
รายการอ้างอิงแบบตัวเลขตามหลักเกณฑ์ VANCOUVER 
 

 รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงสามารถแยกออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 1. บทความวารสาร (Articles in Journals) 
 2. หนังสือและเอกสารเฉพาะเรื่อง (Books and Other Monographs) 
 3. สิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน ๆ (Other Published Material)  
 4. สิ่งพิมพ์ที่ยังไม่มีการตีพิมพ์ (Unpublished Material) 
 5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Material) 
 
บทความวารสาร (Articles in Journals) 
  
หมายเลข. ผู้แต่ง.ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร.ปีพิมพ์;ปีที่(ฉบับที่):เลขหน้าเริ่มต้นบทความ- 
เลขหน้าสุดท้ายบทความ. 

 
เครื่องหมาย  หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 
 
 หลักเกณฑ์การลงรายการบทความวารสาร 
 1. ผู้แต่ง (Author) ให้ลงตามล าดับที่ปรากฏในบทความ 
  1.1 ผู้แต่งชาวไทย  ให้ใส่ชื่อ ตามด้วยนามสกุล และให้ตัดค าน าหน้าของผู้แต่งที่มียศ หรือ
ต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งชื่อปริญญาออก เช่น นายแพทย์ ศาสตราจารย์ พ.ม. M.D. พ.ต.ท. ดร. ให้ลง
รายการดังนี้ 
   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี   ลง   ประเวศ วะสี 
   ส าหรับผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ให้ใส่ชื่อ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตาม
ด้วยฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ เช่น 
   ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรี หม่องราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช  ลง  คึกฤทธิ์ ปราโมช, 
ม.ร.ว. 
  1.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ  ให้ใส่ชื่อสกุล และเว้น 1 ระยะ ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นและชื่อ
กลางติดกันโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายคั่น และให้ตัดค าน าหน้าของผู้แต่งที่มียศหรือต าแหน่งทางวิชาการ 
รวมทั้งชื่อปริญญาออก การลงชื่อที่มีค าน าหน้า หรือมีเครื่องหมายยัติภังค์ ( -) หรือชื่อที่มีค าต่อท้าย เช่น 
Jr., III หรือ Sir ให้ลงรายการดังนี ้
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   Rosemary Border  ลง  Border R 
   James A. Reed, M.D.  ลง  Reed JA 
   Vincent T. DeVita, Jr.  ลง  DeVita VT Jr 
  1.3 ผู้แต่ง 1 – 6 คน ให้ลงรายการทุกคน โดยแต่ละคนให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) 
และเว้นวรรค 1 ระยะ 
  1.4 ผู้แต่งมากกว่า 6 คน ให้ลงรายการ 6 คนแรก และใส่ค าว่า et al. ส าหรับงานเขียน
ภาษาไทยให้ใช้ค าว่า และคณะ  
  1.5 ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล ได้แก่ องค์กร สมาคม บริษัท สถาบัน หน่วยงานราชการ 
   1.5.1 ถ้ามีหน่วยงานมากกว่า 1 หน่วย ให้ใส่เครื่องหมายอัฒภาค ( ;) คั่นระหว่าง
หน่วยงาน  
   1.5.2 กรณีท่ีมีหน่วยงานเดียว แต่มีหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อยให้ใส่เครื่องหมาย
จุลภาค (,) คั่นระหว่างหน่วยงาน  
   1.5.3 ส าหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ ให้ตัดค าว่า “The” ออกจากชื่อนิติบุคคล  
  1.6 งานที่ไม่ปรากฏผู้แต่งแต่มีบรรณาธิการหรือผู้แปลให้ใส่ชื่อบรรณาธิการหรือผู้แปลใน
ต าแหน่งของผู้แต่ง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และใส่ค าว่า editor(s) หรือ translator(s) ส าหรับงาน
เขียนภาษาไทยให้ใช้ บรรณาธิการ หรือ ผู้แปล  
  1.7 งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง บรรณาธิการ ผู้แปล ให้ใส่ชื่อบทความในต าแหน่งผู้แต่ง 
  1.8 จบข้อมูลผู้แต่งด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
 2. ชื่อบทความ (Article Title) ให้ใส่ตามที่ปรากฏในตัวเล่ม 
  2.1 ส าหรับบทความภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อบทความ 
นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น ชื่อเฉพาะ และค าย่อ 
  2.2 งานที่มีชื่อเรื่องหลักและชื่อเรื่องรองให้ใส่เครื่องหมายทวิภาค (:) และเว้นวรรค 1 ระยะ 
คั่นระหว่างชื่อเรื่องหลักและชื่อเรื่องรอง  
  2.3 งานภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้แปลชื่อบทความเป็นภาษาอังกฤษใส่ไว้ใน
วงเล็กเหลี่ยม [ ] ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และใส่ชื่อภาษาต้นฉบับหลังเลขหน้า  
  2.4 จบข้อมูลชื่อบทความด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) ยกเว้นบทความนั้นจบด้วย
เครื่องหมายอ่ืน เช่น เครื่องหมายปรัศนี (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) 
 3. ชื่อวารสาร (Journal Title) 
  3.1 ใส่ชื่อวารสารตามภาษาต้นฉบับ 
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  3.2 วารสารภาษาต่างประเทศให้ใช้ชื่อย่อ ตามที่ปรากฏในฐานข้อมูล PubMed กรณีที่
วารสารมีการเปลี่ยนชื่อ ให้ใช้ชื่อวารสารที่ใช้อ้างขณะนั้น ส าหรับวารสารภาษาไทยให้ใช้ชื่อเต็ม 
  3.3 จบข้อมูลชื่อวารสารด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
  
 ตัวอย่างตัวอย่างการลงรายการอ้างอิงบทความวารสาร 
1. ผู้แต่ง 1-6 คน ลงรายการทุกคน 
1. Melzer ACS, Iguti AM. Working conditions and musculoskeletal pain among 
Brazilian pottery workers. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro. 2010;26(3):492-502. 
2. สุนิสา ชายเกลี้ยง, ธัญญารัตน์ หอมสมบัติ. การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ 
การท างานโดยมาตรฐาน RULA ในกลุ่มแรงงานท าไม้กวาดร่มสุข. ศรีนครินทรเวชสาร. 2554;26(1):  
35-40. 

 
 ส าหรับวารสารที่มีเลขหน้าต่อเนื่องกันตลอด Volume ไม่ต้องใส่เดือนและฉบับที่พิมพ์ เช่น 
1. Coluci MZO, Alexandre NMC, Rosecrance J. Reliability and validity of an 
ergonomics-related Job Factors Questionnaire. Int J Ind Ergonom. 2009;39:995-1001. 
2. สุพิชชพงศ์ ธนาเกียรติภิญโญ, ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์, สมรรถชัย จานงค์กิจ. ผลของการดึง
กระดูกสันหลังส่วนเอวใต้น้ าร่วมกับการออกก าลังกายในน้ าส าหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง. 
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 2556;46:187-206. 

 
2. ผู้แต่งมากกว่า 6 คน ลงรายการ 6 คนแรก ตามด้วย et al. หรือ และคณะ 
1.  Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 
Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion 
injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.  
2.  ศุภเดช โรจไพศาล, ศิริกุล มะโนจันทร์, เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา, ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 
ภาคภูมิ เขียวละม้าย, อังกูรา สุโภคเวช, และคณะ. คุณสมบัติของเซลล์ต้นกาเนิดมีเซนไคม์จากสาย
สะดือและวาร์ทันเจลลีเปรียบเทียบกับเซลล์ต้นกาเนิดมีเซนไคม์จากไขกระดูก. ธรรมศาสตร์เวชสาร. 
2552;9(3):259-70.  
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3. ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
1.  World Health Organization Cancer. An overview on CALR and CSF3R mutations 
and a proposal for revision of WHO diagnostic criteria. Ann Oncol. 2013;24:13-7. 
2.  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม. วารสารโรค
ข้อและรูมาติสซั่ม. ก.ค. 2550;18(3):83-8.  

 
4. บทความที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ใส่ตามภาษาต้นฉบับ และใส่ชื่อภาษาต่อท้ายจากเลขหน้าหรือ  
จะแปลชื่อบทความนั้นเป็นภาษาอังกฤษใส่ไว้ในวงเล็บเหลี่ยมและใส่ชื่อภาษาต่อท้ายจากเลขหน้า 
1. Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter. 
Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 Mar 20;122(8):785-7. Norwegian.  

 
5. บทความที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง ให้เขียนชื่อบทความเป็นส่วนแรกได้เลย เช่น  
1. Characterization of T-Cell Responses to Cryptic Epitopes in Recipients of  
a Noncodon-Optimized HIV-1 Vaccine. J Acquir Immune Defic Syndr. 2014;65:142- 150.   
2. การนวดแบบราชส านักในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ Upper trapezius. วารสารเทคนิค 
การแพทย์และกายภาพบ าบัด. 2556;25:45-62. 

 
6. บทความที่มีการเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนฉบับพิมพ์ (Article published electronically 
ahead of the print version) ซึ่งส่วนมากจะเป็นบทความที่สืบคนได้จากฐานข้อมูล PubMed  
1.  Zoldan J, Karagiannis ED, Lee CY, Anderson DG, Langer R, Levenberg S.  
The influence of scaffold elasticity on germ layer specification of human embryonic 
stem cells. Biomaterials 2011 Sep 28. [Epub ahead of print] 
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หนังสือและเอกสารเฉพาะเรื่อง (Books and Other Monographs) 
 

 

หมายเลข. ผู้แต่ง.ชื่อหนังสือ.ครั้งที่พิมพ์.เมืองที่พิมพ์:ส านักพิมพ์;ปีพิมพ์. 
 

 
 หนังสือที่มีผู้แต่งเป็นบุคคล (Personal Author(s)) 
1.  Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology.  
4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.  
2.  Nordberg GF, Fowler BA, Nordberg M. Handbook on the Toxicology of Metals.  
4th ed. UK: Academic Press; 2014. 
3. ประวิตร เจนวรรธนะกุล, ประณีต เพ็ญศรี, ธเนศ สินส่งสุข, วิโรจน ์เจียมจรัสรังสี,  
ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ. ความชุก ปัจจัยส่งเสริม และความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับ 
การเกิดอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการท างานในผู้ที่ท างานในส านักงาน 
ในสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ส านักงานประกันสังคม; 2548. 
4.  กัลยา วานิชย์บัญชา. หลักสถิต.ิ พิมพ์ครั้งที ่11. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร; 2552.  

 
 หนังสือที่มีบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม (Editor(s), Compiler(s) as Author) 
1. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New 
York: Churchill Livingstone; 1996. 
2.  Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 
2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2002.  
3.  ณหทัย วงศ์ปการันย์, บรรณาธิการ. การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย [Mental 
state examination and interpretation]. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์, 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์, หน่วยจิตเวชผู้สูงอายุ; 2552.  
4. พนิชา อิ่มสมบูรณ์, บรรณาธิการ. ไมเกรน รักษาได้โดยไม่ใช้ยา กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์; 2556. 
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 หนังสือที่มีผู้แต่งและมีบรรณาธิการ หรือผู้แปล (Author(s) and Editor(s) or Translator(s)) 
1.  Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, 
editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001.  
2.  นภาลัย สุวรรณธาดา, ธิดา โมสิกรัตน์, สุมาลี สังข์ศร.ี การเขียนผลงานวิชาการและบทความ. 
พิมพ์ครั้งที ่2 ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม. ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ:  
ภาพพิมพ์; 2553.  
3.  บาเบอร ์ทีเอฟ, ฮิกก้ินส์-บิดเดิล เจซี. การบาบัดแบบสั้นสาหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื่มแบบ
อันตราย: คู่มือส าหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ. พิมพ์ครั้งที ่2. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, ปริทรรศ 
ศิลปะกิจ, ผู้แปล. เชียงใหม่: แผนพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบาบัดรักษาผู้มีปัญหาสุราแบบ 
บูรณาการ (ผรส.); 2553.  

 
 หนังสือที่มีผู้แต่งเป็นองค์กร หน่วยงาน สถาบัน (Organization(s) as Author) 
1.  Advanced Life Support Group. Acute medical emergencies: the practical 
approach. London: BMJ Books; 2001.  
2.  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. แนวทางการตรวจวิเคราะห์เมลามีน: คู่มือส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ. นนทุบรี: กรม; 2552.  

 
ถ้ามีหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อยให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรค 1 ระยะ คั่น

ระหว่างหน่วยงาน  
1.  American Occupational Therapy Association, Ad Hoc Committee on 
Occupational Therapy Manpower. Occupational therapy manpower: a plan for 
progress. Rockville (MD): The Association; 1985.  
2.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์. รายงานผลการดาเนินงานประจ าปี. 
ปทุมธานี: คณะสหเวชศาสตร์; 2552.  

 
ถ้ามีหน่วยงานหลายหน่วยงานรับผิดชอบในการเขียนบทความ ให้ใส่เครื่องหมาย (;) แยกระหว่าง

หน่วยงาน 
1.  National Lawyer's Guild AIDs Network (US); National Gay Rights Advocates (US). 
AIDS practice manual: a legal and educational guide. 2nd ed. San Francisco: The 
Network; 1988.  
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  บทหนึ่งในหนังสือ (Chapter in Book) 
รูปแบบ 

 

หมายเลข. ผู้แต่งบทที่อ้าง.ชื่อบท.ใน:ชื่อบรรณาธิการ,บรรณาธิการ.ชื่อหนังสือ.
สถานที่พิมพ์:ส านักพิมพ์;ปีพิมพ์.น.เลขหน้าเริ่มต้นบท-เลขหน้าสุดท้ายบท. 
 

 
1.  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.  
2.  ประเสริฐ ธนกิจจารุ. ภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน. ใน: วีระศักดิ์ ศรินนภากร, 
ชัยชาญ ดีโรจนวงศ,์ ทองคา สุนทรเทพวรากุล, สถิต นิรมิตรมหาปัญญา, บรรณาธิการ. โรคเบาหวาน. 
กรุงเทพฯ: กองทุนหน่วยต่อมไร้ท่อในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี; 2553. น. 100-32.  

 
 หนังสือชุดที่มีหลายเล่ม (Volume)  กรณีอ้างทุกเล่ม 
รูปแบบ 

 

หมายเลข. ผู้แต่งหรือชื่อบรรณาธิการ,บรรณาธิการ.ชื่อหนังสือ.ครั้งที่พิมพ์.เมืองที่
พิมพ์:ส านักพิมพ์;ปีพิมพ์.จ านวนเล่ม. 
 

 
1.    Hamilton S, editor. Animal welfare & antivivisection 1870-1910: 
nineteenthcentury women's mission. London: Routledge; 2004. 3 vol. 
2.  วันชัย วนะชิวนาวิน, สุทิน ศรอัีษฏาพร, วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, บรรณาธิการ. ต ารา
อายุรศาสตร์: โรคตามระบบ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน; 2552. 2 ล.  

 
 หนังสือชุดที่มีหลายเล่ม (Volume) กรณีอ้างเล่มใดเล่มหนึ่ง 
รูปแบบ 

 

หมายเลข. ผู้แต่งหรือชื่อบรรณาธิการ,บรรณาธิการ.ชื่อหนังสือ.ครั้งที่พิมพ์.ล.
หมายเลขเล่มที่อ้าง,เมืองที่พิมพ์:ส านักพิมพ์;ปีพิมพ์.จ านวนหน้าเล่มที่อ้าง. 
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1.  Sahani DV, Samir AE, editors. Abdominal imaging. Vol. 2, Maryland Heights 
(MO): Saunders/Elsevier; 2011. 644 p.  
2.  สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. ต าราการตรวจรักษาโรคทั่วไป. พิมพ์ครั้งที ่4 (ฉบับปรับปรุง).  
ล. 1, กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง; 2551. 383 น.  

 
 รายงานการประชุม (Conference Proceedings) 
รูปแบบ 

 

หมายเลข. ชื่อบรรณาธิการ,บรรณาธิการ.ชื่อหนังสือ.ชื่อการประชุม;วันเดือน(ย่อ) 
ปีที่ประชุม;สถานที่จัดการประชุม.ส านักพิมพ์;ปีพิมพ์. 
 

 
1.  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.  
2.  นเรนทร์ โชติรสนิรมิต, บรรณาธิการ. New frontier in surgery. การประชุมวิชาการ 
ส่วนภูมิภาค ครั้งที ่22 New frontier in surgery; 2551; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์, ภาควิชาศัลยศาสตร์; 2551.  

 
 บทความในรายงานการประชุม (Conference Paper) 
รูปแบบ 

 

หมายเลข. ผู้แต่งบทที่อ้าง.ชื่อบท.ใน:ชื่อบรรณาธิการ,บรรณาธิการ.ชื่อหนังสือ. 
ชื่อการประชุม;วันเดือน(ย่อ)ปีที่ประชุม;สถานที่จัดการประชุม.สถานที่พิมพ์: 
ส านักพิมพ์;ปีพิมพ์.น.เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าสุดท้ายของบทที่อ้าง. 
 

 
1.  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.  
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2.  ธีระ ฤชุตระกูล. Coagulopathy in liver diseases. ใน: ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์, ทวีศักดิ ์แทน
วันดี, อนุชิต จูฑะพุทธิ, บรรณาธิการ. Vascular diseases of the liver. การประชุมวชิาการประจ าปี 
ครั้งที ่4 Vascular diseases of the liver; วันที่ 12-14 มี.ค. 2552; เพชรบุรี. กรุงเทพฯ: สมาคมโรค
ตับ (ประเทศไทย); 2552. น. 1-13.  

 
 วิทยานิพนธ์ (Dissertation) 
รูปแบบ 

 

หมายเลข. ผู้แต่ง.ชื่อเรื่อง[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต].เมืองที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่:ชื่อมหาวิทยาลัย;ปีพิมพ์. 
 

 
1.  Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic 
Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.  
2.  Overlock JA. The relationship between balance and fundamental motor skills 
in children five to nine years of age [master’s thesis]. Corvallis (OR): Oregon State 
University; 2004.  
3.  เสาวลักษณ์ ค้าของ. ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถ 
ในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ [The effects of  
a supportive-educative nursing system on the self-care agency of pregnant women 
with pregnancy-induced hypertension] [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. นครปฐม: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2551.  
4.  วิทยา ผาค า. ชีววิทยาการอนุรักษ์กล้วยไม้สิงโตนิพนธ์ [Conservation biology of 
bulbophyllum nipondhii seidenf. (orchidaceae)] [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี]. พิษณุโลก: 
มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2559.  
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 สิทธิบัตร (Patent) 
รูปแบบ 

 

หมายเลข. ชื่อผู้ประดิษฐ์,ผู้ประดิษฐ์;ชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร,ผู้ขอรับสิทธิบัตร.ชื่อเรื่อง. 
ประเทศที่ออกสิทธิบัตรหมายเลขสิทธิบัตร.วันเดือน(ย่อ)ปีที่จดสิทธิบัตร. 
 

 
1.  Kim GW, inventor; Kim GW, assignee. Collagen component. United States 
patent US 20190160125 A1. 2019 May 30. 
2. เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม, ผู้ประดิษฐ์; บริษัท ยอคุณโอสถ จ ากัด, ผู้ขอรับสิทธิบัตร. กระบวนการ
เตรียมน้ ามันที่มีส่วนผสมของพืชในวงค์ขิงเป็นองค์ประกอบหลัก. สิทธิบัตรไทย 13670. 22 มี.ค. 2561.  
 

 
สิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน ๆ (Other Published Material)  
 
 บทความหนังสือพิมพ์ (Newspaper Article) 

 

หมายเลข. ผู้แต่ง.ชื่อบทความ.ชื่อหนังสือพิมพ์.วันเดือน(ย่อ)ปีพิมพ์;หน้าที่ปรากฎ. 
 

ส าหรับปีพิมพ์ งานเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ ปี เดือน(ย่อ) วัน  งานเขียนภาษาไทยใช้ วัน เดือน(ย่อ) ปี 
และจบข้อมูลปีด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) 
 
1. Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: study sees drop in assault 
rate. The Washington Post. 2002 Aug 12; Set. A:2 (col. 4). 
2. วฤตดา หาระภูมิ. ดึงคุณภาพยา(จีน)ช่วยผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง. มติชน. 3 มี.ค. 2554: น.10. 
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 เอกสารทางกฎหมาย (Legal Material) 
 

หมายเลข. ผู้แต่ง.ชื่อหนังสือ.เมืองที่พิมพ์:ส านักพิมพ์;ปีพิมพ์. 
 

กรณีหนังสือกฎหมายไทย ให้ใช้ ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ เป็นผู้แต่ง 
 
1. ไทย.กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓. 
กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา; 2533. 

 
 พจนานุกรมและงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน (Dictionary and Similar References) 

 

หมายเลข. ชื่อพจนานุกรม.พิมพ์ครั้งที่.สถานที่พิมพ์:ส านักพิมพ์;ปีพิมพ์. 
ค าศัพท;์น.เลขหน้าที่ปรากฎค าศัพท์. 
 

 
 

1. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พ.เสถบุตร เพ่ือการใช้ภาษาร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่นส์; 2548. cellulite; น.167. 
 

 
สิ่งพิมพ์ที่ยังไม่มีการตีพิมพ์ (Unpublished Material) 
 เอกสารที่น าเสนอในการประชุม (Papers sessions Presented at Meetings) 

 

หมายเลข. ชื่อผู้แต่ง.ชื่อเรื่อง.เอกสารน าเสนอในการประชุม:ชื่อการประชุม;วันเดือน
(ย่อ)ปีที่ประชุม;สถานที่ประชุม. 
 

 
 

1. เดชา แซ่หลี. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอ. เอกสารน าเสนอในการ
ประชุม: การประชุม Core group; 14 ก.ค. 60; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.  
2. Hu X, Gao Z, Xu F, Liu N. A novel approach to harvesting lymphatic 
endothelial cells from human foreskin dermis. Paper presented at: 8th TESI Annual 
Meeting; 2005 Oct 22-25; Shanghai, China. 
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 โปสเตอร์ที่น าเสนอในการประชุม (Posters Sessions Presented at Meetings) 
 

หมายเลข. ชื่อผู้แต่ง.ชื่อโปสเตอร์.โปสเตอร์ที่น าเสนอในการประชุม:ชื่อการประชุม;วัน
เดือน(ย่อ)ปีที่ประชุม;สถานที่ประชุม. 
 

 
 

1. นุทัต สุขส าราญ. แนวทางการพัฒนาการร่วมแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศ
ไทยของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี. โปสเตอร์ที่น าเสนอในการประชุม: การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ประจ าปี 2562; 5 ก.ค. 2562; 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี. 
2. Garluna J. Analysis and development of experimental set on wind pipe 
separation control with PLC. Poster session Presented at: 2019 SPUC National and 
International Conference; 2019 Jul 5; Sripatum University at Chonburi, Thailand. 
 

 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Material) 
 การเขียนอ้างอิงในกลุ่มนี้มักมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญคือ
การใส่วันที่เข้าถึงข้อมูล (Date of Citation) และควรพิมพ์หน้าส าคัญเก็บไว้ 
 
 บทความวารสารบนอินเทอร์เน็ต (Journal Article on the Internet) 
  

หมายเลข. ผู้แต่ง.ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร[อินเทอร์เน็ต].ปีพิมพ์[สืบค้นเมื่อวันที่ 
เดือน(ย่อ)ปี];ปีที่(ฉบับที่):เลขหน้า[หรือจ านวนหน้า].จาก:URL 
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•  

• 1. Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell 
[Internet]. 2011 [cited 2020 Dec 23];144(5):646-74. Available from:  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21376230/.  DOI: 10.1016/j.cell.2011.02.013 

• 2. ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี. คุณค่าวรรณกรรมพุทธประวัติต่อการสร้างสรรค์จิตรกรรมล้านนา. 
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [สืบค้นเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 
2563];17(2): 1-14. จาก: https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jhnu/article/view/246314/166451 

 
 เอกสารเฉพาะเรื่องบนอินเทอร์เน็ต (Monograph on the Internet)  

 

หมายเลข. ผู้แต่ง.ชื่อเรื่อง[อินเทอร์เน็ต]. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์[สืบค้น
เมื่อวันที่ เดือน(ย่อ) ปี]. จาก: URL 
 

 
 

1. Institute of Medicine and National Research Council. Improving Palliative Care 
for Cancer [Internet]. Washington, DC: National Academies Press;2001 [cited 2020 Dec 
23]. Available from: https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-
cancer 
2. วิวัฒน์ โรจนพิทยากร, บรรณาธิการ. การสาธารณสุขไทย 2559 – 2560 [อินเทอร์เน็ต]. 
กรุงเทพฯ: แสงจันทร์การพิมพ์;2562 [สืบค้นเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563]. จาก: 
https://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/thailand%20health%20profile%202
016_2017.pdf 
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