รูปแบบและวิ ธีการเขียนเอกสารอ้างอิ ง
- การเขี ยนการอ้ างอิ ง ในเนื อหาใช้ ระบบนาม-ปี (Author-Year Format) โดยระบุ ชอื ผู้แ ต่ ง
เครืองหมายจุลภาค (comma ,) ตามด้วย ปี ทพี มิ พ์ เครืองหมายมหัพภาคคู่ (colons) และหมายเลขหน้า
ไว้ในวงเล็บ ท้ายข้อความทีอา้ งอิงโดยแทรกปนไปในเนือหาของบทความ/เอกสาร ดังตัวอย่างต่อไปนี
ตัวอย่าง (ผูแ้ ต่ง 1 คน)
ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ (2553 : 56-62)
(ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์, 2553 : 56-62)
Malcolm S. Knowles (2009 : 36-45)
(Malcolm S. Knowles, 2009 : 36-45)
ตัวอย่าง (ผูแ้ ต่ง 2 คน)
Joseph Murphy and Lynn L. Beck (2010 : 88-115)
(Joseph Murphy and Lynn L. Beck, 2010 : 88-115)
ตัวอย่าง (หากมีผแู้ ต่งมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชอื ผูแ้ ต่งคนแรกแล้วตามด้วยคําว่า และคนอืน ๆ หรือ และ
คณะ (and others หรือ et. al.)
Malcolm S. Knowles et. al. (2009 : 36-45)
(Malcolm S. Knowles et. al., 2009 : 36-45)
หรือการสรุปเนื อหามาทั งหมดเล่ม ไม่ใช่เฉพาะส่วนใดส่ วนหนึงหรือหน้ าใดหน้ าหนึ ง ก็ไม่ต้องระบุ
หมายเลขหน้า ดังนี
ตัวอย่าง
(สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์, 2551)
กรณีการอ้างอิงผูแ้ ต่งเป็ นชาวต่างประเทศให้ระบุแต่นามสกุล ไม่ตอ้ งใส่ชอื แรก
ตัวอย่าง
(Chomskey, 2001 : 16 – 31)

กรณีทผี แู้ ต่งมีฐานันดรศักดิ ให้คงไว้เหมือนบรรดาศักดิ/สมณศักดิ เดิม ดังนี
ตัวอย่าง
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช, 2540 : 14)
หรือกรณีผแู้ ต่งมียศทางทหาร ตํารวจ ตําแหน่ งทางวิชาการ คําเรียกทางวิชาชีพ ไม่ตอ้ งใส่ไว้ เช่น
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี
ตัวอย่าง
(ประเวศ วะสี, 2538 : 40)
การเขียนเชิ งอรรถ (Footnote)
เป็ นการเขียนข้อความทีบอกแหล่ง ทีมาของอัญ ประภาษ หรืออัญพจน์ อาจเป็ นรายละเอียด
เพิมเติมข้อความบางแห่งในรายงาน ตําแหน่ งของเชิงอรรถให้เขียนไว้ทา้ ยหน้ากระดาษแต่ละหน้าโดย
เว้นห่างจากข้อความในส่วนเนือเรืองพอสมควร และมีเส้นขีดคั นเพือมิให้ปะปนกับเนือเรือง
เชิ งอรรถโยง (Gross - Reference)
มีลกั ษณะการเขียนดังนี
……ในการปฎิบตั ิหน้ าที และการทํางานในหน่ วยงานต่ างๆ อันจะก่ อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ผลงานทีด ีแล้ว จะต้องมีการบริหารองค์ก รทีด ี นั นหมายความว่ า การดําเนินการจะต้อ งยึด หลักการ
บริหารงาน1
.........................................................
1

ดูรายละเอียดเพิมเติม เรือง หลักการบริหารงาน บทที 4 หน้า 75.

เชิ งอรรถอธิ บาย (Content Footnote)
เชิงอรรถเสริมความทีเป็ นข้อความอธิบาย ขยายความเพิมเติมจากเนือหาของรายงานบางตอน
ทีคดิ ว่าจะช่วยให้ผอู้ ่านเข้าใจได้งา่ ยขึน มีลกั ษณะการเขียน ดังนี
เลขเรียกหนังสือ(Book Number) หรือเลขผูแ้ ต่ง1(Author Number) การจัดหนังสือ............
................................................................
1

เลขเรียกหนังสือหรือเลขผูแ้ ต่ง คือ ตัวเลขทีกําหนดขึนแทนตัวอักษรของชือหรือนามสกุล ผูแ้ ต่ง
จะใส่กํากับตามหลังพยัญชนะตัวแรกของชือผูแ้ ต่งในเลขเรียกหนังสือ

เชิ งอรรถอ้างอิ ง (Citation Footnote)
เชิงอรรถทีบอกแหล่งทีมาของอัญพจน์ทปี รากฏในรายงาน ซึงมีลกั ษณะการเขียนดังนี
ชือผูแ้ ต่ง, ชือหนังสือ, พิมพ์ครั งที, (สถานทีพมิ พ์ : สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีทพี มิ พ์),
หน้าทีอ้างถึง.
……………………….....................
1
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