
 

 

บทที่ 6 
การอางอิงเอกสารในวิทยานิพนธ 

แบบที่ 2∗ 
 
 
 การอางอิงเอกสาร (Citations) คือ การบอกแหลงที่มาของขอมูลที่ผูเขียนนํามาใชอางอิงในการเขียน
ผลงานตางๆ เพื่อเปนการแสดงหลักฐานสําคัญซึ่งจะทําใหผลงานเขียนนั้นๆ เปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือ เปนการ
ใหเกียรติแกผูเขียนเดิมซึ่งเปนผูเสนอผลงานเรื่องนั้นไวกอนแลว และเปนการแสดงเจตนาบริสุทธิ์ของผูเขียนวา
ไมไดขโมยความคิดหรือลอกเลียนขอมูลของผูอื่นโดยไมมีการอางอิง (Plagiarism) ซึ่งหากมีการตรวจพบจะ
เกิดผลเสียหายรายแรง เพราะถือวาเปนการกระทําที่ผิดหลักจรรยาบรรณในทางวิชาการที่ไมควรกระทํา นักศึกษา
ระดับบณัฑิตศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่ตองอางอิงเอกสารในงานเขียนของตน ไมวาจะเปนรายงานทั่วไป วิทยานิพนธ   
 การอางอิงเอกสารในผลงานวิทยานิพนธในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในคูมือเลมนี้
ไดยึดหลักเกณฑของ Vancouver Style (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals, 1997) และ Vancouver Referencing, 2001 โดย David Wells ซึ่งเปนรูปแบบการอางอิงเอกสารที่เปน
มาตรฐานสากลและไดรับความนิยมอยางกวางขวางทั่วโลก โดยในบางสวนไดดัดแปลงใหเหมาะสมกับ            
การนํามาใชในการอางอิงเอกสารในภาษาไทย ซึ่งอาจมีลักษณะและขอมูลบางอยางแตกตางจากเอกสารใน
ภาษาอังกฤษ  

ในการเขียนอางอิงเอกสารในผลงานวิทยานิพนธ จําเปนตองมีการอางอิงไวทั้ง 2 สวนของตัวผลงานคือ 
สวนเนื้อเรื่อง และสวนทายเรื่องหรือทายเลม 
 
1. การอางอิงในสวนเนื้อเร่ือง (In-text citations) 
 การอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง คือ การบอกแหลงที่มาของขอมูลโดยการอางอิงคละไปในสวนเนื้อเรื่อง ทํา
ใหทราบวาขอความในสวนนั้นนํามาจากแหลงใด นักศึกษาสามารถเลือกใชวิธีการอางอิงในสวนเนื้อเรื่องแบบใด
แบบหนึ่งไดจาก 2 แบบดังนี้ 
 
 1.1 การอางอิงแบบชื่อ-ป (Name-year style) 
  การอางอิงแบบชื่อ-ป เปนการอางอิงโดยระบุชื่อผูแตง และปพิมพของเอกสาร ไวขางหนาหรือ
ขางหลังขอความที่ตองการอาง เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น และอาจระบุเลขหนาของเอกสารที่อางดวยก็
ไดหากตองการ ดังมีรูปแบบการอางดังนี้ 
 
 

                                          
∗ นักศึกษาจะเลือกใชวิธีการอางอิงแบบที่ 1 (บทที่ 5) หรือ แบบที่ 2 (บทที่ 6) ก็ได ใหอยูในดุลพินิจของสาขาวิชา 
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  อางไวขางหนาขอความ 
  การอางไวขางหนาขอความ ใชในกรณีตองการเนนช่ือผูแตงที่เปนเจาของขอความหรือแนวคิด 
โดยอางชื่อผูแตงอยูในเนื้อความและปใสไวในวงเล็บ ตามดวยขอความที่อาง 
 

ช่ือผูแตง (ปพิมพ)……………………………………………………………… 
 หรือ 

  ช่ือผูแตง (ปพิมพ: เลขหนา)……………………………………….……………. 
 
  อางไวขางหลังขอความ 

  การอางไวขางหลังขอความ ใชในกรณีตองการเนนขอความหรือแนวคิดที่นํามาอาง โดยอาง
ทั้งช่ือผูแตงและปใสไวในวงเล็บตอจากขอความที่อาง  

  ………………………………………………………………(ช่ือผูแตง, ปพิมพ) 
  หรือ 
  ……………………………….……………………(ช่ือผูแตง, ปพิมพ: เลขหนา) 
 
  หลักการเขียนการอางอิงแบบชื่อ-ป มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1.1  ผูแตง 1 คน 

  กรณีที่เปนผูแตงคนไทย แตงเอกสารเปนภาษาไทย ใหใสช่ือและนามสกุลตามลําดับ 
สวนกรณีที่เปนผูแตงชาวตางประเทศ หรือผูแตงคนไทยที่แตงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหใสช่ือสกุลเทานั้น 
ดังตัวอยาง 

1) ผูแตงคนไทย แตงเอกสารเปนภาษาไทย 
ธีระ  รามสูตร (2532) กลาววา ในประเทศไทยมีรายงานผูปวยเอดสรายแรกใน

เดือนกันยายน พ.ศ. 2527 หลังจากนั้นจํานวนผูปวยเอดสไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ . . . 
หรือ 
ในประเทศไทยมีรายงานผูปวยเอดสรายแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 

หลังจากนั้นจํานวนผูปวยเอดสไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ธีระ  รามสูตร, 2532) 
2) ผูแตงชาวตางประเทศ 

Pratt (1991) ระบุวา หากผูปวยเอดสดูแลตนเองดีหลังจากไดรับเชื้อ สามารถ
รักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอและไมมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะไมมีอาการใดๆ เกิดขึ้น.  

หรือ 
หากผูปวยเอดสดูแลตนเองดีหลังจากไดรับเชื้อ สามารถรักษาสุขภาพรางกาย

ใหแข็งแรงอยูเสมอและไมมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะไมมีอาการใดๆ เกิดขึ้น (Pratt, 1991) 
3) ผูแตงคนไทย แตงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ 

Sittitrai (1991) รายงานวา ประเทศไทยมีสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิด
พฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส จึงทําใหผูปวยเอดสมีเพิ่มมากขึ้นทุกป. . . 
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หรือ 
ประเทศไทยมีสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ

เอดส จึงทําใหผูปวยเอดสมีเพิ่มมากขึ้นทุกป (Sittitrai, 1991)  
 
  1.1.2  ผูแตง 2 คน  

  ใหใสช่ือผูแตงคนที่ 1 คั่นดวยเครื่องหมาย , ตามดวยช่ือผูแตงคนที่ 2 ดังตัวอยาง 
  ตัวอยางที่ 1 
            สุริยา  สมุทคุปติ์, พัฒนา กิติอาษา (2545)…………………………… 

                   หรือ 
                   ……………………………(สุริยา  สมุทคุปติ์, พัฒนา กิติอาษา, 2545)  

 
  ตัวอยางที่ 2 
  Enger, Smith (2004)……………………………………………………… 
  หรือ 
  ………………………………………………………(Enger,  Smith, 2004)  

 
  1.1.3  ผูแตงมากกวา 2 คนขึ้นไป 

  การอางทุกครั้งใหใสช่ือผูแตงคนที่ 1 ตามดวยคําวา และคณะ หรือ et al. ดังตัวอยาง 
ตัวอยางที่ 1 
ทัดดาว  ลออโรจนวงศ และคณะ (2541)…………………………………………… 
หรือ 
………………………………………….(ทัดดาว  ลออโรจนวงศ และคณะ, 2541) 
ตัวอยางที่ 2 
Piot et al. (1992)……………………………………………………….. 
หรือ 
……………………………………………………………(Piot et al., 1992) 

 
  1.1.4  ผูแตงที่เปนนิติบุคคล 

  ใหใสช่ือนิติบุคคลนั้นๆ เปนช่ือผูแตง  
1) กรณีท่ีมีท้ังชื่อหนวยงานยอยและหนวยงานใหญ ใหใสเฉพาะชื่อหนวยงาน

ยอยที่ระบุเปนช่ือแรกเทานั้น เชน สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายรัฐมนตรี ใหใสวา สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ยกเวนกรณีที่มีการอางชื่อหนวยงานยอยซ้ํากัน แตสังกัดหนวยงานใหญที่ตางกัน ใหใสช่ือ
หนวยงานใหญถัดขึ้นไปดวยเพื่อใหเห็นความแตกตาง เชน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย กับ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนตน ดังตัวอยาง 
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ตัวอยางที่ 1 
        สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (2550)…………………………………………….. 
        หรือ 
  …………………………………………….(สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2550) 
 

ตัวอยางที่ 2 
        สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2550)……..    
     สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (2550) ……………………………………… 
  
        หรือ 
  …… (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2550) 

………………………………………(สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2550)  
 
2) กรณีท่ีชื่อหนวยงานยาวมาก การอางครั้งแรกใหอางชื่อเต็ม สวนการอางครั้ง

ตอไปสามารถตัดใหสั้นลงไดโดยใชเครื่องหมาย . . .   ดังตัวอยาง 
• การอางครั้งแรก 

                    สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2550)………. 
       สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2548)…………. 

• การอางครั้งตอๆ ไป 
   สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม. … (2550)……………………………… 
   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ... (2548)…………………………….. 

หรือ 
• การอางครั้งแรก 

   …….(สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2550) 
• การอางครั้งตอๆ ไป 

  ……………………………(สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม. . ., 2550) 
 

3) กรณีท่ีหนวยงานมีชื่อยอท่ีเปนที่รูจักท่ัวไป การอางครั้งแรกใหอางชื่อเต็มและ
ใสช่ือยอไวในเครื่องหมาย [    ] สวนการอางครั้งตอไปใสเฉพาะชื่อยอ ดังตัวอยางตัวอยางที่ 1 

ตัวอยางที่ 1 
        สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (2550)…………………………………………….. 

• การอางครั้งแรก 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [สํานักงาน ก.พ.ร.] (2550)…………  

• การอางครั้งตอๆ ไป 
สํานักงาน ก.พ. ร. (2550) ………………………………………….…… 
หรือ 
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• การอางครั้งแรก 
            ………….(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [สํานักงาน ก.พ.ร.], 2550) 

• การอางครั้งตอๆ ไป 
………………………………………………… (สํานักงาน ก.พ. ร., 2550) 

 
ตัวอยางที่ 2 

• การอางครั้งแรก 
World Health Organization [WHO] (2007)……………………………… 

• การอางครั้งตอๆ ไป 
  WHO (2007)……………………………………………………………. 

หรือ 
• การอางครั้งแรก 

   ………………………………(World Health Organization [WHO] , 2007) 
• การอางครั้งตอๆ ไป 

   ………………………………………………………………(WHO, 2007) 
 
  1.1.5  ไมปรากฏชื่อผูแตง 

  ใหใสช่ือเรื่องของเอกสารแทนชื่อผูแตง โดยอาจใสช่ือเรื่องที่สมบูรณ หรือตัดใหสั้น
ลงตามดวยเครื่องหมาย . . . ก็ได ในกรณีที่อางไวขางหนาขอความ ใหใสช่ือเรื่องไวในเครื่องหมาย “………..”            
ดังตัวอยาง 

  ในบทความเรื่อง “โรคเอดสในประเทศโลกที่สาม. . . .” (2542)……………………. 
  หรือ 
  ..………………………………………(โรคเอดสในประเทศโลกที่สาม. . ., 2542) 

 
  1.1.6  ไมปรากฏปพิมพ 

  ใหใส ม.ป.ป. หรือ n.d. แทนปพิมพ ดังตัวอยาง 
  ตัวอยางที่ 1 
  ศันสนีย  กิจพานิช (ม.ป.ป.)…………………………………………………… 

หรือ 
.………………………………………………….(ศันสนีย  กิจพานิช, ม.ป.ป.) 
ตัวอยางที่ 2 
Viravaidya (n.d.)……………………………………………………. 
หรือ 
.…………………………………………………….(Viravaidya, n.d.) 
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  1.1.7 อยูในระหวางตีพิมพ 
  ใหใส ระหวางตีพิมพ  หรือ in press แทนปพิมพ ดังตัวอยาง 
  ตัวอยางที่ 1 
  ศันสนีย  กิจพานิช (ระหวางตีพิมพ)……………………………………………… 

หรือ 
……………………………………………….(ศันสนีย  กิจพานิช, ระหวางตีพิมพ) 
ตัวอยางที่ 2 
Viravaidya (in press)…………………………………………………… 
หรือ 
.…………………………………………………….(Viravaidya, in press) 

 
  1.1.8  ผูแตงชาวตางประเทศที่มีชื่อสกุลซ้ํากัน 

  ใหใสช่ือสกุล และอักษรยอช่ือตนและชื่อกลางดวย เพื่อปองกันการสับสน ดังตัวอยาง 
  RJ Smith (1994)………………………………………………………… 
  P Smith (1997)………………………………………………………… 
  หรือ 
  ………………………………………………………….(Smith RJ, 1994) 
  ……………………………………………………….…..(Smith P, 1997) 

 

  1.1.9 เอกสารหลายชิ้นของผูแตงคนเดียวกัน ซึ่งปพิมพซ้ํากัน 
   ตามปกติ ในรายการอางอิงเอกสารทายเลมจะตองระบุตัวอักษร ก ข ค . . . หรือ a b c 
…..ตามลําดับ ตอทายปพิมพเพื่อใหทราบวาไมใชเอกสารชิ้นเดียวกัน  เชน 
 

• ถาเอกสาร 2 ช้ิน ของ ประเวศ  วะสี ที่นํามาอางมีดังนี้ 
   ประเวศ วะสี.  กระบวนการนโยบายสาธารณะ. 2547ก. 

  ประเวศ วะสี.  การพัฒนาตองเอาวัฒนธรรมเปนตัวต้ัง. 2547ข.        
  ใหอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง ดังตัวอยาง 

         ประเวศ วะสี (2547ก). เมื่ออางอิงจาก เอกสารเรื่อง กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
                    ประเวศ วะสี (2547ข). เมื่ออางอิงจากเอกสารเรื่อง การพัฒนาตองเอาวัฒนธรรมเปนตัวต้ัง 

• สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ ใหอางอิง ดังตัวอยาง 
   Pratt (1992a)………………………………………………………………. 
   Pratt (1992b)………………………………………………………………. 

หรือ 
   …………………………………………………..…………..(Pratt, 1992a) 
   …………………………………………………………..…..(Pratt, 1992b) 
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  1.1.10   การอางถึงเอกสารที่ถูกอางอิงอยูในเอกสารอื่น 
   กรณีที่เอกสารที่ตองการอางถูกนําไปอางไวในเอกสารอื่น หากไมสามารถหา

ตนฉบับของเอกสารที่ถูกนําไปอาง ก็สามารถอางอิงไดโดยวิธีการอางอิงเอกสารซอน ซึ่งเขียนได 2 วิธีดังนี้ 
1) อางชื่อผูแตงของเอกสารตนฉบับขึ้นกอน ใหใสช่ือผูแตงเอกสารตนฉบับ ตาม

ดวยคําวา อางถึงใน หรือ cited in แลวตามดวยช่ือผูแตงเอกสารที่นําขอมูลไปอาง เชน ตองการอางอิงเอกสารของ 
Pratt ที่ถูกนําไปอางไวในเอกสารของปราโมทย  ธีรพงษ  ใหอางดังนี้ 
 Pratt (1992 อางถึงใน ปราโมทย ธีรพงษ, 2541)………………… 

 หรือ 
 ………………………(Pratt, 1992 อางถึงใน ปราโมทย ธีรพงษ, 2541)  

 
2) อางชื่อผูแตงเอกสารที่นําขอมูลไปอางขึ้นกอน ใหใสช่ือผูแตงเอกสารที่นํา

ขอมูลไปอาง ตามดวยคําวา อางจาก หรือ cited from แลวตามดวยช่ือผูแตงเอกสารตนฉบับที่ถูกอาง เชน ตองการ
อางอิงเอกสารของปราโมทย  ธีรพงษ ที่ไดนําขอมูลจากเอกสารของ Pratt มาอาง ใหอางดังนี้ 
  ปราโมทย ธีรพงษ (2541 อางจาก Pratt, 1992)……………………………. 
  หรือ 

   ……………………………(ปราโมทย ธีรพงษ, 2541 อางจาก Pratt, 1992)  
 
  1.1.11   การอางถึงเอกสารหลายชิ้นที่ใหขอมูลสอดคลองกันหรือซ้ํากัน 
   กรณีที่ตองการอางอิงเอกสารหลายๆ ช้ิน สําหรับขอมูลเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจาก
หลายกรณี เชน นักวิจัยหลายคนอาจทําการศึกษาเรื่องเดียวกัน หรืออาจคนพบผลวิจัยใกลเคียงกันหรือสอดคลอง
กัน ใหอางอิงดังตัวอยาง 
   ตัวอยางที่ 1 

  ปราโมทย ธีรพงษ (2541), วัลลภ  ปายะนันทน (2542) ศึกษาพบวา………………… 
  หรือ 
  …………………………(ปราโมทย  ธีรพงษ, 2541; วัลลภ  ปายะนันทน, 2542) 

   ตัวอยางที่ 2 
  เกื้อ วงศบุญสิน และคณะ (2540), Songathana (1998), Wormser (1998)……… 
  หรือ 
      ……….…(เกื้อ วงศบุญสิน และคณะ, 2540; Songathana, 1998; Wormser, 1998) 

 
 1.2 การอางอิงแบบตัวเลข (Number style) 
  การอางอิงแบบตัวเลข เปนการอางอิงโดยระบุหมายเลขของเอกสารที่ตองการอางไวทาย
ขอความ เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น การใสหมายเลข อาจใสเปนหมายเลขโดดๆ เชน 1  2  3 …. หรือใส
หมายเลขไวในเครื่องหมาย [   ] เชน [1]  [2]  [3] ก็ได ดังตัวอยาง 
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  ในประเทศไทยมีรายงานผูปวยเอดสรายแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 หลังจากนั้นจํานวน
ผูปวยเอดสไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ1 ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการติด
เช้ือเอดส จึงทําใหผูปวยเอดสมีเพิ่มมากขึ้นทุกป2 . . . 
  หรือ 
  ในประเทศไทยมีรายงานผูปวยเอดสรายแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 หลังจากนั้นจํานวน
ผูปวยเอดสไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [1] ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อเอดส จึงทําใหผูปวยเอดสมีเพิ่มมากขึ้นทุกป [2] . . . 
 
  ในกรณีที่ตองการอางอิงเอกสารหลายๆ ช้ินสําหรับขอมูลเดียวกัน ใหใสหมายเลขของเอกสาร
ที่อางนั้นตามลําดับ โดยคั่นแตละหมายเลขดวยเครื่องหมาย ,  ดังตัวอยาง 
  .…………………………………………………………………..1, 4, 5 
  .………………………………………………………………….[1, 2, 3] 
  ………………………………………………………………..[3, 4, 7, 9] 
 
  การอางอิงแบบตัวเลข มีวิธีการอาง 2 วิธี นักศึกษาอาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได ดังนี้ 
 
  1.2.1  การอางอิงโดยใสตัวเลขตามลําดับที่อางในเนื้อเร่ือง (Cited-order number)  
   วิธีการนี้ ใหใสหมายเลขตามลําดับการอางในเนื้อเรื่อง โดยเริ่มจากหมายเลข 1  2  3 . 
. . ไปตามลําดับจนจบเลม  หากมีการอางซ้ําก็ใหใสหมายเลขเดิมซ้ําไดอีก รายการเอกสารอางอิงทายเลมก็จะ
จัดเรียงตามลําดับการอางในเนื้อเรื่องเชนเดียวกัน โดยไมจําเปนตองจัดเรียงตามลําดับอักษรของชื่อผูแตง ดัง
ตัวอยาง 
   การอางอิงในเนื้อเร่ือง 

   ในประเทศไทยมีรายงานผูปวยเอดสรายแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 หลังจาก
นั้นจํานวนผูปวยเอดสไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [1] ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิด
พฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส จึงทําใหผูปวยเอดสมีเพิ่มมากขึ้นทุกป [2]………………………… 
…………………………………………………….[3]…………………………………………………
…………………………….………………………………[1]…………………………………………
………….……………………………………………………………………….…………………[4] 

 
   ลําดับรายการเอกสารอางอิงทายเร่ือง (ไมเรียงตามลําดับอักษรชื่อผูแตง) 

1. ธีระ  รามสูตร.  ………….……………………….……………………. 
2. Sittitrai V.  ………..…………………………..……………………… 
3. Pratt RJ.  ……………………………………………………………… 
4. สุรีพร  ธนศิลป.  ……………………………………………………… 
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  1.2.2  การอางอิงโดยใสตัวเลขตามลําดับรายการทายเลม (Reference-order number)  
   วิธีการนี้ ใหใสหมายเลขตามลําดับรายการเอกสารที่จัดเรียงตามลําดับอักษรช่ือผูแตง 
ที่รวบรวมไวทายเลม ดังนั้น หมายเลขที่อางในเนื้อเรื่องจะตองเปนไปตามลําดับของรายการเอกสารทายเรื่องไม
จําเปนตองเริ่มจากหมายเลข 1  2  3 . . . ไปตามลําดับ  และหากมีการอางซ้ําก็ใหใสหมายเลขเดิมซ้ําไดอีก             
ดังตัวอยาง 
   การอางอิงในเนื้อเร่ือง 

   ในประเทศไทยมีรายงานผูปวยเอดสรายแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 หลังจาก
นั้นจํานวนผูปวยเอดสไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [2] ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรม
เสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส จึงทําใหผูปวยเอดสมีเพิ่มมากขึ้นทุกป [5]…………………………………………….. 
………………………………………………………………………..[4]…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………[2]………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………[3] 
   ลําดับรายการเอกสารอางอิงทายเร่ือง (เรียงตามลําดับอักษรชื่อผูแตง) 

1. เกื้อ  วงศบุญสิน และคณะ.  …………………………………………… 
2. ธีระ  รามสูตร.  ……………………………………………………… 
3. สุรีพร  ธนศิลป.  ……………………………………………………. 
4. Pratt RJ.  ………………………………………………………… 
5. Sittitrai V.  …………………………….…….…………………… 

 1.3 การอางอิงเอกสารภาษาไทยในวิทยานิพนธท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษ 
  การอางอิงเอกสารในเนื้อเรื่องของวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระที่จัดพิมพเปน
ภาษาอังกฤษ หากเลือกใชวิธีการอางอิงแบบชื่อ-ป ใหใสช่ือและปที่อางเปนภาษาอังกฤษและป ค.ศ. ดวย สําหรับ
การแปลชื่อภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ หากมีช่ือที่เปนทางการควรใชใหถูกตองตามช่ือที่เปนทางการนั้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่เปนช่ือของหนวยงานตางๆ เชน (มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545) ใหเขียนเปน (Khon Kaen 
University, 2002) กรณีที่ไมสามารถคนหาชื่อภาษาอังกฤษที่เปนทางการ หรือช่ือบุคคลที่ไมทราบชื่อภาษาอังกฤษ 
ใหใชวิธีถายตัวอักษร (transliterate) ใหเปนอักษรโรมัน เชน กุลธิดา ทวมสุข (2545) เขียนเปน Tuamsuk (2002) 
  หากไมตองการแปลชื่อภาษาไทยเพื่ออางอิงเปนภาษาอังกฤษ ใหเลือกใชวิธีการอางอิงเอกสาร
ในเนื้อเรื่องแบบตัวเลขแทน 
  การเขียนรายการอางอิงสวนทายเลม ดูวิธีเขียนหนา 113 ขอ 2.2.15 
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2. การอางอิงสวนทายเลม (Reference citations) 
 การอางอิงสวนทายเลม เปนการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียนผลงาน
นั้นๆ โดยปกติมักนิยมจัดเรียงรายการตามลําดับอักษรช่ือผูแตง แตอาจจัดเรียงตามลําดับการอางอิงในสวนเนื้อ
เรื่องก็ได หากผูเขียนเลือกวิธีการอางอิงในสวนเนื้อเรื่องเปนแบบ cited-order number 
 การรวบรวมรายการเอกสารที่อางอิงไวทายเลมตามแบบ Vancouver style ใหจัดทําเปนรายการเอกสารอางอิง 
(References) คือรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอางอิงไวจริงในสวนเนื้อเรื่องเทานั้น ไมนําเอกสารอื่นที่ไมได
อางมารวบรวมไว ดังนั้นรายการเอกสารที่อางอิงในสวนทายเรื่องจึงตองมีจํานวนเทากันกับที่ถูกอางอิงไวในสวน
เนื้อเรื่อง  
 รูปแบบการเขียนรายการเอกสารอางอิงในสวนทายเลมสําหรับผลงานวิทยานิพนธ ตามแบบ Vancouver 
style มีหลักเกณฑดังนี้ 
 2.1 หลักท่ัวไป 
  2.1.1 ชื่อผูแตง  

1) ผูแตงคนไทย แตงเอกสารเปนภาษาไทย ใหใสช่ือและนามสกุลตามลําดับ โดย
ไมตองใสคํานําหนาช่ือ (เชน นาย นาง นางสาว) ยศ (เชน พ.ต.ท. ร.อ.) ตําแหนง (เชน ผูชวยศาสตราจารย 
ศาสตราจารย) หรือคุณวุฒิ (เชน ดร. นพ.) หากผูแตงมีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ ใหกลับขอความที่ระบุ
บรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ไปไวขางทายช่ือโดยคั่นดวยเครื่องหมาย , สวนช่ือผูแตงที่เปนสมณศักดิ์ใหเขียน
ตามปกติ ดังตัวอยาง 
 สัญญา  สัญญาวิวัฒน. 
 ประเวศ  วะสี. 
 อคิน  รพีพัฒน, ม.ร.ว. 
 พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต). 
 

2) ผูแตงชาวตางประเทศ หรือผูแตงคนไทยที่แตงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ 
ใหใสช่ือสกุล ตามดวยอักษรยอของชื่อตนและชื่อกลาง ดังตัวอยาง 
 Spencer M. 
 Pratt RJ. 
 วูดส ดีแอล 
 Panyarachun A. 
 

3) ผูแตงที่เปนบรรณาธิการ (editor) ใหใสคําวา บรรณาธิการ หรือ editor หรือ    
editors ตอทายช่ือโดยคั่นดวยเครื่องหมาย  ,  สวนผูแตงที่เปนผูรวบรวม (compiler) ใหใสคําวา ผูรวบรวม หรือ 
compiler หรือ complers ดังตัวอยาง 
 มัทนา  หาญวนิชย, อุษา  ทิสยากร, บรรณาธิการ. 
 Wormser GP, editor. 
 Merigan Jr. TC, Bartlett JG, Bologuesi D, editors. 
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 บุญมี  สถาปตยวงศ, ผูรวบรวม. 
 Fahey JL, Flemming DS, compilers. 
 

4) ผูแตงที่เปนนิติบุคคล ใหใสช่ือนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสาร โดยเริ่มจาก
หนวยงานยอยไปหาหนวยงานใหญ ตามลําดับ ดังตัวอยาง 
 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
 กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย. 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 
 Institute for Population and Social Research, Mahidol University. 
 World Health Organization. 
  

5) ผูแตง 2-6 คน ใหใสช่ือผูแตงคนที่ 1 คั่นดวยเครื่องหมาย , ตามดวยช่ือผูแตง 
คนที่ 2 คั่นดวยเครื่องหมาย , ตามดวยช่ือผูแตงคนที่ 3 ไปเรื่อยๆ ตามลําดับ แตไมเกิน 6 คน ดังตัวอยาง 
 โยธิน  แสวงดี, พิมลพรรณ  อิศรภักดี. 
 เนาวนิตย  มุขสมบัติ, มยุรี  กลับวงษ, อุษา  ชูชาติ, ประเวช  ตันติพิวัฒนสกุล. 
 Zumla A, Johnson M, Miller R. 
 Vorakitphokatorn S, Cash RA, Chosa T, Sakurai Y. 
 

6) ผูแตงมากกวา 6 คนขึ้นไป ใหใสช่ือผูแตงคนที่ 1 คั่นดวยเครื่องหมาย , ตามดวย
ช่ือผูแตงคนที่ 2 คั่นดวยเครื่องหมาย , ตามดวยช่ือผูแตงคนที่ 3 ไปเรื่อยๆ ตามลําดับจนถึงคนที่ 6 แลวตามดวย     
คําวา และคณะ หรือ et al. ดังตัวอยาง 
 ทัดดาว  ลออโรจนวงศ, สําอาง  สืบสมาน, เมธ  ปยะคุณ, ภัทรฤดี  ครองชนม,  
  วิศิษฏ  ลออโรจนวงศ, เยาวลักษณ  ดวงเนตร, และคณะ. 

 Piot P, Kapita BM, Ngugi EN, Mann JM, Colebunders R, Wabitsch R, et al. 
 
  2.1.2  ชื่อเร่ือง 

1) ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ และชื่อเอกสารที่ไมไดตีพิมพ 
• ใหใสช่ือเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร สําหรับช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ใหพิมพ

ตัวอักษรตัวแรกของคําแรกเปนตัวพิมพใหญ สวนคําอื่นๆ ใหขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนกรณีที่เปนช่ือเฉพาะ 
• กรณีที่มีช่ือเรื่องยอย (sub-title หรือ two-part title) ใหใสเครื่องหมาย: คั่น

ระหวางชื่อเรื่องและชื่อเรื่องยอยนั้น  
• การพิมพช่ือหนังสือ ช่ือวิทยานิพนธ ควรเนนโดยการพิมพเปนตัวดําหนา 

(bold) หรอืตัวเอน(italic) หรือขีดเสนใตก็ได สวนการพิมพช่ือบทความและชื่อเอกสารที่ไมไดตีพิมพ (เชน จุลสาร 
เอกสารอัดสําเนา) ใหพิมพตัวปกติ (normal) 
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ตัวอยางชื่อหนังสือ ชื่อวิทยานิพนธ 
การพยาบาลผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส 
การวิจัยเพื่อหาแนวทางสงเสริมการใชถุงยางอนามัยในสํานักโสเภณี 

เพื่อปองกันกามโรคและเอดส 
 AIDS and respiratory medicine 
 AIDS in Africa: a manual for physicians 
 เอดส: กลุมอาการภูมิคุมกันเสื่อม 

 AIDS risk among tourists: a study of Japanese female tourists in Thailand 
 ตัวอยางชื่อบทความ ชื่อเอกสารที่ไมไดตีพิมพ 

 แนวทางการรักษาโรคเอดสในปจจุบัน 
 Sexual culture and the risk environment of HIV/AIDS 
 

2) ชื่อวารสาร ชื่อสารานุกรม ชื่อการประชุม/สัมมนา 
• ช่ือวารสารใหใสช่ือยอหรือช่ือเต็มตามที่นิยมในสาขาวิชานั้นๆ สวนช่ือ

สารานุกรม และชื่อการประชุม/สัมมนาใหใสช่ือเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร สําหรับช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ใหพิมพ
ตัวอักษรตัวแรกของคําสําคัญทุกคําเปนตัวพิมพใหญ 

• การพิมพช่ือวารสาร ช่ือสารานุกรม ควรเนนโดยการพิมพเปนตัวดําหนา 
(bold) หรือตัวเอน (italic) หรือขีดเสนใตก็ได สวนการพิมพช่ือการประชุม/สัมมนา ใหพิมพตัวปกติ (normal) 
ยกเวนช่ือการประชุมนั้นเปนช่ือของหนังสือดวย ใหพิมพเนนเหมือนช่ือหนังสือ 

ตัวอยางชื่อวารสาร ชื่อสารานุกรม 
ว. ศรีนครินทรเวชสาร 
ว. โรคเอดส 
สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
Int J Health Serv 
Leuk Lymphoma 
Am J Anim Hosp Assoc 
The New Complete Medical and Health Encyclopedia 
ตัวอยางชื่อการประชุม/สมัมนา 
เอกสารการประชุมโรคเอดสแหงชาติ ครั้งที่ 1. 
Proceedings of the Fourth International Symposium on AIDS in Asia 
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  2.1.3  ขอมูลเก่ียวกับการพิมพ 
1) ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของหนังสือ 

• ครั้งที่พิมพ ใหใสครั้งที่พิมพต้ังแตครั้งที่ 2 ขึ้นไป  หากมีขอความระบุการ
ปรับปรุงแกไข (revised) หรือการแกไขเพิ่มเติม (enlarged) ก็ใหใสไวดวย ดังตัวอยาง 
    พิมพครั้งที่ 2   2nd ed. 
    พิมพครั้งที่ 6   6th ed. 
    พิมพครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงแกไข 3rd rev. ed. 
    พิมพครั้งที่ 2 แกไขเพิ่มเติม  2nd rev. & enl. ed. 
 

• สถานที่พิมพ ใหใสช่ือเมือง หรือช่ือจังหวัด ซึ่งเปนสถานที่พิมพตามที่
ปรากฏในหนังสือ หากในหนังสือบอกชื่อเมืองไวหลายช่ือ ใหใสช่ือแรกเทานั้น ในกรณีที่ตองการระบุช่ือรัฐหรือ
เขตหรือแควนตอจากชื่อเมือง ใหใสไวในเครื่องหมาย (   ) โดยอาจใสเปนช่ือยอหรือช่ือเต็มก็ได (ดูช่ือยอรัฐใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในภาคผนวก ค หนา.........) ดังตัวอยาง 
    กรุงเทพฯ    New York 
    Scarborough (Ontario)  Princeton (NJ) 
                                กรณีที่ไมปรากฏชื่อสถานที่พิมพ ใหใส [ม.ป.ท.] หรือ [n.p.] 
 

• สํานักพิมพหรือโรงพิมพ ใหใสช่ือสํานักพิมพหรือโรงพิมพตามที่ปรากฏ
ในหนังสือ หากมีทั้งช่ือสํานักพิมพและชื่อโรงพิมพ ใหใสช่ือสํานักพิมพ กรณีที่สํานักพิมพเปนหนวยงานหรือ
องคกรตางๆ ใหใสช่ือหนวยงานหรือองคกรนั้นเปนสํานักพิมพ   ดังตัวอยาง 
    แพรพิทยา 
    โรงพิมพอักษรสมัย 
    มูลนิธิเกื้อดรุณ 
    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
    Prentice-Hall 
    New Society Publishing 

กรณีที่ไมปรากฏชื่อสํานักพิมพหรือโรงพิมพ ใหใส [ม.ป.พ.] หรือ [n.p.] 
 
• ปพิมพ ใหใสเลขระบุป พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่พิมพหนังสือเลมนั้นตอจาก

สํานักพิมพโดยคั่นดวยเครื่องหมาย ; ดังตัวอยาง 
    แพรพิทยา; 2541. 
    Pretice-Hall; 1996. 

       กรณีที่ไมปรากฏปพิมพ ใหใส [ม.ป.ป.] หรือ [n.d.] 
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2) ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของวารสาร 
• ใสขอมูลปพิมพ ปที่ (volume) ฉบับที่ (number) และเลขหนา ตามลําดับดังนี้  

    ปพิมพ; ปที่(ฉบับที่): เลขหนา  ดังตัวอยาง 
    2541; 10(3): 151-60. 
    ก.ค.-ก.ย. 2541; 14(3): 81-8.            [กรณีระบุเดือนดวย]  
    1998; 28(2): 575-91. 
    1998 Sep; 31(1-2): 39-46            [กรณีระบุเดือนดวย] 
    1998; 12 Suppl B: 551-8.  [กรณีเปนฉบับเพิ่มเติม] 
 

• วารสารยังไมออกเผยแพร บทความอยูในระหวางตีพิมพ ใหใสขอความ 
ระหวางตีพิมพ หรือ In press ตอทายช่ือวารสาร ดังตัวอยาง 

. . .ว. วิจัย มข.  ระหวางตีพิมพ.  
    . . . N Engl J Med.  In press. 
 

3) ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของสารานุกรม 
• ใสขอมูลระบุครั้งที่พิมพ สถานที่พิมพ สํานักพิมพ ปพิมพ เลมที่ (volume) 

และเลขหนา  ตามลําดับดังนี้   
    ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ:   สํานักพิมพ;   ปพิมพ.  เลมที่;  เลขหนา.                 
ดังตัวอยาง 

International Unified ed.  Westport (CT): HS Stuttman; 1981.  Vol.22; p.358-67. 
    Chicago: J.G. Ferguson Publishing; 1992.  Vol. 3; p.771-81. 
 

4) ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของวิทยานิพนธ 
• ใสขอมูลระบุระดับของวิทยานิพนธและสาขาวิชาไวในเครื่องหมาย [  ] 

ตามดวยสถานที่พิมพ ช่ือมหาวิทยาลัย และปพิมพ ตามลําดับดังนี้   
    [วิทยานิพนธปริญญา. . .สาขาวิชา. . .].  สถานที่พิมพ: ช่ือสถาบัน/ 

มหาวิทยาลัย; ปพิมพ.  ดังตัวอยาง 
     [วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 

ครอบครัว]. ขอนแกน: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน; 
2541. 

    [Master Thesis in Family Nursing].  Khon Kaen: The Graduate  
 School, Khon Kaen University; 1998. 
    [Ph.D. Thesis in Public Health].  Queensland: University of  
 Queensland; 1998.  
    [Doctoral Dissertation in Chemistry].  Indiana: Department of   

Chemistry, Indiana University; 1998. 
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5) ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของเอกสารที่ไมไดตีพิมพ (Unpublished) 
• ใหใสขอความระบุลักษณะของเอกสารไวในเครื่องหมาย [   ] ตอทายช่ือ

เรื่อง สวนสถานที่พิมพ สํานักพิมพ ปพิมพ ใหใสตามวิธีการใสขอมูลการพิมพของหนังสือ ดังตัวอยาง 
    ช่ือเรื่อง [เอกสารอัดสําเนา].  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง; 2540.   
    ช่ือเรื่อง [จุลสาร].  ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน; [ม.ป.ป].   
    Title [Unpublished].  Texas: Texas University; [n.d.].   
    Title [Pamphlet].  Paris: UNESCO; 1990.   
 

6) ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของบทคัดยอเอกสารจากฐานขอมูลซีดีรอม 
• ใหใสขอความ [บทคัดยอ] หรือ [Abstract] ตอทายช่ือเรื่อง ตามดวยขอมูล

เกี่ยวกับการพิมพตามวิธีการอางอิงเอกสารแตละประเภท แลวจึงใสขอความระบุวันเดือนปที่อาง ช่ือฐานขอมูล
ซีดีรอม และหมายเลขบทคัดยอ ดังตัวอยาง 
    ตัวอยางบทคัดยอบทความวารสารจากฐานขอมูลซีดีรอม 

ช่ือบทความ  [บทคัดยอ].  ชื่อวารสาร ปพิมพ; ปที่(ฉบับที่): เลขหนา.  
[cited วันเดือนปที่อาง].  Available from: ชื่อฐานขอมูลซีดีรอม/
หมายเลขบทคัดยอ. 

    Fatal Stevens-Johnson syndrome in an AIDS patient treated with  
 sulfadiazine [Abstract].  Ann Pharmacother 1999 Mar; 33(3):  
 379-80.  [cited 2002 Jun 20].  Available from: MEDLINE/99- 
 012486. 

  จากตัวอยางบทคัดยอวิทยานิพนธจากฐานขอมูลซีดีรอม 
ชื่อวิทยานิพนธ  [บทคัดยอ].  [วิทยานิพนธปริญญา.  .สาขาวิชา. . ]. สถานที่

พิมพ: ช่ือสถาบัน/มหาวิทยาลัย; ปพิมพ. [cited วันเดือนปที่อาง].  
Available from: ชื่อฐานขอมูลซีดีรอม/หมายเลขบทคัดยอ. 

    Development and psychometric evaluation of the ethical  
 issues scale (EIS) for HIV/AIDS patient care in Thailand  
 [Abstract].  [Ph.D. Thesis in Nursing].   
 Boston: Boston College; 1997.  [cited 1999 Mar 12].   
 Available from: DAO/B97-1745223. 

 
7) ขอมูลเก่ียวกับการพิมพของเอกสารอินเทอรเน็ต 

• ใหใสขอมูลตอจากชื่อเรื่องตามลําดับดังนี้ 
       …ชื่อเร่ือง  [ออนไลน หรือ online ].  ปพิมพของขอมูล [cited วัน เดือน ปที่

อาง].  Available from: URL ที่อยูของแหลงขอมูล. 
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  กรณีที่เปนบทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส  
(e-journal) ใหใสขอความ [วารสารออนไลน] หรือ [serial online] ตอจาก 
ช่ือวารสารหรือหนังสือพิมพ  ดังตัวอยาง 

    . . .มีนํ้าใชในสวนทั้งปดวยวิธีระบบฉีดฝอย.  ไทยรัฐ [วารสารออนไลน]  
24 กรกฎาคม 2545 [อางเมื่อ 25 กรกฎาคม 2545].  จาก: http://www. 
avantgothai.com/mazingo/news/thairath/agricult/agr1.html 

    . . .Facing a global AIDS crisis.  Washington Post [serial online]  
 1999 Aug [cited 1999 Aug 27]. Available from:  
                                http://www.Washingtonpost. com/ wp-srv/Wplate. 
    . . .ความคิดเสรีของมีชัย: การปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ   
 [ออนไลน]  8 กรกฎาคม 2545 [อางเมื่อ 23 กรกฎาคม 2545].  จาก:  
 http://www.meechaithailand.com/meechai/showshtml 

   . . .Getting ready for the new millennium: What are the Thai  
 government’s actions toward the year 2000? [online] 1999  
 [cited 1999 Aug 20]. Available from: http://www.nectec.or.th/it- 
                 projects/ 

 
 2.2 รูปแบบการเขียนรายการอางอิงและตัวอยาง 
  2.2.1 หนังสือ 

1) ผูแตง 1 คน พิมพคร้ังแรก 
 

 ช่ือผูแตง.  ชื่อหนังสือ.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ. 
 
 ประเสริฐ  ทองเจริญ.  เอดส: กลุมอาการภูมิคุมกันเสื่อม.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรสมัย; 2531. 
 ภัสสร  ลิมานนท.  บริการทางเพศ การเดินทางขามแดนและเอดส.  กรุงเทพฯ: สถาบันประชากร 
  ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2540. 
 Lane NE.  AIDS allergy and rheumatology.  Totowa (NJ): Humana Press; 1997. 
 Kuyyakanond T.  AIDS among rural Isan women.  Khon Kaen: Department  
  of Microbiology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University; 1993. 
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2) ผูแตง 1 คน พิมพคร้ังที่ 2 ขึ้นไป 
 

 ช่ือผูแตง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ. 
 
 สุรีพร  ธนศิลป.  การพยาบาลผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส.  พิมพครั้งที่ 2.  สงขลา:  
  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร; 2538. 

 บุญเติม  แสงดิษฐ.  คูมือปองกันและควบคุมโรคเอดสในกองทัพบก.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก; 2536. 

 Levy JA.  HIV and the pathogenesis of AIDS.  2nd ed.  Washington, D.C.: ASM Press; 1998. 
 Pratt RJ.  AIDS: a strategy for nursing care.  3rd ed.  London: Arnold; 1991. 
 

3) ผูแตง 2 คน 
 

ช่ือผูแตงคนที่ 1, ช่ือผูแตงคนที่ 2.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ. 
  
 ประคอง  วิทยาศัย, วิชาญ  วิทยาศัย.  แพทยไทย ตานภัยเอดส.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิเกื้อดรุณ; 2537. 
 โยธิน  แสวงดี, พิมลพรรณ  อิศรภักดี.  การวิจัยเพื่อหาแนวทางสงเสริมการใชถุงยางอนามัยใน 
  สํานักโสเภณีเพื่อปองกันกามโรคและโรคเอดส.  กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
  มหาวิทยาลัยมหิดล; 2533. 
 Green J, McCreaner A.  Counseling in HIV infection and AIDS.  2nd ed.  Cambridg (MA):  
  Blackwell Science; 1996. 
 Nevid JS, Gotfried F.  201 things you should know about AIDS and othersexually transmitted  
  diseases.  Boston: Allyn and Bacon; 1993. 
 

4) ผูแตง 3-6 คน 
 

ช่ือผูแตงคนที่ 1, ช่ือผูแตงคนที่ 2, ช่ือผูแตงคนที่ 3,. . ., ช่ือผูแตงคนที่ 6.   
         ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ. 

 
 เกื้อ วงศบุญสิน, สุชาดา  กีระนันทน, สุวาณี  สุรเสียงสังข.  Demographic impact of  the HIV/AIDS  

epidemic in Thailand: mathematical and statistical projections.  กรุงเทพฯ: สถาบัน 
ประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2540. 
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 เนาวนิตย มุขสมบัติ, มยุรี กลับวงษ, อุษา  ชูชาติ, ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล, เยาวมาลย  รันทระ.   
การศึกษาสถานการณปญหาโรคเอดส จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2537.  กรุงเทพฯ: สวนวิจัยและ 
พัฒนา สํานักงานพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข; 2537. 

 Zumla A, Johnson M, Miller R.  AIDS and respiratory medicine.  London: Chapman & Hall; 1997. 
 Vorakitphokatorn S, Cash RA, Chosa T, Sakurai Y.  AIDS risk among  tourists: a study of  
   Japanese female tourists in Thailand.  Bangkok: Institute for Population and  
   Social Research, Mahidol  University; 1995. 
 

5) ผูแตงมากกวา 6 คน 
 

  ช่ือผูแตงคนที่ 1, ช่ือผูแตงคนที่ 2, ช่ือผูแตงคนที่ 3,. . ., ช่ือผูแตงคนที่ 6, และคณะ.   
      ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ. 

 
   ทัดดาว ลออโรจนวงศ, สําอาง สืบสมาน, เมธ ปยะคุณ, ภัทรฤดี ครองชนม, วิศิษฏ ลออโรจนวงศ, 
     เยาวลักษณ ดวงเนตร, และคณะ.  ความคิดเห็นของสตรีภาคเหนือตอการดูแล 
     ผูปวยเอดส และการอยูรวมกันในสังคม.  เชียงใหม: [ม.ป.พ.]; 2541. 
  Piot P, Kapita BM, Ngugi EN, Mann JM, Colebunders R, Wabitsch R, et al.  AIDS in  
    Africa:  a manual for physicians.  Geneva: World Health Organization; 1992. 
 

6) ผูแตงเปนบรรณาธิการ (editor) ผูรวบรวม (compiler) 
 

 ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ. 
 
   มัทนา  หาญวนิชย, อุษา  ทิสยากร, บรรณาธิการ.  เอดส: การดูแลรักษา.  พิมพครั้งที่ 2.   
    กรุงเทพฯ: ดีไซร; 2535. 
   Wormser GP, editor.  AIDS and other manifestations of HIV infection.  3rd ed.   
    Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1998. 
  Merigan Jr. TC, Bartlett JG, Bologuesi D, editors.  Textbook of AIDS  medicine.  2nd ed.  
    Baltimore: Williams & Wilkins; 1999. 
  บุญมี  สถาปตยวงศ, ผูรวบรวม.  HIV/AIDS in Thailand 1996: adults & pediatrics.   
    กรุงเทพฯ: สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย; 2539. 
  Fahey JL, Flemming DS, compilers.  AIDS/HIV reference guide for medical  
    professionals. 4th ed.  Baltimore: Williams & Wilkins; 1997. 
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7) ผูแตงเปนนิติบุคคล 
 

 ช่ือนิติบุคคล.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ. 
 
 หนวยควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.  คูมือ 
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดสสําหรับบุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร.  ขอนแกน:  
  โรงพยาบาล; 2539. 
 
 Ministry of Publich Health.  Guidelines for the clinical management of HIV  
  infection in children/adults.  5th ed.  Nonthaburi: The Ministry; 1997. 
 World Health Organization.  Biosafety guidelines for diagnostic and  
  research laboratories working with HIV.  Geneva: WHO; 1996. 
 

8) ไมปรากฏชื่อผูแตง 
 

 ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ. 
 
 Aids and the third world.  Philadelphia: New Society Publishing; 1989. 
 

9) ไมปรากฏสถานที่พิมพ สํานักพิมพ ปพิมพ 
 

 ช่ือผูแตง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  [ม.ป.ท.]: สํานักพิมพ; ปพิมพ. 
 ช่ือผูแตง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: [ม.ป.พ.]; ปพิมพ. 
 ช่ือผูแตง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; [ม.ป.ป.]. 
 ช่ือผูแตง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]; ปพิมพ. 
 ช่ือผูแตง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.; ม.ป.ป.]. 

 
 ดารุณี  แดงหาญ, เกสร  แถวโนนงิ้ว, ทัศนียวรรณ  บุญญวงศ.  การสรางเครือขายการติดตาม 
  ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปองกันและแกไขปญหาเอดสในเขต 6 ป 2540.   
  กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.]; 2540. 
 ศันสนีย  กิจพานิช.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจปองกันโรคเอดสของหญิงมีครรภ จังหวัด 
  กาฬสินธุ.  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.; ม.ป.ป.]. 
 Viravaidya M.  Economic and social HIV/AIDS prevention strategies for  
  northern Thai women: operations research.  [n.p.]; 1994. 
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 Pramualratana A.  HIV/AIDS in Thailand: UNAIDS position paper.  [n.p.]:  Joint United Nations  
  Programme on HIV/AIDS; 1998. 
 

10) หนังสือแปล 
 

 ช่ือผูแตงดั้งเดิม.  ชื่อหนังสือ.  แปลโดย ช่ือผูแปล.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ;  
  ปพิมพ. 

 
 รีด อี.  เอชไอวี/เอดส: การระบาดที่ไรพรมแดน.  แปลโดย ประสาน  ตางใจ.  กรุงเทพฯ: คบไฟ;  
  2538. 
 Trotot PM.  Imaging of AIDS.  Translated by Champe GG.  Philadelphia: Decker; 1991. 
 

11) หนังสือ รายงานการวิจยัหรือรายงานทางเทคนิคท่ีมีชื่อชุด 
 

 ช่ือผูแตง.  ชื่อหนังสือ.  ช่ือชุด.  ครั้งที่พิมพ.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ. 
  
 อรพินทร  ชูชม, อัจฉรา  สุขารมณ.  การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแรงจูงใจ 
  ภายใน: ปจจัยท่ีสัมพันธกับแรงจูงใจภายใน.  รายงานการวิจัยฉบับที่ 76.  กรุงเทพฯ:  
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร; 2543. 
 Nash G, Said JW, editors.  Pathology of AIDS and HIV infection.  Major  
  problems in pathology, v.26.  Philadelphia: Saunders; 1992.  
 Boonchalaksi W, Guest P.  AIDS and children: prospects for the year 2000.   
  IPSR publication series, no. 168.  Nakornpathom: Institute for Population  
  and Social Research; 1993.  
 

12) หนังสือรายงานการประชุม เอกสารการประชุมวิชาการ (Conference 
proceedings) 

 
 ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ.  ชื่อหนังสือ.  ช่ือการประชุม; วันเดือนปที่จัดประชุม;  
  สถานที่ประชุม.  สถานที่พิมพ: สาํนักพิมพ; ปพิมพ. 

 
 สมบัติ  แทนประเสริฐสุข, บรรณาธิการ.  รวมบทบรรยายการสัมมนาเรื่องโรคเอดสแหงชาติ.   
  เอกสารการสัมมนาโรคเอดสแหงชาติ ครั้งที่ 4; 27-29 กรกฎาคม 2537; กรุงเทพฯ.   
  กรุงเทพฯ: กองโรคเอดส กรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข; 2538. 
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 Gross PF, Penny R, editors.  AIDS in Asia: meeting the challenge through  training, education  
  and prevention.  Proceeding of the International  Symposium on AIDS in Asia; 1992 Mar 8;  
  Bangkok, Thailand.  Sydney: Institute of Health Economics and  Technology Assessment;  
  1992. 
 Kimura J, Shibasaki H, editors.  Recent advances in clinical neurophysiology.  Proceedings of the 10th  
  International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan.   
  Amsterdam: Elsevier; 1996. 
 
  2.2.2 บทความในหนังสือ (หนังสือรวมบทความหลายเรื่อง ผูแตงหลายคน) 
 

 ช่ือผูเขียนบทความ.  ช่ือบทความ.  ใน: ช่ือบรรณาธิการ.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.   
  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ.  หนา. 

 
 พระแดนไพร  รัตนญาณโณ, พระครูสมอุทัย  กิตติโก.  ประสบการณการดูแลผูติดเชื้อและผูปวย 
  โรคเอดสโดยองคกรศาสนา.  ใน: รายงานการสัมมนาการพัฒนาเครือขายการทํางานเกี่ยว 
  กับเอดสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  ขอนแกน: ศูนยประสานงานการปองกันและควบคุม 
  โรคเอดสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน; 2539.  หนา 25-27. 
 ชวลิต  มังคละวิรัช.  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริการทางเพศและปญหาการแพรระบาดของ 
  โรคเอดส.  ใน: สมบัติ  แทนประเสริฐสุข, บรรณาธิการ.  รวมบทความบรรยายการสัมมนา 
  โรคเอดสระดับชาติ คร้ังที่ 4.  กรุงเทพฯ: กองโรคเอดส กรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวง 
  สาธารณสุข; 2538.  หนา 204-27. 
 Ward JW, Drotman DP.  Epidemiology of HIV and AIDS.  In: Wormser GP,  editor.  AIDS and other  
  manifestations of HIV infection.  3rd ed.  Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1998.   
  p. 1-16. 
 Phillips SJ, Whisnant JP.  Hypertension and stroke.  In: Laragh JH, Brenner  BM, editors.  
  Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management.  2nd ed.  New York: Raven  
  Press; 1995.  p. 465-78. 
 

2.2.3 บทความ/เอกสารที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference papers) 
1) กรณีท่ีรวมจัดพิมพเปนเลม มีหัวขอการประชุม และชื่อการประชุม 

 
 ช่ือผูเขียน.  ช่ือบทความ/เอกสาร.  ใน: ช่ือบรรณาธิการ.  ชื่อหัวขอหรือเร่ืองการประชุม. 
  ช่ือการประชุม; วันเดือนปที่จัดประชุม; สถานที่จัดประชุม.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ;  
  ปพิมพ.  หนา. 



 

 

102

 บุญสง  พัจนสุนทร.  ภาวะช็อก: การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค.  ใน: พลากร  สุรกุลประภา,  
  บรรณาธิการ.  Medicine in the evidence-based era.  การประชุมวิชาการประจําป  
  2544 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 17; 16-19 ตุลาคม 2544;  
  ขอนแกน. ขอนแกน: คณะแพทยศาสตร; 2544.  หนา 195-208. 
 พรรณเพ็ญ เครือไทย.  การศึกษาวิจัยทางดานจารึกและเอกสารโบราณของสถาบันวิจัยสังคม  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  ใน จารกึและเอกสารโบราณ: การศึกษาวิจัยในปจจุบันและทิศทาง 
  ในอนาคต.  การประชุมทางวิชาการเนื่องในวาระฉลองอายุครบ 7 รอบ ของศาสตราจารย 
  ดร. ประเสริฐ ณ นคร. นครปฐม: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย 
                     ศิลปากร; 2546. หนา 32-59. 
 Bengtsson S, Solheim BG.  Enforcement of data protection, privacy and security in medical  
  informatics.  In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors.  MEDINFO 92.  
  Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva,  
  Switzerland.  Amsterdam: North-Holland; 1992.  p. 1561-5. 
 William KH.  Robust designs through design to six sigma manufacturability.  In: Kennett RS, Zacks S,  
  editors.  Object-oriented programming systems.  Proceedings of the OOPSLA’96; 1996 Jan  
  14-16; San Jose, Calif.  New York: Machinery; 1996. p. 241-6. 
 

2) กรณีท่ีรวมจัดพิมพเปนเลม ไมมีหัวขอการประชุม และมีเฉพาะชื่อการประชุม 
 

 ช่ือผูเขียน.  ช่ือบทความ/เอกสาร.  ใน: ช่ือบรรณาธิการ.  ชื่อการประชุม; วันเดือนปที่จัด 
  ประชุม; สถานที่จัดประชุม.  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ.  หนา. 

 
 วิโรจน  ไววานิชกิจ.  การศึกษาเปรียบเทียบการหาคา reticulocyte ดวยวิธีใชบุคลากรและ 
  เครื่องตรวจ อัตโนมัติ.  ใน: การประชุมวิชาการประจําป ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ  
  สภากาชาดไทย; 10-11  กุมภาพันธ 2543; กรุงเทพฯ.  กรุงเทพฯ: สภากาชาดไทย;  
  2543.  หนา 37-41.  
 Fuller LF.  Total quality manufacturing at the Rochester Institute of  Technology Integrated Circuit  
  Factory.  In: Harry JM, editor.  IEEE/SEMI Advanced Semiconductor Manufacturing  
  Conference; 1991 September 27-October 1; Detroit, Mich.  New York: IEEE; 1991. p. 65-9. 

Baker T, Dekkers M, Heery R, Patel M, Salokhe G.  What terms does your metadata  
 use? Application profiles as machine-understandable narratives.  In Keizo  
 O, Hironobu G, editor.  DC-2001 Preceedigs of the international conference  
 on Dublin Core and metadata applications.  Tokyo: National Institute of  
 Informatics; 2001. p.160-176.   
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3) กรณีเปนเอกสารเสนอในการประชุม/สัมมนา ท่ีไมไดจัดพิมพเปนเลม 
 

 ช่ือผูเขียน.  ชื่อเอกสาร.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ. . .; วันเดือนปที่จัด 
  ประชุม; สถานที่จัดประชุม.   

  
 ผกายมาศ  ปณฑะดิษ, สุกัญญา  โชตศุภการย, อุมาพร  อุดมทรัพยากุล, วีระศักดิ์  ศาสนกุล,  
  อําไพวรรณ  จวนสัมฤทธิ์.  การเปรียบเทียบคุณภาพและความคงสภาพของพลาสมา 
  คนปกติ สําหรับการทดสอบการแข็งตัวของเลือด.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 
  โรคมะเร็งแหงชาติครั้งที่ 5; 20-21 ตุลาคม 2542; กรุงเทพฯ. 

สมหมาย  เปรมจิตต.  ประสบการณจากคัมภีรใบลานลานนา. เอกสารประกอบการประชุมทาง 
 วิชาการเรื่องการสํารวจสถานภาพอคความรูจากคัมภีรใบลานที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ประเทศไทย; 22-23 กันยายน 2544; มหาสารคาม. 

 Sagunnasil W.  Community and coastal marine resource management in  southern Thailand.   
  Paper presented at the Conference on Community and Resource Management; 1998 Mar  
  19-20; Bangkok, Thailand.  [in  Thai]. 
 Yamamotu T.  Fishery regulation adopted for coastal and off shore fisheries  in Japan.  Paper  
  presented at the Symposium on the Exploitation and Management of Marine Fishery Resources  
  in Southeast Asia; 1987 Sep 14-16; Darwin, Australia.  
 Chen YN, Chen SJ, Lin SC.  A Metadata life cycle model for digital libraries: methodology and  

 application for an evidence-based approach to library research.  Paper presented at World  
 library and  information congress: 69 IFLA General Conference and Council; 2003  
 Aug 1-9; Berlin, Germany. 
 

  2.2.4 บทความในวารสาร 
 

 ช่ือผูเขียนบทความ.  ช่ือบทความ.  ชื่อวารสาร  ปพิมพ; ปที่(ฉบับที่): เลขหนา. 
  

 ปราโมทย  ธีรพงษ.  แนวทางการรักษาโรคเอดสในปจจุบัน.  ว. โรคเอดส  2541; 10(3): 151-60. 
 พัชรินทร  จันทรจํารัสแสง, ปรียา  กุลละวณิชย, พิมลพรรณ  กฤติยรังสรรค, รัศมี  อัครพันธุ.   
  อาการแพแดดในผูปวยเอดส.  ว. โรคผิวหนัง  ก.ค.-ก.ย. 2541; 14(3): 81-8. 
 คํานวณ  อึ้งชูศักดิ์, อรพรรณ  แสงวรรณลอย, ภิญญาณี  แจมกระจาง, ณรงคฤทธิ์  ศิริโสภณา,  
  อมรา  ทองหงษ, สุชาดา  จันทรสิริยากร, และคณะ.  ผลการเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีใน 
  ประเทศไทย ประจําป 2541 (รอบที่ 16).  ว. โรคเอดส  2541; 10(3): 124-35. 
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 กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข.  สถานการณผูปวยเอดสในประเทศไทย ณ วันที่ 30  
  มิถุนายน พ.ศ.2541.  รายงานการเฝาระวังโรคประจําสัปดาห  17 ก.ค. 2541; 29(29): 429-36. 
 โรคเอดสในประเทศโลกที่สาม: ตอนภัยพิบัติโลก.  ใกลหมอ  เม.ย. 2542; 23(4): 44-9. 
 บุรฉัตร  ฉัตรวีระ, วัชรากร  วงศคําจันทร.  พฤติกรรมทางกลของคอนกรีตผสมเถาแกลบละเอียด.   
  ว. วิจัยและพัฒนา มจธ.  ระหวางตีพิมพ. 
 London L.  AIDS control and the workplace: the role of occupational health services in South Africa.   
  Int J Health Serv 1998; 28(3): 575-91. 
 Leelarasamee A.  AIDS control: who is missing.  J Infect Dis Antimicrob Agents  1996 Sep-Dec;  
  13(3): 123-5. 
 Gaidano G, Capello D, Gloghini A, Pastore C, Migliazza A, Quattrone S, et al.  BCL-6 in  
  AIDS-related lymphomas: pathogenetic and histogenetic implications.  Leuk Lymphoma   
  1998 Sep; 31(1-2): 39-46. 
 Bhende AA, Jenkins C.  Sexual culture and the risk environment of HIV/AIDS.  AIDS 1998;  
  12 Suppl B: 551-8. 
 AIDS and HIV-1 infection in the United Kingdom: monthly report.  Commun Dis Rep CDR Wkly   
  1998 Oct 23; 8(43): 385-8. 
 Woods DL.  Confronting AIDS – a plea for a national dried milk formula.  S Afr Med J  1998: 948-9. 
 Leshner AI.  Molecular mechanism of cocaine addiction.  N Engl J Med.  In press. 

Bowen, J. FRBR coming soon to your library?  Library Resources &   Technical Services  2005;  
49(3): 175-188. 

Tennant, R.  A bibliographic metadata infrastructure for the twenty-first century.  Library Hi Tech   
 2004; 22(2): 175-181. 

 
  2.2.5 จดหมาย บทบรรณาธิการในวารสาร 
 

 ช่ือผูเขียน.  ช่ือเรื่อง [ประเภทของงาน].  ชื่อวารสาร ปพิมพ; ปที่(ฉบับที่): เลขหนา. 
  

 Graziano FM, Katschinski DM, Robins HI.  Hyperthermia and AIDS: a critical review [Letter].   
  Int J Hyperthermia  1998 Jul-Aug; 14(4): 417-9. 
 Ernouf D, Boussa N.  Serum benzodiazepine research by the immuno-enzymatic method in emergency  
  toxicology: test interpretation aids [Editorial].  Ann Biol Clin Paris  1998 Jan-Feb; 56(1): 65-71. 
 
 
 



 

 

105

  2.2.6 บทความในหนังสือพิมพ 
 

 ช่ือผูเขียนบทความ.  ช่ือบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ  ปพิมพ; ปที่(ฉบับที่): เลขหนา. 
  

 แงมุมลึกชีวิต ดร.เชลดอน ผูคนพบทฤษฎีเอดสใหม.  ประชาชาติธุรกิจ 11-13 เม.ย. 2534; 2216: 42.  
 Lee G.  Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually.  

The Washington Post  1996; 164: 282-4. 
 No drug appears to sharply cut risk of death from heart failure.  The Washington Post  1993 July 15;  

A12. 
   
  2.2.7 บทความในหนังสือสารานุกรม 
 

 ช่ือผูเขียนบทความ.  ช่ือบทความ.  ใน: ช่ือบรรณาธิการ.  ชื่อสารานุกรม.  ครั้งที่พิมพ.   
  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ.  เลมที่; หนา. 

 
 Levy JA.  Viruses.  In: Fishbein J, editor.  Fishbein’s Illustrated Medical and Health  

Encyclopedia.  International Unified ed.  Westport (CT): HS Stuttman; 1981.  Vol.22;   
p. 358-67. 

 Allergies and hypersensitivities.  In: Wagman RJ, editor.  The New Complete Medical and Health  
Encyclopedia.  Chicago: J.G. Ferguson  Publishing; 1992.  Vol. 3; p.771-81. 

 
  2.2.8 วิทยานิพนธ 
 

 ช่ือผูเขียน.  ชื่อวิทยานิพนธ [วิทยานิพนธปริญญา. . .สาขาวิชา. . .].  สถานที่พิมพ:  
  ช่ือสถาบัน/มหาวิทยาลัย; ปพิมพ. 

 
กฤษณา  วงศชู.  ความสัมพันธระหวางอัตมโนทัศน ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลและครอบครัวกับ 

  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อและผูปวยเอดส [วิทยานิพนธปริญญาพยาบาล 
  ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว].  ขอนแกน: บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยขอนแกน; 2541. 
 Wongchoo K.  The relationship between self-concept, basic personal and  family factors with  

self-care behaviors of HIV and AIDS person  [Master Thesis in Family Nursing].   
Khon Kaen: The Graduate School, Khon Kaen University; 1998.  [in Thai].  
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  Songathana P.  Kinship, Karma, comparison and care: domiciliary and community based care of  
  AIDS patients in Southern Thailand [Ph.D. Thesis in Nursing].  Queensland: University  

of Queensland; 1998. 
Lan WC.  From document clues to descriptive metadata: Document  characteristics used by  

graduate students in judging the usefulness of  Web documents.  [PhD Dissertation in  
Information and Library  Science]. North Carolina: University of North Carolina at Chapel 
Hill;  2002.  

 
  2.2.9 เอกสารที่ไมไดตีพิมพ (เชน จุลสาร เอกสารอัดสําเนา) 
 

 ช่ือผูแตง.  ช่ือเอกสาร [จุลสาร].  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ.   
 ช่ือผูแตง.  ช่ือเอกสาร [เอกสารอัดสําเนา].  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ.   
 

  ใหใสคําวา ไมไดตีพิมพ หรือ Unpublished, จุลสาร หรือ Pamphlet, แผนพับ หรือ  
  Brochure, เอกสารอัดสําเนา หรือ Mimeographed หรือ Photocopied ไวในเครื่องหมาย  
  [    ]  ตอทายช่ือเอกสาร 
   
 หนวยควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.  แนะนํา 
  โรคเอดส [เอกสารอัดสําเนา].  ขอนแกน: โรงพยาบาล; [ม.ป.ป.]. 
 กองควบคุมโรคเอดส กรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข.  โรคเอดส: ปองกันไวกอนดีกวา 
  ไมมีทางแก [จุลสาร].  กรุงเทพฯ: กองควบคุมโรคติดตอ; [ม.ป.ป.]. 

สมเกียรติ พงษไพบูลย. ชนช้ันกลางไทย พลวัตและศักยภาพ [ไมไดตีพิมพ].  เอกสารประกอบการ 
 บรรยาย วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2539. รัฐควีนสแลนด ออสเตรเลีย: มหาวิทยาเจมสดุก; 2539. 

 Lynn A.  Living after AIDS threat of dying imposes stress [unpublished].  Chicago: University of  
  Illinois; 1994. 
 Research and Training Center.  Guidelines for research report writing  [Brochure].  Bangkok:  
  RTC; 1996. 
 
  2.2.10   บทคัดยอ 

  1)  บทคัดยอวิทยานิพนธ จากสิ่งพิมพรวมบทคัดยอ 
 

 ช่ือผูแตง.  ช่ือวิทยานิพนธ [บทคัดยอ].  [วิทยานิพนธปริญญา. . .สาขาวิชา. . .].  สถานที่ 
  พิมพ: ช่ือสถาบัน/มหาวิทยาลัย; ปพิมพ.  ใน: ชื่อสิ่งพิมพรวมบทคัดยอ; ปพิมพ.  

หนา. 
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 ธารินี  เพชรัตน.  ความตองการและปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการของผูดูแลผูปวย 
  เอดสในครอบครัว [บทคัดยอ].  [วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  การพยาบาลครอบครัว].  ขอนแกน: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน; 2541.  ใน: 
  บทคัดยอวิทยานิพนธและรายงานการคนควาอิสระ 2540; 2542.  หนา 107-8. 
 

  2)  บทคัดยอบทความวารสาร จากฐานขอมูลซีดีรอม 
 

 ช่ือผูเขียนบทความ.  ช่ือบทความ [บทคัดยอ].  ชื่อวารสาร ปพิมพ; ปที่(ฉบับที่): เลขหนา.   
  [cited วันเดือนปที่อาง].  Available from: ชื่อฐานขอมูลซีดีรอม/หมายเลข 
  บทคัดยอ. 
 

 Galassi G, Gentilini M, Ferrari S, Ficarra G, Zonari P, Mongiardo N, et al. Motor meuron disease and  
HIV-1 infection in a 30-year-old HIV-positive heroin abuser: a casual relationship  
[Abstract].  Clin  Neuropathol 1998; 17(3): 131-5.  [cited 2002 May 16] 

  Available from: MEDLINE/99-647890. 
 Usher AD.  After the forest: AIDS as ecological collapse in Thailand [Abstract].  Development  

Dialogue 1992; (1-2): 12-49.  [cited 2002 May 16].  Available from: ERIC/210875. 
 

  3)  บทคัดยอวิทยานิพนธ จากฐานขอมูลซีดีรอม 
 

 ช่ือผูแตง.  ชื่อวิทยานิพนธ [บทคัดยอ].  [วิทยานิพนธปริญญา. . . สาขาวิชา. . .].  สถานที่ 
  พิมพ: ช่ือสถาบัน/มหาวิทยาลัย; ปพิมพ.  [cited วันเดือนปที่อาง].  Available  
  from: ชื่อฐานขอมูลซีดีรอม/หมายเลขบทคัดยอ. 
 

 Chaowalit A.  Development and psychometric evaluation of the ethical  
  issues scale (EIS) for HIV/AIDS patient care in Thailand [Abstract].   
  [Ph.D. Thesis in Nursing].  Boston: Boston College; 1997.  [cited 1999  
  Mar 12].  Available from: DAO/B97-1745223. 
 
  2.2.11   การอางอิงขอมูลจากโสตทัศนวัสดุหรือสื่อวิทยุโทรทัศน 
 

 ช่ือผูแตง.  ชื่อเร่ือง  [ประเภทสื่อ].  สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ. 
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• ใสช่ือของบุคคลที่รับผิดชอบหลักของสื่อนั้นๆ และระบุหนาที่ (function) ของ
บุคคลนั้นๆ ตอทายช่ือคั่นดวยเครื่องหมาย , เชน ผูผลิต หรือ producer, ผูบรรยาย หรือ speaker, ผูดําเนินรายการ 
หรือ commentator ฯลฯ 

• กรณีเปนเรื่องที่บันทึกไวในสื่อโสตทัศนวัสดุ ใหใสขอความบอกประเภทของสื่อ
ไวในเครื่องหมาย  [    ]  ตอทายช่ือเรื่อง เชน [สไลด] หรือ [Slide], [เทปบันทึกเสียง] หรือ [Tape cassette],  [วีดิทัศน] 
หรือ [Videocassette], [ภาพยนตร] หรือ [Film] ฯลฯ 

• กรณีเปนเรื่องที่มาจากรายการเผยแพรทางสื่อวิทยุหรือโทรทัศน ใหระบุช่ือ
รายการและสถานีวิทยุหรือโทรทัศนที่เผยแพรรายการนั้นตอทายช่ือเรื่อง 

 
 ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, สํานักงานเกษตรอําเภอ 
  บางเลน, ผูผลิต.  ผลิตภัณฑจากผักตบชวา [วีดิทัศน]. นครปฐม: ศูนยสงเสริมและฝกอบรม 
  การเกษตรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน; 2537. 
 รุง แกวแดง, สมพงษ จิตระดับ, ศิริบูรณ ณัฐพันธ, ดําเนินรายการ.  1 ปกับ พ.ร.บ. การศึกษา 
  ประชาชนไดอะไร [วีดิทัศน]. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ; 2543. 
 กาญจนา นาคสกุล และคณะ, ผูบรรยาย.  การอนุรักษและสงเสริมภาษาและวรรณคดีไทย  
  [เทปบันทึกเสียง].  กรุงเทพฯ: ชมรมอนุรักษไทย; 2538. 
 Harrison J, producer.  Changing our minds: the story of Evelyn Hooker  
  [Film].  New York: Changing Our Minds, Inc.; 1992. 

Costa PT Jr., speaker.  Personality, continuity, and changes of adult life [Tape cassette].   
 Washington, DC: American Psychological Association; 1988. 

 Alan WB, compiler.  Using the oscilloscope [Slide].  London: The Slide Centre; 1984. 
 จุฬิศพงศ จุฬารัตน, ผูเขียนบท.  คืนสายรุงสูเจาพระยา: สามโคกเมืองปทุม. รายการกระจกหกดาน  
  เผยแพรทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7.  กรุงเทพฯ: ทรีไลออน; 11 ตุลาคม 2539. 
 
  2.2.12   การอางอิงขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
   การอางอิงเอกสารจากอินเทอรเน็ตนี้ ดัดแปลงจาก Vancouver Referencing เขียน
โดย David Wells (2001) ซึ่งไดอธิบายหลักเกณฑการเขียนอางอิงเอกสารจากอินเทอรเน็ต ดังนี้ 

• การอางขอมูล ควรอางจาก web site ที่มีขอมูลนั้นๆ โดยตรง ไมควรอางจากหนา 
home page หรือหนา menu page ของเอกสาร 

• การพิมพที่อยู URL หากพิมพไมพอ ตองขึ้นบรรทัดใหม ใหแบงขอความหลัง
เครื่องหมาย / (slash) หรือเครื่องหมาย . (dot) 

• ถาขอมูลจากอินเทอรเน็ต ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใสช่ือเรื่องหรือสวนหนึ่งของชื่อ
เรื่อง ตามดวยปพิมพ 
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• ใสขอความ [ออนไลน หรือ online] ตอจากชื่อเรื่อง หรือกรณีที่เปนวารสารหรือ
หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส (e-journals) ใหใส [วารสารออนไลน หรือ serial online] ตอจากชื่อวารสารหรือ
หนังสือพิมพ 
   ตัวอยางการอางอิงเอกสารอินเทอรเน็ตรูปแบบตางๆ 
 

1) บทความวารสารเผยแพรบนอินเทอรเน็ต โดยที่วารสารนั้นมีฉบับที่เปนสิ่งพิมพ 
(printed version) อยูดวย ไมตองใสวันที่สืบคน และ URL  
 

 ช่ือผูแตง.  ช่ือเรื่อง.  ชื่อวารสาร [วารสารออนไลน] ปพิมพ; ปที่(ฉบับที่): เลขหนา. 
  

 Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N.  Plasma and urine salic acid in non-insulin dependent  
  Diabetes mellitus.  Ann Clin Biochem [serial online] 1995; (Pt 3): 303-6. 

Vakkari, P, Sormunen E. The Influence of Relevance Levels on the Effectiveness of Interactive  
 Information Retrieval.  Journal of the American Society for Information Science and  
 echnology [serial online]  2004; 5(11): 963-969. 
Tseng Y H, Lin C J, Lin Y I.  Text mining techniques for patent analysis. Information 

  Processing & Management [serial online]  2007; 43(5): 1216-1247. 
 

2) บทความวารสารเผยแพรบนอินเทอรเน็ตเทานั้น ไมมีฉบับที่สิ่งพิมพ 
 

 ช่ือผูแตง.  ช่ือเรื่อง.  ชื่อวารสาร [วารสารออนไลน] ปพิมพ [cited วันเดือนปที่อาง].   
  Available from: URL 
  

 Henkel J.  Attacking AIDS with a ‘Cocktail’ therapy.  FDA Cons Mag  [serial online] 1999 Jul-Aug  
[cited 1999 Sep 15].  Available from: URL: http://www.fda.gov/fdac/features/ 
1999/499_aids.html. 

 Morse SS.  Factors in the emergence of infectious diseases.  Emerg Infect Dis [serial online]  
  1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5].  Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/ 
  EID/eid.htm 
 Mursu A, Luukkonen I, Korpela M.  Activity Theory in information systems research and  
  practice –  theoretical underpinnings for an information systems development method.
  Information Research  [serial online] 2007 April [cited  2007 July 5]  Available from: 
  http://informationr.net/ir/12-3/paper311.html.    
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Beall J.  Metadata and data quality problems in digital library.  Journal of  Digital Information   
  [serial online] 2005 Jun [cited  2005 Sep 5]  Available from: http://judi.tama.edu/articles/  
  v06/i03/Beall. 
Mimno D, Crane G, Jones A.  Hierarchical Catalog Records implementing a  
  FRBR Catalog.  D-Lib Magazine [serial online]   2005 October [cited   
  2006 March 15].  Available from: http://dlib.anu.edu.au/dlib/october05/ 
  crane/10crane.html. 

 
3) บทความหนังสือพิมพบนอินเทอรเน็ต 

 
 ช่ือผูแตง.  ช่ือเรื่อง.  ชื่อหนังสือพิมพ [วารสารออนไลน] ปพิมพ [cited วันเดือนปที่อาง].   
  Available from: URL 
  

 เพ็ญพิชญา  แซเตียว.  มีนํ้าใชในสวนทั้งปดวยวิธีระบบฉีดฝอย.  ไทยรัฐ [วารสารออนไลน] 24กรกฎาคม 
 2545 [อางเมื่อ 25 กรกฎาคม 2545].  จาก http://www.avantgothai.com/ 
  mazingo/news/thairath/agricult/agr1.html 
 ทีมเศรษฐกิจ.  รําลึกวิกฤติเศรษฐกิจ 2 กรกฎา 10 ปบนคราบน้ําตาประเทศไทย. ไทยรัฐ.   
   [วารสารออนไลน]  2 กรกฎาคม 2550 [อางเมื่อ 6 กรกฎาคม 2550]. จาก  
   http://www.thairath.co.th/news.php?section=economic02 &content=52486.  
 Hilts PJ.  In forecasting their emotions, most people flunk out.  New York Times [serial online] 1999  
  Feb 16 [cited 2000 Nov 21ล.  Available from: http://www.nytimes.com 
 Lyman PN.  Facing a global AIDS crisis.  Washington Post [serial online] 1999 Aug 11 [cited 1999  
  Aug 27].  Available from: URL: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/Wplate. 
 Ekachai, S.  Hidden survivors.  Bankkok Post. [serial online] 2007 July 05  [cited 2007 July 6]   
   Available from: http://www.bangkokpost.com/050707_Outlook/05Jul2007_out01.php. 

 
4) ขอมูลจาก web site ของหนวยงานตางๆ  

 
 ช่ือผูแตง.  ชื่อเร่ือง [ออนไลน] ปพิมพ [cited วันเดือนปที่อาง].  Available from: URL 
 

 เครือขายกาญจนาภิเษก.  โครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ยุทธศาสตรชายแดน 
จังหวัดบุรีรัมย [ออนไลน] 2541 [อางเมื่อ 18 สิงหาคม 2542]. จากhttp://www.rdpb.go.th/ 
project/Pj117.html 
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 การสื่อสารแหงประเทศไทย.  เศรษฐกิจพอเพียง [ออนไลน]  2543 [อางเมื่อ 23 กรกฎาคม  
  2545]. จาก http://www.mcot.or.th/king/king_news16.htm 
กระทรวงอุตสาหกรรม.   ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของกลุมอุตสาหกรรมหลัก.   
  [ออนไลน] 2547 [อางเมื่อ  4 กันยายน 2547].  จาก: http://www.industry.go.th/ 
  min/policy/competstra/develop.htm. 

 Koanantakool T.  Getting ready for the new Millennium: What are the Thai Government’s  
  actions toward the year 2000? [online] 1999 [cited 1999 Aug 20].  Available from:  
  http://www.nectec.or.th/it-projects/ 
 U.S. General Accounting Office.  Telemedicine: Federal strategy is needed to guide investments  
  [online] 1997 [cited 2000 Sep 15].  Available from: http://www.access.gpo.gov/su_docs/  
  aces/aces160.shtml?/gao/index.html 
 Brown, A.  Preserving the digital heritage: building a digital archive for UK government records.   
  [Online] 2003 [cited 2003 Aug 20]  Available from: http://www.nationalarchives.gov.uk/  
  preservation/digitalarchive/pdf/brown.pdf. 

Department of Culture Ministry of Tourism &Culture Government of India.  National mission for  
manuscripts: report of the first year February 2003-February 2004.  [Online]  2004  

 [cited 2005 Jun 10]  Available from: http://namami.nic.in/nmm_final.pdf. 
 

5) ขอมูลจาก web site ของบุคคล ไมระบุแหลง/หนวยงานที่สังกัด 
 

 ช่ือผูแตง.  ชื่อเร่ือง [ออนไลน] ปพิมพ [cited วันเดือนปที่อาง].  Available from: URL 
  

 มีชัย ฤชุพันธุ.  ความคิดเสรีของมีชัย: การปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ [ออนไลน]  
8 กรกฎาคม 2545 [อางเมื่อ 23 กรกฎาคม 2545].  จาก  http://www.meechaithailand.com/ 
meechai/showshtml 

 ชนิดา จรรยาเพศ แบมฟอรด.  โลกาภิวัตน กับความมั่นคงทางอาหารของผูบริโภค [ออนไลน] 
  ม.ป.ป. [อางเมื่อ 23 กรกฎาคม 2545].  จาก http://www.focusweb.org/publications/  
  Thai/2002/logapiwat.html 

ครรชิต มาลัยวงศ.  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการจัดการมาตรฐานไอซีที.  [ออนไลน]  10 มีนาคม 2546.   
[อางเมือ 6 กรกฎาคม 2550] จาก http://www.drkanchit.com/ictstandard/ict_content/  
introict1.pdf. 

Gordon CH, Simmons P, Wynn G.  Plagiarism: what it is, and how to avoid  it [online] 2001 
[cited 2001 Jul 24].  Available from: http://www.zoology.ubc.ca/bpg/plagiarism.htm 
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 Weisbrot M, Baker D, Kraev E, Chen J.  The scorecard on globalization  1980-2000: twenty years  
  of diminished progress [online] 2001 Jul 11 [cited 2002 Jul 23].  Available from:  
  http://www.cepr.net/globalization/scorecard_on_globalization.htm 
 Bontas, E P.  Practical experiences in building Ontology-based retrieval systems.  [Online]  2005  
  [cited 2006 Jan 20] Available from:  http://userpage.fu-berlin.de/~paslaru/  
  papers/swcase2005.pdf. 
 

6) ขอมูลจาก web site ไมระบุชื่อผูเขียนหรือผูจัดทํา 
 

 ชื่อเร่ือง [ออนไลน] ปพิมพ [cited วันเดือนปที่อาง].  Available from: URL 
  

  
 ไตหวันมุงตลาดกลองดิจิตอลแทนธุรกิจผลิตคอมพ [ออนไลน] 14 สิงหาคม 2544 [อางเมื่อ  

 23 กรกฎาคม 2545].  จาก http://technology.mweb.co.th/hotnews/7078.html 
Globalization [online] 1997 Feb 3 [cited 2002 Jul 23].  Available from: http://www.mirror.  

org/kurt.loeb/ Globalization.html 
 The Tree roots of OIL.  [Online] 2000 Aug 04.  [cited 2004 May 14] Available from: http://www.  

ontoknowledge.org/oil/TR/existingwork.html 
ABC A logical model for metadata interoperability.  [Online] 1999 Oct 19 [cited 2005 Dec 9]  

Available from: http://www.ilrt.bris.ac.uk/discovery/harmony/docs/abc/abc_draft.html. 
 

7) ขอมูลจากจดหมายหรือขอความ (message) ท่ีโพสทเขาไปในกลุมขาว  
(newsgroup) หรือกลุมอภิปราย (discussion group) บนอินเทอรเน็ต 
 

 ช่ือผูเขียน.  ชื่อเร่ืองจากสวน subject.  ช่ือกลุม [ออนไลน]  วันเดือนปของจดหมาย [cited  
  วันเดือนปที่อาง].  Available from: e-mail address 
 
Nicholson S.  Information technology & libraries.  JESSE [online] 2002 Jul 24 [cited 2002 Jul 25].   
 Available from: jesse@listserv.utk.edu 
Winship I.  CD-ROM usage monitoring.  PACS-L [online] 2002 Jul 21 [cited 2002 Jul 25].   
 Available from: pacs-l@listserv.uh.edu 

 Yudkin M.  The marketing minute: truth is always in season.  E-commerce Forum [online]  2001  
  Aug 12 [cited 2001 Jul 4].  Available from: news://biz.ecommerce 
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  2.2.13   การอางอิงขอมูลจากการสัมภาษณ 
 

 ช่ือผูถูกสัมภาษณ.  หัวขอการสัมภาษณ [สัมภาษณ].  ตําแหนง/หนวยงานที่สังกัด/ที่อยู;  
  วันเดือนปที่สัมภาษณ. 
 

 สุวิทย  คุณกิตติ.  การควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมลุมแมน้ําพอง [สัมภาษณ].  รัฐมนตรีกระทรวง 
  วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม; 20 สิงหาคม 2541.   
 สมัย  โสกนาดี.  ความรูเรื่องโรคเอดสของชาวบาน [สัมภาษณ].  ราษฎรหมูบานโนนตุน อ.เมือง  
  จ.ขอนแกน; 11 กันยายน 2542. 
 Tapparangsi K.  AIDS situation in Thailand [Interview].  The Minister,  
  Ministry of Public Health; 17 July 1999. 
 
  2.2.14   การอางอิงเอกสารซอนเอกสาร 
   ใหเขียนรายการอางอิงตามวิธีการอางอิงเอกสารแตละประเภท โดยอาจเริ่มจาก
รายการเอกสารดั้งเดิม ตามดวยคําวา อางถึงใน (cited in) แลวตามดวยเอกสารที่นําขอมูลไปอาง หรือเริ่มจาก
รายการเอกสารที่นําขอมูลไปอาง ตามดวยคําวา อางจาก (cited from) แลวตามดวยเอกสารดั้งเดิม ดังตัวอยาง 
   เร่ิมจากรายการเอกสารดั้งเดิม 
 Pratt RJ.  AIDS: a strategy for nursing care.  3rd ed.  London: Arnold; 1991.  
  อางถึงใน สุรีพร  ธนศิลป.  การพยาบาลผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส.  พิมพครั้งที่ 2.   
  สงขลา: ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร;  
  2538. 
   เร่ิมจากรายการเอกสารที่นําขอมูลไปอาง 
 สุรีพร  ธนศิลป.  การพยาบาลผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส.  พิมพครั้งที่ 2.  สงขลา: ภาควิชา 
  การพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร; 2538.  อางจาก  
  Pratt RJ.  AIDS: a strategy for nursing care.  3rd ed.  London: Arnold; 1991. 
 
  2.2.15  การอางอิงเอกสารภาษาไทย ในวิทยานิพนธท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษ  

   ใหเขียนรายการอางอิงเปนภาษาอังกฤษ โดยระบุคําวา [in Thai] ตอทายรายการ  
ดังตัวอยาง 
 Sagunnasil W.  Community and coastal marine resource management in  
  southern Thailand. Paper presented at the Conference on Community  
  and Resource Management; 1998 Mar 19-20; Bangkok, Thailand.  [in Thai]. 
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 2.3     การจัดเรียงและการพิมพรายการอางอิงทายเลม 
  2.3.1 รายการเอกสารทุกช้ินที่ถูกอางไวในสวนเนื้อเรื่องใหนํามารวบรวมไวในสวนทาย
เรื่อง ภายใตหัวขอวา เอกสารอางอิง หรือ References 
  2.3.2 จัดเรียงรายการเอกสารดังนี้ 

1) เรียงตามลําดับอักษรชื่อผูแตง สําหรับกรณีที่ไดใชวิธีอางอิงในเนื้อเรื่อง         
แบบชื่อ-ป หรือแบบตัวเลขชนิดที่เปน reference-order number โดยมีหลักการเรียงดังนี้ 

• ใชหลักการเรียงตามแบบพจนานุกรม ในกรณีที่มีทั้งเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ใหเรียงรายการเอกสารภาษาไทยไวกอนจนหมด แลวจึงเรียง
รายการเอกสารภาษาอังกฤษ 

• กรณีช่ือผูแตงซ้ํากัน หรือผูแตงคนเดียวกัน ใหจัดเรียงรายการเอกสาร
ตามลําดับช่ือเรื่อง หากผูแตงคนเดิมมีทั้งรายการเอกสารที่แตงคนเดียว และ
แตงรวมกับบุคคลอื่น ใหจัดเรียงรายการเอกสารที่แตงคนเดียวกอน แลวจึง
ตามดวยรายการเอกสารที่แตงรวมกับบุคคลอื่น สําหรับการพิมพ ใหพิมพช่ือ
เต็มเฉพาะรายการแรก  รายการตอๆ  ไป  ใหใชเครื่องหมายขีดเสนใต 
(underline) พิมพติดตอกัน 6-8 ครั้งและจบดวยเครื่องหมาย . หรือ , แลวแต
กรณี ดังตัวอยางรายการเอกสารขางลางนี้ 
ประคอง  วิทยาศัย.  การดูแล . . . 
ประคอง  วิทยาศัย.  อันตรายจากการ . . . 
ประคอง  วิทยาศัย, วิชาญ  วิทยาศัย.  กระบวนการ . . . 
ประคอง  วิทยาศัย, สมบัติ  แทนประเสริฐสุข.  โรคเอดสท่ี. . . 

 
 ใหพิมพเปน 
 ประคอง  วิทยาศัย.  การดูแล . . . 
 ______.  อันตรายจากการ . . . 
 ______, วิชาญ  วิทยาศัย.  กระบวนการ . . . 
 ______, สมบัติ  แทนประเสริฐสุข.  โรคเอดสท่ี. . . 
 การใสเครื่องหมาย ______.  ใชกับผูแตงคนแรกเทานั้น 
 

2) เรียงตามลําดับการอางในเนื้อเร่ือง สําหรับกรณีที่ไดใชวิธีอางอิงในเนื้อเรื่องแบบ
ตัวเลขชนิดที่เปน cited-order number ตองใสหมายเลขกํากับขางหนารายการเอกสารแตละรายการ ใหตรงกับที่
อางอิงไวในเนื้อเรื่อง 
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  2.3.3 หลักการพิมพที่ควรทราบ 
1) พิมพเครื่องหมายใดๆ ตอทายขอความโดยไมตองเวนวรรค  

 หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) ใหเวน 2 (เคาะ space bar 2 ครั้ง) 
 หลังเครื่องหมายจุลภาค (,) โคลอน (:) เซมิโคลอน (;) ใหเวน 1 (เคาะ space bar  
 1 ครั้ง) ดังตัวอยาง 
 √ ประเวศ  วะสี.  วิเคราะหสภาพ…………….. 
 √ New York: Wilson; 1998. 
 √ 2541; 10(3): 151-60. 
 √ Gaidano G, Capello D, Gloghini A.  AIDS infection in 
 X ประเวศ  วะสี  .  วิเคราะหสภาพ…………….. 
 X New York    : Wilson  ; 1998. 
 X 2541 ; 10(3)  : 151-60. 
 X Gaidano G  , Capello D, Gloghini A  .  AIDS infection in 
 

2) หากพิมพขอความไมพอใน 1 บรรทัด เมื่อขึ้นบรรทัดใหม ใหยอหนาล้ําเขาไป 
(indent) ประมาณ 4-8 ตัวอักษร (เคาะ space bar 4-8 ครั้ง) ดังตัวอยาง 
 Hodge HC.  The safety of fluoride tablets or drops.  In: Taves DR, Olsen TO, editors.  
  Continuing evaluation of the use of fluoride. Washington, D.C.: American Association  
  for the Advancement of Science; 1979.  p. 253-70. 
       ยอหนา 
 
  หรือกรณีที่มีหมายเลขลําดับรายการ ใหยอหนาตรงกับช่ือผูแตงก็ได ดังตัวอยาง 
  1. Hodge HC.  The safety of fluoride tablets or drops.  In: Taves DR,   
   Olsen TO, editors.  Continuing evaluation of the use of fluoride.   
   Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science;  
   1979.  p. 253-70. 
  ยอหนาตรงกนั 
    

3) ควรคํานึงถึงความถูกตองทางภาษาและหลักการพิมพ มากกวาความสวยงาม      
ไมจําเปนตองจัดขอบขวาใหตรงกันเพื่อความสวยงาม โดยยอมตัดคําหรือพิมพแบบผิดๆ ดังตัวอยาง 

√ ทัดดาว  ลออโรจนวงศ, สําอาง  สืบสมาน, เมธ  ปยะคุณ, ภัทรฤดี  ครองชนม, วิศิษฏ  ลออโรจนวงศ,  
  เยาวลักษณ  ดวงเนตร, และคณะ.  ความคิดเห็นของสตรีภาคเหนือตอการดูแลผูปวยเอดส 
  และการอยูรวมกันในสังคม.  เชียงใหม: [ม.ป.พ.]; 2541. 
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        √ Hodge HC.  The safety of fluoride tablets or drops.  In: Taves DR, Olsen TO,  
  editors.  Continuing evaluation of the use of fluoride.  Washington,  D.C.:  
  American Association  for the Advancement of Science; 1979. p. 253-70. 
       X ทัดดาว  ลออโรจนวงศ , สําอาง   สืบสมาน , เมธ  ปยะคุณ, ภัทรฤดี  ครองชนม,  วิศิษฏ  ลออโรจนวงศ , 

เยาวลักษณ  ดวงเนตร,  และคณะ.  ความคิดเห็นของสตรีภาคเหนือตอการ ดูแลผูปวยเอดสและ
การอยูรวมกันในสังคม.  เชียงใหม: [ม.ป.พ.]; 2541. 

       X Hodge HC.  The safety of fluoride tablets or drops.  In  : Taves DR  , Olsen TO, editors.    Continuing 
evaluation  of  the  use  of  fluoride.       Washington,    D.C. :   American    Association  for  the 
Advancement      of       Science;     1979.     p.    253-  70. 
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ตัวอยางที่ 1 การอางอิงแบบชื่อป (ในเนื้อเร่ือง) และเอกสารอางอิง (ทายเลม)* 
 
 โรคฟนผุเปนโรคในชองปากที่แพรหลายโรคหนึ่งของประชากรทั่วโลก และจัดเปนโรคทางทันตกรรม
ที่สําคัญที่สุด ประชากรจํานวนมากทนทุกขทรมานจากโรคฟนผุ ซึ่งเกิดไดกับทุกเพศทุกวัย ทุกสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ แตในวัยเด็กจะมีโอกาสเปนโรคนี้ไดมากกวาในวัยผูใหญ (เศวต  ทัศนบรรจง, 2529) การศึกษาคนควา
เพื่อหาวิธีปองกันโรคฟนผุไดดําเนินมาเปนเวลาชานานแลว และก็พบวาสารที่มีคุณสมบัติในการปองกันโรคฟนผุ
ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ สารฟลูออไรด โดยมีกลไกในการทํางานเพิ่มความแข็งแรงของชั้นผิวเคลือบฟน
เพื่อใหตานทานตอกรดที่เกิดจากแผนคราบจุลินทรีย และชวยเสริมสรางแรธาตุกลับในสวนของฟนที่เริ่มผุหรือ
รอยโรคกอนที่จะผุ รวมทั้งยังมีผลตอตานเชื้อจุลินทรียอีกดวย (Ericsson, 1977) ขอสังเกตครั้งแรกที่สามารถโยง
ความสัมพันธของการใชฟลูออไรดกับการลดลงของโรคฟนผุเกิดขึ้นในชวงศตวรรษนี้ โดยพบในประชากรที่ดื่ม
น้ําที่มีปริมาณฟลูออไรดที่ระดับความเขมขน 1 สวนในลานสวนหรือสูงกวา (พัชราวรรณ  ศรีศิลปนันทน, 2533)  
นอกจากนี้ จากขอสรุปมากกวา 90 การทดลองในอยางนอย 20 ประเทศทั่วโลกก็พบวา การเติม ฟลูออไรดลงใน
น้ําประปาจะลดอัตราการเปนโรคฟนผุในฟนนน้ํานมของผูบริโภคลงไดประมาณ 40-49 และในฟนแทลงได
ประมาณรอยละ 50-59 (Murray, 1986) 
  อยางไรก็ตาม การไดรับฟลูออไรดในปริมาณมากเกินไป ก็จะทําใหเกิดการสะสมฟลูออไรดในรางกาย 
Hodge (1979) ระบุวา การไดรับฟลูออไรดมากเกินไปอาจกอใหเกิดภาวะฟนตกกระ ซึ่งเปนภาวะความผิดปกติ
ของการสรางฟน ลักษณะทางคลินิกที่เห็นไดชัดคือ สวนเคลือบฟนจะมีสีขาวขุนและดาน ฟนซี่ที่ผิดปกติมี
ลักษณะบุมเขา หากเปนอยางรุนแรงจะพบลักษณะเปนหลุมชัดเจน และมีบริเวณที่มีการสรางฟนไมสมบูรณอยู
ทั่วไป จนอาจไมเปนลักษณะโครงสรางฟนเหลืออยู นอกจากนี้ถาไดรับฟลูออไรดปริมาณมากๆติดตอกันเปน
เวลานานๆ ฟลูออไรดจะชักนําใหมีการสะสมแคลเซียมในกระดูก กอใหเกิดกระดูกแข็งดาน (osteosclerosis) โรค
กระดูกพรุน (osteoporosis) และมีกระดูกเปนใย (woven bone) เพิ่มขึ้น (Murray, 1976) ดังนั้น การรับฟลูออไรด
ในปริมาณที่เหมาะสมจึงเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึง 
 

------------------------------- 
เอกสารอางอิง 

พัชราวรรณ  ศรีศิลปนันทน.  การใชฟลูออไรดท่ีเหมาะสมสําหรับมนุษย.  เชียงใหม: คณะทันตแพทยศาสตร  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม; 2533. 
เศวต  ทัศนบรรจง.  ฟลูออไรดกับฟน.  กรุงเทพฯ: คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล; 2529. 
Ericsson SY.  Cariostatic mechanism of fluoride: clinical observations.  Caries Research 1977; 11(1): 2-14. 
Hodge HC.  The safety of fluoride tablets or drops.  In: Taves DR, Olsen TO, editors.  Continuing evaluation  
 of the use of fluoride.  Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science;  
 1979.  p. 253-70. 
Murray J.  Appropriate use of fluoride for human health.  Geneva: World Health Organization; 1986. 
 .  Fluoride in caries prevention.  Bristol: Wright; 1976. 
 
                                          
* ตัวอยางนี้คดัและปรบัแตงจาก นภวรรณ  อังกติิตระกูล, วิรัช  เรืองศรีตระกูล.  ปริมาณฟลูออไรดในน้าํดื่มบรรจุขวดที่จําหนายในจังหวัดขอนแกน.   
วารสารวิจัย มข.  ก.ค.-ธ.ค. 2541; 3(2): 70-77. 
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ตัวอยางที่ 2 การอางอิงแบบตัวเลขชนิด reference-order number (ในเนื้อเร่ือง) 
  และเอกสารอางอิง (ทายเลม)* 
 

โรคฟนผุเปนโรคในชองปากที่แพรหลายโรคหนึ่งของประชากรทั่วโลก และจัดเปนโรคทางทันตกรรม
ที่สําคัญที่สุด ประชากรจํานวนมากทนทุกขทรมานจากโรคฟนผุ ซึ่งเกิดไดกับทุกเพศทุกวัย ทุกสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ แตในวัยเด็กจะมีโอกาสเปนโรคนี้ไดมากกวาในวัยผูใหญ [2]  การศึกษาคนควาเพื่อหาวิธีปองกันโรค
ฟนผุไดดําเนินมาเปนเวลาชานานแลว และก็พบวาสารที่มีคุณสมบัติในการปองกันโรคฟนผุไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นก็คือ สารฟลูออไรด โดยมีกลไกในการทํางานเพิ่มความแข็งแรงของชั้นผิวเคลือบฟนเพื่อให
ตานทานตอกรดที่เกิดจากแผนคราบจุลินทรีย และชวยเสริมสรางแรธาตุกลับในสวนของฟนที่เริ่มผุหรือรอยโรค
กอนที่จะผุ รวมทั้งยังมีผลตอตานเชื้อจุลินทรียอีกดวย  [3] ขอสังเกตครั้งแรกที่สามารถโยงความสัมพันธของ     
การใช ฟลูออไรดกับการลดลงของโรคฟนผุเกิดขึ้นในชวงศตวรรษนี้ โดยพบในประชากรที่ดื่มน้ําที่มีปริมาณ
ฟลูออไรดที่ระดับความเขมขน 1 สวนในลานสวนหรือสูงกวา [1]   นอกจากนี้ จากขอสรุปมากกวา 90 การทดลอง
ในอยางนอย 20 ประเทศทั่วโลกก็พบวา การเติมฟลูออไรดลงในน้ําประปาจะลดอัตราการเปนโรคฟนผุในฟน
น้ํานมของผูบริโภคลงไดประมาณ 40-49 และในฟนแทลงไดประมาณรอยละ 50-59 [5] 

อยางไรก็ตาม การไดรับฟลูออไรดในปริมาณมากเกินไป ก็จะทําใหเกิดการสะสมฟลูออไรดในรางกาย 
Hodge ระบุวา การไดรับฟลูออไรดมากเกินไปอาจกอใหเกิดภาวะฟนตกกระ ซึ่งเปนภาวะความผิดปกติของการ
สรางฟน ลักษณะทางคลินิกที่เห็นไดชัดคือ สวนเคลือบฟนจะมีสีขาวขุนและดาน ฟนซี่ที่ผิดปกติมีลักษณะบุมเขา 
หากเปนอยางรุนแรงจะพบลักษณะเปนหลุมชัดเจน และมีบริเวณที่มีการสรางฟนไมสมบูรณอยูทั่วไป จนอาจไม
เปนลักษณะโครงสรางฟนเหลืออยู [4]    นอกจากนี้ถาไดรับฟลูออไรดปริมาณมากๆ ติดตอกันเปนเวลานานๆ 
ฟลูออไรดจะชักนําใหมีการสะสมแคลเซียมในกระดูก กอใหเกิดกระดูกแข็งดาน (osteosclerosis) โรคกระดูกพรุน 
(osteoporosis) และมีกระดูกเปนใย (woven bone) เพิ่มขึ้น [6]  ดังนั้น การรับฟลูออไรดในปริมาณที่เหมาะสมจึง
เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึง 

------------------------------- 
 

เอกสารอางอิง 
1. พัชราวรรณ  ศรีศิลปนันทน.  การใชฟลูออไรดท่ีเหมาะสมสําหรับมนุษย.  เชียงใหม: คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม; 2533. 
2. เศวต  ทัศนบรรจง.  ฟลูออไรดกับฟน.  กรุงเทพฯ: คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล; 2529. 
3. Ericsson SY. Cariostatic mechanism of fluoride: clinical observations. Caries Research 1977; 11(1): 2-14. 
4. Hodge HC.  The safety of fluoride tablets or drops.  In: Taves DR, Olsen TO, editors.  Continuing  

evaluation of the use of fluoride.  Washington, D.C.: American Association for the Advancement of 
Science; 1979.  P. 253-70. 

5. Murray J.  Appropriate use of fluoride for human health.  Geneva: World Health Organization; 1986. 
6. ______.  Fluoride in caries prevention.  Bristol: Wright; 1976. 
 

                                          
*
 ตัวอยางนี้คดัและปรบัแตงจาก นภวรรณ  อังกติิตระกูล, วิรัช  เรืองศรีตระกูล.  ปริมาณฟลูออไรดในน้าํดื่มบรรจุขวดที่จําหนายในจังหวัดขอนแกน.   
วารสารวิจัย มข.  ก.ค.-ธ.ค. 2541; 3(2): 70-77. 
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ตัวอยางที่ 3 การอางอิงแบบตัวเลขชนิด cited-order number (ในเนื้อเร่ือง) 
  และเอกสารอางอิง (ทายเลม)* 
 

โรคฟนผุเปนโรคในชองปากที่แพรหลายโรคหนึ่งของประชากรทั่วโลก และจัดเปนโรคทางทันตกรรม
ที่สําคัญที่สุด ประชากรจํานวนมากทนทุกขทรมานจากโรคฟนผุ ซึ่งเกิดไดกับทุกเพศทุกวัย ทุกสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ แตในวัยเด็กจะมีโอกาสเปนโรคนี้ไดมากกวาในวัยผูใหญ [1]  การศึกษาคนควาเพื่อหาวิธีปองกันโรค
ฟนผุไดดําเนินมาเปนเวลาชานานแลว และก็พบวาสารที่มีคุณสมบัติในการปองกันโรคฟนผุไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นก็คือ สารฟลูออไรด โดยมีกลไกในการทํางานเพิ่มความแข็งแรงของชั้นผิวเคลือบฟนเพื่อให
ตานทานตอกรดที่เกิดจากแผนคราบจุลินทรีย และชวยเสริมสรางแรธาตุกลับในสวนของฟนที่เริ่มผุหรือรอยโรค
กอนที่จะผุ รวมทั้งยังมีผลตอตานเชื้อจุลินทรียอีกดวย  [2]    ขอสังเกตครั้งแรกที่สามารถโยงความสัมพันธของการ
ใช ฟลูออไรดกับการลดลงของโรคฟนผุเกิดขึ้นในชวงศตวรรษนี้ โดยพบในประชากรที่ดื่มน้ําที่มีปริมาณ
ฟลูออไรดที่ระดับความเขมขน 1 สวนในลานสวนหรือสูงกวา [3]   นอกจากนี้ จากขอสรุปมากกวา 90 การทดลอง
ในอยางนอย 20 ประเทศทั่วโลกก็พบวา การเติมฟลูออไรดลงในน้ําประปาจะลดอัตราการเปนโรคฟนผุในฟน
น้ํานมของผูบริโภคลงไดประมาณ 40-49 และในฟนแทลงไดประมาณรอยละ 50-59 [4] 

อยางไรก็ตาม การไดรับฟลูออไรดในปริมาณมากเกินไป ก็จะทําใหเกิดการสะสมฟลูออไรดในรางกาย 
Hodge ระบุวา การไดรับฟลูออไรดมากเกินไปอาจกอใหเกิดภาวะฟนตกกระ ซึ่งเปนภาวะความผิดปกติของการ
สรางฟน ลักษณะทางคลินิกที่เห็นไดชัดคือ สวนเคลือบฟนจะมีสีขาวขุนและดาน ฟนซี่ที่ผิดปกติมีลักษณะบุมเขา 
หากเปนอยางรุนแรงจะพบลักษณะเปนหลุมชัดเจน และมีบริเวณที่มีการสรางฟนไมสมบูรณอยูทั่วไป จนอาจไม
เปนลักษณะโครงสรางฟนเหลืออยู [5]    นอกจากนี้ถาไดรับฟลูออไรดปริมาณมากๆติดตอกันเปนเวลานานๆ 
ฟลูออไรดจะชักนําใหมกีารสะสมแคลเซียมในกระดูก กอใหเกิดกระดูกแข็งดาน (osteosclerosis) โรคกระดูกพรุน 
(osteoporosis) และมีกระดูกเปนใย (woven bone) เพิ่มขึ้น [6]  ดังนั้น การรับฟลูออไรดในปริมาณที่เหมาะสมจึง
เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึง 

------------------------------- 
 

เอกสารอางอิง 
1. เศวต  ทัศนบรรจง.  ฟลูออไรดกับฟน.  กรุงเทพฯ: คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล; 2529. 
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