี ตูจ้ินดำ, 
วินัย สุวัตถ,ี 
อรุณ วงษ์จิรำษฎร์, 
ประอร ชวลิตธ ำรง, 
พิภพ จิรภิญโญ,     

Book Title (ช่ือหนังสือ) กุมำรศำสตร ์
Place Published (เมืองที่พิมพ์) กรุงเทพฯ 
Publisher (ส ำนักพิมพ์) เรือนแก้วกำรพิมพ ์

Pages (เลขหน้ำ) 
 

น. 427-78 
*เลขหน้ำสดุท้ำยให้ใสเ่ฉพำะเลขท่ีไม่ซ้ ำกับเลขหน้ำแรก 

Edition (ครั้งท่ีพิมพ์) พิมพ์ครั้งท่ี 2 
*กรณีเป็นภำษำอังกฤษให้พิมพ์ว่ำ “2nd ed” โดย nd, rd, th หลังตัวเลข ไม่ต้องพิมพ์เป็นตัวอักษรยก 

 

https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-cancer
https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-cancer
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Field เพิ่มเติม 
Volume (เล่มที่)  *ระบุเลขเลม่ที่ของหนังสือ ในกรณีที่หนังสือมีมำกกว่ำ 1 เล่ม แต่น ำมำใช้อ้ำงอิงเพียงเล่มใดเล่มหนึ่ง  

เช่น เล่ม 3 หรือ Vol. 3 (ใช้อักษร V ตัวพิมพ์ใหญ่) 
Translator (ผู้แปล) *ระบุในกรณมีีผู้แปล 

 
   4.2 หนังสือรวมบทความอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบท. ใน/In: ชื่อบรรณำธิกำร,บรรณำธิกำร/editor/editors. ชื่อหนังสือ [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ครั้งที่พิมพ์.  
เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์ [เข้ำถึงเม่ือ/cited ปี เดือน วัน]. น./p. หน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย. เข้ำถึงได้จำก/Available from: 
http://… 

บรรณำนุกรม  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 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 

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

Anne Kallioniemi 
Jeffrey M. Trent 

Year (ปีพิมพ์) 2002 
Title (ช่ือบท) Chromosome alterations in human solid tumors. In: 
Editor (บรรณำธิกำร) Bert Vogelstein 

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

Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) Internet         

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

Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้ำถึง) 
 

cited 2020 Sep 13 
*กรณีเป็นภำษำไทยให้ใส่ วัน เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 

 
 
 
 
 

https://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=cbc57
https://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=cbc57
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Field เพิ่มเติม 
Volume (เล่มที่)  *ระบุเลขเลม่ที่ของหนังสือ ในกรณีที่หนังสือมีมำกกว่ำ 1 เล่ม แต่น ำมำใช้อ้ำงอิงเพียงเล่มใดเล่มหนึ่ง  

เช่น เล่ม 3 หรือ Vol. 3 (ใช้อักษร V ตัวพิมพ์ใหญ่) 
Translator (ผู้แปล) *ระบุในกรณมีีผู้แปล 

*เป็น URL ที่สมมุติขึ้นเพื่อควำมสมบูรณ์ของตัวอย่ำง 
 

  5. Journal Article = บทความวารสารฉบับพิมพ์ 
   5.1 วารสารที่ใช้เลขหน้าต่อเนื่องกันทั้งปี 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทควำม. ชื่อวำรสำร. ปีพิมพ์;เล่มที:่เลขหน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย. 
   5.2 วารสารที่ไม่ได้ใช้เลขหน้าต่อเนื่องกันทั้งปี 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทควำม. ชื่อวำรสำร. ปีพิมพ์ เดือน วันที่พิมพ์;เล่มที(่ฉบับที่):เลขหน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย. 

บรรณำนุกรม  สุรเกยีรติ อำชำนำนุภำพ. เจ็บคอขออย่ำกินยำฆ่ำเชื้อ/ยำแก้อักเสบ. หมอชำวบ้ำน. ก.พ. 2563;41(490): 
22-7.   

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยำกร) Journal Article 

Author (ผู้แต่ง) สุรเกยีรติ อำชำนำนุภำพ, 
Year (ปีพิมพ์)  
*เพิ่มเดือนและวันท่ี (ถ้ำมี) ในกรณีที่เป็น
วำรสำรที่ไมไ่ด้ใช้เลขหน้ำต่อเนื่องกันท้ังปี 

ก.พ. 2563 
กรณีเป็นวำรสำรภำษำไทย ใส่ วัน(ถ้ำมี) เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 
กรณีเป็นวำรสำรภำษำอังกฤษ ใส่ ปี เดือน วัน (ถ้ำมี) (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 

Title (ช่ือบทควำม) เจ็บคอขออย่ำกินยำฆ่ำเชื้อ/ยำแกอ้ักเสบ 
Journal (ช่ือวำรสำร) หมอชำวบ้ำน                                    
Volume (เล่มที่) 41 

Issue (ฉบับท่ี) 490 
Pages (เลขหน้ำ) 
 

22-7 
*เลขหน้ำสดุท้ำยให้ใสเ่ฉพำะเลขท่ีไม่ซ้ ำกับเลขหน้ำแรก 

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

*ระบุในกรณเีป็นบทควำมวำรสำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ก่อนรูปแบบฉบับพิมพ์ 
กรณีเป็นวำรสำรภำษำไทยให้พิมพค์ ำว่ำ “สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์” ตำมด้วย วัน(ถ้ำมี) เดือน ปี  
     (ใช้อักษรย่อเดือน) 
กรณีเป็นวำรสำรภำษำอังกฤษให้พิมพค์ ำว่ำ “Epub” ปี เดือน วัน (ถ้ำมี) (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน 
    เช่น Jan Jun Aug) 
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  6. Electronic Article = บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   6.1 วารสารที่ใช้เลขหน้าต่อเนื่องกันทั้งปี 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทควำม. ชื่อวำรสำร [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ปีพิมพ์ [เข้ำถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน];เล่มที:่เลขหน้ำแรก-หน้ำ
สุดท้ำย. เข้ำถึงได้จำก/Available from: http://… 
   6.2 วารสารที่ไม่ได้ใช้เลขหน้าต่อเนื่องกันทั้งปี 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทควำม. ชื่อวำรสำร [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ปีพิมพ์ เดือน วันที่พิมพ์ [เข้ำถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน];เล่มที(่ฉบับที่):
เลขหน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย. เข้ำถึงได้จำก/Available from: http://… 

บรรณำนุกรม  นำตยำ อังคนำวิน. ผลของกำรใช้สตีเวียและมอลทิทอลต่อสมบตัิทำงเคมี-กำยภำพกำรทดสอบประสำท
สัมผสัคณุค่ำทำงโภชนำกำรและฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระของเชอร์เบทหม่อน. วำรสำรมหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ (สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) [อินเทอร์เนต็]. ก.ค.-ธ.ค. 2562 [เข้ำถึงเมื่อ 16 
ส.ค. 2563];11(22):78-90. เข้ำถึงได้จำก:http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal 
/article/view/12118/10268 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยำกร) Electronic Article 

Author (ผู้แต่ง) นำตยำ อังคนำวิน, 
Year (ปีพิมพ์)  
*เพิ่มเดือนและวันท่ี (ถ้ำมี) ในกรณีที่เป็น
วำรสำรที่ไมไ่ด้ใช้เลขหน้ำต่อเนื่องกันท้ังปี 

ก.ค.-ธ.ค. 2562 
กรณีเป็นวำรสำรภำษำไทย ใส่ วัน(ถ้ำมี) เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 
กรณีเป็นวำรสำรภำษำอังกฤษ ใส่ ปี เดือน วัน (ถ้ำมี) (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 

Title (ช่ือบทควำม) ผลของกำรใช้สตเีวียและมอลทิทอลต่อสมบัติทำงเคมี-กำยภำพกำรทดสอบประสำทสัมผัสคณุค่ำทำง
โภชนำกำรและฤทธ์ิต้ำนอนุมลูอิสระของเชอร์เบทหม่อน 

Periodical Title (ช่ือวำรสำร) วำรสำรมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 
Volume (ปีท่ี) 11 

Issue (ฉบับท่ี) 22 
Pages (เลขหน้ำ) 78-90 
Date Accessed (ปี เดือน วันท่ีเข้ำถึง) 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/12118/10268


9 

 

   7. Thesis = ปริญญานิพนธ์ (ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์)  
    7.1 ปริญญานิพนธ์ฉบับพิมพ์ 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญำ]. เมืองที่พิมพ์: มหำวิทยำลัย; ปีที่รับปริญญำ. 

บรรณำนุกรม  สุวลักษณ์ หนูสัมฤทธ์ิ. กำรศึกษำและพัฒนำพิพิธภัณฑ์ยำหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์ [ปรญิญำ
นิพนธ์ปริญญำศลิปศำสตรมหำบณัฑิต]. กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ; 2561.  

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยำกร) Thesis 
Author (ผู้แต่ง) สุวลักษณ์ หนูสัมฤทธ์ิ, 
Year (ปีท่ีรับปริญญำ) 2561 
Title (ช่ือเรื่อง) กำรศึกษำและพัฒนำพิพิธภัณฑย์ำหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจภุณัฑ ์
Place Published (เมืองที่พิมพ์) กรุงเทพฯ 
University (มหำวิทยำลยั) มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
Thesis Type  
(ประเภท/ระดับปรญิญำนิพนธ์) 

ปริญญำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรมหำบณัฑิต 

 
   7.2 ปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์   
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [อินเทอร์เน็ต/Internet] [ประเภท/ระดับปริญญำ]. เมืองที่พิมพ์: มหำวิทยำลัย; ปีที่รับปริญญำ [เข้ำถึงเม่ือ/cited 
ปี เดือน วัน]. เข้ำถึงได้จำก/Available from: http://… 

บรรณำนุกรม  สุวลักษณ์ หนูสัมฤทธ์ิ. กำรศึกษำและพัฒนำพิพิธภัณฑ์ยำหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์ 
[อินเทอร์เน็ต] [ปริญญำนิพนธ์ปรญิญำศลิปศำสตรมหำบณัฑิต]. กรงุเทพฯ: มหำวิทยำลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ; 2561 [เข้ำถึงเมื่อ 16 ส.ค. 2563]. เข้ำถึงได้จำก: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/ 
bitstream/123456789/158/1/gs581130358.pdf 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยำกร) Thesis 
Author (ผู้แต่ง) สุวลักษณ์ หนูสัมฤทธ์ิ, 
Year (ปีท่ีรับปริญญำ) 2561 
Title (ช่ือเรื่อง) กำรศึกษำและพัฒนำพิพิธภัณฑย์ำหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจภุณัฑ ์
Place Published (เมืองที่พิมพ์) กรุงเทพฯ 
University (มหำวิทยำลยั) มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
Thesis Type (ประเภท/ระดับปริญญำนิพนธ์) ปริญญำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรมหำบณัฑิต 
Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) อินเทอร์เน็ต 
URL (แหล่งของข้อมูล) เข้าถึงได้จาก: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/158/ 

1/gs581130358.pdf 
Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้ำถึง) 
 

เข้าถึงเมื่อ 16 ส.ค. 2563 
*กรณีเป็นภำษำอังกฤษใหใ้ส่ ปี เดอืน วัน (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 
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   8. Conference Proceeding = หนังสือประกอบการประชุม/รายงานการประชุม (ทั้งฉบับพิมพ์และ

อิเล็กทรอนิกส์) 
   8.1 หนังสือประกอบการประชุม/รายงานการประชุมฉบับพิมพ์ 
ชื่อบรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร/editor/editors. ชื่อเรื่อง. ชื่อกำรประชุม; ปี เดือน วันที่ประชุม; สถำนที่จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์: 
ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์. 
  8.2 หนังสือประกอบการประชุม/รายงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อบรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร/editor/editors. ชื่อเรื่อง [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ชื่อกำรประชุม; ปี เดือน วันที่ประชุม; สถำนที่
จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์  [เข้ำถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน]. เข้ำถึงได้จำก/Available from: http://… 

บรรณำนุกรม  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. 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยำกร) Conference Proceeding 
Year of Conference (ปีท่ีจัดประชุม) 
* ให้ระบุเดือนและวันท่ีด้วย (ถ้ำมี)  

2001 Sep 13-15 
กรณีเป็นภำษำไทย ใส่ วัน (ถ้ำมี) เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 
กรณีเป็นภำษำอังกฤษ ใส่ ปี เดือน วัน (ถ้ำมี) (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 

Title (ช่ือเรื่อง) Germ cell tumours V 
Editor (บรรณำธิกำร) Patricia Harnden 

Jonathan K. Joffe 
William G. Jones 

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

Conference Location  
(สถำนท่ีจัดประชุม) 

Leeds, UK 

Publisher (ส ำนักพิมพ)์ Springer 

Place Published (เมืองทีพ่ิมพ์) New York 

Year Published (ปีทีพ่ิมพ์) 2002 

Field เพิ่มเติม 
Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุค ำว่ำ “อินเทอร์เน็ต” หรือ “Internet”  
URL (แหล่งของข้อมูล) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุค ำว่ำ “เข้ำถึงได้จำก:” หรือ “Available from:” ตำมด้วย URL 
Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้ำถึง) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุค ำว่ำ “เข้ำถึงเมื่อ” ตำมด้วยวัน เดอืน ป ีหรือ “cited” ตำมด้วย 

ปี เดือน วัน 
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  9. Conference Paper = บทความที่น าเสนอในการประชุม (ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์) 

  9.1 บทความที่น าเสนอในการประชุมฉบับพิมพ์ 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทควำม. ใน/In: ชื่อบรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร/editor/editors. ชื่อเรื่อง. ชื่อกำรประชุม; ปี เดือน วันที่ประชุม; 
สถำนที่จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์. น./p. หน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย. 
  9.2 บทความที่น าเสนอในการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทควำม. ใน/In: ชื่อบรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร/editor/editors. ชื่อเรื่อง [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ชื่อกำรประชุม;  
ปี เดือน วันที่ประชุม; สถำนที่จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์ [เข้ำถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน]. น./p. หน้ำแรก-หน้ำ
สุดท้ำยของบทควำม. เข้ำถึงได้จำก/Available from: http://… 

บรรณำนุกรม  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. 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยำกร) Conference Paper 
Author (ผู้แต่ง) S. Christensen 

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

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

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

Kinsdale 

Publisher (ส ำนักพิมพ)์ Springer 

Session (ช่ือบทควำม) An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic programming. In: 
Pages (เลขหน้ำ) p. 182-91     

*เลขหน้ำสดุท้ำยให้ใสเ่ฉพำะเลขท่ีไม่ซ้ ำกับเลขหน้ำแรก 
Date (ปีท่ีจัดประชุม) 
 

2002 Apr 3-5 
*กรณีเป็นภำษำไทย ใส่ วัน (ถ้ำมี) เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 
กรณีเป็นภำษำอังกฤษ ใส่ ปี เดือน วัน (ถ้ำมี) (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Jan Jun Aug) 

Place Published (เมืองทีพ่ิมพ์) Berlin 

  
 
 
 

http://………
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Field เพิ่มเติม 
Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุค ำว่ำ “อินเทอร์เน็ต” หรือ “Internet”  
URL (แหล่งของข้อมูล) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุค ำว่ำ “เข้ำถึงได้จำก:” หรือ “Available from:” ตำมด้วย URL 
Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้ำถึง) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุค ำว่ำ “เข้ำถึงเมื่อ” ตำมด้วยวัน เดอืน ป ีหรือ “cited” ตำมด้วย 

ปี เดือน วัน 

 

  10. Patent = สิทธิบตัร (ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์) 

   10.1 สิทธิบัตรฉบับพิมพ์ 
ชื่อผู้ประดิษฐ์, ผู้ประดิษฐ์/inventor/inventors; ชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร, ผู้ขอรับสิทธิบัตร/assignee. ชื่อสิ่งประดิษฐ์. ประเทศที่ออก
สิทธิบัตร สิทธิบัตร/patent รหัสประเทศ หมำยเลขสิทธิบัตร. ปี เดือน วันที่จดสิทธิบัตร. 
   10.2 สิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อผู้ประดิษฐ์, ผู้ประดิษฐ์/inventor/inventors; ชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร, ผู้ขอรับสิทธิบัตร/assignee. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ [อินเทอร์เน็ต/ 
Internet]. ประเทศท่ีออกสิทธิบัตร สิทธิบัตร/patent รหัสประเทศ หมำยเลขสิทธิบัตร. ปี เดือน วันที่จดสิทธิบัตร [เข้ำถึงเมื่อ/ 
cited ปี เดือน วัน]. เข้ำถึงได้จำก/Available from: http://… 

บรรณำนุกรม 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. 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยำกร) Patent 
Inventor (ผู้ประดิษฐ)์ A C Pagedas 

Year (ปี เดือน วันที่จดสิทธิบตัร) 
 

2002 Aug 1 
*กรณีเป็นภำษำไทย ใส่ วัน (ถ้ำมี) 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 (หมำยเลขสิทธิบัตร) US 20020103498 

Field เพิ่มเติม 
Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุค ำว่ำ “อินเทอร์เน็ต” หรือ “Internet”  
URL (แหล่งของข้อมูล) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุค ำว่ำ “เข้ำถึงได้จำก:” หรือ “Available from:” ตำมด้วย URL 
Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้ำถึง) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุค ำว่ำ “เข้ำถึงเมื่อ” ตำมด้วยวัน เดอืน ป ีหรือ “cited” ตำมด้วย 

ปี เดือน วัน 

 
 
 
 
 

http://………
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 11. Dictionary = พจนานุกรม (ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์) 

  11.1 พจนานุกรมฉบับพิมพ์ 
ชื่อพจนำนุกรม. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์. ค ำศัพท;์ น./p. เลขหน้ำที่ปรำกฏค ำศัพท์. 
    11.2 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อพจนำนุกรม [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์ [เข้ำถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน]. ค ำศัพท;์  
น./p. เลขหน้ำที่ปรำกฏค ำศัพท์. เข้ำถึงได้จำก/Available from: http://… 

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

Filamin; p. 89. 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยำกร) Dictionary 
Year (ปีพิมพ์) 2000 
Title (ค ำศัพท์) Filamin 
Dictionary Title (ช่ือพจนำนุกรม) Dorland’s illustrated medical dictionary 

Place Published (เมืองที่พิมพ์) Philadelphia 

Publisher (ส ำนักพิมพ)์ W.B. Sounders 

Pages (เลขหน้ำ) p. 89 

Edition (ครั้งท่ีพิมพ์) 29th ed 

Field เพิ่มเติม 
Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุค ำว่ำ “อินเทอร์เน็ต” หรือ “Internet”  
URL (แหล่งของข้อมูล) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุค ำว่ำ “เข้ำถึงได้จำก:” หรือ “Available from:” ตำมด้วย URL 
Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้ำถึง) *กรณีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหร้ะบุค ำว่ำ “เข้ำถึงเมื่อ” ตำมด้วยวัน เดอืน ป ีหรือ “cited” ตำมด้วย 

ปี เดือน วัน 

 
   12. Web Page = เว็บไซต์  
   12.1 อ้างอิงทั้งเว็บไซต์ 
ชื่อเจ้ำของเว็บไซต์. ชื่อเว็บไซต์ [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ชือ่บรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร/editor/editors (ถ้ำมี). เมืองที่พิมพ์: 
ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์ [ปรับปรุงเมื่อ/updated ปี เดือน วัน; เข้ำถึงเมื่อ วัน เดือน ปี/cited ปี เดือน วัน]. เข้ำถึงได้จำก/Available 
from: http://… 

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

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยำกร) Web Page 
Author (เจ้ำของเว็บไซต์) - 

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

http://………


14 

 

Place Published (เมืองที่หน่วยงำน 
หรือผู้รบัผิดชอบเว็บไซต์อยู่) 

Chicago 

Publisher (หน่วยงำนหรือผู้รับผดิชอบ
เว็บไซต์) 

Academy of Nutrition and Dietetics 

Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้ำถึง) 
 

cited 2016 Dec 27 
*กรณีเป็นภำษำไทย ใส่ วัน เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 

Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) Internet 
URL (แหล่งของข้อมูล) Available from: https://www.eatright.org/ 
Field เพิ่มเติม 
Series Editor (บรรณำธิกำร) *ระบุในกรณีทีม่ีบรรณำธิกำร 
Last Update Date (ปี เดือน วันที่มีกำร
ปรับปรุงข้อมูลล่ำสุด) 
 

*ระบุปี เดือน วัน กรณีมีกำรแจ้งปรับปรุงข้อมูลล่ำสุด 
กรณีเป็นภำษำไทยให้พิมพ์ค ำว่ำ “ปรับปรุงเมื่อ” ตำมด้วยวัน เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 
กรณีเป็นภำษำอังกฤษให้พิมพ์ค ำว่ำ “updated” ตำมด้วยปี เดือน วัน (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน 
เช่น Jan Jun Aug) 

  
    12.2 อ้างอิงบางส่วนของเว็บไซต์ 
ชื่อเว็บไซต์ [อินเทอร์เน็ต/Internet]. เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์. ชื่อเรื่องที่น ำมำอ้ำง; ปีพิมพ์ของเรื่องที่น ำมำอ้ำง [ปรับปรุง
เมื่อ/updated ปี เดือน วัน; เข้ำถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน]; [ประมำณ...น./about …screens/p.]. เข้ำถึงได้จำก/Available from: 
http://… 

บรรณำนุกรม  ส ำนักงำนประกันสังคม [อินเทอรเ์น็ต]. นนทบุรี: ส ำนักงำน; c2017. กรณีเสียชีวิต; 2563 [เข้ำถึง 
เมื่อ 12 ต.ค. 2563]; [ประมำณ 1 น.]. เข้ำถึงได้จำก https://www.sso.go.th/wpr/main/service/ 
กองทุนประกันสังคม_detail_detail_1_125_693/231_231 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยำกร) Web Page 
Year (ปีพิมพ์) c2017 

Title (ช่ือเว็บไซต์) ส ำนักงำนประกันสังคม 
Series Title (ช่ือเรื่องที่น ำมำอ้ำง) กรณีเสียชีวิต 
Place Published (เมืองที่หน่วยงำนหรือ
ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์อยู่) 

นนทบุรี 

Publisher (หน่วยงำนหรือผู้รับผดิชอบ
เว็บไซต์) 

ส ำนักงำน 

Access Year 
(ปีพิมพ์ของเรื่องที่น ำมำอ้ำง) 

2563 

Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้ำถึง) 
 

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

Description (จ ำนวนหน้ำท่ีใช้อ้ำงอิง) ประมำณ 1 น. 
*กรณีเป็นภำษำอังกฤษให้พิมพ์ว่ำ “about 1 screen” หรือ “about 1 p.” 

Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) อินเทอร์เน็ต 

https://www.eatright.org/
http://………
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URL (แหล่งของข้อมูล) เข้าถึงได้จาก: https://www.sso.go.th/wpr/main/service/กองทุนประกันสังคม_detail_detail_1 
_125_693/231_231 

Field เพิ่มเติม 
Series Editor (บรรณำธิกำร) *ระบุในกรณีทีม่ีบรรณำธิกำร 
Last Update Date (ปี เดือน วันที่มีกำร
ปรับปรุงข้อมูลล่ำสุด) 
 

*ระบุปี เดือน วัน กรณีมีกำรแจ้งปรับปรุงข้อมูลล่ำสุด 
กรณีเป็นภำษำไทยให้พิมพ์ค ำว่ำ “ปรับปรุงเมื่อ” ตำมด้วยวัน เดือน ปี (ใช้อักษรย่อเดือน) 
กรณีเป็นภำษำอังกฤษให้พิมพ์ค ำว่ำ “updated” ตำมด้วยปี เดือน วัน (ใช้อักษร 3 ตัวแรกของเดือน 
เช่น Jan Jun Aug) 

 

 14. Blog = บล็อก 

   14.1 อ้างอิงท้ังบล็อก 
ชื่อเจ้ำของบล็อก. ชื่อบล็อก [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ชื่อบรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร/editor/editors (ถ้ำมี). เมืองที่พิมพ์: 
ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์ -   [เข้ำถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน]. เข้ำถึงได้จำก/Available from: http://… 

บรรณำนุกรม  มหำวิทยำลยัศิลปำกร, หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์. บล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หอสมุดพระรำชวัง
สนำมจันทร.์ [อินเทอร์เน็ต]. นครปฐม: มหำวิทยำลัย, หอสมุด; c2019 -   [เข้ำถึงเมื่อ 14 ต.ค. 2563]. 
เข้ำถึงได้จำก http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/ 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยำกร) Blog  
Author (เจ้ำของบล็อก) มหำวิทยำลยัศิลปำกร, 

หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์, 
Year (ปีพิมพ์) c2019 -     

*กรณีเป็นบล็อกเปิด ให้ใส่ปเีริม่ตน้ - เว้น 3 วรรค 
กรณีเป็นบล็อกปิด ให้ใส่ปเีริ่มต้น - ปีสิ้นสุด 

Title of WebLog (ช่ือบล็อก) บล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หอสมดุพระรำชวังสนำมจันทร์ 
Place Published (เมืองที่หน่วยงำนหรือ
ผู้รับผิดชอบบล็อกตั้งอยู่) 

นครปฐม 

Publisher  
(หน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบบล็อก) 

มหำวิทยำลยั, หอสมดุ 

Notes (ใส่ประเภทของสื่อ) อินเทอร์เน็ต 
URL (แหล่งของข้อมูล) เข้าถึงได้จาก: http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/ 
Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้ำถึง) 
 

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

Field เพิ่มเติม 
Editor (บรรณำธิกำร) *ระบุในกรณีทีม่ีบรรณำธิกำร 

 
 
 
 

https://www.sso.go.th/wpr/main/service/กองทุนประกันสังคม_detail_detail_1
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  14.2 อ้างอิงบางส่วนของบล็อก 
ชื่อผู้แต่งเรื่องที่น ำมำอ้ำง. ชื่อเรื่องที่น ำมำอ้ำง. ปีพิมพ์ของเรื่องที่น ำมำอ้ำง. ใน/In: ชื่อบล็อก [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ชื่อ
บรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร/editor/editors (ถ้ำมี). เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์ของบล็อก -    [เข้ำถึงเมื่อ/cited ปี เดือน 
วัน]. [ประมำณ...น./about …screens/p.]. เข้ำถึงได้จำก/Available from: http://… 

บรรณำนุกรม  Panida Jamoosri. สุขภำพดีไม่มขีำย. 2019. ใน: บล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หอสมดุพระรำชวังสนำม
จันทร์ [อินเทอร์เน็ต]. นครปฐม: มหำวิทยำลัยศลิปำกร, หอสมดุพระรำชวังสนำมจันทร์; c2019 -    
[เข้ำถึงเมื่อ 14 ต.ค. 2563]. [ประมำณ 1 น.]. เข้ำถึงไดจ้ำก http://www.snc.lib.su.ac.th/ 
kmblog/?p=33 

กำรลงรำยกำรในโปรแกรม EndNote 
Reference Type (ประเภททรพัยำกร) Blog 
Author (ผู้แต่งเรื่องที่น ำมำอ้ำง) Panida Jamoosri, 

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

Title of Entry (ช่ือเรื่องที่น ำมำอ้ำง) สุขภำพดไีม่มีขำย 
Title of WebLog (ช่ือบล็อก) ใน: บล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์ 
Place Published (เมืองที่หน่วยงำนหรือ
ผู้รับผิดชอบบล็อกตั้งอยู่) 

นครปฐม 

Publisher  
(หน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบบล็อก) 

มหำวิทยำลยัศิลปำกร, หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร ์

Date (ปีพิมพ์ของเรื่องที่น ำมำอ้ำง) 2019 
Description (จ ำนวนหน้ำของเรื่องที่
น ำมำอ้ำง) 

ประมำณ 1 น. 
*กรณีเป็นภำษำอังกฤษให้พิมพ์ว่ำ “about 1 screen” หรือ “about 1 p.” 

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

Access Date (ปี เดือน วันท่ีเข้ำถึง) 
 

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

Field เพิ่มเติม 
Editor (บรรณำธิกำร) *ระบุในกรณีทีม่ีบรรณำธิกำร 
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                                                            รายการอ้างอิง 

   

1. จิรำภรณ์ จันทร์จร. กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) [อินเทอร์เน็ต]. [กรุงเทพฯ]: จุฬำลงกรณ์ 
   มหำวิทยำลัย, หอสมุดคณะแพทยศำสตร์; 2554. [เข้ำถึงเมื่อ 16 ส.ค. 2563]. เข้ำถึงได้จำก: http://library.md.chula.ac.th/ 
   guide/vancouver2011.pdf 
2. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, ส ำนักหอสมุด. กำรอ้ำงอิงแบบตัวเลขตำมหลักเกณฑ์ Vancouver. ใน: คู่มือกำรพิมพ์วิทยำนิพนธ์  
   [อินเทอร์เน็ต]. พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพ่ิมเติม). กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัย, ส ำนัก; 2556 [เข้ำถึงเมื่อ 27 ก.ย. 2563].  
   น. 149-202. เข้ำถึงได้จำก: 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 
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