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เหตุผลของการอา้ง
การอา้งระบบนามปี
การเขยีนรายการอา้งองิ
 EndNote



• ตอ้งการใชแ้นวคดิ ทฤษฏขีองผูอ้ื่นเพือ่เสรมิงานเขยีนของตน
• แสดงการยอมรบั ซึง่เป็นมารยาท/จรรยาบรรณในการใช้
ผลงานวชิาการของผูอ้ื่น

• แสดงแหล่งขอ้มลูทีใ่ชว้า่ มคีวามน่าเชือ่ถอืเพือ่ใหผู้อ้ื่น
สามารถตดิตามได้

3



• Publication Manual of the American Psychological Association 
(APA) 6th edition

• Chicago Manual Style
• The Modern Language Association Style Manual
• Scientific Style and Format : The Cambridge England Manual
• Kate Turabian’s Manual
• U.S. Government Printing Office Style Manual
• คูม่อืการเขยีนวทิยานิพนธ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 4
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เหตุผลของการอา้ง
การอา้งแบบแทรกในเนื้อหา
การเขยีนรายการอา้งองิ
EndNote
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เป็นรปูแบบวธิเีขยีนอา้งถงึงานทีผู่เ้ขยีนน ามาอา้งใน
เนื้อหาของงานตน เพือ่สนบัสนุนความคดิ/งานเขยีน 
เป็นการระบุแหล่งทีม่าอยา่งยอ่ไวท้ีห่น้าหรอืทา้ย
ขอ้ความทีม่กีารอา้ง เพือ่แนะไปยงัแหล่งขอ้มลูใน
รายการเอกสารอา้งองิทีเ่รยีงล าดบัอกัษรชือ่ทีท่า้ยเล่ม
รายงานวจิยั อาจใชร้ะบบนาม-ปี (ชือ่ผูแ้ต่ง, ปีพมิพ)์
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 วิธีการอ้างอิงในเน้ือหา มี 3 ลกัษณะ
 เน้นข้อความ ข้อมลูนามปีอยู่ท้ายข้อความ

รปูแบบ : (ช่ือผูแ้ต่ง, ปี)

ปัจจบุนัการท าลายของปลวกมิได้จ ากดัอยู่ท่ีไม้แห้งหรืออาคารบา้นเรือน
แต่ท าลายสวนป่าโดยเฉพาะสวนป่าท่ีมีอายนุ้อย เช่น ยคูาลิปตสั
(ฉวีวรรณ หตุะเจริญ, 2533;  Mitchell, 1989)
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 เน้นผูแ้ต่ง ข้อมลูนามปีอยู่หน้าข้อความ

รปูแบบ : ช่ือผูแ้ต่ง (ปี)

Elouard (1994) ได้รวบรวมผลงานด้านแมลงศตัรพืูชของไม้ยาง



•เน้นผูแ้ต่งและปี รปูแบบ : เขียนทัง้หมดในเน้ือความ

9

ในปี 1992 Thomas ได้ศึกษาอนุกรมวิธานของปลวกอย่างละเอียดและพบว่า ...

สามารถอ้างได้ทัง้ 3 ลกัษณะปนกนัตลอดเล่ม



• ชือ่ผูแ้ต่งและปีพมิพจ์ะเอามาจากไหน
• จะเขยีนชือ่ผูแ้ต่งอยา่งไร
• จะเขยีนปีพมิพอ์ยา่งไร

10



11

การเว้นระยะหลงัเครื่องหมายวรรคตอน
มหพัภาค ( . ) เว้น 2 ระยะ
จลุภาค ( , ) เว้น 1 ระยะ
อฒัภาค ( ; ) เว้น 1 ระยะ
มหพัภาคคู่ ( : )  เว้น 1 ระยะ
อญัประกาศ ( “    ” ) เว้น 1 ระยะ
ยกเว้นเคร่ืองหมายปรากฏในค าย่อไม่เว้นระยะ เช่น U.S.A.



• ช่ือผูแ้ต่งจะน ามาจาก
• หน้าปกใน (Title page) ของหนงัสอื
• ตวับทความ

• ปีพิมพจ์ะปรากฏ
• บนหน้าปกใน หรอืดา้นหลงัหน้าปกในของหนงัสอื 
• หน้าแรกของบทความวารสาร
• ปีทีข่อ้มลูปรากฏบนเวบ็ไซต์
• กรณีไมป่รากฏปี ใหใ้ชค้ าวา่ “ม.ป.ป.” หรอื “n.d.” 12



• ผูแ้ต่งเป็นผูเ้ขยีน ผูแ้ปล ผูร้วบรวม บรรณาธกิาร
• ผูแ้ต่งเป็นหน่วยงาน
• ผูแ้ต่งอาจไมป่รากฏ ใหใ้ชช้ือ่เรือ่งแทน
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• ผูแ้ต่งชาวไทย   
• เขยีน  ชือ่  นามสกุล (วจิติร  ศรสีอา้น, 2545)

• ผูแ้ต่งมศีกัดิ ์
• ฐานนัดรศกัดิ ์  (ม.ร.ว. ศกึฤทธิ ์ ปราโมช, 2507)
• บรรดาศกัดิ ์   (หลวงวจิติรวาทการ, 2529)
• สมณศกัดิ ์     (พระธรรมปิฎก, 2539)

• ผูแ้ต่งมยีศ ต าแหน่ง
• ไมต่อ้งลงยศ / ต าแหน่ง 14



• ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ
• ใช้เฉพาะช่ือสกลุ 

เชน่ Joyce Little  Little (1999)
James D. Anderson  (Anderson, 2007)
Maija - Leena Hartari Hartari (2014)
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• ผูแ้ต่ง 2 คน

16

ล าปาง  แม่นมาตย์ และมาลี  กาบมาลา (2540)

ช่ือสกลุคนท่ี 1 และคนท่ี 2
Surname 1 and surname 2

Anderson and Drucker (2010)



• ผูแ้ต่ง 3 คน

17

คมศร เมธีกลุ, นัดดา คมคาย, และก่ิงแก้ว ทวี (2553)

ช่ือสกลุคนท่ี 1, คนท่ี 2, และคนท่ี 3
Surname 1, surname 2, and surname 3

Kate, William, and Doman (2009)



• ผูแ้ต่ง 4-5 คน ลงทุกคน

18

กมลศรี สมใจ, ธาริณี บญุญสิทธ์ิ, มณฑา ทองอไุร, นัดดา คมคาย, และวนัดี เขม็จิรา (2553)

ช่ือสกลุคนท่ี 1, คนท่ี 2, คนท่ี 3, คนท่ี 4, และคนท่ี 5
Surname 1, surname 2, surname 3, surname 4, and surname 5

Durbin, Cornor, Kate, Jerard, and Morgan (2015)



• ผูแ้ต่ง 6 คน หรอืมากกวา่ ลงเฉพาะคนแรก และคณะ

19

ศรีสภุา รตันา และคณะ (2550)

ช่ือสกลุคนท่ี 1 และคณะ
Surname 1 et al.

Green et al. (2018)



• ผูแ้ต่งเป็นสถาบนั
• การอา้งครัง้แรก ใหใ้ชช้ือ่เตม็ [ ชือ่ยอ่ ]

• การอา้งครัง้ต่อมา ใหใ้ชช้ือ่ยอ่

20

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช [ม.ส.ธ.] (2530) ได้กล่าวถึง....
... (The Stock Exchange of Thailand [SET], 1995)

จากการส ารวจเก่ียวกบัผลของการประเมินพบว่า... (ม.ส.ธ., 2530)
SET (1995) ได้กล่าวถึง ...



• ไมป่รากฏผูแ้ต่ง แต่มบีรรณาธกิาร หรอืผูร้วบรวม
รปูแบบ ชือ่, ed. [ed. = editor]

ชือ่, comp.   [comp. = compile]
ชือ่, บรรณาธกิาร
ชื่อ, ผูร้วบรวม

21

(เนตรนภา ทองก้าน, บรรณาธิการ, 2530)
สเุทพ นาราพนัธ,์ ผูร้วบรวม (2531)
(Gray, ed., 1992)
Woodworth, comp. (1995)



• ช่ือสกลุตรงกนั 
รปูแบบ ระบุชือ่ยอ่ (ของผูแ้ต่ง) ก ากบัไวใ้นเนื้อความโดยตลอดดว้ย 
เพือ่ชว่ยใหผู้อ้่านไมส่บัสน และหารายการอา้งองิทีอ่ยู่ทา้ยเล่มไดพ้บ

22

R. D. Stueart (1964) และ C. Stueart (1970) ระบวุ่าการถ่ายทอดทางพนัธกุรรม...



• ใชปี้พุทธศกัราช หรอืครสิตศกัราช เฉพาะตวัเลข
• ไมป่รากฏปีพมิพ์ ใช้ n.d. หรอื ม.ป.ป. ในเครือ่งหมาย (   )
• หากอยูร่ะหวา่งจดัพมิพ์ ใช้ in press หรอือยูร่ะหวา่งการ
จดัพมิพ ์ ในเครือ่งหมาย (  )
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• หลายงาน แต่ผูแ้ต่งคนเดยีวกนั
• เรยีงตามปี

• หลายงาน ผูแ้ต่งเดยีวกนั แต่ปีซ ้ากนั
• ระบุ ก, ข (ภาษาไทย) หรอื a, b (ภาษาต่างประเทศ) ก ากบัทีปี่

24

งานวิจยัในอดีต (Anderson, 1977, 1980, in press) และจากงาน
วิจยัของ Jackson (1979, 1984, 1993) ช้ีชดัว่า ...

Dingkuhn (1990a, 1990b, 1991, 1992a) พบว่า ...



• หลายงาน โดยผูแ้ต่งต่างกนั
• เรยีงตามชือ่ผูแ้ต่งคัน่ดว้ย ;

• หลายงาน โดยผูแ้ต่งทัง้ไทยและต่างประเทศ
• เรยีงชือ่ผูแ้ต่งคนไทยก่อน แลว้ตามดว้ยผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ

25

... การพฒันาดอกเหน็จะมีผลต่อรปูร่างและผลผลิต (Khan et al., 1991; Przybylowicz & Donoghue, 1998)

(บ ารงุ กลดัเจริญ และฉวีวรรณ วิณาวงศ,์ 2527; ประยรู ดลุชุาฎะ, 2525; Kankel, 1981; Tromby, 1992)



• การอา้งสว่นชีเ้ฉพาะเจาะจงของแหลง่สารสนเทศ เพือ่ระบุ
ต าแหน่งทีถู่กตอ้งในเนื้อหา สามารถระบุเลขหน้าในการอา้งองิ
ได ้โดยใชค้ ายอ่ p/pp. = page หรอื น. = หน้า 
แต่ค าวา่ chapter หรอืบทหรอืหน่วย ไมใ่หใ้ชค้ ายอ่

26

(Durr, 1984, p.33)
Wilbey (1994, pp. 107-108)
(Vernam, 1994, chapter 2)
ประเวศ วะสี (2538, น. 21)



• อา้งงานทีผู่อ้ ื่นอา้งไว้
รปูแบบ

27

ผูแ้ต่งของงานแรก (งานเดมิ) อา้งถงึใน ชื่อผูแ้ต่งของงานล าดบัรอง
ผูแ้ต่งของงานแรก (งานเดมิ) quoted in ชื่อผูแ้ต่งของงานล าดบัรอง

(ประเวศ  วะสี, 2538 อ้างถึงใน ยศ สนัตสมบติั, 2539, หน้า 12)
(Barker, 1991 quoted in Bellinger, 1994)
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ตารางสรุปรูปแบบอ้างองิในเน้ือหา
ประเภท
การอ้าง

หน้าข้อความ
ครัง้แรก

หน้าข้อความ
ครัง้ต่อมา

ท้ายข้อความ
ครัง้แรก

ท้ายข้อความ
ครัง้ต่อมา

ผูแ้ต่ง
1 คน

วจิติร ศรสีอา้น
(2555)

Walker (2007)

วจิติร ศรสีอา้น
(2555)

Walker (2007)

(วจิติร ศรสีอา้น, 2555)
(Walker, 2007)

(วจิติร ศรสีอา้น, 
2555)

(Walker, 2007)       

ผูแ้ต่ง
2 คน

กนกอร ทปีชยั และ
สุณี ไทธนา
(2554)

Walker and Allen 
(2004)

กนกอร ทปีชยั และ
สุณี ไทธนา
(2554)

Walker and Allen 
(2004)

(กนกอร ทปีชยั และ
สณุี ไทธนา, 2554)

(Walker & Allen, 2004)

(กนกอร ทปีชยั และ
สณุี ไทธนา, 2554)

(Walker & Allen, 
2004)

ผูแ้ต่ง
3-5 คน

คมศร เมธกุีล, นดัดา      
คมคาย, และกิง่ 
แกว้ทว ี(2553)

Bradley, Ramirez, 
and Soo (1999)

คมศร เมธกุีล และ
คณะ (2553)

Bradley et al. (1999)

(คมศร เมธกุีล, นดัดา 
คมคาย, และกิง่แกว้ 
ทว,ี 2553)

(Bradley, Ramirez, & 
Soo,1999)

(คมศร เมธกุีล และ
คณะ, 2553)

(Bradley et al.,1999)
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ตารางสรุปรูปแบบอ้างองิในเน้ือหา



ประเภท
การอ้าง

หน้าข้อความ
ครัง้แรก

หน้าข้อความ
ครัง้ต่อมา

ท้ายข้อความ
ครัง้แรก

ท้ายข้อความ
ครัง้ต่อมา

นามแฝง ทมยนัตี (2540, 
น.49)

ทมยนัตี (2540, 
น.49)

(ทมยนัต,ี 2540, 
น.49)

(ทมยนัต,ี 2540, น.49)

สมณศกัดิ ์ พระพรหมมงัคลาจารย์
(2552, น. 8)

พระพรหมมงัคลาจารย์
(2552, น. 8)

(พระพรหมมงัคลาจารย,์ 
2552, น. 8)

(พระพรหมมงัคลาจารย,์ 
2552, น. 8)

ไมม่ชีื่อผู้
แต่งใชช้ื่อ
เรือ่งแทน

สหรฐัอเมรกิากบั
เวยีดนาม (2530,
น. 3)

สหรฐัอเมรกิากบั
เวยีดนาม (2530,
น. 3)

(สหรฐัอเมรกิากบั
เวยีดนาม, 2530,

น. 3)

(สหรฐัอเมรกิากบั
เวยีดนาม, 2530,
น. 3)

ตารางสรุปรูปแบบอ้างองิในเน้ือหา
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• ระบุชือ่ผูแ้ต่ง ปีทีพ่มิพ ์และเลขหน้าไวใ้ตต้ารางหรอืภาพ
โดยขึน้ดว้ยค าวา่ “ทีม่า: ”  หรอื “Source: ”
รปูแบบ 

ทีม่า: สรุวทิย์ (2558: 5)       Source: Swall (2015: 4)
31

ท่ีมา: ช่ือผูแ้ต่ง (ปีท่ีพิมพ:์ เลขหน้า)



32

เหตุผลของการอา้ง
การอา้งแบบแทรกในเนื้อหา
การเขยีนรายการอา้งองิ
EndNote



รายการอ้างอิง references
รายละเอียดของเอกสารทุกรายการท่ีใช้อ้างอิงในเน้ือหา

33

บรรณานุกรม bibliography

รายละเอียดของเอกสารท่ีใช้อ้างอิงในเน้ือหาทุก
รายการรวมทัง้เอกสารอ่ืนท่ีอาจไม่ได้ใช้อ้างในเน้ือหากไได้



เพ่ือแจ้งรายละเอยีดส าคญัของเอกสารทีผู้่เขยีนน ามาอ้างไว้ ช่วยให้
ผู้อ่านสามารถค้นคืนและใช้แหล่งสารสนเทศได้จริงตามทีร่ะบุ

***  มทส. ใช้รูปแบบ APA

34

Publication manual of the American Psychological Association. (2010). (6th ed.).  Washington, DC.: 

American Psychology Association. 



• หลกัการเขยีนรายการอา้งองิ
• รายการอา้งองิในเนื้อหาทุกรายการตอ้งปรากฏเป็นรายการ
อา้งองิทา้ยเล่มรายงาน

• ผูแ้ต่งและปีทีป่รากฏเป็นรายการอา้งองิในเนื้อหาตอ้งตรงกบั
ผูแ้ต่งและปีทีป่รากฏในรายการอา้งองิทา้ยเล่มรายงาน

35



36

แนวทางการเขียนรายการอ้างอิง: ช่ือผูแ้ต่ง
- ชาวไทย ใช้ช่ือต้นและสกลุ ไม่มีค าน าหน้านาม ต าแหน่งทางวิชาการ ค า
เรียกทางวิชาชีพ และยศต่างๆ
- ชาวต่างประเทศ ก าหนดให้ลง 

ช่ือสกลุ,/อกัษรย่อช่ือต้น/อกัษรย่อช่ือกลาง (ถ้ามี)
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แนวทางการเขียนรายการอ้างอิง: ช่ือผูแ้ต่ง
•ผูแ้ต่ง 2-7 คน ให้ลงหมด โดยคัน่ด้วยเครื่องหมายจลุภาพ (,) ก่อนคน
สดุท้ายใช้เครื่องหมาย “&” หรือ “และ”



38

• หากมีผูแ้ต่งตัง้แต่ 8 คนขึน้ไป ก าหนดให้ลง

ช่ือผูแ้ต่ง 6 คนแรก,/…/ช่ือคนสดุท้าย.



• รปูแบบรายการอ้างอิงของบทความวารสาร

39

ผูเ้ขียนบทความ.//(ปีพิมพ)์.//ช่ือบทความ.//ชือ่วารสาร,/ปีท่ีหรอืเล่มท่ี
(ฉบบัท่ี),/เลขหน้า.

ปัฐมาภรณ์ พมิพท์อง, และนฤมล ยตุาคม.  (2549).  การเปลีย่นแปลงแนวคดิเรือ่งการ
ละลายของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6.  วทิยาสารเกษตรศาสตร ์(สงัคมศาสตร)์,
27 (1), 1–8. 

Binney, D.  (2010).  The knowledge management spectrum – understanding the KM
landscape. Journal of knowledge management,  5 (1), 33–42.



บทความวารสาร

40

ช่ือบทความ

ช่ือผูเ้ขียนบทความ

ข้อมลูวารสาร

ปัฐมาภรณ์ พมิพท์อง, และนฤมล ยุตาคม.  (2549).  การเปลีย่นแปลงแนวคดิเรือ่งการละลาย
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6.  วทิยาสารเกษตรศาสตร ์(สงัคมศาสตร)์.  27(1): 
1-8.



บทความวารสาร

41

ช่ือบทความ

ช่ือผูเ้ขียนบทความ

ข้อมลูวารสาร

Binney, D.  (2001).  The knowledge management spectrum – understanding the KM
landscape. Journal of knowledge management.  5 (1): 33–42 .



• รูปแบบรายการอ้างองิของบทความออนไลน์
• มเีลข DOI (Digital Object Identifier)

42

ช่ือผูแ้ต่ง.//(ปี).//ช่ือบทความ.//ชือ่วารสาร,/ปีท่ี,/หน้าเร่ิมต้น-ส้ินสดุ.  
doi/:/xxxxxxxxxxx

Senior, B., & Swailes, S.  (2007).  Inside management teams:
Developing a teamwork survey instrument.  British Journal of
Management, 18, 138-153. doi: 10.1111/j.1467-8551.2006.00507.x



43

Lang, Josephine Cginying. (2001).  Managerial concerns in 
knowledge management.  Journal of Knowledge 
Management, 5(1): 43-59. doi: 10.1108/13673270110384392



• รปูแบบรายการอ้างอิงของบทความออนไลน์
• ไม่มีเลข DOI (Digital Object Identifier)

44

ช่ือผูแ้ต่ง.//(ปี).//ช่ือบทความ.//ชือ่วารสาร,/ปีท่ี,/หน้าเร่ิมต้น-ส้ินสดุ.  
Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxx

Bibi, S., Saqlain, S., & Mussawar, B. (2016). Relationship between Emotional
Intelligence and Self Esteem among Pakistani University Students. 
Journal Psychology & Psychotherapy,  6, 1-6. Retrieved from 
https://www.omicsonline.org/open-access/relationship-between-
emotional-intelligence-and-self-esteem-among-pakistani-university-
students-2161-0487-1000279.pdf



• รปูแบบรายการอ้างอิงของข้อมลูท่ีค้นได้จากอินเทอรเ์นไต

45

Kenney, G. M., Cook, A., & Pelletier, J. (2009).  Prospects for reducing 
uninsured rate among children. Retrieved from http://www.urban’
.org/url.cfm?ID=411823.

ผูแ้ต่ง.//(ปี).//ชือ่เอกสาร.//ค้นจาก หรือ Retrieved from 
http://www.xxxxxx

ดวงใจ กาญจนศลิป์.  (2552). หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์: ทรพัยากรสารสนเทศรปูแบบใหม.่  
คน้จาก http://203.158.6.11:8080/sutir/bitstream/123456789/3020/1/AR10.pdf.



46

ช่ือเรื่อง

ช่ือผูแ้ต่ง

URL

สมชาย น าประเสรฐิชยั. (2550).  เทคโนโลยกีบัการจดัการความรู.้ คน้จาก
http://www.kmi.or.th/document/Tech_KM.pdf.



47

http://bones.med.ohio-state.edu/eric/papers/primer/webdocs.html

ช่ือเรื่อง

ช่ือผูแ้ต่ง

URL

ปีพิมพ์

Schnell, E. H.  (2005).  Writing for the web: A primer for librarians.  
Retrieved from http://bones.med.ohio-state.edu/eric/
papers/primer/webdocs.html 



• รปูแบบรายการอ้างอิงของนิตยสารออนไลน์  

48

ช่ือผูแ้ต่ง.//(ปี, เดือน).//ช่ือบทความ.//ชือ่วารสาร,/ปีท่ี(ฉบบัท่ี)เลขหน้า).  
Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxx

Clay, R.  (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists fight back 

against the misuse of research. Monitor on Psychology, 39(6).  

Retrieved from http://www.apa.org/monitor/2008/06/ideology.aspx



• รปูแบบรายการอ้างอิงของหนังสือ

49

ผูแ้ต่ง.//(ปีพิมพ)์.//ชือ่หนังสือ.//ครัง้ท่ีพิมพ(์ถ้ามี).//สถานท่ีพิมพ:์/
ส านักพิมพ.์

Mathews, J., Berrett, D., & Brillman, D. (2012). The business of
fancydancing: Stories and poems. Brooklyn, NY: Hang Loose Press.

ครรชติ มาลยัวงศ,์ ประดษิฐา ศริพินัธ,์ รงัสมิา เพช็รเมด็ใหญ่, และอตพิร หวงัวชัรกุล.
(2537).  บรรณารกัษ์ ศนูยบ์รกิาร และการสบืคน้สารสนเทศในปี 2000.  
พมิพค์รัง้ที ่2.  กรงุเทพฯ: ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต.ิ



• รปูแบบรายการอ้างอิงของหนังสือแปล

50

ผูแ้ต่ง.//(ปีพิมพ)์.//ชือ่หนังสือ [ช่ือต้นฉบบั] (ครัง้ท่ีพิมพ)์ 
(ช่ือผูแ้ปล, ผูแ้ปล).//สถานท่ีพิมพ:์/ส านักพิมพ.์

ฮอวค์งิ, เอส ดบับวิ.  (2552).  ประวตัยิอ่ของกาลเวลา ฉบบัภาพประกอบ 
[The illustrated: A brief history of time] (พมิพค์รัง้ที ่17) 
(ปิยบุตร บุรคี า และอรรถกฤต ฉตัรภมู,ิ ผูแ้ปล).  กรุงเทพฯ: มตชิน.



• รปูแบบรายการอ้างอิงของบทความในหนังสือรวมเร่ือง

51

ผูเ้ขียนบทความ.//(ปีพิมพ)์.//ช่ือบทความหรือช่ือบท.//ใน/ช่ือบรรณาธิการ
(บ.ก.หรือ Ed.),//ชือ่หนังสือ (น.หรือp. x-xx).//สถานท่ีพิมพ:์/ส านักพิมพ.์

กอบเดช พสิทิธิพ์ร.  (2537).  การอนุรกัษ์มรดกไทย.  ใน สมสวถิ โอสถ (บ.ก.),
การพฒันาโลก (น.100-201). กรงุเทพฯ: ดอกหญา้.

Von Wahlde, B., & Schiller, N.  (1993).  Creating the virtual library : Strategic issues.
In L.M. Saunders (Ed.), The virtual library : Visions and realities (p.68-91).
Westport, CT.: Meckler.

*** ช่ือบรรณาธิการลงแบบไม่กลบัค า ***



52

ช่ือหนังสือ

ช่ือผูแ้ต่ง

ครัง้ท่ีพิมพ์

ข้อมลูการพิมพ์

ปีพิมพ์

ครรชติ มาลยัวงศ,์ ประดษิฐา ศริพินัธ,์ รงัสมิา เพช็รเมด็ใหญ่, และอตพิร หวงัวชัรกุล.
(2537).  บรรณารกัษ ์ศนูยบ์รกิาร และการสบืคน้สารสนเทศในปี 2000.  
พมิพค์รัง้ที ่2.  กรงุเทพฯ: ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต.ิ



53

ช่ือหนังสือ

ช่ือผูแ้ต่ง

ครัง้ท่ีพิมพ์

ข้อมลูการพิมพ์

ปีพิมพ์

Webb,S. P.  (1996).  Creating an information service.  (3rd ed).  London: Aslib.



• รปูแบบรายการอ้างอิงของหนังสืออิเลไกทรอนิกส์

54

ผูแ้ต่ง.//(ปี).//ชือ่หนังสืออิเลก็ทรอนิกส.์  Retrieved from URL
หรือวิถีทางการค้น



55

URL

ชือ่หนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส์

ผูแ้ต่ง

ปี

Lyons, William C.  (2008).  Air and Gas Drilling Manual.
Retrieved from http://www.sciencedirect.com/
science/book/9780123708953#



• รปูแบบรายการอ้างอิงของบทความในหนังสือพิมพ์

56

ช่ือผูเ้ขียนบทความ.//(ปี, วนัเดือน).//ช่ือบทความ.//ชือ่หนังสือพิมพ,์/
น.หรือp.

Schwartz, J. (2001, August 3). Obesity affects economic, social status.  
The Washington Post, p.A1, A4. 

ปิยวรรณ ผลเจรญิ.  (2553, 21 สงิหาคม). เรยีนรูนิ้คมจลูง่สงิคโปรต์่อยอดแนวคดิอุตฯ 
เชงินิเวศไทย.  มตชิน, น.7.



57

ช่ือบทความ

ช่ือผูเ้ขียน
บทความ

ข้อมลู
หนังสือพิมพ์

ธรีะ วชัรปรชีานนท.์  (2550, 7 มถุินายน).  โรคธาลสัซเีมยีในสตรตีัง้ครรภ.์  มตชิน: 10.



581
2

3

ช่ือบทความ

ข้อมลูหนังสือพิมพ์

ความหวงัใหมข่องมะเรง็ล าไส ้ทารเ์กต็เทอราปี.  (2550, 7 มถุินายน). ประชาชาตธิุรกจิ: 63.



• รายการอ้างอิงของเอกสารประกอบการประชมุ

59

วจิติร ศรสีอา้น.  (2540).  ขอ้มลูสารสนเทศในการตดัสนิใจวางระบบการศกึษาไรพ้รมแดน
“แผนมทส”. ใน เอกสารการสมัมนาวชิาการเรือ่ง เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการ
ยคุโลกไรพ้รมแดน.  การประชุมสมัมนาจดัโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร,ี นครราชสมีา.

Saracevic, T.  (1991, July).  Individual differences in organizing and retrieval information.
In J. Griffiths (Ed.),  Proceeding of the 54th Annual Meeting of the American
Society for Information Science. Symposium conducted at the meeting of the American
Society for Information Science, Medford, NJ.

ช่ือผูเ้ขียนบทความ.//(ปี, เดือน).//ช่ือบทความ.  ใน ช่ือบรรณาธิการ
(บ.ก.หรือ Ed.),//ชือ่การประชมุ.//การประชมุสมัมนาจดัโดย 
หรือ Symposium conducted at the meeting of ช่ือองคก์ร, สถานท่ี.



• รายการอ้างอิงของเอกสารและโปสเตอรท่ี์เสนอในการประชมุ สมัมนาทางวิชาการ

60

Porter, M., Omar, M., Campus, C., & Edinburgh, S. (2008, January). Marketing to the

bottom of the pyramid: Opportunities in emerging markets. Paper presented 

at the 7th International Congress Marketing Trends, Venice, Italy. Retrieved 

from http://www.escp-eap.eu/conferences/marketing/2008_cp/Maktoba.pdf

ช่ือผูเ้ขียนบทความ.//(ปี, เดือน).//ชือ่เอกสารหรือโปสเตอร.์//เอกสาร
หรือโปสเตอรน์ าเสนอในการประชมุของชือ่การประชมุ.
สถานท่ี.



• รปูแบบรายการอ้างอิงของวิทยานิพนธ์

61

ช่ือผูแ้ต่ง.//(ปีพิมพ)์.//ชือ่วิทยานิพนธ/์(ระดบัวิทยานิพนธ)์.
//ช่ือมหาวิทยาลยั, จงัหวดั.

อกุกฤษฎ์ ทรงชยัสงวน.  (2543).  ความพึงพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการบริหารจดัการ 
โครงการพฒันาสถานีต ารวจเพือ่ประชาชนของสถานีต ารวจภธูรอเัภอ (การศึกษา
ค้นคว้าอิสระปริญญามหาบณัฑิต ไม่ได้ตีพิมพ)์.  มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น

Sirinoot Teanrungro.  (2005).  The Development of a innovative integrated approach to 
ICT-Mediated Learning in Science.  (Doctoral dissertation).  Srinakharinwirot
University, Bangkok.



62

ช่ือวิทยานิพนธ์

ช่ือผูแ้ต่ง

ข้อมลู
วิทยานิพนธ์

กมลวรรณ กลิน่เจรญิ.  (2547).  การสรา้งเอกสาร XML จากฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ.์  
(วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ ไมไ่ดต้พีมิพ)์.  สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ, กรงุเทพฯ.



63

ช่ือวิทยานิพนธ์

ช่ือผูแ้ต่ง

ข้อมลู
วิทยานิพนธ์

Barta, A. (2006).  Access methods for XML query optimization.  (Doctoral Dissertation).  
University of Toronto, Canada.



• รปูแบบรายการอ้างอิงของวิทยานิพนธจ์ากฐานข้อมลู

64

Author, A. A. (date). Title of doctoral dissertation or master's thesis
(Doctoral dissertation or Master's thesis). Retrieved from Name of database. 
(Accession or Order No.)

Pflieger, J. C. (2009). Adolescents' parent and peer relations and romantic outcomes in
young adulthood (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations
& Theses Global database. (UMI No. 3371229)

Thomas, R. (2009). The making of a journalist: The New Zealand way (Master’s thesis).
Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand. Retrieved from 
http://hdl.handle.net/10292/466



• รปูแบบรายการอ้างอิงของการสมัภาษณ์

65

ช่ือผูใ้ห้สมัภาษณ์.//(ปี, วนั เดือน).//ต าแหน่ง (ถ้ามี).//[บทสมัภาษณ์].

นงนารถ ชยัรตัน์.  (2553, 10 กรกฎาคม).  ผูอ้ านวยการส านกัหอสมุดกลาง.  [บทสมัภาษณ์].

Smith, M.B.  (1989, August 12).  Interview by C.A. Kiesler [Tape recording].  
President’s Oral History Project,  American Psychological Association. APA
Archives, Washington, DC.



• รปูแบบรายการอ้างอิงของข้อมลูส่ือสารออนไลน์

66

Author, A. A. (Year, Month Day). Title of post [Description of form]. Retrieved from
http://www.xxxxxx

Hirst, M. (2009, April 3). Public television for $1 a day [Web log post]. 
Retrieved from http://ethicalmartini.wordpress.com/2009/04/03/
public-television-for-1-a-day/

Bellofolletti. (2009, April 8). Ghost caught on surveillance camera [Video file]. 
Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Dq1ms2Jh
YBI&feature=related



• การเรียงล าดบัรายการอ้างอิง
• แยกรายการภาษาไทยจากรายการภาษาต่างประเทศ
• เรียงภาษาไทยก่อน ตามอกัษรตวัแรกท่ีปรากฏ
• ใช้หลกัการเรียงตามพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน / Dictionary

67



68

เหตุผลของการอา้ง
การอา้งแบบแทรกในเนื้อหา
การเขยีนรายการอา้งองิ
EndNote



• โปรแกรมจดัการขอ้มลูบรรณานุกรมทีไ่ด้
จากการคน้ควา้รวบรวมจากแหล่งขอ้มลู
ต่าง ๆ

•อ านวยความสะดวกในการจดัรปูแบบ
บรรณานุกรมทัง้การอา้งองิในเน้ือหาและ
รายการอา้งองิทา้ยเล่ม ดว้ยใชง้าน
รว่มกบัโปรแกรม Microsoft Word

69



70

• ดาวน์โหลดโปรแกรม ไดจ้ากหน้าเวบ็ library.sut.ac.th *ทัง้น้ีขณะตดิตัง้ตอ้งปิดโปรแกรมอื่นที่เปิดอยูท่ ัง้หมด

• เลอืกไอคอน     



71

การเร่ิมต้นใช้งาน

1

2



72

การน า
ข้อมูลเข้า

น าเข้าด้วยตนเอง

ถ่ายโอนจาก
ฐานข้อมลูออนไลน์



73

การน าข้อมลูเข้า
ด้วยตนเอง

2

เลอืกชนิดเอกสาร + พมิพข์อ้มลูตามเขต
ขอ้มลูต่างๆ ผูแ้ต่งภาษาไทยใหพ้มิพ ์“,” 

หลงัสกุล 

1

3

เมือ่กรอก
ขอ้มลูเสรจ็
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การถ่ายโอนจาก
ฐานข้อมลูออนไลน์

Direct Export

ถ่ายโอนจากฐานขอ้มูล
ออนไลนไ์ป 

EndNote โดยตรง

Import

ถ่ายโอนขอ้มูลท่ีบนัทึกไว้
ในรูปแบบท่ี 

EndNote รู้จกั เช่น 
Text file (.txt) 

RIS (.ris) หรือ pdf

Online Search

ถ่ายโอนขอ้มูลโดยคน้
ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล

ออนไลน์ดว้ย 
EndNote
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Direct Export

เลอืก Export + 
RIS for EndNote
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Import

1
เลอืก File->Import->File

2

เลอืกไฟลท์ีบ่นัทกึไว้

3

เลอืกตวักรอง (Filter) เป็น pdf
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Online Search

1
เลอืก Online Search Mode

2

เลอืกฐาน + พมิพค์ าคน้
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MS-Word คลกิตรงต าแหน่งทีต่อ้งการแทรกรายการอา้งองิ

เปิด EndNote เลอืกรายการทีต่อ้งการน าไปแทรกในเน้ือหา

Tool-> Cite While You Write (CWYW) -> Insert Selected 
Citation(s)
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เปิดไฟล ์MS-Word คลกิตรงต าแหน่งทีต่อ้งการแทรกรายการ
อา้งองิ

เปิด EndNote เลอืกรายการทีต่อ้งการน าไปแทรกในเน้ือหา

ที ่Tab EndNote x8 เลอืก Insert Citation หรอื Insert Selected 
Citation(s)
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1

2

3
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การลบรายการทีไ่มต่อ้งการ

MS-Word เลอืก 
EndNote X8

เลอืก Edit & 
Manage 

Citation(s) 

เลอืกรายการ
อา้งองิทีแ่ทรกไว้
และตอ้งการลบ

Edit Ref. เลอืก 
Remove Citation
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1

2

3
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การท ารายการอ้างอิงท้ายเล่มงานวิจยั

1 เลอืก
รายการที่
ตอ้งการ

2 คลิกขวา3 เลอืก 
Paste




