
การเขียนรายการอ้างอิงตามรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) 
 

 

 รูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) เป็นรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โดยการอ้างอิงประกอบด้วย 2 แบบ คือ การอ้างอิงในเนื้อหา และการอ้างอิงท้ายบท/เล่ม 

 

   การอ้างอิงในเนื้อหา  
 รูปแบบแวนคูเวอร์จะใช้การอ้างอิงระบบล าดับหมายเลข โดย 
 1. ระบุหมายเลขเรียงล าดับกันไปทีท่้ายข้อความหรือชื่อบุคคลที่ใช้อ้างอิงเริ่มจากหมายเลข 1,2,3 ไปตามล าดับที่อ้าง
ก่อนหลังเป็นเลขอารบิกโดยไม่มีการเว้นวรรค รวมถึงให้อยู่ในวงเล็บกลมและใช้ “ตัวยก”  
  2. ทุกครั้งที่มีการอ้างซ้ าจะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง และหมายเลขที่ใช้อ้างอิงจะต้องตรงกับหมายเลขของ
รายการอ้างอิงท้ายเล่มด้วย   
 3. ส าหรับการอ้างอิงในตารางหรือในค าอธิบายตารางให้ใช้เลขที่สอดคล้องกับท่ีได้เคยอ้างอิงมาก่อนแล้วในเนื้อเรื่อง 
 4. การอ้างอิงจากเอกสารมากกว่า 1 รายการต่อเนื่องกันจะใช้เครื่องหมายยติภังค์ ( - ) เชือ่มระหว่างรายการแรกถึง
รายการสุดท้าย เช่น (1-3) หากเป็นการอ้างถึงเอกสารที่มีล าดับไม่ต่อเนื่องกัน จะใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) โดยไม่มีการ 
เว้นวรรค เช่น (4,6,10) 
  ตัวอย่าง 
 Plasmodium falciparum and Wuchereria bancrofti are parasites that cause human malaria and 

lymphatic filariasis in the population of South-East Asian countries.(1-3,6,10) The diseases are abundant  

and widely spread in the endemic area especially Thailand and its neighbor countries.(3,7) 

 There have been efforts to replace mouse inoculation testing with in vitro tests, such as enzyme 

linked immunosorbent assays(12,15) or polymerase chain reaction(13-15) but these remain experimental. 
 

   การอ้างอิงท้ายบท/เล่ม  
 การอ้างอิงที่อยู่ท้ายบท/เล่มหรือท่ีเรียกว่า “รายการอ้างอิง” หรือ “References” มีหลักการอ้างอิงดังนี้ 
 1. พิมพ์ตามล าดับการอ้างอิงตามหมายเลขที่ได้ก าหนดไว้ภายในวงเล็บที่ได้อ้างถึงในเนื้อหา โดยไม่ต้องแยกภาษาและ
ประเภทของเอกสารอ้างอิง  
 2. พิมพ์หมายเลขล าดับการอ้างอิงไว้ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย หากรายการอ้างอิงมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัด  
ให้พิมพ์บรรทัดถัดไปโดยย่อหน้าให้ตรงกับข้อความในบรรทัดแรก  
  3. ระหว่างข้อมูลการอ้างอิงแต่ละส่วน ให้เว้น 1 วรรค 
  4. รูปแบบการอ้างอิงจะแตกต่างกันตามประเภทของเอกสารที่น ามาอ้างอิง  
 
 
 
 
 



2 

 

หลักเบื้องต้นในการอ้างอิงข้อมูลแต่ละส่วน 
  1. ผู้แต่ง 
   เป็นได้ท้ังบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน และเป็นได้ท้ังผู้เขียน บรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม ตามด้วย
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
   1.1 กรณีเป็นผู้แต่งเป็นคนไทย ให้ใช้ชื่อและนามสกุลตามล าดับ โดยเว้น 1 วรรค 
    ตัวอย่าง   สมบัติ ตรีประเสริฐสุข.  
       สาธิต วิวัฒนกุล.  
   1.2 กรณีเป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ใช้ชื่อสกุลขึ้นก่อน เว้น 1 วรรค ตามด้วยอักษรย่อของชื่อตัวและชื่อกลาง
โดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือมีเครื่องหมายใดใดคั่น  
    ตัวอย่าง   Joffe JK. 
       Redfern SJ.    
   1.3 กรณีที่ผู้แต่งมีจ านวนมากกว่า 1 คน  
    1.3.1 หากผู้แต่งมจี านวนไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นระหว่างชื่อ และ 
เว้น 1 วรรค หลังชื่อผู้แต่งชื่อสุดท้ายให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
     ตัวอย่าง   สมบัติ ตรีประเสริฐสุข, มงคล หงษ์ศิรินิรชร, อนุชิต จูฑะพุทธิ. 
        Lodish H, Baltimore D Jr, De Berk AE.          
     1.3.2 หากผู้แต่งมจี านวนมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 6 คนแรก โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นระหว่างชื่อ 
และเว้น 1 วรรค หลังชื่อผู้แต่งชื่อที่ 6 ให้ใส่ค าว่า “และคณะ.” (ส าหรับภาษาไทย)  หรือ “et al.” (ส าหรับภาษาอังกฤษ) 
และตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )  
     ตัวอย่าง   สมบัติ ตรีประเสริฐสุข, มงคล หงษ์ศิรินิรชร, อนุชิต จูฑะพุทธิ, ชินกร ประชารัฐ, อาภา ใจชื้น, 
        กรสุดา รักษา, และคณะ. 
         Choi HK, Won LA, Kontur PJ, Hammond DN, Fox AP, Wainer BH, et al.  
   1.4 ผู้แต่งท่ีเป็นกลุ่ม เป็นคณะ หรือสถาบัน ให้ใช้ชื่อกลุ่ม คณะ หรือสถาบันนั้นเป็นผู้แต่ง กรณีมีทั้งหน่วยงาน
ใหญ่และหน่วยงานย่อย ให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) หลังชื่อหน่วยงานใหญ่ เว้น 1 วรรค ตามด้วยชื่อหน่วยงานย่อย และ
เครื่องหมายมหัพภาค ( . )    
     ตัวอย่าง  คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติ.  
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะแพทยศาสตร์.  
           Institute of Medicine (US).       
           American Occupational Therapy Association, Ad Hoc Committee on Occupational  
          Therapy Manpower.  
           National Lawyer's Guild AIDs Network (US); National Gay Rights Advocates (US).  
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  1.5 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อหนังสือหรือชื่อบทความแทนต าแหน่งชื่อผู้แต่ง  
    ตัวอย่าง  
      1. การบริหารงานวิจัย แนวคิดจากประสบการณ์. กรุงเทพฯ: ดวงกมล; 2540. 
     2. Health promotion in nursing practice. Stamford: Appleton & Lange; 1996. 
     3. Malaria in Cambodia. J Trop Med Hyg. 1998;23(4):23.     
  2. ชื่อหนังสือ / ชื่อวารสาร / ชื่อบทความ 
   2.1 ชื่อหนังสือ/ชื่อบทความ กรณีเป็นภาษาไทย ให้ใช้ชื่อตามท่ีปรากฏ กรณีเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้อักษรตัวใหญ่
เฉพาะค าแรกของชื่อ หลังจากนั้นให้ใช้อักษรตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นศัพท์เฉพาะ และตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )   
    ตัวอย่าง 
      1. Fischer JS. Carbohydrate metabolism disorder. New York: Academic Press; 1975. 
      2. Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients.  
           N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. 
    2.2 ชื่อวารสาร กรณีเป็นวารสารภาษาไทย ให้ใช้ชื่อตามท่ีปรากฏ กรณีเป็นวารสารภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อย่อ 
ของวารสารที่ปรากฏใน Index Medicus ซ่ึงจัดท าโดยหอสมุดแพทย์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Library of 
Medicine: NLM) หากเป็นวารสารชื่อสั้นๆ ค าเดียว มักจะไม่ย่อชื่อวารสาร    
    ตัวอย่าง  
      1. พิชัย พัวเพ่ิมพูลศิริ. โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้. ศรีนครินทรวิโรฒเวชสาร. 2538;2(1):22-33. 
      2. Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients.  
                        N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. 
      3. Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus finding. Bioethics.  
        2002;16(2): iii-v. 
    3. จ านวนเล่ม 
   กรณีหนังสือมีหลายเล่ม (Volume) หากน ามาใช้อ้างอิงทุกเล่ม ให้ใส่จ านวนเล่มทั้งหมดไว้ท้ายรายการอ้างอิง  
เช่น 3 ล. หรือ 3 vol. (ใช้อักษร v ตัวพิมพ์เล็ก)  
   ตัวอย่าง 
     1. พรเทพ เทียนสิวากุล, บรรณาธิการ. โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
                    มหาวิทยาลัย; 2541. 2 ล. 
    2. Hamilton S, editor. Animal welfare & anti-vivisection 1870-1910: nineteenth-century  
     women’s mission. London: Routledge; 2004. 3 vol. 
   หากน ามาใช้อ้างอิงเพียงเล่มใดเล่มหนึ่ง ให้ใส่เฉพาะเล่มที่อ้างไว้หลังชื่อเรื่องหรือครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี) เช่น เล่ม 3. 
หรือ Vol. 3. (ใช้อักษร v ตัวพิมพ์ใหญ่) และใส่จ านวนหน้าของเล่มที่อ้างไว้หลังปีพิมพ์ 
   ตัวอย่าง 
     1. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. ต าราการตรวจรักษาโรคทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุง). เล่ม 1. กรุงเทพฯ: 
โฮลิสติก; 2551. 383 น. 
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    2. Bucholz RW, Heckman JD, editors. Rockwood and Green’s fractures in adults. Vol. 2.  
       5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. 2,309 p.  
  4. ครั้งที่พิมพ์ 
   ระบุตั้งแต่การพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป โดยใช้ค าว่า “พิมพ์ครั้งที”่ (ส าหรับภาษาไทย) หรือ “ed.” (ส าหรับ
ภาษาอังกฤษ) ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เช่น พิมพ์ครั้งที่ 2. พิมพ์ครั้งที่ 5. 2nd ed. 3rd ed. 4th ed.  
5th ed. เป็นต้น ทั้งนี้ nd, rd, th ไม่ต้องท าเป็นตัวยก  
           ส่วนค าประกอบอ่ืนๆ ให้ใช้อักษรย่อ เช่น revised ใช้ “rev.” reprint(ed) ใช้ “repr.” เป็นต้น 
   ตัวอย่าง 
     1. สมศักดิ์ นวลแก้ว. เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 8. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  
       คณะเภสัชศาสตร์; 2563. 
     2. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis  
             (MO): Mosby; 2002. 
  5. เมืองท่ีพิมพ์     
   5.1 ใส่ชื่อเมืองที่ส านักพิมพ์ตั้งอยู่ หากมีชื่อเมืองมากกว่า 1 ชื่อ ให้ใช้ชื่อเมืองแรก ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : )   
   5.2 กรณีท่ีชื่อเมืองไม่เป็นที่รู้จัก ให้ใส่ชื่อรัฐหรือประเทศไว้ในวงเล็บกลมตามหลังชื่อเมือง ส าหรับชื่อรัฐในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ให้ใส่อักษรย่อ 2 ตัวที่ใช้เป็นรหัสไปรษณีย์ โดยพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น CN ส าหรับรัฐ Connecticut หรือ 
NY ส าหรับรัฐ New York เป็นต้น 
   5.3 กรณีท่ีไมส่ามารถระบุเมืองที่พิมพ์ได ้ให้ระบุไว้ในวงเล็บเหลี่ยมโดยใช้ค าว่า [ม.ป.ท.] (ส าหรับภาษาไทย) หรือ 
[place unknown] (ส าหรับภาษาอังกฤษ) หมายถึง ไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์  
   ตัวอย่าง  กรุงเทพฯ: 
      [ม.ป.ท.]: 
      New York: 
      Hartford (CN):   
                         White Plains (NY):     
  6. ส านักพิมพ์       
   ใส่ชื่อส านักพิมพ์ตามท่ีปรากฎในหนังสือ ตามด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) ทั้งนีค้ าประกอบอื่นไม่ต้องใส่ เช่น 
ส านักพิมพ์, บริษัท, Publisher, Publishing, Limited, Company, Co. เป็นต้น ยกเว้นส านักพิมพ์ที่มีชื่อเดียวกับหน่วยงาน 
ต้องระบุค าว่า “ส านักพิมพ์” ด้วย   
   กรณีส านักพิมพ์เป็นหน่วยงานที่มีท้ังหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย ให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) หลังชื่อ
หน่วยงานใหญ่ เว้น 1 วรรค แล้วตามด้วยชื่อหน่วยงานย่อย   
   6.1 กรณไีมป่รากฏส านักพิมพ์: ให้ชื่อสถาบันที่ผู้แต่งสังกัดแทน      
   6.2 กรณไีม่ปรากฏหน่วยงานใดๆ: ให้ลงชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือนั้น โดยระบุค าว่า “โรงพิมพ์” ไว้ด้วย 
   6.3 กรณีเป็นสิ่งพิมพ์รัฐบาล: ให้ลงชื่อหน่วยราชการที่รับผิดชอบเป็นส านักพิมพ์ แม้ว่าในหนังสือจะมีการระบุชื่อ
ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ก็ตาม 
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   6.4 กรณีท่ีชื่อส านักพิมพ์เป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้แต่ง ให้เขียนย่อ เช่น  
                 ชื่อผู้แต่ง คือ กระทรวงการคลัง     ส านักพิมพ์ให้ใส่ว่า กระทรวง 
     ชื่อผู้แต่ง คือ American Occupational Therapy Association     ส านักพิมพ์ให้ใส่ว่า The Association 
   6.5 กรณไีม่สามารถระบุชื่อส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ได้ : ให้ระบุไว้ในวงเล็บเหลี่ยมโดยใช้ค าว่า [ม.ป.พ.] (ส าหรับ
ภาษาไทย) หรือ [publisher unknown] (ส าหรับภาษาอังกฤษ) หมายถึง ไม่ปรากฏส านักพิมพ์ 
   ตัวอย่าง  แสงดาว; 
      ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะเภสัชศาสตร์; 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์, ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; 
       [ม.ป.พ.]; 
      WB Suanders; 
      Williams & Wilkins;       
      Mcgraw-Hill, Health Professions Division; 

 

 7. ปีพิมพ์       
   7.1 ใส่เฉพาะตัวเลขของปีพิมพ์ ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เช่น 2544.  2020. เป็นต้น  
   7.2 หากไม่มีปีพิมพ์ ให้ใส่ปีลิขสิทธิ์ได้ โดยใส่ “c” ก ากับไว้ด้วย เช่น c2020 เป็นต้น 
   7.3 หากไม่มีปีพิมพ์หรือปีลิขสิทธิ์ สามารถใส่ปีโดยประมาณโดยดูจากข้อมูลที่แสดงไว้ในเนื้อหา และใส่ 
ไว้ในวงเล็บเหลี่ยมตามด้วยเครื่องหมายปรัศนี ( ? ) เช่น [2020?] เป็นต้น 
   7.4 หากไม่สามารถระบุปีพิมพ์ได้ ให้ระบุไว้ในวงเล็บเหลี่ยมโดยใช้ค าว่า [ม.ป.ป.] (ส าหรับภาษาไทย) หรือ  
[date unknown] (ส าหรับภาษาอังกฤษ) หมายถึง ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ 
  8. ปี เดือน เล่มที่ และฉบับท่ี ของวารสาร 
   8.1 กรณีเป็นวารสารที่มีเลขหน้าต่อเนื่องกันทั้งปี: วารสารวิชาการทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะใช้เลขหน้า
ต่อเนื่องกันทั้งปี ให้ใส่เฉพาะปีพิมพ์ ตามด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) และเล่มที่ (Volume) โดยไม่มีการเว้นวรรค  
และไม่จ าเป็นต้องใส่เดือน วันที่และฉบับที่ 
    ตัวอย่าง   
      1. Figueroa JV, Chieves LP, Johnson GS, Buening GM. Multiplex polymerase chain reaction  
            based assay for etection of Babesia bigemina, Babesis bovis and Anaplasma marginale  
        DNA in bovine blood. Vet Parasitol. 1993;50:69-81. 
    8.2 กรณีเป็นวารสารที่ไม่ได้ใช้เลขหน้าต่อเนื่องกันทั้งปี: หากเป็นวารสารภาษาอังกฤษ ให้ใส่ปี เดือน* วันที่พิมพ์ 
(ถ้ามี) หากเป็นวารสารภาษาไทย ให้ใส่วัน (ถ้ามี) เดือน* ปีที่พิมพ์ จากนั้นตามด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) เล่มที่ (Volume) 
และถ้ามฉีบับที่ (Issue/Number) ให้พิมพ์ไว้ในวงเล็บกลม โดยไม่มีการเว้นวรรค 
    *กรณีเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษร 3 ตัวแรกของเดือน เช่น Sep, Jan เป็นต้น กรณีเป็นภาษาไทย ให้ใช้อักษรย่อของเดือน 
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  ตัวอย่าง 
    1. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. เจ็บคอขออย่ากินยาฆ่าเชื้อ/ยาแก้อักเสบ. หมอชาวบ้าน. ก.พ. 2563; 
       41(490):22-7. 
    2. Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients.  
       N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. 
  9. เลขหน้า 
   ใหร้ะบเุลขหน้าตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย คั่นด้วยเครื่องหมายยติภังค์ ( - ) ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค  
( . ) หลังเลขหน้าสุดท้าย โดยเลขหน้าสุดท้ายให้ใส่เฉพาะเลขท่ีไม่ซ้ ากับเลขหน้าแรก ยกเว้นเลขโรมัน หรือเลขหน้าที่มี
ตัวอักษรต่อท้าย ให้ระบุเลขโดยไม่ต้องตัดเลขหน้าออก  
   กรณีเลขหน้าไม่ต่อเนื่องกัน ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) 
   ตัวอย่าง  หน้า 7-29    ให้ใส่ 7-29.      หน้า 20-29      ให้ใส่  20-9. 
            หน้า 980-983  ให้ใส่ 980-3.         หน้า xi-xii        ให้ใส่  xi-xii.  
      หน้า 325A-329A ให้ใส่ 325A-329A.     หน้า 2, 4, 7    ให้ใส่  2, 4, 7.  
  10. การระบุความเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   การเขียนรายการอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้เขียนตามประเภทของเอกสารนั้นๆ และเพ่ิมเติมข้อมูลที่แสดง
ความเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หลักๆ 3 ส่วน ได้แก่  
   10.1 ประเภทของสื่อ: ให้ระบุประเภทของสื่อไว้ในวงเล็บเหลี่ยมหลังชื่อเรื่อง เช่น [อินเทอร์เน็ต] หรือ [Internet]  
[ซีดีรอม] หรือ [CD-ROM] [ดีวีดี] หรือ [DVD] เป็นต้น โดยย้ายเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) หลังชื่อเรื่องไปไว้หลังวงเล็บเหลี่ยม
แทน 
    10.2 วันที่เข้าถึง: เนื่องจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เสมอ จึงต้องระบุวันที่เข้าถึง 
ไว้ด้วย โดยหลังปีพิมพ์ของรายการอ้างอิงให้ระบุในวงเล็บเหลี่ยมไว้ว่า [เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี] ส าหรับภาษาไทย หรือ  
[cited ปี เดือน วัน] ส าหรับภาษาอังกฤษ 
    กรณีท่ีแหล่งข้อมูลมีการแจ้งวันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด สามารถเพ่ิมข้อมูลดังกล่าวไว้ในวงเล็บเหลี่ยมข้างต้น  
โดยให้ระบุเพ่ิมไว้ด้านหน้า ตามด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) เว้น 1 วรรค ดังนี้ [ปรับปรุงเมื่อ วัน เดือน ปี; เข้าถึงเมื่อ วัน 
เดือน ปี] ส าหรับภาษาไทย หรือ [updated ปี เดือน วัน; cited ปี เดือน วัน] ส าหรับภาษาอังกฤษ 
   10.3 แหล่งที่มาของข้อมูล: ให้ระบ ุURL ของแหล่งที่มาของข้อมูล ไว้ท้ายรายการอ้างอิง โดยใช้ค าว่า  
“เข้าถึงได้จาก: URL ของแหล่งข้อมูล” ส าหรับภาษาไทย หรือ “Available from: URL ของแหล่งข้อมูล” ส าหรับ
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้หลัง URL ของแหล่งข้อมูลไม่ต้องตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
   ตัวอย่าง 
     1. นาตยา อังคนาวิน. ผลของการใช้สตีเวียและมอลทิทอลต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพการทดสอบประสาท 
       สัมผัสคุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเชอร์เบทหม่อน. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
       วิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) [อินเทอร์เน็ต]. ก.ค.-ธ.ค. 2562 [เข้าถึงเมื่อ 16 ส.ค. 2563]; 
                11(22):78-90. เข้าถึงได้จาก: http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/ 
                   12118/10268 
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    2. Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington:  
            National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: https://www.nap.edu/ 
                   catalog/10149/improving-palliative-care-for-cancer 
 

การอ้างอิงตามประเภทของเอกสาร 
  ในที่นี้ขอน าเสนอเฉพาะเอกสารที่ได้รับความนิยมในการน ามาใช้อ้างอิง ส าหรับเอกสารประเภทอ่ืนๆ ดูรายละเอียด 
ได้จากวิธีการอ้างอิงรูปแบบแวนคูเวอร์ โดยหอสมุดแพทย์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Library of Medicine: NLM)  
ที ่https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 
 

 หนังสือ 
 
    
       ตัวอย่าง 
    1. สมศักดิ์ นวลแก้ว. เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 8. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  
        คณะเภสัชศาสตร์; 2563. 
    2. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis  
                (MO): Mosby; 2002. 
   3. Gilstrap LC, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed. New York:  
                McGraw-Hill; 2002. 
   4. Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The  
                Institute; 1992. 
 

 หนังสือที่มีทัง้ผู้แต่งและบรรณาธิการหรือผู้แปล 
 
    
     
   ตัวอย่าง 
    1. นภาลัย สุวรรณธาดา, ธิดา โมสิกรัตน์, สุมาลี สังข์ศรี. การเขียนผลงานวิชาการและบทความ. พิมพ์ครั้งที่ 2  
      ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม. ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์; 2553. 
   2. บาเบอร์ ทีเอฟ, ฮิกกิ้นส์-บิดเดิล เจซี. การบ าบัดแบบสั้นส าหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื่มแบบอันตราย: คู่มือ 
      ส าหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, ปริทรรศ ศิลปะกิจ, ผู้แปล. เชียงใหม่: แผนงาน 
         การพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบ าบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.); 2552.  
   3. Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White  
      Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001. 

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์.  
 

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor/editors. หรือ ชื่อผู้แปล, ผู้แปล/
translator/translators. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์.  
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 หนังสือที่มีเฉพาะบรรณาธิการ 
 
    
       ตัวอย่าง 
    1. ชนิกา ตู้จินดา, สุริยเดว ทรีปาตี, ปิยะดา ประเสริฐสม, บรรณาธิการ. เลี้ยงลูกอย่างไร ห่างไกลโรคอ้วน.  
                กรุงเทพฯ: รักลูกแฟมมิลี่กรุ๊ป; 2547. 
   2. Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed.  
    New York: McGraw-Hill; 2002. 
 

 หนังสือรวมบทความ 
 
    
 

       ตัวอย่าง 
    1. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. การให้สารน้ าและเกลือแร่. ใน: มนตรี ตู้จินดา, วินัย สุวัตถ,ี อรุณ วงษ์จิราษฎร์, ประอร 
       ชวลิตธ ารง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ. กุมารศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์; 2540.  
         น. 427-78. 
    2. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In:  
         Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill;  
               2002. p. 93-113. 
 

 บทความวารสาร 
       1. วารสารที่ใช้เลขหน้าต่อเนื่องกันทั้งปี 
 
 

 ตัวอย่าง 
    1. Figueroa JV, Chieves LP, Johnson GS, Buening GM. Multiplex polymerase chain reaction  
         based assay for erection of Babesia bigemina, Babesis bovis and Anaplasma marginale DNA in  
               bovine blood. Vet Parasitol. 1993;50:69-81. 
   2. Kane RA, Kane RL. Effect of genetic testing for risk of Alzheimer’s disease. N Engl J Med. 2009;   
              361:298-9. 
 
 
 
 

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีพิมพ์;เล่มที่:เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
 

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบท. ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor/editors. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: 
ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. น./p. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.  
  
 

ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor/editors. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์.  
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       2. วารสารที่ไม่ได้ใช้เลขหน้าต่อเนื่องกันทั้งปี 
 
 

          *กรณีเป็นวารสารภาษาไทย ให้ใส่วัน (ถ้ามี) เดือน ปีท่ีพิมพ์ 

 ตัวอย่าง 
    1. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. เจ็บคอขออย่ากินยาฆ่าเชื้อ/ยาแก้อักเสบ. หมอชาวบ้าน. ก.พ. 2563;41(490):22-7. 
    2. Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In vitro enzymatic processing of radiolabelled big ET-1 
         in human kidney as a food ingredient. Biochem Pharmacol. 1998 Mar 1;55(5):697-701. 
 

 กรณีเป็นบทความวารสารที่ได้รับการเผยแพรใ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนรูปแบบฉบับพิมพ์ (ส่วนมากจะเป็น
บทความจากฐานข้อมูล PubMed) ท้ายรายการอ้างอิง ให้เพ่ิมข้อความว่า “สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ วัน เดือน ปี.” ส าหรับ
ภาษาไทย หรือ “Epub ปี เดือน วัน.” ส าหรับภาษาอังกฤษ 
    ตัวอย่าง 
     1. Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk sac-derived precursor cells.  
           Blood. 2002 Nov 15;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5. 
 

 ปริญญานิพนธ์ 
 
 

        *ประเภท/ระดับปริญญา เช่น วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ ปรญิญานิพนธ์ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑติ 
dissertation, thesis, Ph.D. เป็นต้น 

 ตัวอย่าง 
    1. พงษ์พัฒน์ เวชสิทธิ.์ การศึกษาโปรตีนจากพิษงูแมวเซาที่มีผลต่อการท างานของไตในหนูขาว [ปริญญานิพนธ์  
                ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2542. 
    2. สุวลักษณ์ หนูสัมฤทธิ์. การศึกษาและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจุภัณฑ์ [ปริญญานิพนธ์ 
               ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2561. 
    3. Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation  
                Ph.D. Medicine]. St. Louis (MO): Washington University; 1995. 
    4. Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans  
              [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002. 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปี เดือน วันที่พิมพ์;เล่มที่(ฉบับที่):เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
 

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองที่พิมพ์: มหาวิทยาลัย; ปีที่รับปริญญา. 
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 หนังสือประกอบการประชุม/รายงานการประชุม 
 
 
 
 

          *กรณีเป็นภาษาไทย ให้ใส่วัน เดือน ปีทีป่ระชุม 

 ตัวอย่าง 
    1. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต, บรรณาธิการ. New frontier in surgery. การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 22  
     New frontier in surgery; 2551; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์,  
              ภาควิชาศัลยศาสตร์; 2551. 
   2. Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ  
      Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002. 
 

 บทความที่น าเสนอในการประชุม 
 
 
 
 

  *กรณีเป็นภาษาไทย ให้ใส่วัน เดือน ปีที่ประชุม 

         ตัวอย่าง 
   1. ธีระ ฤชุตระกูล. Coagulopathy in liver diseases. ใน: ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์, ทวีศักดิ์ แทนวันดี, อนุชิต  
         จูฑะพุทธิ, บรรณาธิการ. Vascular diseases of the liver. การประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ 4 Vascular  
              disease of the liver; 12-14 มี.ค. 2552; เพชรบุรี. [กรุงเทพฯ]: สมาคมโรคตับ (ประเทศไทย); 2552. น. 1-13. 
    2. Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic  
         programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic 
         programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic  
               Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91. 
 

 สิทธิบัตร 
 
 
 
 

           *กรณีเป็นภาษาไทย ให้ใส่วัน เดือน ปีท่ีจดสิทธิบัตร 

 ตัวอย่าง 
    1. มัณฑนา เอ้ือวิทยา, ผู้ประดิษฐ์; บริษัทมัทนาพาณิชย์เชียงใหม่จ ากัด, ผู้ขอรับสิทธิบัตร. องค์ประกอบสมุนไพร 
           จากวาวเครือ. ประเทศไทย สิทธิบัตร ไทย 8919. 10 พ.ค. 2542.   
 
 

ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor/editors. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม; ปี เดือน วันที่ประชุม; สถานที่จัดประชุม. 
เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. 

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor/editors. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม; ปี เดือน 
วันที่ประชุม; สถานที่จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. น./p. หน้าแรก-หน้าสุดท้ายของบทความ. 

ชื่อผู้ประดิษฐ์, ผู้ประดิษฐ์/inventor/inventors; ชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร, ผู้ขอรับสิทธิบัตร/assignee. ชื่อสิ่งประดิษฐ์. 
ประเทศที่ออกสิทธิบัตร สิทธิบัตร/patent รหัสประเทศ หมายเลขสิทธิบัตร. ปี เดือน วันที่จดสิทธิบัตร. 
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    2. Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic grasping and  
               cutting device and positioning tool assembly. United States patent US 20020103498. 2002  
            Aug 1. 
   3. Seiko Ohkubo, inventor; Seiko Ohkubo, assignee. Acupressure appliance for medical  
      treatment. United Kingdom patent GB 2 350 301. 2000 Nov 29.  
 

 พจนานุกรม 
 
 

 ตัวอย่าง 
    1. ศัพท์แพทยศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน; 
      2543. Cystitis; น. 89.  
   2. Dorland’s illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W.B. Sounders; 2000.                    
                Filamin; p. 89. 
 

 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  การเขียนรายการอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้เขียนตามประเภทของเอกสารนั้นๆ และเพ่ิมเติมข้อมูลที่แสดงความ
เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  
 1. ประเภทของสื่อ: ให้ระบุประเภทของสื่อไว้ในวงเล็บเหลี่ยมหลังชื่อเรื่อง เช่น [อินเทอร์เน็ต] หรือ [Internet]  
[ซีดีรอม] หรือ [CD-ROM] [ดีวีดี] หรือ [DVD] เป็นต้น โดยย้ายเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) หลังชื่อเรื่องไปไว้หลังวงเล็บเหลี่ยม
แทน 
   2. วันที่เข้าถึง: เนื่องจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เสมอ จึงต้องระบุวันที่เข้าถึง 
ไว้ด้วย โดยหลังปีพิมพ์ของรายการอ้างอิงให้ระบุในวงเล็บเหลี่ยมไว้ว่า [เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี] ส าหรับภาษาไทย หรือ  
[cited ปี เดือน วัน] ส าหรับภาษาอังกฤษ 
   กรณีท่ีแหล่งข้อมูลมีการแจ้งวันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด สามารถเพ่ิมข้อมูลดังกล่าวไว้ในวงเล็บเหลี่ยมข้างต้น  
โดยให้ระบุเพ่ิมไว้ด้านหน้า ตามด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) เว้น 1 วรรค ดังนี้ [ปรับปรุงเมื่อ วัน เดือน ปี; เข้าถึงเมื่อ วัน 
เดือน ปี] ส าหรับภาษาไทย หรือ [updated ปี เดือน วัน; cited ปี เดือน วัน] ส าหรับภาษาอังกฤษ 
   3. แหล่งที่มาของข้อมูล: ให้ระบุ URL ของแหล่งที่มาของข้อมูล ไว้ท้ายรายการอ้างอิง โดยใช้ค าว่า  
“เข้าถึงได้จาก: URL ของแหล่งข้อมูล” ส าหรับภาษาไทย หรือ “Available from: URL ของแหล่งข้อมูล” ส าหรับ
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้หลัง URL ของแหล่งข้อมูลไม่ต้องตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อพจนานุกรม. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. ค าศัพท์; น./p. เลขหน้าที่ปรากฏค าศัพท์. 
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   หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
 
 
 

 
      ตัวอย่าง  
    1. ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์. รายงานการวิจัย: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน แบบซ่อมเสริมรายวิชาการ 
      ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วิทยาลัย 
      นวัตกรรมสื่อสารสังคม; 2555 [เข้าถึงเมื่อ 20 ม.ค. 2564]. เข้าถึงได้จาก: http://thesis.swu.ac.th/swufac/ 
               Cosci/Tanupong_S_R416787.pdf   
   2. วิชัย โชควิวัฒน์, บรรณาธิการ. ระบบยาของประเทศไทย 2563 [อินเทอร์เน็ต]. พิมพ์ครั้งที่ 6. นนทบุรี:  
      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2563 [เข้าถึงเม่ือ 16 ส.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: http://thesis.swu.ac.th/ 
          swuebook/A440954.pdf 
    3. Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington:  
       National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: https://www.nap.edu/catalog 
               /10149/improving-palliative-care-for-cancer 
 

   บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 

      ตัวอย่าง  
    1. นาตยา อังคนาวิน. ผลของการใช้สตีเวียและมอลทิทอลต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพการทดสอบประสาทสัมผัส 
         คุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเชอร์เบทหม่อน. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
         (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) [อินเทอร์เน็ต]. ก.ค.-ธ.ค. 2562 [เข้าถึงเมื่อ 16 ส.ค. 2563];11(22): 
         78-90. เข้าถึงได้จาก: http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/12118/10268 
   2. Happell B. The influence of education on the career preferences of undergraduate nursing  
      students. Aust Electron J Nurs Educ [Internet]. 2002 Apr [cited 2007 Jan 8];8(1):[about 12 p.].  
      Available from: http://www.scu.edu.au/schools/nhcp/aejne/vol8-1/refereed/happell_ 
               max.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์ [เข้าถึงเมื่อ/cited 
ปี เดือน วัน]. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://… 
 

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ปีพิมพ์ [เข้าถึงเมื่อ/cited ป ีเดือน วัน];เล่มที:่ 
เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://… 
 

https://www.nap.edu/catalog
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   ปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 

  
     ตัวอย่าง  
   1. สุวลักษณ์ หนูสัมฤทธิ์. การศึกษาและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจุภัณฑ์ [อินเทอร์เน็ต]  
         [ปริญญานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2561 [เข้าถึงเม่ือ  
            16 ส.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/158/1/ 
               gs581130358.pdf 
 

    เว็บไซต ์
   1. อ้างอิงทั้งเว็บไซต์ 
 
 
 
 

          
           ชื่อผู้แต่ง หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานท่ีจัดท าเว็บไซต์ หากไม่ปรากฎข้อมูลหรือเป็นช่ือเดียวกับเว็บไซต์ สามารถใส่ชื่อเว็บไซต ์
                  แทนได ้
    เมืองที่พิมพ ์หมายถึง เมืองที่เผยแพร่เว็บไซต์ หากไม่พบข้อมูล ให้ใส่ [ม.ป.ท.] หรือ [place unknown] 
            ส านักพิมพ ์หมายถึง หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ หากมีหลายหน่วยงาน ให้ใส่เฉพาะช่ือแรก หากไม่พบข้อมูลให้ใส่  
    [ม.ป.พ.] หรือ [publisher unknown] 
              ปีพิมพ ์หมายถึง ปีท่ีเริ่มเผยแพร่เว็บไซต์ หากมีทั้งปีพิมพ์และปีลิขสิทธ์ิ ให้ใช้ปีพิมพ์ หากไม่พบข้อมูล ให้ใช้ปีท่ีปรับปรุง 
    หรือปีที่สืบค้น หลังปีพิมพ์ให้เว้น 1 วรรค โดยไมต่้องใส่เครื่องหมายจุลภาค ( . ) 
   ปรับปรุงเมื่อ/updated หมายถึง วันท่ีปรับปรุงเว็บไซต์ (ถ้ามี) 

  ตัวอย่าง 
     1. ส านักงานประกันสังคม [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: ส านักงาน; c2017 [เข้าถึงเมื่อ 27 ก.ย. 2563]. เข้าถึงได้ 
          จาก: https://www.sso.go.th/wpr/main 
    2. Alternative Nature Online Herbal [Internet]. Bergeron K, editor. Erin (TN): Alternative Nature;  
       1997 [cited 2007 Mar 23]. Available from: http://altnature.com/. 
    3. eatright.org [Internet]. Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics; c2016 [cited 2016 Dec  
                    27]. Available from: https://www.eatright.org/  
    4. Hooper JF. Psychiatry & the Law: Forensic Psychiatric Resource Page [Internet]. Tuscaloosa  
                   (AL): University of Alabama, Department of Psychiatry and Neurology; 1999 [updated  
                   2006 Jul 8; cited 2007 Feb 23]. Available from: http://bama.ua.edu/~jhooper/. 
 
 
 
 

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเว็บไซต์ [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor/editors (ถ้ามี). เมืองที่
พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์ [ปรับปรุงเมื่อ/updated ปี เดือน วัน; เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน]. เข้าถึงได้จาก 
/Available from: http://… 
 

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [อินเทอร์เน็ต/Internet] [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองที่พิมพ์: มหาวิทยาลัย; ปีที่รับ
ปริญญา [เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วัน]. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://… 
 

https://www.sso.go.th/wpr/main
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   2. อ้างอิงบางส่วนของเว็บไซต์ 
 
 
 

 
 

            การระบุเลขหน้า 
    1. กรณีเป็นเอกสารในรูป PDF หรือมีแสดงเลขหน้า: ใส่เลขหนา้ตามหลักเบื้องต้นในการระบเุลขหนา้ เช่น น. 427-78. หรือ  
       p. 23-42. 
    2. กรณีไม่มีการแสดงเลขหน้า:  
     2.1 ระบุจ านวนหน้า ย่อหน้า หรือบรรทัด ตามที่สามารถประมาณได ้เช่น [about 2 screens]. หรือ [ประมาณ 6 น.]. หรือ 
                          [10 paragraphs]. หรือ [5 ย่อหน้า]. เป็นต้น 
     2.2 กรณีที่มีการพิมพผ์ลออกมาเปน็เอกสาร สามารถระบตุามจ านวนหน้าท่ีพิมพ์ผลออกมา เช่น [about 12 p.]. หรือ  
        [ประมาณ 3 น.]. เป็นต้น 

  ตัวอย่าง 
     1. ส านักงานประกันสังคม [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: ส านักงาน; c2017. กรณีเสียชีวิต; 2563 [เข้าถึง 
       เมื่อ 12 ต.ค. 2563]; [ประมาณ 1 น.]. เข้าถึงได้จาก https://www.sso.go.th/wpr/main/service/ 
                   กองทุนประกันสังคม_detail_detail_1_125_693/231_231 
     2. American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association; c1995-2020. AMA  
       leadership and policy development through the World Medical Association; 2020 [cited  
                   2020 Oct 12]; [about 2 screens]. Available from: https://www.ama-assn.org/about/office- 
                   international-relations/ama-leadership-and-policy-development-through-world-medical 
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