เอกสาร 1

คําแนะนําการอางอิงในเนื้อหาวิทยานิพนธ
ที่

หลักเกณฑการอางอิงในเนื้อหาวิทยานิพนธ

ตัวอยาง

 การอางอิงแบบนามป
1.

เกณฑการเขียนนามผูแตง
1.1 ชาวไทยใสชื่อกอนและตามดวยนามสกุล / ชาวตางประเทศใส
เฉพาะนามสกุล
1.2 ใส ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ (ถามี) แตไมใส ยศทาง
ทหาร ตํารวจ ตําแหนงทางวิชาการ/วิชาชีพ เชน ศาสตราจารย
นายแพทย พันเอก
2. การอางอิงนามผูแตงที่เปนบุคคล
2.1 ผูแตง 1 คน
2.2 ผูแตง 2 คน เชื่อมดวย และ หรือ and
2.3 ผูแตง 3 คน อางครั้งแรกระบุชื่อทุกคน อางครั้งตอไป ระบุชื่อ
แรก และตามดวย และคณะ หรือ และคนอื่นๆ / et al. หรือ and
others
2.4 ผูแตงมากกวา 3 คน ใสชื่อคนแรก ตามดวย และคณะ หรือ และ
คนอื่นๆ / et al. หรือ and others
3. การอางอิงนามผูแตงที่เปนสถาบัน
อางครั้งแรก ใสชื่อเต็ม และชื่อยอ (ถามี)
อางครั้งตอไป ใสชื่อยอ(ถามี) / ถาไมมีชื่อยอใสชื่อเต็ม
4. การอางอิงเอกสารหลายเรื่องโดยผูแตงคนเดียวกัน
4.1 ปพิมพตางกัน
4.2 ปพิมพซ้ํากัน
5. การอางอิงเอกสารหลายเรื่องโดยผูแตงหลายคน
5.1 เรียงตามตัวอักษรของนามผูแตง ตามดวย ปพิมพและใส
เครื่องหมาย ( ; ) คั่นเอกสารแตละเรื่อง
5.2 เรียงตามปพมิ พ และใสเครื่องหมาย ( ; ) คั่นเอกสารแตละเรื่อง
6. การอางอิงที่ไมปรากฏนามผูแตง
6.1 ใสชื่อเรื่อง
6.2 ใสผูทําหนาที่บรรณาธิการหรือผูรวบรวม
7. การอางอิงเอกสารที่อางอิงถึงในเอกสารอื่น
ระบุนามผูแตงและปพิมพของเอกสารแรก ตามดวย “อางถึงใน” หรือ
“cited in” และนามผูแตงและปพิมพของเอกสารอันดับรอง
8. การสัมภาษณ
9. ระบบออนไลน
10. การอางอิงเอกสารพิเศษหรือสื่อลักษณะอื่น
9.1 ตนฉบับตัวเขียน คัมภีรโบราณ
9.2 รายการวิทยุโทรทัศน
9.3 สไลด ฟลมสตริปส
9.4 เทป
9.5 บทวิจารณ ใสชื่อผูวิจารณ

(เปลื้อง ณ นคร, 2511: 160) / (Fontana, 1985: 61)
(ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุธรรณ, 2520: 34)

(เปลื้อง ณ นคร, 2511: 160)
(จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ และ ทวี สวนมาลี, 2519) / (Schlachter and Thompson, 1974)
ครั้งแรก (คณิต มีสมมนต, แสวง โพธิ์เงิน และสนอง คานสิทธิ์, 2502: 25)
(Case, Borgman, and Meadow, 1986: 31)
ครั้งที่สอง (คณิต มีสมมนต และคณะ, 2502: 25) / (Case et al., 1986: 31)
(สุมน อมรวิวัฒน และคณะ, 2535) / (Takac et al., 1982)

ครั้งแรก (องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ [ร.ส.พ.], 2519: 25)
ครั้งที่สอง (ร.ส.พ., 2519: 25)
(บุญยงค เกศเทศ, 2516: 74, 2520: 18-20, 2523: 14-15)
(เจือ สตะเวทิน, 2516ก: 3, 2516ข : 143) / (Bruce, 1980a: 4, 1980b: 4,1980c: 18)
(เจือ สตะเวทิน, 2516ข : 143 ; เปลื้อง ณ นคร, 2512: 1-15)
(Woodward, 1965: 77-78; Fiedler, 1967: 15)
(ภูมิศาสตรแหงทวีปเอเชีย, 2482: 15-16)
(ทวน วิริยาภรณ, บรรณาธิการ, 2505: 60)
(สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2495: 110 อางถึงใน แมนมาส ชวลิต, 2509: 38)
(อภิชาต สืบสมบัติ, สัมภาษณ, 5 กันยายน 2529)
(มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, 2547 : ออนไลน) / (Singh, 2002 : online)
(“การเกต.” สมุดไทยขาว อักษรไทยเสนดินสอดํา, 1: 55)
(กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, รายการโทรทัศน ชุด “มรดกไทย”)
(กรมสงเสริมการเกษตร, สไลด)
(ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, เทปตลับ)
(เกศินี หงสนันท, 2517: 379)

 การอางอิงแบบตัวเลข
11. ใสตัวเลขในวงเล็บ ( ) หรือ [ ] ทายขอความหรือชื่อบุคคลที่อางอิง
และใหตัวเลขอยูในระดับบรรทัดเดียวกับเนื้อหา โดยเรียงลําดับตั้งแต
1 และพิมพตอเนื่องทุกบทจนจบเลม

...เนื่องจากปจจุบันความตองการใชงานระบบสื่อสารเคลือ่ นที่ไดเพิ่มสูงขึน้ อยางรวดเร็วและ
คลื่นวิทยุเปนทรัพยากรที่มีอยูจํากัด ดังนั้นวิธีการจัดการทรัพยากร (Resource Management )
[1]…

โปรดพลิกดานหลัง ª

ที่

หลักเกณฑการอางอิงในเนื้อหาวิทยานิพนธ

ตัวอยาง

 การอางอิงแบบเชิงอรรถ
12. ใสตัวเลขกํากับและยกลอยขึ้นเหนือบรรทัดเล็กนอย แตไมตองใส
เครื่องหมายวงเล็บ ( ) และเริ่มดวยหมายเลข 1 เรียงลําดับตอเนื่องไป
จนจบบท เมื่อขึ้นบทใหมใหเริ่มหมายเลข 1 ใหม ทุกบท
13. หนังสือ
ผูแตง, // ชื่อหนังสือ (สถานที่พิมพ: / สํานักพิมพ, / ปพิมพ), / หนา
...
14. วารสาร
ผูแตง, // “ชื่อบทความ, ” / ชื่อวารสาร/ตัวเลขปที่หรือเลมที่,ฉบับที/่
(เดือน/ปพิมพ): /เลขหนา.
15. บทความในหนังสือ
ชื่อผูแตง,// “ชื่อบทความ,” / ใน/ชื่อหนังสือ,//ชื่อบรรณาธิการ
,บรรณาธิการ (ถามี). (สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ,/ปพิมพ),/หนา...
16. บทความในหนังสือพิมพ
ชื่อผูแตง,// “ชื่อบทความ,” /ชื่อหนังสือพิมพ (วัน/เดือน/ปพิมพ):/
เลขหนา.
17. สารานุกรม
ชื่อผูแตง,// “ชื่อบทความ,” /ชื่อสารานุกรม / ปที่หรือเลมที่ / (เดือน/
ปพิมพ): / เลขหนา.
18. วิทยานิพนธ
ชื่ อ ผู เ ขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ , / “ชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ , ” /(ระดั บ ปริ ญ ญา/
สาขาวิชา หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย,ปการศึกษา),หนา.
19. การสัมภาษณ
สัมภาษณ // ชื่อผูใหสัมภาษณ, // ตําแหนง(ถามี) , // วัน เดือน ป ที่
ทําการสัมภาษณ.
20. ระบบออนไลน
ชื่อผูแตงหรือผูรับผิดชอบ,/ชื่อเรื่อง[ประเภทของสื่อ],/ปที่พิมพหรือ
วันเดือนปที่อางอิง./แหลงที่มาของขอมูล
21. การอางอิงเอกสารซ้ํา
- กรณีไมมีเอกสารอื่นมาคั่น ใช “เรื่องเดียวกัน” หรือ “Ibid.” แตถา
อางอิงตางหนากัน ใหระบุเลขหนาดวย
- กรณี มี เ อกสารอื่ น มาคั่ น ให ตั ด ข อ ความส ว นที่ เ ป น สถานที่ พิ ม พ
สํานักพิมพ ปพิมพ ออกได

...วรรณกรรมเรื่องนี้เปนเอกสารประวัติศาสตรที่นักประวัติศาสตรจะตองศึกษา1
1

ขจร สุขพานิช, ฐานันดรไพร (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2519), หนา 2.
1

สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศ (พระนคร: โรง
พิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2465). หนา 49.

1

จั ก รกฤษณ นรนิ ติ ผ ดุ ง การ, “การเงิ น ของเทศบาล,” วารสารพั ฒ นบริ ห ารศาสตร 16
(เมษายน 2519): 239.
1

เกื้อ สุวรรณทัต-เพียร, “สังคมตะวันตก,” ใน อารยธรรมตะวันตก, เกื้อ สุวรรณทัต-เพียร,
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคัมภีร,2519), หนา 335.
1

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมท, “ขาวในนา,” สยามรัฐ (12 มกราคม 2527): 3.

1

เจริญ อินทรเกษตร, “ฐานันดร,” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 11 (2515-2516):
6914.
1

จิตร ดิษยนันท, “กลยุทธในการผลิตละคร,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2538).
1

สัมภาษณ เทียนฉาย กีระนันท, อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2 มิถุนายน 2539.

1

สมาคมทองเที่ยวเชียงราย, การคาชายแดน [ออนไลน], 19 กรกฎาคม 2547. แหลงที่มา
www.chiangraiinfo.Com/criinfo/agriculture.html
1

ขจร สุขพานิช, ฐานันดรไพร (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2519), หนา 2.
2
เจริญ อินทรเกษตร, “ฐานันดร,” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 11 (2515-2516):
6914.
3
ขจร สุขพานิช,ฐานันดรไพร, หนา 13. (กรณีมีเอกสารอื่นคั่น)
4
เรื่องเดียวกัน,หนา 35.
(กรณีไมมีเอกสารอื่นคั่น)

 การอางอิงในเชิงอรรถเสริมความ
3.การแสดงลีลา* และทวงทํานองเขียน
เปนเชิงอรรถที่อธิบายความหรือคําเพิ่มเติมจากเรื่องในตอนนั้ น
แบงเปน :* ลีลาเปนคํามาจากภาษาบาลี แปลวา การเยื้องกราย ลีลาแหงกระบวนความรอยแกวนั้น
22. กรณีใชการอางอิงแบบนามป ใหใชเครื่องหมายดอกจัน (*) หรือตัวเลข
ไดแก การเลือกเฟนถอยคํามาใชแสดงความหมาย การนําคําที่เลือกเฟนนั้นมารวมเขาเปน
23. กรณีใชก ารอา งอิ งแบบตัว เลข และการอา งอิงแบบเชิ ง อรรถ ให ใช
ประโยค (เปลื้อง ณ นคร 2511: 160)
เครื่องหมายดอกจัน (*) เทานั้น
……ตองจดทะเบียนในวรรณกรรมนั้นดวย 1
1

สําหรับประเทศไทยกฎหมายมิไดกําหนดใหเจาของตองทําการจดทะเบียนลิขสิทธิ์

(26/11/2552)

