บทที่ 3
หลักเกณฑการอางอิง
ในการจั ด ทําโครงงาน ผู เขีย นจํ าเปนตองนํ าขอความ แนวคิด ขอมู ล หรือขอเท็ จ จริงจาก
เอกสารอื่ น ๆ มาใช ดั งนั้ น จึ งมี การอางอิ งจากสารสนเทศประเภทต+ าง ๆ เพื่ อแจงใหผู อ+ านทราบ
แหล+งที่มาของสารสนเทศเหล+านั้นและเปนการใหเกียรติแก+เจาของสารสนเทศนั้น การเขียนอางอิงใน
ส+วนเนื้อหาของโครงงานผูเขียนตองระบุแหล+งที่มาเมื่อมีการอางถึงสารสนเทศจากงานเขียนของผูอื่นใน
รู ปแบบที่ อาจจะคั ดลอกขอความใชโดยตรงหรื ออาจจะอางถึ งโดยการสรุ ปเนื้ อหาหรื อแนวความคิ ด
วิธีการเขียนอางอิงมี 2 รูปแบบ คือการเขียนอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citation) และการ
เขียนอางอิงแบบเชิงอรรถ (Citation Footnote) สําหรับการเขียนอางอิงแบบ แทรกในเนื้อหาซึ่งเปน
ที่ นิ ย มกั น มากในปA จ จุ บั น เปนการอางอิ ง แบบนามปB โ ดยอาศั ย หลั ก เกณฑE ข อง American
Psychological Association (APA) ฉบับพิมพEครั้งที่ 6 สําหรับโครงงานของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ กําหนดใหใชการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาระบบนามป' โดยอาศัยหลักเกณฑของ
ระบบ APA Style และการอางอิงแบบเชิงอรรถบางประเภท
1. การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citation) ระบบนามปB เปนแบบแผนการอางอิง
โดยทั่วไป ประกอบดวยชื่อผูแต+ง ปBที่พิมพEและหรือเลขหนาที่อางอิง (ชื่อผูแต+ง, ปBที่พิมพE, และ/หรือ
เลขหนา) ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) สําหรับการอางอิงสิ่งพิมพEประเภทหนังสือจะระบุเลขหนาหรือไม+
นั้นมีหลักในการพิจารณาคือ หากมีการอางงานงานผูอื่นโดยการสรุปเนื้อหาและแนวความคิดจากงาน
ชิ้นนั้นทั้งเล+มจะไม+มีการระบุเลขหนา แต+หากเปนการคัดลอกขอความหรือความหมายของผูอื่นหรือนํา
เนื้อหาเพียงบางส+วนบางหนา ไม+ใชเนื้อหาจากทั้งเล+มมาเรียบเรียงเปนสํานวนของตนเองใหม+ตองมี
การระบุเลขหนาดวย แบบแผนการอางอิงจะมีการลักษณะการเขียนแตกต+างกันไปตามตําแหน+งของ
การอางอิง มีรูปแบบการเขียน ดังนี้
1.1 การระบุแทรกไวทายขอความ จะใชแบบแผนการอางอิงแทรกหลังของขอความ
หรือแนวคิดที่นํามาอางอิง โดยใชรูปแบบ (ผูแต+ง, ปBพิมพE, เลขหนา) ดังตัวอย+าง
ตัวอย5าง
อย+างไรก็ตาม แมว+าการเมืองญี่ปุYนจะมีการพัฒนาการทางดานรูปแบบและเนื้อหาที่แตกต+าง
ไปจากเดิม แต+ปAญหาบางประการของระบบการเมืองญี่ปุYนก็ยังคงมีอยู+ (ศิริพร วัชชวัลคุ, 2549,
น. 80)
1.2 การระบุชื่อผูแต+งในเนื้อหา ผูเขียนตองการอางชื่อผูแต+งเอกสารมากกว+าเนื้อหาหรือให
ความสําคัญกับผูแต+งมากกว+าเนื้อหา จะใชแบบแผนการอางอิงที่ระบุชื่อผูแต+งไวในเนื้อหาหรือก+อน
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เนื้อหา แลวตามดวยปBที่พิมพEและเลขหนาไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) และตามดวยขอความที่ตองการ
อางอิง โดยใชรูปแบบ ผูแต+ง (ปBพิมพE, เลขหนา) ดังตัวอย+าง
ตัวอย5าง
ลานนา ดวงสิงหE (2548, น. 12) กล+าวว+าสังคมสารสนเทศหรือสังคมแห+งข+าวสารเปน
สังคม ที่มีการใชสารสนเทศรูปแบบต+าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ...
1.3 กรณีมีการระบุปBพิมพEและผูแต+งในเนื้อหาแลว (ปBพิมพEและผูแต+งสามารถสลับที่กันได)
ใหระบุเฉพาะเลขหนาที่อางอิงในวงเล็บเท+านั้น โดยใชรูปแบบ ปBพิมพE ผูแต+ง ...........................(เลขหนา)
ดังตัวอย+าง
ตัวอย5าง
ในปB 2548 ลานนา ดวงสิงหE ไดศึกษาเกี่ยวกับสังคมสารสนเทศ ...............(น. 12)
ทั้งนี้ รายการที่ระบุควรเปนรายการเดียวกับที่ปรากฏในบรรณานุกรมส+วนประกอบทายเรื่อง
ยกตัวอย+าง เช+น
ตัวอย5างรายการอางอิง หรือ บรรณานุกรม ส5วนประกอบทายเรื่อง
ลานนา ดวงสิงหE, ผูแปล. (2549). Computer: เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมแหงภูมิป"ญญา.
กรุงเทพฯ: เพียรEสัน เอ็ดูเคชั่น อินโดไชน+า.
ศิริพร วัชชวัลคุ. (2549). ญี่ปุ'น: ประเทศที่กําลังเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพE
จํากัด.
Dochartaigh, E. (2002). Internet use for studying. Retrieved from:
http://www.ddd.ac.th
2. การอางอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote Citation) ซึ่งในปAจ จุบันการเขียนอางอิงแบบ
เชิงอรรถไม+เปนที่นิยม เนื่องจากเนื้อหาส+วนที่อางอิงและรายการอางอิงจะตองอยู+ในหนาเดียวกัน เมื่อ
มีการปรับแกเนื้อหาจะเกิดความยุ+งยาก การเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถ แบ+งออกเปน 3 ประเภท คือ
เชิงอรรถอางอิง เชิงอรรถโยง และเชิงอรรถเสริมความ ดังนี้
2.1 เชิงอรรถอางอิง (Reference footnote หรือ Citation footnote) เปนการระบุ
แหล+งที่มาของขอมูลที่ใชในการอางอิงเนื้อหาส+วนนั้น ๆ ตองเขียนรูปแบบและรายละเอียดของแหล+ง
อางอิงใหถูกตองตามประเภทของขอมูลที่จะนํามาอางอิง โดยตองเขียนใหอยู+ในหนาเดียวกันกับเนื้อหา
ส+วนนั้น ๆ ซึ่งมีความซับซอนและยุ+งยาก และตองระมัดระวังในการเขียนอางอิงมาก ดังนั้นการเขียน
โครงงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณฉบับนี้ จะไม5แนะนําใหใชการเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถ แต5
ใหใชการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาแบบนามป'แทน
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2.2 เชิงอรรถโยง (Cross - reference footnote) ใชอางอิงในกรณีที่ตองการโยงขอความ
ที่ปรากฏในที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การเขียนสามารถระบุไวที่ส+วนล+างของหนาเหมือนกับการเขียนเชิง
อรรถอางอิง ผูเขียนโครงงานสามารถประยุกตEใชการลงรายการแบบแทรกในเนื้อหา โดยใส+ขอความ
โยงแทนที่รายการอางอิงได แต+อย+างไรก็ตาม หากในวงเล็บเดียวกันอาจจะมีทั้งการอางอิงและ
รายการโยงไดโดยคั่นดวยเครื่องหมายอัฒภาค ( ; )
2.3 เชิงอรรถเสริมความ (Content Note) จะทําในกรณีที่ผูเขียนตองการอธิบายราย
ละเอียดของคํา ขอความหรือแนวคิดเพิ่มเติมคําอธิบายที่ปรากฏในเชิงอรรถนี้ผูเขียนไม+ไดเขียนขึ้นเอง
แต+จะเปนการอางมาจากที่อื่น การพิมพEมักจะพิมพEหนาเดียวกับคําหรือขอความที่ตองการขยายความ
เพิ่มเติม โดยรายละเอียดที่ปรากฏดานล+างของหนากระดาษและใหแยกจากเนื้อหา มีเสนคั่นระหว+าง
เนื้อหาและเชิงอรรถ และพิมพEเชิงอรรถใตเสนโดยใหบรรทัดสุดทายของเชิงอรรถอยู+ห+างจากขอบ
กระดาษดานล+าง 1 นิ้ว
ในการพิมพEเชิงอรรถ บรรทัดแรกใหย+อหนา 0.5 นิ้วแลวจึงพิมพEตัวอักษรตัวแรกหากรายการใด
ยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดต+อมาใหพิมพEชิดขอบแนวดานซายมือทุกบรรทัดจนจบรายการนั้น
การลงรายละเอียดเชิงอรรถใชสัญลักษณEใชตัวเลขกํากับ เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาและส+วนที่ได
อางอิง หากในหนาหนึ่งมีการเสริมความมากกว+า 1 ครั้ง ใหเขียนหมายเลขเรียงลําดับการอางอิงดวย
เช+น (1, 2, 3) เพื่อไม+ใหผูอ+านเกิดความสับสน เครื่องหมายหรือหมายเลขจะอยู+ในบรรทัดแรกของรายการ
เชิงอรรถแต+ละเชิงอรรถ
การเรียงลําดับของเชิงอรรถ ใหเริ่มใชตัวเลขกํากับที่เนื้อหาและที่เชิงอรรถใหตรงกัน โดยเริ่ม
เชิงอรรถแรกของแต+ละหนาดวยเลข 1 เสมอ
2. กรณีตองการเวนขอความที่คัดลอกมาบางส+วน ใหพิมพEเครื่องหมายจุดสามครั้ง โดยพิมพE
เวนระยะห+า งกัน 1 ตัว อักษรระหว+า งจุด (...) แต+ห ากว+า ตองการจะพิมพEเ ติมขอความของผูเขียน
โครงงานลงไปในขอความที่คัดลอกมาก็ใหใชเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] กํากับ เพื่อใหแตกต+างจาก
เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ซึ่งอาจปรากฏในขอความที่อางอิงหรือคัดลอกมาโดยตรงนั้น
ตัวอย+าง
. . . เรืองอุไร ศรีนิลทา (2535, น. 70) ไดกล+าวถึงจรรยาบรรณในการวิจัยของนักวิจัยไวดังนี้
.....
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3. กรณีขอความเกินกว+า 40 หรือประมาณ 3 บรรทัด ไม+ตองใส+เครื่องหมายอัญประกาศ
กํากับ ใหขึ้นบรรทัดใหม+โดยพิมพEย+อหนาเขามาโดยเวน 1 tab key ทุกบรรทัด และหากมีย+อหนาใน
ขอความที่อางอิงก็ใหเพิ่มย+อหนาเขามาอีก 5 ตัวอักษรจากย+อหนาเดิมของขอความที่อางอิงมา
ตัวอย5าง
นอกจากนี้ งานเขียนของสืบแสง พรหมบุญ (2525) ยังใหความหมายเพิ่มเติมใน
เรื่อง ระบบบรรณาการนี้ที่ย้ําถึงบทบาทและหนาที่ตามสถานภาพแห+งการเปนพี่และนอง
ทุก ๆ คนมีสถานะของตนเองในสังคมและจะตองประพฤติตนเองอย+างมีระเบียบ
แบบแผน ถาทุกคนรูสถานภาพของตนเองและรูหนาที่ของตนเอง ตลอดจนทําในสิ่ง
ที่ถูกตองเสมอ ๆ โลกนี้ก็จะมีความสงบสุขและมีความสามัคคีปรองดองกัน ความ
ประพฤติที่มีระเบียบแบบแผนเปนกฎเกณฑEที่จําเปนที่จะผูกมัดชีวิตของสังคมเขา
ดวยกั น โดยไม+ จํา เปนตองอาศั ยสั ญญาหรื อใชกํา ลั งบั งคั บ แต+อาศัย ความรู สึ ก
“ละอาย” และ “อัปยศอดสู” จีนในฐานะเปนศูนยEกลางของอารยธรรมโลกจะตอง
ประพฤติตนเปนตัวอย+างเพื่อใหชาติอื่น ๆ ปฏิบัติตามจักรพรรดิจีนซึ่งไดรับ“อาณัติ
จากสวรรคE” ใหลงมาปกครอง จะตองเปนผูมีคุณธรรมและเปนแบบฉบับที่ดีของ
มวลมนุษยE (สืบแสง พรหมบุญ, 2525, น. 4)
สําหรับหลักเกณฑEสําคัญของการอางอิงในเนื้อหาที่ผูเขียนควรทราบมีรายละเอียดดังนี้
1. การอางถึงเอกสาร 1 เรื่อง โดยมีผูแต5งที่เป=นบุคคลเพียงคนเดียว
1.1 กรณีผูแต+งชาวไทย ใหใส+เรียงลําดับตามชื่อ–ชื่อสกุลที่ปรากฏ โดยไม+ตองมีเครื่องหมายใด
ๆ ทั้ งสิ้น เฉพาะงานเขี ยนที่ เปนภาษาไทย หากเปนงานเขีย นที่เ ปนภาษาต+า งประเทศ จั ดพิมพEใน
ประเทศไทยหรือต+างประเทศ ก็ใหใชเฉพาะชื่อสกุลเท+านั้น ส+วนคํานําหนาชื่ออื่น ๆ ใหตัดออก ไม+ว+า
จะเปนตําแหน+งวิชาการ เช+น ศาสตราจารยE หรือคําเรียกทางวิชาชีพ เช+น นายแพทยE ทันตแพทยE
เปนตน
(จรัส เดชกุญชร, 2522, น. 82-83)
(Suwanagul, 1962, p. 35)
1.2 กรณีผูแต+งมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์ใหระบุดวย ส+วนยศใหใส+เฉพาะ ยศ
สุดทายเท+านั้น โดยใส+ชื่อ-ชื่อสกุล คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์
หรือสมณศักดิ์
(สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล., 2535, น. 130)
(พระธรรมปxฎก, 2540, น. 8)
(Sirindhorn, Her Royal Highness Princess, 1983)
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1.3 กรณี ผู แต+ งชาวต+ า งประเทศ ใส+ เ ฉพาะชื่ อ สกุ ล เท+ า นั้ น ไม+ ว+ า งานเขี ย นจะเปนภาษา
ต+างประเทศหรือภาษาไทย
(Anderson, 1992, p. 19)
(เวนเกอรE, เอเตียน, 2547, น. 6)
1.4 กรณีผูแต+งใชนามแฝง ใหใส+นามแฝงนั้น
(หยก บูรพา, 2520, น. 47-53)
(Twain, 1962, pp. 15-22)
1.5 หากอางเอกสารเรื่องเดียวเขียนโดยผูแต+งคนเดียว แต+มีหลายเล+มจบใหระบุหมายเลขของ
เล+มที่อางถึงดวย เช+น
(ปราณี ธรรมรักษE, 2530, เล+ม 2, น. 47)
(Willmarth, 1980, vol. 3)
1.6 ในกรณีที่ตองอางผูแต+งคนเดียวกัน 2 ครั้งในย+อหนาเดียวกัน ในการอางครั้งแรกใหระบุ
ทั้งชื่อผูแต+งและปBพิมพE ส+วนการอางครั้งที่สองใหระบุเฉพาะชื่อผูแต+งเพียงอย+างเดียว ยกเวนการอาง
ครั้งที่สองในย+อหนาใหม+ใหระบุเหมือนกับการอางครั้งแรก เช+น
ล. เสถียรสุต (2544, น. 60) กล+าวว+า จีนเปนชาติที่มีความรักและใชตัวหนังสือมาก
ที่สุด วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับตัวหนังสือของจีนจึงมีมากมายไม+ว+า พู+กัน กระดาษ
แท+นฝนหมึก... มีโรงพิมพEหลวงในราชสํานัก (ล. เสถียรสุต) ...
Fisher (1999) administered a questionnaire … Fisher revealed
[การอางครั้งที่สองในย+อหนาใหม+]
… The questionnaire administered by Fisher (1999) was used by
2. การอางถึงเอกสาร 1 เรื่อง แต5มีผูแต5ง 2 คน
2.1 ใหระบุ ชื่ อผู แต+ งทั้ งสองคนทุ กครั้ งที่ มีการอาง โดยใชคํ าว+ า “และ” สํ าหรั บเอกสาร
ภาษาไทยหรือ “and” หรือ "&" สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ เชื่อมระหว+างคนที่ 1 และ 2 เช+น
(กรภัทรE สุทธิดารา และ จิราวุธ วารินทรE, 2543)
(Anderson & Kennedy, 1998, p. 18) หรือ
ชแลชเชอรE และ ทอมพEสัน (Schlacher & Thompson, 1974)
ศึกษาวิธีวิจัยที่ใชในโครงงานพบว+า…. หรือ
…จากการวิเคราะหEวิธีวิจัยที่ใชโครงงานทางบรรณารักษศาสตรE
พบว+า วิธีวิจัยเชิงสํารวจมีผูนิยมใชกันแพร+หลายและคงจะเปนวิธีวิจัยที่จะนิยมใช
ต+อไป
(Schlacher and Thompson, 1974, p. 18)
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2.2 ในกรณีที่อางผูแต+ง 2 คนที่มีชื่อสกุลเหมือนกัน แต+จัดพิมพEคนละปBกัน ในกรณีนี้เพื่อ
ป…องกันไม+ใหเกิดความสับสน ใหระบุชื่อตนเขาไปในการอางครั้งนั้นดวย โดย ไม+ตองกลับตามหลัก เช+น
P. Baldwin (2001) and M. L. Baldwin (1999) …
3. การอางถึงเอกสาร 1 เรื่อง แต5มีผูแต5ง 3-7 คน
3.1 เอกสารที่มีผูแต+ง 3-7 คน ในการอางครั้งแรก หากผูแต+งเปนคนไทยใหระบุชื่อเต็มและ
นามสกุลของทุกคน ใหคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ยกเวนผูแต+งคนสุดทาย ใชคําว+า “และ” คั่น
สําหรับเอกสารภาษาไทย หากผูแต+งเปนชาวต+างประเทศใหระบุุเฉพาะชื่อสกุลของผูแต+งทุกคน และให
คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ยกเวนผูแต+งคนสุดทายใหใชเครื่องหมาย "&" สําหรับเอกสารภาษา
อังกฤษ เช+น
(พิภพ ปราบณรงคE, เดชา นันทพิชัย, สุธีระ ทองขาว, เจนจิรา แกวรัตนE,
ธีระพันธE จุฬากาญจนE และ ชัยยะ ฉัตรเวชศิริกุล, 2546, น. 15)
Sorensen, Compbell & Poss (1975, pp. 8-10) stated that…
3.2 หากเปนการอางถึงครั้งถัดไป ใหระบุเฉพาะผูแต+งคนแรก ตามดวยคําว+า “และคณะ”
หรือ “และคนอื่น ๆ” สําหรับเอกสารภาษาไทย หากเปนเอกสารภาษาอังกฤษ ใหใชคําว+า “et al.”
หรือ“and others” เช+น
อางครั้งแรก
Case, Borgman and Meadow (1986, p. 31) stated …
อางครั้งต+อมา
Writing is one way of making meaning from experience for ourselves
and for others (Case et al., 1986, p. 31)…
3.3 แต+หากอางครั้งต+อมา เมื่อเขียนย+อโดยใช et al. แลว พบว+าทําใหมีรายการที่อางปรากฏ
คลายกัน เช+น
อางครั้งแรก
(Bradley, Ramires and Soo (1973)…
(Bradley, Soo and Brown (1973)…..
อางครั้งต+อมา
(Bradley et al., 1973)
จะเห็นว+าเมื่อเขียนย+อจะไดรายการอางอิงเหมือนกัน ในกรณีนี้เพื่อป…องกันมิใหผูอ+าน
สับสน จึงควรระบุชื่อผูแต+งในลําดับถัดไปเพื่อใหเกิดความแตกต+างของรายการ เช+น
(Bradley, Ramires et al., 1973)
(Bradley, Soo et al., 1973)
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ในการระบุคําว+า “และคณะ” หรือ “และคนอื่น ๆ” หรือ “et al.” หรือ “and
others” นั้น ใหเลือกใชอย+างใดอย+างหนึ่งเปนแบบแผนเดียวกันตลอดทั้งเล+ม
4. การอางถึงเอกสาร 1 เรื่อง แต5มีผูแต5ง 8 คนขึ้นไป
ในการอางครั้งแรกใหใส+ผูแต+งตั้งแต+คนที่ 1-6 โดยผูแต+งที่เปนคนไทยใหระบุชื่อเต็มและ
นามสกุลของทุกคน คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) สําหรับเอกสารภาษาไทย หากผูแต+งเปนชาวต+าง
ประเทศใหระบุุเฉพาะชื่อสกุลของผูแต+งทุกคน คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) และใชเครื่องหมาย ...
(จุด 3 จุด) คั่นก+อนถึงผูแต+งคนสุดทาย เช+น
(นพรัตนE เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬหE, พงศEธร บรรณโสภิษฐE, ชยุตมE สุขทิพยE,
ปรีชา วิทยพันธุE, จีรศักดิ์ แสงศิริ … ดาริน รุ+งกลิ่น, 2552)
(Watson, Gunasekara, Gedye, Roy, Ross, Longdin … Brown, 2003, pp.
201-225)
5. การอางถึงเอกสารที่มีผูแต5งเป=นสถาบัน
การอางถึงเอกสารที่แต+งโดยสถาบัน ตองระบุชื่อของสถาบันอย+างชัดเจน เพื่อไม+ใหผูอ+าน
สับสนกับสถาบันอื่น ๆ ที่อาจมีชื่อคลาย ๆ กัน โดยมีหลักการดังนี้
5.1 ใหระบุชื่อสถาบันตามที่ปรากฏ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห+งชาติ, 2539)
(University of Pittsburgh, 1993)
5.2 หากเปนหน+วยงานของรัฐ ใหเริ่มตนจากหน+วยงานใหญ+ไปหน+วยงานย+อย โดยเริ่มจาก
ระดับกรมก+อนเสมอ ยกเวนหน+วยงานที่มีผลงานเปนที่รูจักอาจลงจากหน+วยงานย+อยไดเลย
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณE, 2542, น. 1)
(กรมการฝŒกหัดครู กองการเจาหนาที่, 2540, น. 189)
การอางหน+วยงานของรัฐอย+างนอยควรอางถึงระดับกรมหรือเทียบเท+า โดยเขียนอาง
ระดับสูงลงมาก+อนทีละลําดับ ทั้งนี้หากจําเปนอาจจะระบุชื่อกระทรวงเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อ
ป…องกันการอางซ้ําหรือไม+เปนที่รูจักโดยทั่วไป เช+น
(กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2542, น. 6)
ยกเวน สถาบันที่มีผลงานมากหรือเปนสถาบันระดับชาติ ใหใส+ชื่อเฉพาะนั้นได
(หอรัษฎากรพิพัฒนE, 2528, น. 254)
หากเปนหน+วยงานของรัฐที่มีชื่อย+อ การอางครั้งแรกใหระบุชื่อเต็ม หากมีชื่อย+อใหระบุ
ชื่อย+อในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ไวดวย เพื่อนําไปใชในการอางครั้งต+อมา ในกรณีที่ไม+มีชื่อย+อ
การอางจะตองระบุชื่อเต็มของสถาบันนั้นทุกครั้ง เช+น
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อางครั้งแรก
(องคEการรับส+งสินคาและพัสดุภัณฑE [ร.ส.พ.], 2519, น. 25)
(National Institution of Mental Health [NIMH], 1999)
อางครั้งต+อมา
(ร.ส.พ., 2519, น. 25)
(NIMH, 1999)
5.3 หากเปนหน+วยงานอิสระใหระบุชื่อหน+วยงานหรือสถาบันนั้นไดเลย เช+น
(สํานักงบประมาณ, 2547, น. 258)
หรือ เปนหน+วยงานที่เปนที่รูจักกันดีในระดับชาติ หรือเปนชื่อเฉพาะ เช+น
(การท+องเที่ยวแห+งประเทศไทย, 2548, น. 117)
5.4 หากคณะกรรมการที่มีสํานักงานเปนอิสระหรือมีการบริหารงานในลักษณะของนิติบุคคล
ใหลงนามคณะกรรมการนั้นไดเลย เช+น
(คณะกรรมการ…, 2547, น. 189)
หากเปนคณะกรรมการที่ไดรับการจัดตั้งโดยสถาบันเพื่อทําหนาที่เฉพาะกิจ ใหถือเปน
ส+วนหนึ่งของสถาบันนั้น จึงตองลงนามสถาบันก+อนแลวจึงจะระบุชื่อคณะกรรมการตามมา เช+น
(สมาคมวิศวกรรมสถานแห+งประเทศไทย คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานฯ, 2539)
5.5 การลงชื่อผูแต+งที่เปนสถาบันนั้น หากชื่อสถาบันนั้นใชอักษรย+อของสถาบันที่เปนทางการ
หรือเปนที่ยอมรับกันแพร+หลายใหใชอักษรย+อของสถาบันไดเพื่อไม+ใหขอความในวงเล็บยาวเกินไป แต+
การอางครั้งแรกควรใชชื่อเต็มก+อนเสมอ เช+น
อางครั้งแรก
(การท+องเที่ยวแห+งประเทศไทย [ททท.], 2536, น. 70)
อางครั้งต+อมา
(ททท., 2536, น. 73)
6. การอางถึงเอกสารหลายเรื่องโดยผูแต5งคนเดียวกัน
6.1 ในกรณีที่ผูแต+งคนเดียวกันเขียนเอกสารหลายเล+ม แต+ปBพิมพEต+าง ๆ หากตองการอาง ให
ระบุชื่อผูแต+งเพียงครั้งเดียว แลวระบุปBพิมพEตามลําดับ โดยใชเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่นระหว+างปB
พิมพE โดยไม+ตองระบุชื่อผูแต+งซ้ํา และเรียงลําดับจากนอยไปหามาก เช+น
(วิจิตร ศรีสอาน, 2532, น. 74; 2534, น. 40-42; 2542, น. 15)
(Rennis, 1961, น. 238; 1967, p. 78)
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6.2 หากอางเอกสารหลายเรื่อง เขียนโดยผูแต+งคนเดียวกันและปBพิมพEซ้ํากัน ใหเรียงลําดับที่
ของเล+มที่อางไวหลังปBพิมพEดวย โดยใชตัวอักษร a b c d ตามลําดับ สําหรับเอกสารภาษาต+างประเทศ
และอักษร ก ข ค ง ตามลําดับสําหรับเอกสารภาษาไทย เช+น
(Read, 1972a, p. 16-18; 1972b, p. 45)
(แมนมาส ชวลิต, 2539ก, น. 15-18)
(แมนมาส ชวลิต, 2539ข, น. 5)
ทั้งนี้ควรใชอย5างใดอย5างหนึ่งต5อเนื่องเหมือนกันตลอดทั้งเล5ม
6.3 ในกรณีผูแต+งคนเดียวกัน แต+หนังสือมีหลายเล+มจบ (หนังสือเรื่องเดียวแต+มีหลายเล+มจบ)
หากอางอิงใหระบุเล+มที่อางดวย โดยระบุก+อนหนาที่อาง เช+น
(สงวน อั้นคง, 2530, เล+ม 2, น. 11-40)
7. การอางถึงเอกสารหลายเรื่องโดยผูแต5งหลายคน
ในบางครั้งจําเปนที่ตองอางเรื่องที่เขียนโดยผูแต+งต+าง ๆ กันพรอมกัน เพื่อแสดงแนวคิดและ
ผลการศึกษาที่คลายคลึงกัน ทําได 2 วิธีคือ
7.1 ใหเรียงรายการที่อางตามที่ปรากฏในรายการอางอิงทายเล+ม โดยคั่นเอกสารแต+ละเรื่องที่
อางถึงดวยเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) เช+น
(เจือ สตะเวทิน, 2516, น. 143; ฐะปะนียE นาครทรรพ และ
ประภาศรี สีหอําไพ, 2519, น. 98-100; ทองสุข นาคโรจนE, 2519, น. 83)
(Hrook, et al., 1970, p. 107; Seidenfaden, 1958, p. 177)
Several researchers (Greenberg, Domitrovich, & Bumbarger,
2000; Yawn et al., 2000) …
7.2 ใหเรียงตามปBพิมพEจากนอยไปหามาก โดยใชเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่นระหว+าง
เอกสารที่อางแต+ละเรื่อง เพื่อแสดงวิวัฒนาการของเรื่องที่ศึกษา เช+น
(Woodward, 1965, pp. 77-78; Fiedler, 1967, p. 15; Thompson, 1969, p. 125)
The need for more effective prevention of mental illness in children
has been the focus of many reports (e.g. National Institute of
Mental Health, 1998; US Public Health Service, 2000; Weist,
2001) …
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8. การอางถึงเอกสารกรณีที่ไม5ปรากฏนามผูแต5ง
8.1 หากมีบรรณาธิการ หรือผูรวบรวม ใหระบุแทนชื่อผูแต+ง โดยระบุไวในเครื่องหมาย
วงเล็บ (....) เสมอ เช+น
(ชุติมา สัจจานันทE (บรรณาธิการ), 2536, น. 10-12)
(Almend and Goleman (Eds.), 1960, p. 17)
8.2 หากไม+ มีทั้งบรรณาธิ การ หรื อผู รวบรวมใหใส+ ชื่ อเรื่ องแทน โดยใส+ ไวในเครื่ องหมาย
อัญประกาศ ("…..") สําหรับชื่อเรื่องของบทความ แต+หากเปนชื่อเรื่องของหนังสือหรือเอกสารใด ๆ ให
พิมพEเป3น ตัวเอน เสมอ เช+น
("Mad cow", 2001)
(ลิลิตพระลอ, 2500, น. 15-19)
9. การอางหนังสือแปล
9.1 ใหลงชื่อเจาของเรื่องเดิมเสมอ โดยลงตามที่ปรากฏในเอกสารที่อาง
(กอรEแมน, 2539, น. 16)
9.2 หากไม+ปรากฏเจาของเดิม ใหลงชื่อผูแปล โดยระบุว+าเปนผูแปลต+อทาย
(อนัญญา สิทธิอํานวย (ผูแปล), 2542, น. 19)
(Handersons and Parson (Trans.), 1966, p. 340)
10. การอางเอกสารที่เป=นบทวิจารณ
ใหระบุชื่อผูวิจารณEไดเลย เช+น
(วีรพงษE รามางกูร, 2528, น. 406)
11. การอางถึงเอกสารอันดับรองหรือเอกสารทุติยภูมิ
หากตองการอางเอกสารที่มีผูกล+าวไวแลวในหนังสืออีกเล+มหนึ่ง การอางเช+นนี้ถือว+ามิไดเปนการ
อางถึงเอกสาร นั้นโดยตรง ใหระบุรายการเอกสารทั้ง 2 รายการโดยขึ้นตนดวยนามผูแต+งของเอกสาร
อันดับแรก ตามดวยคําว+า อางถึงใน หรือ as cited in แลวระบุนามผูแต+งของเอกสารอันดับรองและ
ปBพิมพE โดยใส+ไวในเครื่องหมายวงเล็บ (............) ส+วนการลงรายการอางอิงหรือบรรณานุกรมใหลง
รายการของผูแต+งอันดับรอง
สนิท ตั้งทวี ไดศึกษา (อางถึงใน กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2525)
(Seidenberg and McClelland’s study (as cited in Colheart, Curtis,
Atkins, & Haller, 1987)
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12. การอางถึงเอกสารที่เป=นส5วนหนึ่งของหนังสือรวมบทความ
การอางถึงส+วนหนึ่งของหนังสือซึ่งเปนสิ่งพิมพEรวมบทความ หรือผลงานของผูเขียนหลายคน
และมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมหรือทําหนาที่เปนบรรณาธิการ ใหระบุเฉพาะชื่อผูเขียนบทความ
ในกรณีที่ไม+ปรากฏนามผูเขียนบทความ ใหใชวิธีการอางแบบเดียวกับการอางถึงเอกสารที่ไม+ปรากฏ
นามผูแต+ง
(วินิต ชินสุวรรณ, 2549, น. 3)
13. การอางถึงเอกสารทั้งเล5ม
เปนการอางถึงทฤษฎี ผลการสํารวจหรือผลการวิจัยในลักษณะที่เปนการสรุปแนวคิดจาก
เอกสารทั้งเล+ม หรือจากเอกสารหลาย ๆ เล+ม ใหระบุชื่อผูแต+งและปBพิมพE โดยไม+ตองระบุเลขหนา
เช+น
(กมล รุ+งเจริญไพศาล และ สุวรรณ สุวรรณเวโช, 2538)
(มณีมัย รัตนมณี และ อนันตE เกตุวงศE, 2526; สุทธิลักษณE ธรรมโหร, 2531)
14. การอางถึงเอกสารพิเศษ
การอางเอกสารพิ เ ศษ เช+ น จดหมาย ตนฉบับ ตั ว เขี ย น จดหมายเหตุ ปาฐกถา บรรยาย
รายการวิทยุ รายการโทรทัศนE สไลดE ฟxลEมสตริป เทป แผนที่ บทภาพยนตรE และสื่อไม+ตีพิมพEอื่น ๆ
ควรจะตองระบุลัก ษณะพิเ ศษของวัส ดุนั้น ดวยเนื ่อ งจากในรายการอางอิง นั ้น บางครั ้ง จะแยก
รายการเหล+านี้ไวต+างหาก การระบุลักษณะพิเศษจะทําใหทราบว+าจะไปดูรายละเอียดในส+วนใดของ
รายการอางอิง และเพื่อใหทราบว+าเอกสารที่อางถึงนี้เปนเอกสารพิเศษและมีลักษณะพิเศษแตกต+าง
จากเอกสารอื่น เช+น
ตนฉบับตัวเขียนและจดหมายเหตุ
(สมเด็จพระบรมราชปxตุลาธิบดี เจาฟ…ามหาวชิรุณหิศ, จดหมายเหตุรายวัน, พิมพEเปน
บรรณาการ ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม+อมเจาอุไรวรรณ ทองใหญ+ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2520)
ปาฐกถา บรรยาย
(พุทธทาสภิกขุ, บรรยาย)
(Maxton, Lecture)
เทปบันทึกเสียง
(ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, เทปตลับ, 2540)
(ภาษาอังกฤษง+าย ๆ สไตลEพาเที่ยว, เทปตลับ, 2542)
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ซีดี-รอม
(สนทนาภาษาจีนกลางยุคใหม+, ซีดี-รอม, 2546)
ฟSลม วีซีดี (VCD) ดีวีดี (DVD)
(ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ภาพยนตรE)
รายการวิทยุ-โทรทัศน
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณE, โทรทัศนE “เวทีเมืองคอน”)
การอางเอกสารพิเศษเหล+านี้ หากหัวขอใดก็ตามที่มีนามซ้ํากันใหใชอักษร ก ข ค ง
หรือ a b c d กํากับไวหลังชื่อเช+นกัน
(พุทธเลิศหลานภาลัย ก. สมุดไทยดํา อักษรไทย เสนรงคE, น. 42-43)
(พุทธเลิศหลานภาลัย ข. สมุดไทยดํา อักษรไทย, น. 47-48)
15. การอางถึงการสื่อสารระหว5างบุคคล
การสื่อสารระหว+างบุคคล ไดแก+ จดหมาย บันทึก สัมภาษณE การสนทนาทางโทรศัพทE
จดหมายอิเล็กทรอนิกสE ขอมูลเหล+านี้เปนขอมูลที่ไม+สามารถเอาคืนมาได การสื่อสารระหว+างบุคคล
จึงไม5รวมไวในรายการอางอิงหรือบรรณานุกรมหรือรายการอางอิง แต5จะระบุไวเฉพาะการอางถึง
ที่ แ ทรกไวในเนื้ อ หาเท5 า นั้ น แต+ ห ากเปนการสื่ อ สารกั บ บุ ค คลจํ า นวนมาก เช+ น กลุ+ ม ข+ า ว
(Newsgroup) การแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายผ+านทางออนไลนE (Discussion group) การ
ติดต+อสื่อสารไปยังบุคคลจํานวนมาก (Electronic mailing list) สามารถลงรายการอางอิงหรือ
บรรณานุกรมได แต+เนื้อหาตองเปนวิชาการและสามารถสืบคนได
15.1 หากตองการอางบทสัมภาษณE การบรรยายทางวิชาการ หรือการอภิปรายทางวิชาการให
ใส+ชื่อผูบรรยาย ผูใหสัมภาษณE โดยระบุใหทราบหลังชื่อว+าเปนการบรรยายหรือสัมภาษณE เช+น
(วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณE, สัมภาษณE)
15.2 หากเปนเอกสารลักษณะพิเศษ ประเภทจดหมาย บันทึก การสนทนา การสัมภาษณE
ฯลฯ ใหระบุชื่อผูเขียน พรอมกับวันที่ (ถามี) เช+น
(คุณหญิงกุลทรัพยE เกษแม+นกิจ, สัมภาษณE, 22 เมษายน 2535)
(Penn (Interview), March 7, 1965)
จดหมาย
(Kay, letter to John Benton)
(ทวี บุณยเกียรติ, จดหมาย)
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16. การอางถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส
การอางถึงเอกสารหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสEที่สืบคนจากฐานขอมูลออนไลนEหรือเว็บไซตEต+าง ๆ
โดยผ+านอินเทอรEเน็ต ไดแก+ หนังสืออิเล็กทรอนิกสE วารสารอิเล็กทรอนิกสE ใหใชกฎเกณฑEเดียวกับ
เอกสารที่เปนรูปเล+ม โดยระบุชื่อผูแต+งและปBพิมพE จะไม+ระบุเลขหนา ยกเวนตนฉบับมีหมายเลขกํากับ
เช+น
(ธีระศักดิ์ อุรัจนานนทE, 2546)
(Rowe, 2001)
แต+อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมไดดังนี้
16.1 หากตองการอางอิงขอมูลบางส+ วนในเนื้ อเรื่องจากเอกสารอิเล็กทรอนิกสE ใหระบุ
หมายเลขประจําบทที่ใชอางอิงได หรือตารางในตําแหน+งที่เหมาะสม ทั้งนี้ใหใชคําย+อสําหรับคําว+า
page หรือ chapter เช+น
(Shimamura, 1989, chap. 3)
16.2 ใหใชเลขของย+ อหนาแทน เอกสารภาษาไทยใหใชคํา ว+ า ย+ อหนาที่ แลวตามดวย
หมายเลขย+อหนา เอกสารที่เปนภาษาอังกฤษใหใชคําย+อว+า para. แทนคําว+า paragraph หรือใช
สัญลักษณEคือ ¶ และตามดวยหมายเลข เช+น
มหาวิทยาลยวลัยลักษณE (2553, ย+อหนาที่ 2)
As Myers (2000, ¶ 5)
(Beautker, 2000, Conclusion section, para. 1)
16.3 ตองการอางขอมูลจากเว็บไซตEทั้งเว็บไซดE การอางอิงไม+จําเปนตองระบุรายการนี้ไวใน
รายการอางอิงทายเล+ม การอางที่อยู+ของเว็บไซตE (URL) แทน เช+น
ศูนยEบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณE (http://clm.wu.ac.th)
The University of Wisconsin's Writing Center Web Site is excellent
sources of information on writing (http://www.wisc.ed/writing)
17. การอางถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ
เปนสารสนเทศประเภทสื่ อมัล ติมีเดี ย ออนไลนE ไดแก+ สารสนเทศบนเว็ บไซตE ประเภทข+ า ว
ประชาสัมพันธE (Press Release) รายงานประจําปB (Annual Report) เอกสารประเภทแฟ…มขอมูล
PowerPoint (PowerPoint Slides) การแสดงความคิดเห็นบนบล็อก (Blog post) วิดีโอออนไลนE
(Online Video) หรือรูปแบบการบันทึกโปรแกรมรายการวิทยุหรือใกลเคียงกันในรูปแบบดิจิทัล
(Audio Podcast) วิกิ (Wiki) การแสดงความคิดเห็นบน facebook (facebook post) การแสดง
ความคิดเห็นบน Twitter (Twitter post) เปนตน มีรูปแบบการอางถึงเหมือนกับรูปแบบเอกสาร
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อิเล็กทรอนิกสEประเภทอื่น ๆ คือ ระบุชื่อผูแต+งหรือชื่อที่ปรากฏบนหนาจอ ตามดวยปBที่แสดงความ
คิดเห็น โดยไม+ตองระบุเลขหนา เช+น
President Obama announced the launch of the American Graduation
Initiative BarackObama, 2009a).
(Wadard, 2009)
หากเปนการแสดงความคิดเห็น (Blog post) ตนฉบับ ใหใชคําว+า [Web log post]
แต+หากเปนการตอบกลับหรือการแสดงความคิดเห็นที่นําไปยังกระทูตนฉบับใหใชคําว+า [Web log
comment]

