ř
คําแนะนําการเขียนเอกสารอ้างอิ ง และบรรณานุกรม
ในการเขียนบทความ สารคดี หรือรายงานผลงานวิจยั จําเป็ นต้องมีรายชื!อเอกสารทีน! ําข้อมูล
มาใช้อา้ งอิงหรือใช้ประกอบการเขียนแนบท้าย เพื!อเป็ นหลักฐานแสดงว่าบทความหรือรายงานนัน( มี
เหตุผล สาระทีเ! ชื!อถือได้ และเอกสารทีน! ํามาอ้างจะต้องให้ขอ้ มูล รายละเอียดชัดเจนเพียงพอที!
ผูส้ นใจในบทความ หรือรายงานนัน( สามารถติดตามค้นหาข้อมูลทีอ! า้ งถึงหรือเกีย! วข้องได้ถูกต้อง
คําแนะนํานี(เขียนขึน( เพื!อใช้เป็ นแนวทางสําหรับผูท้ ม!ี คี วามจําเป็ นต้องเขียนรายงานผลวิจยั
บทความวิจยั หรือบทความทางวิชาการ ลงในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รวมทัง( การนําเสนอผลงานในทีป! ระชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ให้ถอื ปฏิบตั เิ ป็ นรูปแบบ
เดียวกัน
ก่อนอื!นต้องทําความเข้าใจความแตกต่างระหว่างเอกสารอ้างอิง และบรรณานุ กรมก่อน
กล่าวคือ ถ้าเป็ นเอกสารทีม! กี ารนํ าข้อมูลมาอ้างอิงในเนื(อเรือ! งของบทความหรือรายงาน จะเรียกว่า
เอกสารอ้างอิง ซึง! ภาษาอังกฤษใช้ References, Literature Cited, หรือ Reference Cited ใน
ปั จจุบนั มักใช้คําว่า References แต่ถา้ เป็ นเอกสารทีม! เี นื(อหาเกีย! วข้องกับเรือ! งราวทีเ! ขียน แต่มไิ ด้ม ี
การนํ าข้อมูลมาอ้างถึงโดยตรงจะเรียกว่า บรรณานุกรม หรือ Bibliography บทความใดทีม! ที งั (
เอกสารอ้างอิงและบรรณานุ กรม จะต้องจัดทํารายการแยกกันไว้ทา้ ยเรือ! ง มีการอ้างอิงอีกลักษณะ
หนึ!งทีใ! ช้กนั บ้างได้แก่เชิงอรรถ เป็ นการนํ าข้อมูลวางไว้ส่วนล่างของแต่ละหน้าโดยมีเครือ! งหมาย
หรือเลขลําดับทีก! ํากับ เชิงอรรถมักจะใช้กบั บทความด้านมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างไรก็
ตามปั จจุบนั นิยมใช้กนั น้อยมาก
การจัดทํารายชื!อเอกสารอ้างอิงท้ายเรือ! งมีหลายรูปแบบ ส่วนจะเลือกใช้แบบใดขึน( อยูก่ บั
ข้อกําหนดของสถาบันการศึกษา หรือวารสารของแต่ละสถาบัน ทีส! าํ คัญคือ เมือ! เลือกใช้แบบใดแล้ว
ต้องใช้แบบนัน( อย่างสมํ!าเสมอโดยตลอด และเขียนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทก!ี ําหนด พร้อมทัง( ให้
ข้อมูลอย่างครบถ้วนและชัดเจน
หลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบทีใ! ช้กนั หลักๆมีอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ Harvard
Style และ Vancouver Style ซึง! ทัง( สองแบบนิยมใช้กนั ในสาขาวิทยาศาสตร์ทวไป
ั ! และทาง
การแพทย์ ส่วน APA Style เป็ นแบบทีแ! นะนําโดย The American Psychological Association ใช้
กันมากในสาขามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึง! ได้มกี ารปรับปรุงและพัฒนามาเป็ นระยะๆ
นอกเหนือจาก 3 รูปแบบนี( อาจพบว่ามีบางสถาบันได้ทําการประยุกต์ใช้รปู แบบอื!น เช่น MAL ซึง!
เป็ นคําแนะนํ าของ Modern Language Association
สําหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้พจิ ารณาให้การจัดทํารายการเอกสารอ้างอิง และ
บรรณานุ กรม ประกอบบทความวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให้วารสารสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้การอ้างอิงแบบ Vancouver และวารสารสาขามนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ใช้แบบ APA ดังนัน( เพื!อความเป็ นเอกภาพในการเขียนรายงาน หรือบทความวิจยั
อื!นๆของมหาวิทยาลัยฯ จึงควรถือปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกันด้วย
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การจัดทํารายชื/อเอกสารอ้างอิ งตามระบบแวนคูเวอร์
ลักษณะสําคัญของระบบแวนคูเวอร์ คือการจัดทํารายการท้ายเรือ! งเรียงลําดับชื!อผูแ้ ต่งตามการ
อ้างถึงก่อน-หลังในเนื(อเรือ! ง และมีเลขลําดับทีก! ํากับหน้าชื!อผูแ้ ต่งแต่ละรายการ คือ 1, 2, 3, 4, 5, ...
เป็ นต้น แต่ถา้ เป็ นบรรณานุ กรมจะเรียงลําดับตามตัวอักษรชื!อผูแ้ ต่ง หรือชื!อเรือ! งกรณีไม่ปรากฏชื!อผู้
แต่ง การอ้างในเนื(อเรือ! งตามแวนคูเวอร์ให้อา้ งเลขลําดับทีท! ก!ี ํากับชื!อผูแ้ ต่ง โดยระบุเลขลําดับทีไ! ว้ใน
วงเล็บท้ายข้อความ เช่น (1) หรือ (2-5, 8, 11, 15) หมายความว่า อ้างถึงผูแ้ ต่งลําดับที! 1 หรือ
ลําดับที! 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15 เป็ นต้น จะใช้วธิ รี ะบุไว้ในวงเล็บ หรือทําเป็ นตัวลอยท้ายข้อความก็ได้
เช่น 1 หรือ 2-5, 8, 11, 15 สําหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้ตวั ลอย ดังตัวอย่าง
“...ปั จจุบนั การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านสื!อต่างๆมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว1,2 ...”
ในกรณีทม!ี กี ารกล่าวถึงชื!อผูแ้ ต่งในข้อความไว้แล้ว ให้ระบุหมายเลขกํากับด้วย และแม้จะมีการ
อ้างถึงอีกกีค! รัง( ในข้อความต่อมา ก็ให้ระบุเลขลําดับทีเ! ดิมเสมอ เช่น
“...การศึกษาของ Goldblatt3 ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Darlington2 ...”
ในภาษาอังกฤษ เครือ! งหมายมีความสําคัญมาก การอ้างอิงโดยใช้เลขลําดับทีม! กี ฎทัวไปว่
! า ให้
ใส่หลังเครือ! งหมาย (.) และ (,) แต่ใส่ก่อน หรือ หน้าเครือ! งหมาย (:) และ (;) เช่น
The presence of these Phenolic compound has been widely reported as compositions
in various products, such apple juice,1 sherry wine vinegar,3 apple cider4 and Sicilian olive
oil.5
เอกสารทีน! ํามาอ้างอิงส่วนใหญ่จะเป็ นประเภทวารสารวิชาการ หนังสือ รายงานการ
ประชุมสัมมนา วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ และสื!ออีเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แต่ละประเภทมีวธิ เี ขียนใน
รูปแบบทีแ! ตกต่างกันไป ดังนี(
1. การอ้างจากวารสาร เรียงลําดับข้อมูลทีส! าํ คัญดังนี(
1.1 ชื/อผูแ้ ต่ง อาจมีคนเดียว หรือหลายคนก็ได้ ถ้าเป็ นชื!อคนไทยให้เขียนแบบไทยคือชื!อตัว
ตามด้วยชื!อสกุล ไม่มคี ํานํ าหน้า ยกเว้น ยศ และฐานันดรศักดิ n ถ้าเป็ นชื!อชาวต่างประเทศ ให้ขน(ึ ต้น
ด้วย last name ตามด้วยชื!อย่อ (initials) เขียนติดกัน ไม่มจี ดุ (.) ถ้าผูแ้ ต่งมี 6 คน หรือน้อยกว่า 6
คน ให้ระบุช!อื ทุกคน แต่ถา้ ผูแ้ ต่งมีตงั ( แต่ 7 คนขึน( ไป ให้ระบุเฉพาะ 6 คนแรก และตามด้วย et al
ขัน( แต่ละชื!อด้วยเครือ! งหมาย (,) หลังเครือ! งหมายนี(ให้เว้นระยะหนึ!งตัวอักษร และหลังชื!อสุดท้ายใส่
เครือ! งหมาย (.) แล้วเว้นระยะหนึ!งตัวอักษร ดังตัวอย่าง
รวิ ชุดา บรรจงมณี .
พงศ์ภารดี เลาหะเกษตริ น, สุพตั รา แสงรุจิ, บรรจง คําหอม.
Smith AK, Jones BC.
Smith AK, Jones BC, Blogg TC, Ashe PT, Fauci AS, Wilson JD et al.
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จะสังเกตว่าระหว่าง last name กับ initials ไม่มเี ครือ! งหมาย (,) และก่อนชื!อสุดท้ายไม่มคี ํา
ว่า “และ” หรือ “and”
และถ้าเอกสารไม่ระบุช!อื ผูแ้ ต่ง ให้ขน(ึ ต้นด้วยชื!อเรื!อง หรือชื!อหน่ วยงาน (Corporate author)
แทน ไม่จาํ เป็ นต้องใช้นิรนาม หรือ “Anonymous” หรือ “Anon” เพราะปั จจุบนั ไม่นิยม ตัวอย่างเช่น
ก้าวเชิ งรุกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/อสาร. (ชื!อเรือ! ง)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ . (ชื!อผูแ้ ต่งทีเ! ป็ น
หน่ วยงาน)
Independent nursing intervention. (Title of the article)
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. (Corporate Author)
1.2 ชื/อเรื/อง ไม่ต้องทําตัวหนา ตัวเอน หรือขีดเส้นใต้ และถ้าเป็ นชื!อเรือ! งภาษาอังกฤษให้
พิมพ์อกั ษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกทีข! น(ึ ต้นชื!อเรือ! งเท่านัน( ยกเว้นชื!อเฉพาะ หรือคําทีจ! าํ เป็ นต้อง
ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่ แล้วจบด้วยเครือ! งหมาย (.) ตัวอย่าง
การปรับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/อสารก่อนเข้าสู่โลกโลกาภิ
วัตน์ ครังX ใหม่.
Validation of an immunoassay for measurement of plasma total homocysteine.
1.3 ชื/อวารสาร ให้ใช้ช!อื ย่อเท่านัน( และย่อตามแบบทีว! ารสารแต่ละชื!อกําหนดไว้ รายชื!อย่อ
วารสารต่างๆสามารถสืบค้นได้จาก URL:
http://www.public.iastate.edu/~CYBERSTACKS/JAS.htm หรือ
http://www.nlm.nih.gov/entrez/journals/loftext_noprov.html
ชื!อย่อวารสารจะไม่ใส่จดุ และเมือ! จบส่วนทีเ! ป็ นชื!อวารสาร ให้เว้นระยะหนึ!งตัวอักษร
ถ้าวารสารใดไม่มกี ารกําหนดชื!อย่อไว้ ซึง! ส่วนใหญ่จะเป็ นวารสารภาษาไทย ให้ใช้ช!อื เต็ม หรือ
ย่อคําว่า “วารสาร” ว่า “ว” ได้ ตัวอย่าง
วารสารส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยสิ/ งแวดล้อม
J Chromatogr A
Anal Chem Acta
Food Chem
Br J Pharmacol
Eur J Pharmacol
J Nurs Educ
J Mol Biol
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1.4 ปี ที/พิมพ์วารสาร ระบุปี เดือน วันทีท! พ!ี มิ พ์ดว้ ยถ้าจําเป็ น การย่อเดือนในภาษาอังกฤษให้
ย่อ 3 ตัวอักษร โดยไม่ใส่จดุ ข้างหลังคําย่อ เช่น Jan, Mar, Jun เป็ นต้น
รูปแบบวิธพี มิ พ์ เป็ นดังนี(
ปี (เว้น 1 ตัวอักษร) ตามด้วยเดือน (เว้น 1 ตัวอักษร) และวันที(! ไม่มเี ว้นระยะ)แล้วใส่
เครือ! งหมาย ; ดังตัวอย่าง
1998 Jun 16;
แต่โดยทัวไป
! จะระบุเพียงปี เท่านัน( เช่น 1998;
1.5 วารสารพิ มพ์เป็ นปี ที/ (Volume) และ ฉบับที/ (Issue number)
ถ้าเป็ นวารสารทีเ! รียงลําดับหน้าต่อเนื!องกันตลอดทัง( ปี ไม่จาํ เป็ นต้องระบุฉบับที! มีวธิ เี ขียนดังนี(
1998;32:
จะเห็นว่าการระบุปีทพ!ี มิ พ์และvolume เขียนดังนี( ปี ที/พิมพ์;volume: นันคื
! อปี ทพ!ี มิ พ์ ตามด้วย
เครือ! งหมาย(;)และต่อด้วยเครือ! งหมาย (:)
ถ้าวารสารเรียงหน้าไม่ต่อเนื!องกันทัง( ปี ต้องระบุฉบับทีไ! ว้ดว้ ย ดังนี( 12(5): หมายความว่าพิมพ์
เป็ นปี ท!ี 12 ในวงเล็บฉบับที! 5 และต่อด้วย (:)
1.6 จํานวนหน้ า (Page number) ระบุจาํ นวนหน้าโดยไม่ตอ้ งมีคําว่า “หน้า” หรือ “p” และ
หลีกเลีย! งการใช้เลขหน้าซํ(า เช่นหน้า 25-29 ก็จะเป็ น 25-9 เป็ นต้น แล้วจบรายการด้วยเครือ! งหมาย
(.) ดังตัวอย่าง
วารสารเรียงหน้าต่อเนื!องกันตลอดทัง( ปี - 1998;32:415-21.
กรณีวารสารไม่เรียงหน้าติดต่อกันทัง( ปี - 1998 Jun 16;32:(5):415-21.
ให้สงั เกตว่าไม่มกี ารเว้นวรรคระหว่างเครือ! งหมาย ; และ : ในการระบุ ปี volume ฉบับที!
และเลขหน้า
รูปแบบการเขียนรายการวารสาร
ชื!อผูแ้ ต่ง. ชื!อเรือ! งในวารสาร. ชื!อย่อวารสาร ปี เดือน วันที(! ถ้ามีหรือต้องการระบุ);วารสารพิมพ์เป็ น
ปี ท-!ี volume(ฉบับที)! :หน้าทีอ! า้ งถึง หรือหน้าแรก – หน้าสุดท้าย ของเรือ! งทีอ! ้างถึง.
ตัวอย่าง
วันชัย วัฒนศัพท์. อุบตั ิ การณ์ ความปวดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง. วารสารโรคมะเร็ง 2535;18:4669.
วันเพ็ญ บุญประกอบ. การเลีXยงดูลกู กับสุขภาพจิ ต. วารสารสมาคมจิ ตแพทย์แห่งประเทศ
ไทย 2544;46(1):55-7.

ŝ
Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In vitro enzymatic processing of radiolabelled
big ET-1 in human kidney as a food ingredient. Biochem Pharmachol 1998;55:697-701.
Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In vitro enzymatic processing of radiolabelled
big ET-1 in human kidney as a food ingredient. Biochem Pharmacol 1998 Mar
1;55(5):697-701.
ให้สงั เกตว่ามีการเว้นบรรทัดระหว่างแต่ละรายการ และไม่ยอ่ หน้าในบรรทัดทีส! อง และบรรทัด
ต่อๆไป
2. การอ้างจากหนังสือ เรียงลําดับข้อมูลดังนี(
2.1 ชื/อผูแ้ ต่ง/บรรณาธิการ/ผูเ้ รียบเรียง/หรือชื!อหน่ วยงานในนามผูแ้ ต่ง ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
กับวารสาร แต่ถา้ เป็ นบรรณาธิการ ในภาษาอังกฤษ ให้ระบุโดยใช้คําเต็มว่า editor(s)
ดังตัวอย่าง
Smith AK, Jones BC, editors.
2.2 ชื/อหนังสือ เขียนชื!อเต็ม ไม่ขดี เส้นใต้ ไม่พมิ พ์ตวั เอนหรือตัวหนา ชื!อเรื!องภาษาอังกฤษ
ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของคําแรก หรือคําทีเ! ป็ นชื!อเฉพาะเท่านัน( เมือ! จบชื!อเรือ! งใส่
เครือ! งหมาย (.) แล้วเว้น 1 ระยะก่อนพิมพ์ขอ้ มูลต่อไป ถ้ามีช!อื เรือ! งรองก็ใส่ช!อื เต็ม คันด้
! วย (:)
2.3 พิ มพ์ครังX ที/ (Edition) ให้ระบุว่าพิมพ์ครัง( ทีเ! ท่าไร ถ้ามีการจัดพิมพ์มากกว่า 1 ครัง( ใน
ภาษาอังกฤษใช้คาํ ย่อ “ ed.” ดังนี(
3rd ed. (เว้นวรรค 1 ระยะ)
2.4 สถานที/พิมพ์ ให้ระบุสถานที! เช่น เมือง จังหวัด หรือประเทศ ตามด้วยเครือ! งหมาย (:)
ตัวอย่าง
กรุงเทพฯ:
Hartford, CN:
Kyoto, Japan:
2.5 สํานักพิ มพ์ เขียนชื!อเต็มของสํานักพิมพ์ ตามด้วยเครือ! งหมาย(;) ดังนี(
เรือนแก้วการพิ มพ์;
Williams & Wilkins;
2.6 ปี ที/พิมพ์ ระบุปีตามด้วยจุดหรือเครือ! งหมาย (.) เว้นวรรค เช่น 2546. หรือ 1999.

Ş
ถ้าหนังสือทีน! ํ ามาอ้างอิงไม่ปรากฏปี ทพ!ี มิ พ์ ให้เขียน ม.ป.ป. และถ้าไม่ปรากฏสถานทีพ! มิ พ์ ให้เขียน
ม.ป.ท.
2.7 หน้ าที/อ้างถึง ถ้าจําเป็ นต้องระบุให้พมิ พ์ดงั นี(
หน้ า 122-9.
ในภาษาอังกฤษพิมพ์ p. 122-9.
2.8 หนังสือที/พิมพ์เป็ นชุด (ถ้ามี) ให้ระบุในวงเล็บชื!อชุด ตามด้วยชื!อตอน หรือปี ทข!ี องเล่ม
หรือ “vol” เช่น
(ชุดฉันรักกรุงเทพฯ; ตอนพระอาทิ ตย์ขึXนที/ ถนนสีลม).
(Annals of the New York academy of sciences; vol 288).
รูปแบบรายการอ้างจากหนังสือ
ชื!อผูแ้ ต่ง/ชื!อบรรณาธิการ/ชื!อผูเ้ รียบเรียง//ชื!อองค์กรในนามผูแ้ ต่ง. ชื!อเรือ! ง: ชื!อเรือ! งรอง(ถ้ามี). พิมพ์
ครัง( ที.! สถานทีห! รือเมืองทีพ! มิ พ์: สํานักพิมพ์; ปี ทพ!ี มิ พ์. p. (ชื!อชุด; ชื!อตอนหรือตอนทีห! รือ vol).
ตัวอย่าง
ทิ พย์ภา เชษฐ์เชาวลิ ต. จิ ตวิ ทยาพัฒนาการสําหรับพยาบาล. กรุงเทพฯ: ชานเมืองการพิ มพ์;
2543.
สมหวัง พิ ธิยานุวฒ
ั น์ . บรรณาธิ การ. รวมบทความทางการประเมิ นโครงการ. พิ มพ์ครังX ที/ 6.
กรุงเทพฯ: สํานักพิ มพ์แห่ งจุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย; 2544.
Zandan JW. Human development. 5th ed. New York: McGraw Hill; 1999.
Getzen TE. Health economics: fundamental of funds. New York: John Wiley & Sons;
1997. p. 22-5.
ให้สงั เกตว่าการบอกข้อมูลประเภทหนังสือ หลังเครือ! งหมาย (:) และ (;) จะเว้นวรรค 1
ตัวอักษรเสมอ โดยเฉพาะการบอกปี ทพ!ี มิ พ์ สถานที! และสํานักพิมพ์ ซึง! แตกต่างจากรายการวารสาร
ทีไ! ม่วรรค
3. การอ้างจากรายงานการประชุม (Proceedings of a conference) ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ
หนังสือ แต่ให้เพิม! เติมข้อมูลเกีย! วกับการประชุมสัมมนา เช่นชื!อการสัมมนา สถานที! วัน เดือน ปี ที!
มีการสัมมนา ดังตัวอย่าง

ş
พิ ทกั ษ์ พุทธวรชัย, กิ ตติ บุญเลิ ศนิ รนั ดร์, ทนงศักดิx มณี วรรณ, พองาม เดชคํารณ, นภา ขัน
สุภา. การใช้เอทธีฟอนกระตุ้นการสุกของพริ ก. ใน: เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิ ชาการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครังX ที/ 15. สถาบันวิ จยั และพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
กรุงเทพฯ: สถาบันวิ จยั และพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล; 2541. หน้ า 142-9.
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in
medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, editors.
MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress Informatics; 1992 Sep 6-10;
Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.
4. การอ้างอิ งจากวิ ทยานิ พนธ์ ระบุขอ้ มูลทีจ! าํ เป็ นตามรูปแบบดังนี(
ชื!อผูว้ จิ ยั . ชื!อเรือ! ง. ระดับปริญญานิพนธ์ สถาบันการศึกษา. ทีพ! มิ พ์: สํานักพิมพ์; ปี ทพ!ี มิ พ์. หน้า.

ตัวอย่าง
แสงหล้า พลนอก. ผลของการสร้างจิ นตภาพต่อความเจ็บปวดในผูป้ ่ วยแผลไหม้.
วิ ทยานิ พนธ์ปริ ญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และ
ฉุกเฉิ น. บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่; 2543.
5. การอ้างจากพจนานุกรม ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการอ้างจากหนังสือ
รูปแบบ: ชื!อพจนานุ กรม. พิมพ์ครัง( ที.! เมืองหรือสถานทีพ! มิ พ์: สํานักพิมพ์; ปี ทพ!ี มิ พ์. หน้า.
ตัวอย่าง
พจนุกรม ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ พับลิ เคชันส์; 2546. หน้ า
88.
Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; p. 119-20.
6. การอ้างจากหนังสือพิ มพ์ ระบุขอ้ มูลรายละเอียดทีป! รากฎในหนังสือพิมพ์ ดังนี(

Š
ชื!อผูแ้ ต่ง. ชื!อเรือ! ง. ชื!อหนังสือพิมพ์ ปี เดือน วัน; คอลัมน์ หรือ section: หน้า.
ตัวอย่าง
พรรณี รุ่งรัตน์ . สทศ ตังX ทีมพัฒนาข้อสอบระดับชาติ มนใจคุ
ั/
ณภาพ. เดลิ นิวส์ 12 พฤษภาคม
2548; หน้ า 1.
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admission
annually. The Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A 3(col. 5).
7. การอ้างจากสื/ออีเล็กทรอนิ กส์
ให้ขอ้ มูลทีส! าํ คัญเช่นเดียวกับวารสารและหนังสือ กล่าวคือนอกจากต้องระบุช!อื ผูแ้ ต่ง ชื!อเรือ! ง ปี ท!ี
พิมพ์ สถานทีพ! มิ พ์แล้ว ต้องมีขอ้ มูล website หรือชื!อวารสาร ชื!อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือชื!อ
ฐานข้อมูล ทีส! บื ค้นมาได้ รวมทัง( วัน เดือน ปี ทีท! ําการสืบค้น ทัง( นี(เพราะแหล่งข้อมูลเหล่านี(อาจมี
การเปลีย! นแปลงหรือปรับปรุงในระยะเวลาหนึ!ง โดยเฉพาะ CD-ROM จะมีการปรับปรุงให้ขอ้ มูลเป็ น
ปั จจุบนั ทุกปี และควรจะต้องบอกจํานวนหน้ าทีท! ําการสืบค้นได้ดว้ ย
รูปแบบ:
ชื!อผูแ้ ต่ง. ชื!อเรือ! ง. ชื!อย่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ [serial online] ปี เดือน (ถ้ามี);volume
number(issue number):[จํานวนหน้าของเรือ! งทีป! รากฎบนจอ]. สืบค้นจาก URL:...........
วัน เดือน ปี ทีท! าํ การสืบค้น.
คําอธิ บาย:
ชื!อผูแ้ ต่ง. (จุด แล้วเว้น 1ระยะตัวพิมพ์) ชื!อเรือ! ง. (จุด แล้วเว้น 1ระยะตัวพิมพ์) ชื!อย่อ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เว้น 1 ระยะตัวพิมพ์ แล้วระบุ [serial online] ใน [ ] ปี เดือน ของวารสาร(ถ้า
มี) ต่อด้วยเครือ! งหมาย(;) โดยไม่เว้นวรรค ตามด้วย volume number และ (issue number)ใน
วงเล็บ โดยไม่เว้นวรรค ตามด้วยเครือ! งหมาย (:)ไม่เว้นวรรค และจํานวนหน้าบนจอของเรือ! งทีค! น้ ได้
ใส่(.) แล้วเว้น 1 ระยะ ระบุว่าสืบค้นจาก URLอะไร โดยเขียนดังนี( URL: (ตามด้วยเครือ! งหมาย :
โดยไม่วรรค) แล้วเว้น 1 ระยะตัวพิมพ์หลังเครือ! งหมาย (:) ตามด้วยชื!อ URL หรือ website และวัน
เดือน ปี ทีท! าํ การสืบค้น.
โปรดสังเกตว่าโดยทัวไปหลั
!
กการเว้นวรรคหลังเครือ! งหมายวรรคตอน ให้เว้น 1 ระยะ
ตัวพิมพ์หลังเครือ! งหมาย (,) (.) (;) (:) และถ้าจะใส่เคริอ! งหมาย (;) หรือ (:) หลังคํา หรือข้อความ

š
ใด จะไม่เว้นวรรค เช่น ตัวอย่าง: หรือ 1:2 หรือ (สมใจ รวยสุข, 2544; Jackson, 1989; Moss,
2000) หรือ Baltimore, MD: Williams & Wilkins; 1998. เป็ นต้น
ตัวอย่างรายการเอกสารอ้างอิ งแบบแวนคูเวอร์
1.Nickelson N, Schmidt C. Taking the hysteria out of Listeria: the mechanics of Listeria
and the strategies to find it. Food Qual 1999;5:29-35.
2.Brocklehurst TF, Zaman-Wong CM, Lund BM. A note on microbiology of retail packs of
prepared salad vegetables. J Appl Bacteriol 1987;63:409-15.
3.ณฐนนท์ ตราชู. แผ่นชีวะ: การก่อตัวและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหาร. จาร์พา 2546;73:4-9.
4.Block SS. Disinfection, sterilization, and preservation. Philadelphia: Lea & Febiger; 1991.
5.Frank JF. Control of the biofilms in the food and beverage industry. In Walker J, Surman
S, Jass J, editors. Industrial biofouling. New York: John Willey & Sons; 2000.
6.Holt JG, Krieg NR, Sneath PHA, Staley JT, Williams ST. Bergey’s manual of
determinative bacteriology. 9th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1994. p. 125-9.
7.รวิชุดา บรรจงมณี. ก้าวเชิงรุกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื!อสาร. นักบริหาร
2547;24(2):82-5.
8.เสรี วงศ์มณฑา. การประชาสัมพันธ์: ทฤษฎีและการปฏิบตั .ิ กรุงเทพฯ: ธีระฟิ ลม์ และไซเท็กซ์;
2542. หน้า 23.
9.ประเวศ วะสี. สุขภาพในฐานะอุดมการณ์ของมนุ ษย์. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข;
2543.
10.Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial
online] 1995 Jan-Mar;1(1):[24 screens]. Available from:
http://www.cdc.gov/ncidoc/EDI/edi.htm. Accessed August 8, 1998.
สําหรับการจัดทํารายการบรรณานุกรมตามแบบแวนคูเวอร์มวี ธิ กี ารจัดเรียงข้อมูลเช่นเดียวกับการ
จัดทําเอกสารอ้างอิง แต่การเรียงลําดับรายการจะเรียงตามตัวอักษรชื!อผูแ้ ต่ง หรือชื!อเรือ! งถ้าไม่มชี !อื
ผูแ้ ต่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี(
ประเวศ วะสี. สุขภาพในฐานะอุดมการณ์ของมนุ ษย์. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข;
2543.
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พิจารณ์ เจริญศรี. การปรับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื!อสารก่อนรุกเข้าสู่โลก
โลกาภิวตั น์ครัง( ใหม่. นักบริหาร 2547;24(2):31-6.
รวิชุดา บรรจงมณี. ก้าวเชิงรุกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื!อสาร. นักบริหาร 2547;24(2):82.
เสรี วงศ์มณฑา. การประชาสัมพันธ์: ทฤษฎีการปฏิบตั .ิ กรุงเทพฯ: ธีระฟิ ลม์ และไซเท็กซ์; 2542.
อุบลรัตน์ ศิรยิ วุ ศักดิ n. จับจ้อง มองสื!อ: ทัศนวิพากษ์กา้ วใหม่ในเขาวงกตของสื!อสารมวลชนไทย.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.
Brocklehurst TF, Zaman-Wong CM, Lund BM. A note on the microbiology of retail packs of
prepared salad vegetables. J Appl Bacteriol 1987;63:409-15.
Holt JG, Krieg NR, Sneath PHA, Staley JT, Williams ST. Bergey’s manual of determinative
bacteriology. 9th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1994.
Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online]
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การจัดทําเอกสารอ้างอิ งตามระบบ APA
คําแนะนํานี(ยดึ ตามหลักเกณฑ์ค่มู อื ของ APA พิมพ์ครัง( ที5! และปรับปรุงล่าสุดเมือ! เดือน
มิถุนายน 2004 จัดทําเป็ นข้อมูล online โดย Humanities Department and the Arthur C. Banks
Jr. Library สหรัฐอเมริกา มีรายละเอียดดังนี(
1. รายชื!อเอกสารอ้างอิงเรียงลําดับตามตัวอักษรชื!อท้ายของผูแ้ ต่งทีเ! ป็ นชาวต่างประเทศ ตามด้วย
ชื!อย่อ หรือ initials ชื!อคนไทยให้เขียนแบบไทย คือ ชื!อตัว และชื!อสกุล ถ้าผูแ้ ต่งคนเดียวเขียนงาน
หลายเรือ! ง ให้ระบุช!อื ซํ(าทุกครัง( และเรียงลําดับเอกสารตามวัน เดือน ปี ทพ!ี มิ พ์ ถ้าพิมพ์ในปี เดียวกัน
ให้เรียงตามตัวอักษรของชื!อเรือ! ง เช่น
วุฒิชยั มูลศิ ลป์ . (2516). การปฏิ รปู การศึกษาในสมัยรัชกาลที/ 5.
วุฒิชยั มูลศิ ลป์ . (2518). แนวความคิ ดทางการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หวั .
วุฒิชยั มูลศิ ลป์ . (). หลักการบริ หารการศึกษา.
2. การเว้นระยะ และเครือ! งหมายวรรคตอน ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็
ตาม การใช้ word-processing ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ อนุ โลมให้เว้นระยะ 1 ระยะหลังเครือ! งหมาย
วรรคตอนทุกชนิด และหลังเครือ! งหมาย (.) ในตัวย่อจะไม่เว้นวรรค เช่น a.m., S.D. เป็ นต้น
นอกจากนัน( ยังไม่มกี ารเว้นวรรคหลังเครือ! งหมาย (:) ในการบอกเลขสัดส่วน ตัวอย่าง 1:2:1 เป็ นต้น
3. เมือ! เรียงลําดับรายการท้ายเรือ! ง ให้ยอ่ หน้าบรรทัดทีส! องของแต่ละรายการเข้าไปประมาณ 5-7
ตัวอักษร หรือประมาณครึง! นิ(ว ดังนี(
พรนิ ภา ลิ มปพยอม. (2545). ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้ นแบบ 2544. กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ .
David, L., & Stanley, B. (2003). Quality management. International edition. New Jersey:
Prentice Hall.
4. การอ้างอิงในเนื(อเรือ! ง ใช้อา้ งโดยชื!อผูแ้ ต่ง, ตามด้วยปี ทพ!ี มิ พ์ เช่น (ชัชวาลย์ วงศ์ประเสริ ฐ,
2533) หรือ (Garvin, 1988)
5. การระบุขอ้ มูลทีส! าํ คัญเมื!ออ้างจากสิง! พิมพ์ประเภทต่างๆมีวธิ กี ารดังนี(
5.1 การอ้างจากหนังสือ จะต้องมีขอ้ มูลเกีย! วกับ
ชื!อผูแ้ ต่ง[Author(s)]
ปี ทพ!ี มิ พ์ (Year of publication)
ชือหนังสือ (Title of book)
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พิมพ์ครัง( ที.! ..ถ้ามี (Edition)
สถานทีพ! มิ พ์ (Place of publication)
สํานักพิมพ์ (Publishing entity)
ชื/อผูแ้ ต่ง ทีเ! ป็ นชาวต่างประเทศเขียนโดยขึน( ต้นด้วยชื!อท้าย (last name) ตามด้วยจุลภาค และชื!อ
ย่อ (initial) หลังชื!อย่อต้องใส่จดุ ถ้ามีผแู้ ต่งหลายคน คันแต่
! ละชื!อด้วย (,) ระหว่างชื!อสุดท้ายกับรอง
สุดท้ายเชื!อมด้วยเครือ! งหมาย & ถ้าผูแ้ ต่งเป็ นหน่ วยงาน ให้ใช้ช!อื เต็มของหน่ วยงาน
ผูแ้ ต่งคนเดียว
ผูแ้ ต่งสองคน
ผูแ้ ต่งสามคน
ผูแ้ ต่งเป็ นหน่ วยงาน

-

Cento, C. T.
David, L., & Stanley, B.
Jones, Q. P., Chen, C. L., & Crismon, C.
Italian Institution of Pig Language Research.

สําหรับชื!อคนไทยให้เขียนแบบไทย คือชื!อตัว ตามด้วยนามสกุล และชื!อผูแ้ ต่งทีเ! ป็ น
หน่ วยงานก็เขียนเต็มเช่นเดียวกัน
กรณีผแู้ ต่งหลายคนให้ระบุช!อื ทัง( หมดทุกคน ไม่ใช้คาํ ว่า “และคณะ” หรือ “et al”
ในการอ้างในเนื(อเรือ! งให้อา้ งสามคนแรกตามด้วย “และคณะ” หรือ “et al”
ปี ที/พิมพ์ ระบุปีทพ!ี มิ พ์ไว้ในวงเล็บ ตามด้วย (.)
(1993). หรือ (2548).
ถ้าเอกสารทีอ! า้ งไม่ระบุปีทพ!ี มิ พ์ไว้ ให้ใส่ (n.d.) หรือ (ม.ป.ป.)
ชื/อหนังสือ ใช้ตวั เอน ระบุช!อื เต็ม ชื!อหลัก ชื!อรอง และชื!อชุด(ถ้ามี) ของหนังสือ และชื!อ
ภาษาอังกฤษใช้ตวั พิมพ์ใหญ่เฉพาะคําแรกเท่านัน( ยกเว้นชื!อเฉพาะ แยกชื!อหลักและชื!อรองด้วย
เครือ! งหมาย (:) ในกรณีทไ!ี ม่ปรากฏชื!อผูแ้ ต่ง ให้ใช้ช!อื หนังสือขึน( ต้น และพิมพ์ตวั เอน จบส่วนนี(ดว้ ย
เครือ! งหมาย (.) ดังตัวอย่าง
รูปแบบปกติ

-

คุณภาพกําลังคนเพือ- การพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม.
Total quality management.
ชื!อหลักและชื!อรอง - Management of organization behavior: Utilizing human
resources.
ชื!อเรือ! งละชื!อชุด - Pig Latin Phonology: Vol. 2. Current issues in Pig Latin studies.
พิ มพ์ครังX ที/ ถ้าหนังสือนัน( มีการพิมพ์มากกว่าหนึ!งครัง( หรือมีการปรับปรุงใหม่ ให้ระบุ ดังนี(
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ชือ- หนังสือ (พิ มพ์ครังX ที/ 2).
ชือ- หนังสือ (ฉบับปรับปรุง).
Book title (3rd ed.).
Book title (Rev. ed.).
สถานที/พิมพ์ ให้บอกเมืองทีพ! มิ พ์ ตามด้วยเครือ! งหมาย (:) ถ้าเป็ นเมืองทีช! !อื ไม่เป็ นทีร! จู้ กั
แพร่หลาย ให้บอกประเทศ เช่น
เมืองที/ร้จู กั กันทัวไป
/
New York:
Milan:
เมืองอื/นๆ
Talcahuano, Chile:
Suva, Fiji:
สํานักพิมพ์ บอกชื!อเต็มของสํานักพิมพ์ แต่ไม่ตอ้ งมี คําว่าบริษทั หรือ Inc., Co., แล้วตามด้วย (.)
Collins.
Cambridge University Press.
General Electric Corporation.
ถ้าไม่ปรากฏทีพ! มิ พ์ให้ระบุ ม.ป.ท.
สรุปรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากหนังสือง่ายๆ ดังนี(
ชื!อผูแ้ ต่ง. (1996). ชือหนังสือ. สถานทีพ! มิ พ์: สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
นิ ศารัตน์ ศิ ลปเดช. (2540). ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ:
พิ ศิษฐ์การพิ มพ์.
Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star Trek chronology: The history of the
future. New York: Pocket Book.
5.2 การอ้างจากวารสาร มีขอ้ มูลทีจ! าํ เป็ น ดังนี(
ชื/อผูแ้ ต่ง ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ
ปี ที/พิมพ์วารสาร ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ
ชื/อเรื/อง ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ
ชือ- วารสาร เขียนชื!อเต็ม ใช้ตวั เอน ดังนี(
วารสารวัฒนธรรมไทย,
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Advance in Nursing Science,
ปี ที/วารสารออกมาแล้วเป็ นปี ท!ี หรือ Volume number
ฉบับที/ หรือ Issue number หรือจํานวนฉบับทีอ! อกของแต่ละปี
หน้ าแรกถึงหน้ าสุดท้ายของเรือ! งนัน( เช่น 19-22. เป็ นต้น
สําหรับวารสารประเภททีข! น(ึ ต้นหน้าหนึ!งทุกครัง( เมือ! ขึน( ฉบับใหม่ ให้ระบุ (ฉบับที)! ดังนี(
ชือวารสาร, 18(6), 12-20.
แต่ถา้ เป็ นวารสารประเภททีเ! รียงลําดับหน้าต่อเนื!องกันตลอดทัง( ปี ไม่ตอ้ งระบุ (ฉบับที)! ดังนี(
ชือวารสาร, 18, 339-406.
จะสังเกตว่า เลขที/บอกปี ที/ (Volume number) ต้องเป็ นตัวเอน ส่วนเลขแสดง(ฉบับที/ )
เป็ นตัวตรงปกติ
รูปแบบการเขียนวารสารทีเ! รียงหน้าติดต่อกันตลอดทัง( ปี
ชื!อผูแ้ ต่ง. (ปี ทพ!ี มิ พ์). ชื!อเรือ! ง. ชือวารสาร, ปีท,ี หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
วารสารขึน( หน้าใหม่ทุกฉบับ
ชื!อผูแ้ ต่งคนทีห! นึ!ง, & ชื!อผูแ้ ต่งคนทีส! อง. (ปี ทพ!ี มิ พ์). ชื!อเรือ! งหลัก: ชื!อเรือ! งรอง. ชือวารสาร,
ปีที (ฉบับที)! , หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
ตัวอย่าง
ชมพู พันธ์ทิพย์. (2541). ผ้าโขมพัสตร์ ภูมิปัญญาไทยสมัยนิ ยม. วารสารวัฒนธรรม
ไทย, 37(3), 23-26.
Acton, G. J., Irvin, B. L., & Hopkins, B. A. (1991). Theory-testing research:
building of science. Advance in Nursing Science, 14(1), 52-61.
5.3 การอ้างจากรายงานการประชุม สัมมนา นอกจากให้ขอ้ มูลทีจ! าํ เป็ นเช่นเดียวกับ
หนังสือ หรือวารสารแล้ว จะต้องเพิม! เติม ชื!อเรือ! งของสัมมนา วัน เดือน ปี สถานทีจ! ดั ทีพ! มิ พ์ และผู้
พิมพ์ให้ชดั เจน ดังตัวอย่าง
วิมลสิทธิ n หรยางกูร. (2548). วารสารวิชาการในฝั นของผูจ้ ดั ทํา. ใน: เอกสารรายงาน
การการประชุมเรือง วารสารวิชาการทางมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: การท้า
ทายของวิชาการยุคใหม่. จัดโดยกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ใน
ระบบอุดมศึกษา สํานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ณ โรงแรมเซนจูรปี าร์ค วันที! 21 ตุลาคม 2548
กรุงเทพฯ. หน้า 11-15.
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5.4 การอ้างจากหนังสือพิ มพ์ ระบุขอ้ มูลเช่นเดียวกันกับ 5.1 และ 5.2 และชื!อ
หนังสือพิมพ์ วัน เดือน ปี ทีห! นังสือพิมพ์ออก พร้อมทัง( หน้าทีน! ํามาอ้าง ดังตัวอย่าง
พรรณี รุง่ รัตน์. (12 พฤษภาคม 2548). สทศ.ตัง( ทีมพัฒนาข้อสอบระดับชาติมนใจ
ั!
คุณภาพ เดลินิวส์. หน้า 3.
Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore
modern society using the world of Star Trek. Los Angeles Time, p. A3.
5.5 การอ้างจากวิ ทยานิ พนธ์ นอกจากชื!อผูท้ าํ วิทยานิพนธ์ ชื!อเรือ! งแล้ว ให้บอกว่าเป็ น
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาใดจากสถาบันใด พิมพ์ทใ!ี ด ใครพิมพ์
ตัวอย่าง: พันทิพา สังข์เจริญ. (2528). วิเคราะห์บทร้อยกรองเนืองในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Darling, C. W. (1976). Giver of due regard: the poetry of Richard Wilbur.
Unpublished doctoral dissertation, University of Connecticut, Storrs, CT.
5.6 การอ้างจากพจนานุ กรม ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ
ตัวอย่าง

พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คพับลิเคชัน. หน้า 88.

5.7 การอ้างจากสื!ออิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากชื!อผูแ้ ต่ง ชื!อเรือ! งแล้ว ควรระบุขอ้ มูลอื!นที!
มีให้ในสื!อนัน( ๆ เช่น ชื!อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดของสื!อทีน! ํามาอ้าง, URL, วัน เดือน ปี ทีท! าํ การ
สืบค้น
รูปแบบ:
ชื!อผูแ้ ต่ง. (ปี เดือน วัน หรือ ม.ป.ป. หรือ n.d. ถ้าไม่มบี อกไว้). ชื!อเรือ! ง. (Online), วัน เดือน ปี ทท!ี าํ
การสืบค้น. ชื!อฐานข้อมูล หรือชื!อ website ของบทความนัน( . ระบุ URL ให้ชดั เจน หลัง URL
address ไม่ให้ใส่ (.)
ส่วนข้อมูลทีไ! ด้จากการติดต่อกันทางสื!ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น email, การอภิปรายกันบน
bulletin board, การอภิปรายกลุ่ม, การสนทนาทางโทรศัพท์ APA ถือว่าเป็ นการติดต่อส่วนตัว หรือ
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