
 

 
 

 
 

 
 การบอกแหล่งของข้อความที่น ามาอา้งองิ ม ี2 แบบ คอื การอา้งองิที่แยกจากเน้ือหา  และ การอา้งองิ

แทรกในเน้ือหา 
 

  การอ้างอิงท่ีแยกจากเน้ือหา  
   ม ี2 รูปแบบ คอื การอา้งองิที่อยู่ตอนล่างของหน้าหรอืที่เรยีกว่า “เชิงอรรถ (Footnote)” และ 
การอา้งองิที่อยู่ท้ายบท  
  วิธกีารพมิพ ์บรรทัดแรกของการอา้งองิให้เว้นเข้ามา 7 ตวัอกัษร เร ิม่พมิพอ์กัษรตวัที่ 8 ดว้ยเลขก ากับ
เชิงอรรถที่ยกระดบัขึ้นคร ึง่ตวัอกัษร หากข้อความยาวกว่า 1 บรรทัด บรรทัดถดัไปให้พมิพช์ิดแนวคัน่หน้า  
ส่วนต าแหน่งที่พมิพ ์ หากเป็นเชิงอรรถจะพมิพไ์ว้ตอนล่างของแต่ละหน้าแยกจากตวัเน้ือหาโดยขีดเสน้ค ัน่ขวาง
จากแนวคัน่หน้าซา้ยมอืยาวเข้ามาคร ึง่หน้าเพื่อแบ่งแยกเชิงอรรถออกจากเน้ือหา ส่วนการอา้งองิท้ายบท  
จะพมิพไ์ว้ตอนท้ายของเน้ือหาแต่ละบท ทัง้น้ีวัสดุที่อา้งองิทัง้หมดจะตอ้งน าไปใส่ไว้ในบรรณานุกรมดว้ย  
 

**หมายเหตุ: เครือ่งหมาย / ตอ่ไปนี้ แทนการเว้นวรรค 1 ระยะ 
 
 

รปูแบบการพมิพก์ารอ้างอิงท่ีแยกจากเนื้อหา 
 

 หนังสือท่ัวไป 
   

 

 
 ตวัอย่าง 

  1สุชา จนัทรเ์อม.//(2541).//จิตวิทยาทัว่ไป.//หน้า 22. 
 2Paul Peter Rosen.//(2009).//Rosen’s Breast Pathology.//p. 509. 

 
 

 หนังสือรวมบทความ 
 
 
 

  

  1ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีทีพ่มิพ)์.//ช่ือหนังสือ.//หน้าทีอ่า้งองิ. 
 

                  1ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีทีพ่มิพ)์.//ชื่อบทความหรือชื่อตอน.//ใน//ช่ือหนังสือ.//
หน้าทีอ่า้งองิ. 
 

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 
ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การเขียนอ้างอิง  
 

 



 ตวัอย่าง 

  1ศักดิศ์ร ีแย้มนัดดา.//(2544).//รามเกียรติ.์//ใน//สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.// 
หน้า 15876-15887. 
  2D. Massaro.//(1992).//Broadening the Domain of the Fuzzy Logical Model of Perception. // 
In//Conceptual and Methodological Issues. //pp. 119-150. 
 

 หนังสือแปล 
 
 
 

  
 ตวัอย่าง 

  1เควิน เอม็. ซาเว็ตต.์//(2539).//ไขปัญหาอินเทอรเ์น็ต.//แปลโดย/กิตต ิ บุณยกิจโณทัย;/ มชีัย  
เจรญิดว้ยศีล;/และ/อมรเทพ เลศิรตันวงศ์.//หน้า 30-32. 
  2Wilhelm Hankel.//(1991).//Prosperity Amidst Crisis: Austria’s Economic Policy and the 
Energy Crunch.//Translated by Jean Steinberg.//p.81. 
 

 บทความวารสารภาษาไทย 
 
 
 

  
  ส าหรบับทความวารสารภาษาองักฤษ ให้พมิพเ์ช่นเดยีวกัน แต่ในส่วนของปีพมิพใ์ห้พมิพเ์ป็น  
(ปี,/เดอืน/วัน) 
 ตวัอย่าง 

  1จุรรีตัน์ ผ่องแผว้.//(2545, มกราคม-มถิุนายน).//ศัพท์คอมพวิเตอรค์วรรู.้//โดมทศัน์.//23(1):/62-69. 
  2Sarah Simpson.//(2003, April).//Questioning the Oldest Signs of Life.//Scientific 
American.//288(4):/52-59. 
 
 แหล่งข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
          หนังสือหรือเว็บไซต์ 
 
 
 
   

 ตวัอย่าง 
   1ราชบัณฑติยสถาน.//(2543).//รายงานผลการวิจัยเรื่องการออกเสียงค าไทย.//(ออนไลน์) 
 

             1ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีพมิพ)์.//ช่ือหนังสือ.//แปลโดย(Translated by)/ชื่อผูแ้ปล.//
หน้าทีอ่า้ง. 

                 1ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปี,/วัน/เดอืน).//ชื่อบทความ.//ช่ือวารสาร.//ปีที(่ฉบับที)่:/
หน้าทีอ่า้ง. 
 

      1ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีทีผ่ลติหรือปีสืบคน้).//ช่ือเรื่อง.//(ประเภทของแหลง่ 
ขอ้มลู =Online/ออนไลน์/CD-ROM/ซีดรีอม) 
 



          บทความวารสาร 
 
 
 
  ตวัอย่าง 
   1Jeffrey Barlow.//(1998, June).//Why an Electronic Journal?.//The Journal of the 
Association for History and Computing.//(Online) 

 

  การอา้งองิแทรกในเน้ือหา  
   การอา้งองิแทรกในเน้ือหา คอื การเขียนวัสดุอา้งองิไว้ในวงเลบ็แทรกอยู่ในเน้ือหาในต าแหน่ง 
ที่เหมาะสม โดยมรีูปแบบการเขียนประกอบดว้ย   
 
 
   ถา้เป็นชาวต่างประเทศให้ลงเฉพาะชื่อสกุล 
 

ตวัอย่าง  (สุชา จนัทรเ์อม.//2541:/22) 
   (Sebesta.//2002:/87-89) 
   (ราชบัณฑติยสถาน.//2543:/ออนไลน์)    
      (Broom; & Fuller.//1993:/CD-ROM) 
 
 

                              รปูแบบการระบุแหล่งอา้งองิแทรกในเนื้อหา 
 

 แบบท่ี 1  สุชา จนัทรเ์อม (2541:/22) อธบิายว่า.... 
       นิโคลส ์ (Nichols.//1958:/842-851) ไดแ้บ่งประเภทของวิทยากรไว้ดงัน้ี... 
 แบบท่ี 2  ................................. (Sebesta.//2002:/87-89) 
 แบบท่ี 3  ...ผลการวิจยัพบว่า..........................  (ปภาดา เจยีวก๊ก.//2546)  

 แบบท่ี 4 กรณจี าเป็นตอ้งอา้งองิหลายชิ้นในที่เดยีวกันให้ใช้เคร ื่องหมาย ; ค ัน่ เช่น    
   ...งานวิจยัหลายชิ้นระบุว่า...................................... .. (จดั ฤทธิไ์ธสงค.์//2508:/73;/ชาดา  
                 เมีย้นก าเนิด.//2522:/81;/อาร ีเพชรผุด.//2517:/93) 
 
 
 
 
 

       1ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปี,/วัน/เดอืน).//ชื่อบทความ.//ช่ือวารสาร.//(ประเภทของ
แหลง่ขอ้มลู=Online/ออนไลน์/CD-ROM/ซีดรีอม) 
 
 

(ชื่อ/ชื่อสกุล.//ปีทีพ่มิพ:์/หน้าทีอ่า้ง) 



 
 

 
  วิธกีารพมิพ ์บรรทัดแรกของรายการให้เร ิม่ที่แนวคัน่หน้า หากข้อความยาวกว่า 1 บรรทัด บรรทัด
ถดัไปให้เว้นเข้ามา 7 ตวัอกัษร เร ิม่พมิพอ์กัษรตวัที่ 8  
 

 หนงัสอืท ัว่ไป 
 
 
 

 
ตวัอย่าง 
สุชา/จนัทรเ์อม.//(2541).//จิตวิทยาทัว่ไป.//พมิพค์ร ัง้ที่/11.//กรุงเทพฯ:/ไทยวัฒนาพานิช. 
Sebesta,/Robert W.//(2002).//Concepts of Programming Languages.//5thed.// Boston:/Addison-

Wesley. 
 
 

 หนังสือรวมบทความ 
 
 
 
 
 

ตวัอย่าง 
ศักดิศ์ร/ีแย้มนัดดา.//(2544).//รามเกียรติ.์//ใน//สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.//หน้า 15876- 
 15887.//กรุงเทพฯ:/ราชบัณฑติยสถาน. 
Massaro,/D.//(1992).//Broadening the Domain of the Fuzzy Logical Model of Perception.//  

In//Conceptual and Methodological Issues. //Edited by H.L.Pick, Jr.; P.Van Den 
Brook; & D.C. Knill.//pp. 119-150.//Washington, D.C.:/American Psychological  
Association. 
 

 หนังสือแปล 
 

 
 
 

 

 
 

การเขยีนบรรณานุกรม  
 

ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีทีพ่มิพ)์.//ช่ือหนังสือ.//ครัง้ทีพ่มิพ.์//เมืองทีพ่มิพ:์/ส านักพมิพ  ์
  หรือผูจ้ดัพมิพ.์ 
 

ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีทีพ่มิพ)์.//ชื่อบทความหรือชื่อตอน.//ใน//ช่ือหนังสือ.//ชื่อ
บรรณาธกิารหรือผูร้วบรวม(ถา้ม)ี.//หน้าทีต่พีมิพบ์ทความนัน้.//ครัง้ที่
พมิพ.์//เมอืงทีพ่มิพ:์/ส านักพมิพห์รือผูจ้ดัพมิพ.์ 

 

ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีพมิพ)์.//ช่ือหนังสือ.//แปลโดย(Translated by)/ชื่อผูแ้ปล.//ครัง้ที ่
พมิพ.์//เมอืงทีพ่มิพ:์/ส านักพมิพ/์ผูจ้ดัพมิพ.์ 



ตวัอย่าง 
ซาเว็ตต,์/เควิน เอม็.//(2539).//ไขปัญหาอินเทอรเ์น็ต.//แปลโดย/กิตต ิ บุณยกิจโณทัย;/มชีัย เจรญิดว้ยศีล;/ 
 และ/อมรเทพ เลศิรตันวงศ์.//กรุงเทพฯ:/ซเีอด็ยูเคชัน่. 
Rudolf,/Kippenhahn.//(1983).//100 Billion Suns: The Birth, Life and Dead of Stars. // Translated by  
 Jean Steinberg.//New York:/Basic Books. 
 
 

 บทความวารสารภาษาไทย - วารสารภาษาอังกฤษ  
มรีูปแบบการเขียนเหมอืนเชิงอรรถ ต่างกันที่การย่อหน้าเท่านัน้ 

ตวัอย่าง 
จุรรีตัน์/ผ่องแผว้.//(2545, มกราคม-มถิุนายน).//ศัพท์คอมพวิเตอรค์วรรู.้//โดมทศัน์.//23(1):62-69. 
 

 ปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 
 
 
 

 

 
 
 

ตวัอย่าง 
วไลพรรณ/พรวิรุฬห์.//(2552).//สภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตามความคิดเหน็ของนักศึกษา.//ปรญิญานิพนธ/์ 

กศ.ม./(การอุดมศึกษา).//กรุงเทพฯ:/บัณฑติวิทยาลยั/มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ.//ถ่ายเอกสาร. 
 

 แหล่งข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
      เว็บไซต์ 
 
 
 
 
 

ตวัอย่าง 
กระทรวงสาธารณสุข.//(2549).//โรคโบทูลิสซึม (Botulism).//สบืคน้เมื่อ 15 พฤษภาคม 2550,/ 

จาก/http://thaigcd.ddc.moph.go.th/eid_knowledge_butolism_060324.html 
Mackenzie,/Debora.//(2006).//Instant Expert: Bird Flu.//Retrieved May 15, 2007,/from/ 
 http://www.newscientist.com/channel/health/bird flu/dn9944 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีพมิพ)์.//ช่ือปริญญานิพนธ.์//ปริญญานิพนธ/์ชื่อย่อปริญญา/ 
(สาขาวิชา).//เมอืงทีพ่มิพ:์/บัณฑิตวิทยาลยั/ชื่อมหาวิทยาลยั.// 
อดัส าเนาหรือถา่ยเอกสาร. 

ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีทีผ่ลติหรือปีสืบคน้).//ช่ือเรื่อง.//สืบคน้เมื่อ/วัน/เดือน/ปี(หรือ 
 Retrieved/เดอืน/วัน,/ปี),/จาก(from)/แหลง่ขอ้มลูทีค่น้ได ้

 

http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=126DP7140189F.4337&profile=swu&uri=search=AL@!%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%AB%E0%B9%8C.&ri=5&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb
http://www.newscientist.com/channel/health/bird-


     หนงัสอื 
 
 
 
 
 

ตวัอย่าง 
Davies,/J./Eric;/Wisdom,/Stella;/&/Creaser,/Claire.//(2000).//Out of Sight but Not out of Mind: Visually 

Impaired People’s Perspectives of Library and Information Services. //Loughborough:/ 
LISU.//Retrieved/September/20,/2003,/from/http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisupublic. 
html  

 
 
 

   บทความวารสาร 
 
 
 
 
 

ตวัอย่าง 
พษิณุ/กลา้การนา.//(2545,/พฤษภาคม-มถิุนายน).//เตรยีมรบัมอืกับภาวะโลกรอ้น.//หมออนามยั.//   
 11(6).//สบืคน้เมื่อ 13 ตุลาคม 2546,/จาก/http://moph. go.th/ops/doctor/backreport.html 
Harley,/Diane;/&/Henke,/Jonathan.//(2007,/March/April).//Toward an Effective Understanding  

 of Website Users: Advantages and Pitfalls of Linking Transaction Log Analyses and  
Online Surveys.//D-Lib Magazine.//13(3-4).//Retrieved May 15, 2007,/from/http:// 
www.dlib.org/dlib/march07/harley/03harley.html 

 
 ตัวอย่างการเขียนบรรณานกุรมแหล่งข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
ฐานข้อมูลในรูปซีดีรอม ERIC 
Broome,/Jeanette;/&/Fuller,/Laurie.//(1993,/May).//What You Need to Know about Children and  

Television.//PTA-Today.//18(7):7-9.//Retrieved February 3, 2005,/from/ERIC (1992-March  
1996) Acc. No. EJ467961 

 
ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส ์
Bowers,/K.L.;/et al.//(1999, August).//FYI on Where to Start – Bibliography of Internet Working  
 Information.//Retrieved August 30, 1999,/from/E-mail: NISINFO@NIS. NSF.NET.Message:  
 Get RFC1175.TXT-1 

ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีทีผ่ลติหรือปีสืบคน้).//ช่ือเรื่อง.//สถานทีพ่มิพ:์/ส านักพมิพ.์// 
  สืบคน้เมื่อ/วัน/เดอืน/ปี(หรือ Retrieved/เดอืน/วัน,/ปี),/จาก(from)/ 

 แหลง่ขอ้มลูทีค่น้ได ้

ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีทีพ่มิพ,์/วันเดอืนของวารสารหรือปีทีส่ืบคน้).//ชื่อบทความ.//ช่ือ 
 วารสาร.//ปีที(่ฉบับที)่: หน้า(ถา้ม)ี.//สืบคน้เมื่อ/วัน/เดอืน/ปี(หรือ 
 Retrieved/เดอืน/วัน,/ปี),/จาก(from)/แหลง่ขอ้มลูทีค่น้ได ้

http://www.lboro.ac.uk/
http://www.dlib/
http://www.dlib/
mailto:NISINFO@NIS.NSF.NET.Message


ฐานข้อมูลออนไลน์ Proquest (Digital Dissertations) 
Merritt,/Janet Schwab.//(2007).//Action Research in Higher Education; Exploration of a  
 Methodology for Program Evaluation.//Virginia:/George Mason University.  Retrieved May  

9, 2007,/from/http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1251899531&sid=1&Fmt=2&clientId=61839 
&RQT=309&VName=PQD 

 
ฐานข้อมูลปริญญานิพนธฉ์บับเตม็ 
วัฒนา/พาผล.//(2551).//การวิเคราะหโ์ครงสร้างความสมัพันธข์องปัจจัยท่ีมีผลต่อความใฝ่รู้ใฝ่ เรียนของ 

นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3.//ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม./(การวิจยัและสถติทิางการศึกษา).// กรุงเทพฯ:/ 
บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ.//สบืคน้เมื่อ 27 มนีาคม 2552,/จาก/http://thesis.swu. 
ac.th/swuthesis/Ed_Re_Sta/Watthana_P.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

  ชือ่ผูแ้ต่ง   
  1.  ผู้แต่งท่ีเป็นบุคคล   
    1.1  หากเป็นคนไทยให้ใช้ชื่อและชื่อสกุล เช่น ไพโรจน์ กุหลาบ  

    1.2  หากเป็นชาวต่างชาตใิห้ใช้ชื่อสกุลขึ้น ตามดว้ยเคร ื่องหมาย “,”  เว้น 1 วรรค ชื่อตน้  
ชื่อกลาง (ถา้ม)ี ตามล าดบั เช่น John E. Brown ให้พมิพว่์า Brown,/John E. 
    1.3  ผูแ้ต่งมากกว่า 2 คน หากเป็นภาษาไทยให้ค ัน่ระหว่างชื่อดว้ย “;/และ” หากเป็น
ภาษาองักฤษให้ค ัน่ดว้ย “;/&” เช่น  
     อจัจมิา เศรษฐบุตร;/และ/สายสวรรค ์วัฒนพานิช.   
     Hutton, Peter F;/&/Worchester, Robert M. 
    1.4  ผูแ้ต่งมากกว่า 3 คน ให้ลงเฉพาะชื่อผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย “;/และคนอ่ืนๆ.” หรอื  
“;/et al.” เช่น  
     พลประสทิธ ิ ์ฤทธิร์กัษา;/และคนอื่นๆ.   
     Jackson, M. H.;/et al. 
  2.  ผู้แต่งท่ีเป็นสถาบนั/นิติบุคคล  ให้ใช้ชื่อสถาบัน/นิตบุิคคลนัน้ 
  3.  กรณีไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง  ให้ใส่ชื่อเร ื่องแทนรายการผูแ้ต่ง พรอ้มท าตวัเอนหรอืตวัเข้มหรอื 
ขีดเสน้ใตท้ี่ชื่อเร ื่องดว้ย 

 
 

การพมิพข์อ้มูลในส่วนต่างๆ 
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  ปีพมิพห์รือปีทีส่บืค้น   
  

   พมิพต์ามที่ปรากฏไว้ในเคร ื่องหมายวงเลบ็ กรณเีป็นวารสาร ให้ระบุวันเดอืนดว้ย (หรอืข้อมูลตามที่
วารสารก าหนดให้) โดยวารสารภาษาไทยให้พมิพ ์ (ปี,/วนั/เดือน) หากเป็นภาษาองักฤษให้พมิพ ์  
(ปี,/เดือน/วนั)  
  กรณไีม่ปรากฏปีพมิพ ์ ให้พมิพว่์า “ม.ป.ป” หรอื “n.d.” กรณทีี่เป็นแหล่งข้อมูลอเิลก็ทรอนิกสใ์ห้ใช้ 
ปีที่สบืคน้ข้อมูลแทนได ้

  ชือ่เรื่อง   
   

  ให้ท าเป็นตวัเอน ตวัเข้ม หรอื ขีดเสน้ใต ้กรณเีป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใช้อกัษรตวัใหญ่ขึ้นตน้ 
ทุกค า ยกเว้นค าน าหน้านาม บุพบท สนัธาน (เช่น a, and, the, on, at, to) เช่น The Art and the Science of 
Singing  
  กรณเีป็นบทความวารสาร นอกจากจะระบุชื่อบทความแลว้ ให้ระบุรายละเอยีดเพิม่เตมิ  ไดแ้ก่  
ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ และหน้าที่อา้ง (ถา้ม)ี เช่น  
                โรคอยากสุขของคนไทย.  มติชนสุดสปัดาห.์  7(846): 62. 

  ครัง้ทีพ่มิพ์ 
  

  ระบุตัง้แต่ที่พมิพค์ร ัง้ที่ 2 เป็นตน้ไป เช่น พมิพค์ร ัง้ที่ 2.  3rd ed.  

  เมอืงทีพ่มิพ ์
  

  1.  ระบุชื่อเมอืงที่ปรากฏในหน้าปกใน ถา้มหีลายเมอืง ให้ลงชื่อเมอืงแรก  
  2.  กรณไีม่ปรากฏเมอืงที่พมิพ ์ ให้พมิพว่์า “ม.ป.ท.” หรอื “n.p.”   
  3.  หนังสอืที่จดัพมิพโ์ดยสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น ให้ลงชื่อเมอืงที่ต ัง้ของสถาบัน/หน่วยงาน
นัน้ๆ แมว่้าจะส่งพมิพไ์ปยังเมอืงอื่น 

  ส านกัพมิพ/์ผูจ้ดัพมิพ ์
 

   1.  ระบุเฉพาะชื่อส านักพมิพท์ี่ปรากฏในหน้าปกใน ค าประกอบอื่นๆ ให้ตดัออก ยกเว้นส านักพมิพ์
ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น  
     Micheal O’mara Books Limited 
     ส านักพมิพ์ ไทยวฒันาพานิช 
                ส านักพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   2.  หากหน่วยงานเป็นผูผ้ลติ ให้ใช้ชื่อหน่วยงาน  
   3.  หนังสอืที่นักวิชาการในสถาบันการศึกษาจดัพมิพจ์ าหน่ายเอง ให้ใช้ชื่อหน่วยงานที่ผูเ้ขียนสงักัด
และระบุไว้ในตวัเล่ม  



   4.  กรณทีี่ผูแ้ต่งและผูจ้ดัพมิพเ์ป็นคนเดยีวกัน ในส่วนชื่อผูแ้ต่งให้พมิพต์ามปกต ิ แต่พมิพช์ื่อนัน้ๆ 
แบบย่อในส่วนส านักพมิพ ์ เช่น ผูแ้ต่งและผูจ้ดัพมิพ ์ คอื มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  ในส่วนของส านักพมิพ์
ให้พมิพเ์พยีง “มหาวิทยาลยัฯ”     
   5.  กรณไีม่ปรากฏส านักพมิพ ์  ให้ใช้ชื่อโรงพมิพแ์ทน (ถา้ม)ี โดยระบุค าว่า “โรงพิมพ์” เข้าไปดว้ย 
หากไม่ปรากฏข้อมูลใดใด ให้พมิพว่์า  “ม.ป.พ.” หรอื “n.p.” (ใช้เพยีงคร ัง้เดยีวแทนทัง้เมอืงที่พมิพแ์ละ
ส านักพมิพ)์ 

  วนัเดอืนปีทีค่น้และแหล่งทีค่น้   
  

  ระบุวันเดอืนปีที่สบืคน้ รวมทัง้แหล่งข้อมูลที่คน้ไดซ้ึง่หมายถงึ URL ของข้อมูลที่สบืคน้หรอืที่อยู่ของ
เว็บไซตห์ากคน้จากออนไลน์ หรอืชื่อซดีรีอมหากคน้จากซดีรีอม 
  ส าหรบัภาษาไทยใช้ค าว่า “สืบค้นเม่ือ/วนั/เดือน/ปี,/จาก/ช่ือเว็บไซต์หรือซีดีรอม” หรอื
ภาษาองักฤษใช้ค าว่า “Retrieved/เดือน/วนั/ปี,/from/ท่ีอยู่เวบ็ไซตห์รือซีดีรอม” เช่น  
 Retrieved September 20, 2005,/from/http://www.lboro.ac.th/departments/ dils/lisu/public.html  
     สบืคน้เมื่อ 13 ตุลาคม 2546,/จาก/http://moph.go.th/ ops/doctor /backreport.html 

  หน้าทีอ่้างองิ 
  

  1.  ภาษาไทยให้พมิพว่์า “หน้า/เลขหน้า” เช่น หน้า/23. และภาษาองักฤษให้พมิพว่์า “p./เลขหน้า” 
(กรณอีา้ง 1 หน้า)  หรอื “pp./เลขหน้า-เลขหน้า” (กรณอีา้งมากกว่า 1 หน้า) เช่น pp./26-37. 
  2.  หากส่วนที่อา้งไม่มเีลขหน้า แต่เป็นส่วนหน่ึงของหนังสอืให้ระบุค าแสดงส่วนของหนังสอื เช่น  
ค าน า บทคดัย่อ 
  3.  หากไม่มเีลขหน้าให้พมิพว่์า “ไม่ปรากฏเลขหน้า.” หรอื “unpaged.” 
 

                    กรณีเป็นปรญิญานิพนธ์/วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์  
 หลงัชื่อเร ื่องให้พมิพค์ าว่า “ปรญิญานิพนธห์รอืวิทยานิพนธห์รอืสารนิพนธ ”์ ตามดว้ยอกัษรย่อของ

ปรญิญานิพนธ ์และ สาขาวิชาเอกในวงเลบ็ หากอา้งองิจากตวัเล่ม ให้ระบุว่า “ถ่ายเอกสาร” หรอื “อดัส าเนา”  
ไว้รายการสุดท้าย เช่น 

       

ชัชวาลย์ วงษป์ระเสรฐิ.//(2543).//การศึกษาดุลยภาพทางเศรษฐกิจของครอบครวัชาวนาไทย:  
กรณีศึกษาเฉพาะบ้านหนองประดู่ ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย จังหวดัเพชรบุรี.    
ปรญิญานิพนธ/์กศ.ด./(พฒันศึกษาศาสตร)์.//กรุงเทพฯ:/บัณฑติวิทยาลยั/มหาวิทยาลยัศรนีครนิทร- 
วิโรฒ.//ถ่ายเอกสาร. 
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อ้างอิงจาก 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ. บัณฑติวิทยาลยั.  (2547).  คู่มือการจัดท าปริญญานิพนธ ์และสารนิพนธ.์  

พมิพค์ร ัง้ที่ 2.  กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัฯ. 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       มถิุนายน 2557 / อมัพร ขาวบาง 
 

 

กลุ่มงานส่งเสริมผู้ใช้   
งานบริการทรพัยากรสารสนเทศ 

ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  
ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  

 เขตวัฒนา  กรุงเทพ ฯ 10110 
โทร. 02-6495443  

โทร. 02-6495000 ต่อ 5386  
โทร. 02-2584002-3 ต่อ 117  
E-mail:  library@swu.ac.th 

  Website:  http://lib.swu.ac.th 
Facebook: libswu หรอื ส านักหอสมุดกลาง มศว 
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