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เอกสารแนบ 7
รูปแบบการอ้างอิงข้อมูลดิจิทัล
รูปแบบการอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) อ้างอิงพื้นฐานมาจาก
รูปแบบการอ้างอิงระบบ Chicago1 โดยประยุกต์ให้เข้ากับชุดเมทาดาทาระบบคลังข้อมูลสถาบัน (เอกสาร
แนบ 5: ชุ ด เมทาดาทาระบบคลั งข้ อ มู ล สถาบั น ) ทั้ งนี้ รูป แบบการอ้ างอิ งข้ อ มู ล ดิ จิทั ล ของศู น ย์ ฯ ได้ ให้
ความสาคัญเป็นพิเศษ ในการอ้างถึงที่มาของข้อมูลต้นฉบับ เพื่อเป็นการเคารพในสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน และ
การระบุ ช่องทางเข้าถึงทรัพยากร ทั้งที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล และตัวเอกสารต้นฉบับ เพื่อให้ ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และสามารถสืบค้นย้อนกลับไปที่มาของข้อมูลต้นฉบับได้
รูปแบบพื้นฐานการเขียนระบบอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลของศูนย์ฯ มีรูปแบบ 2 ดังนี้
1. การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text citation)
ใช้เพื่ อแทรกในเนื้ อหาข้อมูล เมื่อต้ องการอ้างถึงที่มาของข้อมูล นั้น ๆ โดยมีรูป แบบการอ้างอิ ง
พื้นฐาน ดังนี้
(เจ้าของผลงาน ปีที่พิมพ์หรือสร้างข้อมูล) หรือ (เจ้าของผลงาน ปีที่พิมพ์หรือสร้างข้อมูล, เลขหน้า)
ทั้งนี้ หากมีข้อความที่ต้องการอธิบาย หรือขยายความทีไ่ ม่เหมาะจะเขียนในตัวงาน ขอให้เขียนเป็น
เชิงอรรถ (foot note) อธิบายในหน้านั้นๆ แทน
2. รายการอ้างอิง (Reference list)
ใช้เพื่ออ้างอิง ตอนท้ายของหนังสือ บทความ รายงาน ฯลฯ ทั้งนี้ รายการอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลของ
ศูนย์ฯ จะมีหมายเลขลาดับรายการอ้างอิง (1, 2, 3…) อยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] เพื่อช่วยจาแนก
รายการอ้างอิงในกลุ่มนี้ว่า เป็นข้อมูลจากการอ้างอิงข้อมูลดิจิทัล โดยมีรูปแบบการอ้างอิงพื้นฐาน ดังนี้
[ ] เจ้าของผลงาน. ปีที่พิมพ์หรือสร้างข้อมูล. ชื่อเรื่อง. หน่วยงานที่เผยแพร่หรือดูแลข้อมูลดิจิทัล. URI (วันที่
สืบค้นข้อมูล).

1

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
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ชุดเมทาทาดาระบบอ้างอิงข้อมูลดิจิทัล
แกนหลักระบบ
การอ้างอิงแบบ
Chicago
เจ้าของผลงาน
(Contribution
information)

เมทาดาทาระบบ
คลังข้อมูลสถาบัน
dc.creator

ขอบเขต

เพื่ อระบุ ชื่อ -ชื่อ กลาง (นามสกุ ล เดิม )-นามสกุล เจ้าของผลงาน
ผู้ แ ต่ ง หลั ก ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงาน ผู้ ถ่ า ยภาพนิ่ ง ผู้ ถ่ า ยภาพ
เคลื่ อ นไหว และผู้ บั น ทึ ก เสี ย ง ภาษาไทยใช้ ชื่ อ -นามสกุ ล ส่ ว น
ภาษาอังกฤษใช้นามสกุล-ชื่อ
ตัวอย่างเช่น:
 ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล.
 -Denes, Alexandra.
ปี ที่ พิ ม พ์ ห รื อ สร้ า ง dc.date.created. เพื่ อ ระบุ ปี ที่ พิ ม พ์ หรื อ สร้ างข้ อ มู ล ขึ้ น มา ในกรณี ที่ เป็ น ข้ อ มู ล
ข้อมูล
standard
ภาษาอังกฤษ ขอให้นาเสนอในระบบปี คริสต์ศักราช แต่หากเป็น
(Date of
ข้ อ มู ล ภ าษาไท ย ขอให้ ร ะบบแปลงปี ค ริ ส ต์ ศั ก ราช เป็ น ปี
copyright)
พุทธศักราช
ตัวอย่างเช่น:
 Denes, Alexandra. 2013.
 ปณิตา สระวาสี. 2556.
ชื่ อ เรื่ อ ง (Title of dc.title
เพื่อระบุชื่อเรื่องหลัก พิมพ์ด้วย ตัวเอน
work)
ตัวอย่างเช่น:
 8-8-88 การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพม่า.
 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ.
dc.title.alternati  ในกรณีที่ชื่อเรื่องเป็นส่วนหนึ่ง/บทหนึ่งของหนังสือ วารสาร
ve
จุลสาร และหนังสือพิมพ์ ให้พิมพ์ชื่อเรื่องด้วยตัวอักษรปกติ
ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ และมีเครื่องหมายมหัพภาค
ท้ ายชื่ อ เรื่ อ ง (“ .”) ส่ ว น ชื่ อ ห นั งสื อ วารสาร และ
หนังสือพิมพ์ที่ต่อท้าย ขอให้พิมพ์ด้วย ตัวเอน
 ในกรณี ที่ชื่อเรื่องเป็นส่ วนหนึ่ง /บทหนึ่งของหนังสือ ขอให้
แสดงรูปแบบความสัมพันธ์ของการเป็นส่วนหนึ่ง ด้วยการ
ใช้ ค าว่ า “ใน” เชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งชื่ อ เรื่ อ งกั บ
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ผู้ร่วมงาน

dc.contributor

ประเภทของวั ส ดุ / dc.type
ข้อมูล

หนังสือ สาหรับภาษาอังกฤษใช้คาว่า “In”
 แต่ ห ากชื่ อ เรื่อ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง /บทหนึ่ งในวารสาร จุ ล สาร
หรือหนังสือพิมพ์ ไม่จาเป็นต้องมีคาเชื่อมความสัมพันธ์
ตัวอย่างเช่น:
 “คอมมิ ว นิ ส ต์ บุ กบ้ านแพด!.” จุล สารหอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์. (จุลสาร)
 “รส-ชาติ-สิงคโปร์.” ใน พิพิธภัณฑ์สิงคโปร์. (หนังสือ)
เพื่อระบุชื่อ-ชื่อกลาง (นามสกุล เดิม)-นามสกุล ของผู้ ร่วมงานใน
ตามหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 บรรณาธิการ (Editor)
 วาดภาพประกอบ (Illustrator)
 ผู้ให้สัมภาษณ์ (Interviewee)
 ผู้สัมภาษณ์ (Interviewer)
 ช่างถ่ายภาพนิ่ง (Photographer)
 ช่างถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Videographer)
 ผู้บรรยาย (Narrator)
 ผู้พูด (Speaker)
 ผู้แปล (Translator)
ตัวอย่างเช่น:
 ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์, ช่างถ่ายภาพนิ่ง.
 สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี, ผู้แปล.
 Chewasit Boonyakiet, Editor.
เพื่อระบุประเภทของวัสดุ/ข้อมูลดิจิทัล ครอบคลุมทั้งที่มีต้นฉบับ
และที่ เป็ น สื่ อ ดิ จิ ทั ล โดยก าเนิ ด (Born digital) หรื อ ได้ รั บ การ
แปลงสภาพให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลในภายหลัง (Digitisation)
แบ่งออกเป็น 17 ประเภท ดังนี้
1. ภาพนิ่ง (Still Image)
2. สไลด์ (Slide)
3. ภาพเคลื่อนไหว (Moving Image)
4. เสียง (Sound)
5. แผนที่ (Map)
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6. แผนผังจัดแสดง (Exhibition plan)
7. สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ (Press publication)
8. หนังสือ (Book)
9. วารสาร (Journal)
10. บทความ (Article)
11. รีวิว (Review)
12. วิทยานิพนธ์ (Dissertation)
13. รายงานวิจัย (Research)
14. รายงาน (Report)
15. ถอดเทป (Transcripts)
16. ชีวประวัติ (Biography
17. บันทึกภาคสนาม (Field note)
ห น่ ว ย ง า น ที่ dc.publisher.orig เพื่อระบุรายละเอียดของเอกสารต้นฉบับได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
เผยแพร่ ห รื อ ดู แ ล inal
หรืออยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของหน่วยงานภายนอก ดังนี้
ข้อมูลดิจิทัล
 ลาดับการพิมพ์ (Edition)
(Publication
 ชื่อเมือง: สถานที่พิมพ์ (City: Publisher)
information)
 ลาดับชุด (Series)
 ลาดับเล่ม (Volume)
 วันที่พิมพ์ หรือเผยแพร่ (Date)
 หน้า (Page)
 ISBN
 DOI (Digital Object Identifier)
 URL
 สถาบั น หรื อ องค์ ก รเจ้ า ของข้ อ มู ล (Institution or
Organization)
dc.publisher.digi เพื่อระบุหน่วยงานที่เผยแพร่ หรือดูแลข้อมูลดิจิทัล ซึ่งมี 2 ระดับ
tal
ดังนี้
1. คลังข้อมูล (Repository) ในที่นี้ คือ ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน) ใช้คาว่า “จาก” แล้วตามด้วย
ชื่อย่อ “ศมส.” ส าหรับ ภาษาอังกฤษใช้คาว่า “From”
แล้วตามด้วยชื่อ “SAC” ตัวอย่างเช่น
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 จาก ศมส.
 From SAC.
2. ฐานข้อมูล (Database) ในกรณีที่สามารถระบุฐานข้อมูล
ที่รับผิดชอบได้ ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) ต่อท้ายชื่อ
ศู น ย์ ฯ แล้ ว ตามด้ ว ยชื่ อ ฐานข้ อ มู ล จบประโยคด้ ว ย
เครื่องหมายมหัพภาค (.) ตัวอย่างเช่น
 จ า ก ศ ม ส ., ฐ า น ข้ อ มู ล จ ด ห ม า ย เห ตุ
มานุษยวิทยา.
 From SAC, Thailand Anthropological
Database.
dc.relation.ispart เพื่อระบุรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ/ข้อมูล ซึง่
of
อยู่ ภ ายใต้ ห น่ ว ยข้ อ มู ล ที่ ใหญ่ ก ว่ า โดยใช้ ค าว่ า “Collection”
นาหน้า แล้วตามด้วยชื่อชุดเอกสาร ตัวอย่างเช่น
 Collection สุมิตร ปิติพัฒน์
dc.identifier
เพื่อระบุรหัส/เลขทะเบียนที่ปรากฏบนวัสดุ/เอกสารต้นฉบับ ทั้งที่
ระบุ โ ดยหน่ ว ยงานภายใน หรื อ หน่ ว ยงานภายนอก ซึ่ ง มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ สถานที่ จั ด เก็ บ วั ส ดุ / เอกสารต้ น ฉบั บ ในเชิ ง
กายภาพ ขอให้ ร ะบุ ร หั ส ไว้ ภ ายในเครื่ อ งหมายวงเล็ บ ( )
ตัวอย่างเช่น
 Collection สุมิตร ปิติพัฒน์ (20120111095316)
วันที่เผยแพร่ข้อมูล dc.date.issued เพื่ อ ระบุ วั น ที่ เผยแพร่ ข้ อ มู ล (วั น /เดื อ น/ปี ) ต่ อ จากรหั ส /เลข
ทะเบียนที่ปรากฏบนวัสดุ/เอกสารต้นฉบับ
 ในกรณีที่เป็นข้อมูลภาษาอังกฤษ ขอให้นาเสนอในระบบ
ปี ค ริ ส ต์ ศั ก ราช ตั ว อ ย่ างเช่ น Collection Sumit
Pitiphat (2 0 1 2 0 1 1 1 0 9 5 3 1 6 ), September 12,
2014.
 แต่ ห ากเป็ น ข้ อ มู ล ภาษาไท ย ขอให้ ร ะบบแปลงปี
คริสต์ศักราชเป็นปีพุทธศักราช ตัวอย่างเช่น Collection
สุ มิ ต ร ปิ ติ พั ฒ น์ (20120111095316), 12 กั น ยายน
2555.
รูปแบบสื่อ
dc.format.mediu เพื่อระบุรูปแบบของสื่อ และนามสกุลของไฟล์ดิจิทัลที่แนบมากับ
(Medium)
m
รายการข้อมูล
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 ส าหรั บ ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ภายใต้
ลิขสิทธิ์ของศูนย์ฯ ขอให้กาหนดค่าเริ่มต้นรูปแบบของสื่อ
ทุกชนิดเป็น “Web” ภายในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม
[ ] ตัวอย่างเช่น [Web]
 ในกรณี ที่ข้อมูลรายการนั้นๆ มีไฟล์ ดิจิทัลต้นฉบับ แนบ
ขอให้ ระบุ น ามสกุล ของไฟล์ ภ ายในเครื่อ งหมายวงเล็ บ
เหลี่ยม [ ] แทน ตัวอย่างเช่น [PDF], [JPEG]
เพื่อระบุ URI-Uniform Resource Identifier ซึ่งเป็นช่องทางไป
ยังหน้าเว็บเพจที่จัดเก็บทรัพยากร

แ ห ล่ ง จั ด เ ก็ บ dc.identifier.uri
ทรัพยากร
(URL)
วันที่สืบค้น
dc.date.accessio เพื่อระบุวันที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลรายการนั้นๆ ในเครื่องหมาย
(Accessed date) ned
วงเล็บ ( ) แล้วปิดท้ายด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
 ในกรณีที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษใช้คาว่า “accessed”
แล้ ว ตามด้ ว ยเดื อ น/วั น /ปี ค ริ ส ต์ ศั ก ราช ตั ว อย่ า งเช่ น
(accessed October 30, 2013).
 แต่หากเป็นข้อมูลภาษาไทยใช้คาว่า “สืบค้นเมื่อ” แล้ว
ตามด้วยวัน/เดือน/ปี พุทธศักราช ตัวอย่างเช่น (สืบค้น
เมื่อ 30 ตุลาคม 2556).
ตัวอย่างการอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลรูปแบบต่างๆ
1. การอ้ างอิ ง ข้อ มู ล แบบให้ ค วามส าคัญ กับ เจ้ าของผลงาน และที่ ม าของข้ อ มู ล เช่ น การสรุป ความ
วิทยานิพนธ์ การแปลบทความจากภาษาต่างประเทศ หรือการอ้างถึงหนังสือ บทความ และวารสาร
(1 เรื่อง/ชิ้น/รายการ) โดยมีรูปแบบการอ้างอิง ดังนี้
อ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
(เจ้าของผลงาน ปีที่พิมพ์หรือสร้างข้อมูล) หรือ (เจ้าของผลงาน ปีที่พิมพ์หรือสร้างข้อมูล, เลขหน้า)
ตัวอย่างเช่น:
(พัฒน์รพี ขันธกาญจน์ 2532)
(ลีโอโปลด์ 2551)
(ปณิตา สระวาสี 2553)
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(ธันวดี สุขประเสริฐ และสิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี 2550, 69)
(อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล 2556)
หมายเหตุ:
 หากที่มาของข้อมูลมีการระบุเลขหน้า ขอให้อ้างถึงด้วย
 ถ้าเจ้าของผลงานเป็นชาวต่างประเทศ ระบุเฉพาะนามสกุลเจ้าของผลงาน และปีที่พิมพ์หรือสร้าง
ข้อมูล ตัวอย่างเช่น (Denes 2012)
รายการอ้างอิง
[ ] เจ้าของผลงาน. ปีที่พิมพ์หรือสร้างข้อมูล. “ชื่อเรื่อง.” ชื่อหนังสือ/วารสาร/จุลสาร/หนังสือพิมพ์.
ผู้ร่วมงาน. ประเภทของข้อมูล. ที่มาของข้อมูล. จาก คลังข้อมูล, ฐานข้อมูล. วันที่เผยแพร่ข้อมูล.
[รูปแบบของสื่อ]. URI (วันที่สืบค้นข้อมูล).
ตัวอย่างเช่น:
[1] พัฒน์รพี ขันธกาญจน์. 2532. การเปลี่ยนแปลงการผลิตจากเพื่อบริโภคไปสู่การผลิตเพื่อขาย ที่มี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวขมุ: ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านภูคา ตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน.
วิทยานิพนธ์. สาขาวิชามานุษยวิทยา ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร. จาก ศมส.,
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์วิทยาในประเทศไทย. [Web].
http://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/research_detail.php?id=131 (สืบค้นเมื่อ 25
ตุลาคม 2556).
[2] โรเบิรต์ ลีโอโปลด์. 2551. “เมื่อบันทึกภาคสนามคืนชีวิต (The Second Life of ethnographic
fieldnotes).” สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี, ผู้แปล. บทความ. Ateliers, 32, L’ethnologue aux prises
avec les archives, 2008. จาก ศมส., ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมานุษยวิทยาในประเทศไทย, 16
พฤศจิกายน 2556. [PDF]. http://www.sac.or.th/databases/anthroarchive/resource/
tabres_det.php?rid=5 (สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2556).
[3] ปณิตา สระวาสี. 2553. “รส-ชาติ-สิงคโปร์.” ใน พิพิธภัณฑ์สิงคโปร์. หนังสือ. ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ,
บรรณาธิการ. ISBN 978-616-7154-00-8. จาก ศมส. [Web].
http://www.sac.or.th/main/shopping_detail.php?product_id=99 (สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม
2556).
[4] ธันวดี สุขประเสริฐ และสิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี. 2550. “จดหมายเหตุภาพไทลื้อ: ย้อนรอยจากเอกสาร
ของมอร์แมน.” จดหมายข่าวสมาคมจดหมายเหตุไทย. บทความ. ตุลาคม 2550-กันยายน 2551, น.
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65-70. จาก ศมส., ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมานุษยวิทยาในประเทศไทย, 16 พฤศจิกายน 2556.
[PDF]. http://www.sac.or.th/databases/anthroarchive/resource/tabres_det.php?rid=4
(สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2556).
[5] สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี. 2551. “คอมมิวนิสต์บุกบ้านแพด!.” จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์.
บทความ. ฉบับที่ 12 (มิถุนายน 2551-พฤษภาคม 2552), น. 66-85. สุดแดน วิสุทธิลักษณ์,
บรรณาธิการ. จาก ศมส., ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมานุษยวิทยาในประเทศไทย, 16 พฤศจิกายน
2556. [PDF].
http://www.sac.or.th/databases/anthroarchive/resource/tabres_det.php?rid=1 (สืบค้น
เมื่อ 25 ตุลาคม 2556).
[6] อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล. 2556. รีวิวของพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดนาพุร้อน. Webmaster, ช่างถ่ายภาพนิ่ง.
รีวิว. จาก ศมส., ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย, 25 กรกฎาคม 2556. [Web].
http://www.sac.or.th/databases/
museumdatabase/review_inside_ByMember_Detail.php?id=1704&CID=53322 (สืบค้น
เมื่อ 27 ตุลาคม 2556).
หมายเหตุ:
 ใช้คาว่า “และ” เชื่อมระหว่างชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานคนแรก กับชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานคน
ที่สอง สาหรับภาษาอังกฤษ หลังชื่อเจ้าของผลงานคนแรก ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) แล้วตาม
ด้วย “and” และชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานคนที่สอง ตัวอย่างเช่น
 ธันวดี สุขประเสริฐ และสิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี.
 Denes, Alexandra, and Sittisak Rungcharoensuksri.
 ในกรณีที่เจ้าของผลงานมีมากกว่า 3 คน ให้ระบุเฉพาะชื่อเจ้าของผลงานคนแรก แล้วตามด้วยคาว่า
“และคณะ” ภาษาอังกฤษใช้คาว่า “et al.” ตัวอย่างเช่น
 ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ และคณะ.
 สามารถระบุชื่อเจ้าของผลงานด้วยชื่อของบรรณาธิการ และผู้แปลได้ โดยหลังชื่อเจ้าของผลงานให้
ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) แล้วระบุหน้าที่ ตัวอย่างเช่น
 ปณิตา สระวาสี, บรรณาธิการ.
 สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี, ผู้แปล.
2. การอ้างอิงข้อมูลที่รายชิ้น/รายการ ซึ่งสร้างและเรียบเรียงขึ้นใหม่
อ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
(เจ้าของผลงาน ปีที่พิมพ์หรือสร้างข้อมูล) หรือ (เจ้าของผลงาน ปีที่พิมพ์หรือสร้างข้อมูล, เลขหน้า)
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ตัวอย่างเช่น:
(ดอกรัก พยัคศรี 2554)
(วริสรา แสงอัมพรไชย 2554)
รายการอ้างอิง
[ ] เจ้าของผลงาน. ปีที่พิมพ์หรือสร้างข้อมูล. ชื่อเรื่อง. ผู้ร่วมงาน. ประเภทของข้อมูล. จาก คลังข้อมูล,
ฐานข้อมูล. วันที่เผยแพร่ข้อมูล. [รูปแบบของสื่อ]. URI (วันที่สืบค้นข้อมูล).
ตัวอย่างเช่น:
[1] ดอกรัก พยัคศรี. 2554. วรรณกรรมชาดกเรื่อง จันทคาด. บทความ. จาก ศมส. 10 มิถุนายน 2554.
[PDF]. http://www.sac.or.th/main/content_detail.php?content_id=195 (สืบค้นเมื่อ 27
ตุลาคม 2556).
[2] วริสรา แสงอัมพรไชย. 2554. สรุปงานสัมมนา คลังโบราณวัตถุ: เบืองหลังที่ถูกลืม. บทความ. จาก ศมส.,
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย, 29 ธันวาคม 2554. [Web].
http://www.sac.or.th/databases/ museumdatabase/article_inside.php?id=1301 (สืบค้น
เมื่อ 27 ตุลาคม 2556).
3. การอ้างอิงที่สามารถระบุเจ้าของผลงาน และมีเลขทะเบียน
อ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
(เจ้าของผลงาน ปีที่พิมพ์หรือสร้างข้อมูล) หรือ (เจ้าของผลงาน ปีที่พิมพ์หรือสร้างข้อมูล, เลขหน้า) หรือ
(เจ้าของผลงาน ปีที่พิมพ์หรือเผยแพร่ข้อมูล, หมายเลขรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง)
ตัวอย่างเช่น:
(โรงพิมพ์พานิชศุภผล 2546, 234)
(สุมิตร ปิติพัฒน์ 2532, [1])

หมายเหตุ:
 หากปรากฏหมายเลขหน้าของเอกสารต้นฉบับ ขอให้ระบุก่อนเป็นลาดับแรก แต่หากไม่ปรากฏ
ขอให้ใช้หมายเลขรายการเอกสารอ้างอิงแทน
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รายการอ้างอิง
[ ] เจ้าของผลงาน. ปีที่พิมพ์หรือสร้างข้อมูล. ชื่อเรื่อง. ประเภทของข้อมูล. จาก คลังข้อมูล, ฐานข้อมูล.
Collection ชื่อชุดเอกสาร (เลขทะเบียน), วันที่เผยแพร่ข้อมูล. [รูปแบบของสื่อ]. URI (วันที่สืบค้น
ข้อมูล).
ตัวอย่างเช่น:
[1] โรงพิมพ์พานิชศุภผล. 2546. กรดแก้วสุริยง เล่ม ๐๑. วรรณคดี. พระนคร: โรงพิมพ์พานิชศุภผล, น. 234.
จาก ศมส., หนังสือเก่าชาวสยาม. Collection วรรณกรรมวัดเกาะ. [PDF].
http://www.sac.or.th/databases/siamrarebooks/ main/index.php/literature/2012-0426-04-21-08/1660-2012-06-25-01-57-26 (สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2556).
[2] สุมิตร ปิติพัฒน์. 2532. งานวิจัยภาคสนาม ประเทศลาว. ภาพถ่าย. จาก ศมส., ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
มานุษยวิทยาในประเทศไทย, Collection สุมิตร ปิติพัฒน์ (20120111095316), 27 ตุลาคม 2555.
[JPEG]. http://www.sac.or.th/databases/ anthroarchive/collection/
det_item.php?collection_name=SP&i_id=9799 (สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2556).
4. การอ้างอิงข้อมูลรายชิ้น/รายการ ซึ่งไม่ได้ระบุเจ้าของผลงาน
อ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
(คลังข้อมูล ฐานข้อมูล, หมายเลขรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง)
ตัวอย่างเช่น:
(ศมส. ข่าวมานุษยวิทยา, [1])
(ศมส. ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, [2])
(ศมส. ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย, [3])
หมายเหตุ:
 ไม่จาเป็นต้องระบุหมายเลขหน้าของเอกสารต้นฉบับ ขอให้ใช้หมายเลขรายการเอกสารอ้างอิงแทน
รายการอ้างอิง
[ ] คลังข้อมูล, ฐานข้อมูล. ปีที่พิมพ์หรือสร้างข้อมูล. ชื่อเรื่อง. ประเภทของข้อมูล. ที่มาของข้อมูล. วันที่
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เผยแพร่ข้อมูล. [รูปแบบของสื่อ]. URI (วันที่สืบค้นข้อมูล).
ตัวอย่างเช่น:
[1] ศมส., ข่าวมานุษยวิทยา. กะโหลกหมายเลข 5 กับข้อถกเถียงว่าด้วยเรื่องบรรพชน. บทความ. มติชน
รายวัน ปีที่ 36 ฉบับที่ 13007. 21 ตุลาคม 2556. [PDF].
http://www.sac.or.th/databases/clipping/Clipping%20Files/ 2556/255601896.pdf
(สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2556).
[2] ศมส., ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย. จารึกปราสาทเมืองสิงห์. จารึกในประเทศไทย เล่ม 4, 2529.
[PDF]. http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/ inscribe_detail.php?id=492 (สืบค้น
เมื่อ 27 ตุลาคม 2556).
[3] ศมส., ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย. “เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: กระบวนการทางาน.”
พิพิธภัณฑ์วิทยา. 31 มกราคม 2556. [Web]. 2556.
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/ museum_inside.php?id=1578
(สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2556)
[4] SAC, ICH-Intangible Cultural Heritage & Museums. Lecture 1: Introduction to the
Intangible Cultural Heritage and Museums Field School. Lectures. February 6, 2012.
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ประโยชน์และข้อจากัดของระบบการอ้างอิงข้อมูลดิจิทัล
แม้ ว่ า ระบบการอ้ า งอิ งในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น Chicago, APA และ MLA จะเป็ น ที่ คุ้ น เคยส าหรั บ
นักศึกษาและนักวิจัย ในการนาไปใช้อ้างอิงมาเป็นเวลานานแล้ว แต่รูปแบบการใช้งานส่วนใหญ่มักจากัดอยู่
เพียงแค่ การเขียนรายการอ้างอิงทรัพยากรประเภทที่จับต้องได้ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ แต่
การอ้างอิงทรัพยากรที่เผยแพร่บนโลกสารสนเทศ เช่น บทความออนไลน์ (PDF), ไฟล์ภาพถ่าย (JPEG) หรือชุด
ข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ (Web content) กลับถูกละเลยที่จะอ้างอิงถึงอย่างเหมาะสม
ระบบอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลของศูนย์ฯ จึงเป็นอีกหนึ่งความพยาม ในการส่งเสริมให้มีการอ้างอิงข้อมูลบน
โลกสารสนเทศ ตามหลักการอ้างอิงมาตรฐานสากล โดยการอานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สามารถคัดลอก
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(Copy) รายการอ้างอิงของศูนย์ฯ ไปใช้งานได้เ ลย ไม่จาเป็นต้องเรียบเรียงขึ้นเอง ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดใน
การเรียบเรียงได้ อย่างไรก็ดี ศูนย์ฯ ตระหนักว่า แต่ละสถาบันการศึกษาต่างเลือกที่จะใช้ระบบอ้างอิงที่เหมาะ
กับข้อมูลของตนเอง ผู้ใช้บริการจึงสามารถเรียบเรียงรายการอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลของศูนย์ฯ ได้ใหม่ตามความ
เหมาะสม และในอนาคต ศูน ย์ฯ มีแผนงานที่จะจัดทาระบบอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบอื่นๆ เช่น APA
และ MLA เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

