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5.2 รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา
การอ้ า งอิงในเนื้ อหาในคู่ มือนี้ ใช้ รู ปแบบการอ้ า งอิ งแบบนาม-ปี(Author-date Citation
System) ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากเพราะสะดวกและประหยัดเนื้อที่ในการพิมพ์มีรูปแบบ
การลงรายการง่ายต่อการศึกษาและปฏิบัติข้อสําคัญในการอ้างอิงระบบนี้นอกจากระบุนามผู้เขียนปีที่
พิมพ์แล้ว และอาจระบุหน้าที่อ้างไว้ด้วย
การอ้างอิงแบบนาม-ปี เป็นการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาโดยกํากับไว้กับข้อความที่คัดลอกมาหรือ
สรุปเนื้อหามา เป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อหาบทนิพนธ์ โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ใน
กรณีที่เป็นการอ้างอิงเนื้อหาโดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนหรือเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วนมา
โดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้ด้วยโดยพิมพ์ต่อท้ายปีพิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)อย่างไรก็ตาม
การไม่ระบุเลขหน้าอาจทําได้ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงงานของผู้อื่น โดยการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิด
ทั้งหมดของงานชิ้นนั้นรูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา มี 3 รูปแบบ ดังนี้
5.2.1 การอ้างอิงไว้ข้างหน้าข้อความ
ใช้ ในกรณี ต้ องการเน้ น ชื่ อผู้ แต่ งที่ เ ป็ น เจ้ า ของข้ อความหรื อแนวคิ ด โดยอ้ า งชื่ อ ผู้ แต่ งอยู่ ใ น
เนื้อความ และปีใส่ไว้ในวงเล็บตามด้วยข้อความที่อ้าง มีรูปแบบดังนี้
ชื่อผู้แต่ง/(ปีพิมพ์)หรือชื่อผู้แต่ง/(ปีพิมพ์,/น./เลขหน้า)
Author/(date)orAuthor/(date,/p./page)or Author/(date,/pp./pages)
โดยที่ สัญลักษณ์ “/”แทนการเคาะ 1 ครั้งและ “…” แทนข้อความที่นํามาอ้างอิง การใส่เลข
หน้าภาษาไทย ให้อักษร “น.” นําหน้าเลขหน้า ส่วนภาษาอังกฤษให้ใช้อักษร “p.” นําหน้าเลขหน้าที่
อ้างอิง 1 หน้า (page) และใช้อักษร “pp.” นําหน้าเลขหน้าที่อ้างอิงหลายหน้า (pages) ดังตัวอย่าง
สนิท ตีเมืองซ้าย (2552) รายงานว่า...
ประวิทย์สิมมาทัน (2555, น. 56) พบว่า...
อรัญ ซุยกระเดื่อง (2555,น. 45-47)กล่าวว่า...
สนิท ตีเมืองซ้าย และมนต์ชัย เทียนทอง (2556)ได้เสนอกรอบแนวคิด...
Ginns (2006) found strong evidence for …
Mayer (2005, p. 56) identified …
Seufert, Schutze andBrunken (2009, pp. 231-234) were unable to find
evidence …
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5.2.2 การอ้างอิงไว้ข้างหลังข้อความ
ใช้ในกรณีต้องการเน้นข้อความหรือแนวคิดที่นํามาอ้าง โดยอ้างทั้งชื่อผู้แต่งและปีใส่ไว้ในวงเล็บ
ต่อจากข้อความที่อ้าง มีรูปแบบ ดังนี้
(ชื่อผู้แต่ง,/ปีพิมพ์) หรือ(ชื่อผู้แต่ง./ปีพิมพ์:/เลขหน้า)
(Author,/(date)
or
(Author,/date,/p./page)
Author/(date,/pp./pages)
or
ตัวอย่าง
…. (สนิท ตีเมืองซ้าย, 2552)
.... (ประวิทย์สิมมาทัน, 2552, น. 89)
… (อรัญ ซุยกระเดื่อง, 2555,น. 45-47)
... (สนิท ตีเมืองซ้าย &มนต์ชัย เทียนทอง,2556)
… (Ginns, 2006)
… (Mayer, 2005, p. 56)
… (Seufert, Schutze&Brunken, 2009, pp. 231-234)

5.2.3 การอ้างอิงปีที่พิมพ์ ผู้แต่งและเลขหน้า
กรณีมีการระบุปีพิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีพิมพ์และผู้แต่งสามารถสลับที่กันได้) ให้ระบุ
เฉพาะเลขหน้าที่อ้างถึงในวงเล็บเท่านั้นมีรูปแบบ ดังนี้
ในปี/ชื่อผู้แต่ง…………………………………………………. (น. เลขหน้า)
………………………………………………..(p. page) or (pp. pages)
In year, Author ………………………………………………..(p.
ตัวอย่าง
ในปี 2547 สุมาลี ชัยเจริญกล่าวว่า “ทฤษฏีคอนตรัคติวิสต์เป็นการเพิ่มแรงจูงใจกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ มีแ นวโน้ มที่ จ ะให้ ความสํ า คั ญ ต่ อ ผู้ เ รี ย นและเน้ น สภาพจริ ง (Authentic) มี การผสมผสาน
กิจกรรมการสอนและการประเมิน ผลไว้ด้ วยกัน จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เ รียนขณะทํา งาน
ผู้เรียนหาข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตนเอง” (น.78)
บัณฑิตวิทยาลัย มรม.
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In 2007, Michel presents a rubric designed “to measure the probability an
educational game will convey higher-order thinking skills to payers. The tool is called
‘The Video Game Cognitive Viability Index’ and it presents a series of components
necessary to help ensure a game is teaching higher level skills” (p. 78).

