
การอ้างอิงในเน้ือหาและบรรณานุกรม 
การอ้างอิงในเนื้อความทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีในส่วนเอกสารอ้างอิงท้าย

บทความ และห้ามใส่เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และให้ใช้การอ้างอิงตาม
ระบบอ้า งอิงแบบนาม -ปี โ ดยมีรายละเ อียดการ อ้าง อิงดั งนี้  (สา มารถดูเ พ่ิมเ ติมไ ด้จา กเวปไซ ต์ 
http://grad.vru.ac.th) 

 
การอ้างอิงในเน้ือหา 

1. กรณีการอ้างอิงเอกสารภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ชื่อสกุลตามด้วยปีที่ ตีพิมพ์ ในเอกสาร เช่น 
(Voss, 1998) หรือ Voss (1998) แล้วแต่โครงสร้างประโยค และ (Hayes & Berkowitz, 2006) ในกรณี
ที่ผู้นิพนธ์มากกว่า 3 คนขึ้นไป (Paul et al., 1999) หรือ Paul et al. (1999)  

2. กรณีการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้ใส่ชื่อและนามสกุลของผู้นิพนธ์ ตามด้วย ปี พ.ศ. เช่น 
(กริช สืบสนธิ์ , 2545) หรือ กริช สืบสนธิ์ (2545) และ (ดารง สืบสกุล และคณะ, 2550) หรื อ              
ดารง สืบสกุล และคณะ (2550) ในกรณีที่ผู้นิพนธ์มากกว่า 3 คนขึ้นไป  

3. การอ้างอิงเอกสารมากกว่าหนึ่งรายการในวงเล็บเดียวกัน ให้เรียงลาดับตามตัวอักษร โดยค่ัน
ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค “;” ไม่ต้องเว้นหน้าเครื่องหมายนี้ แต่ให้เว้น 1 ตัวอักษร 

หลังเครื่องหมาย เช่น (เยาวนุช แสงยนต์, 2551; สุพาดา อินทรานุกูล , 2545) และ (Kartner, 
1973; Kartner & Russel, 1975)  

3. การอ้างอิง กรณีที่มีเอกสารมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่อง โดยผู้แต่งคนเดียวกันและพิมพ์ปีเดียวกัน
ควรกาหนดอักษร ก ข ค... กากับไว้ท่ีปี พ.ศ. ด้วย สาหรับเอกสารภาษาไทย เช่นสุทัศน์ ยกส้าน (2529ก) 
หรือ (สุทัศน์ ยกส้าน, 2529ก) และอักษร a, b, c, ...สาหรับภาษาต่างประเทศ Jackson (2009a) หรือ 
(Jackson, 2009a)  

4. การอ้างอิงเอกสารมากกว่าหนึ่งรายการในวงเล็บเดียวกัน ให้เรียงล าดับตามตัวอักษร โดยค่ัน
ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค “;” ไม่ต้องเว้นหน้าเครื่องหมายนี้ แต่ให้มีหนึ่งเว้น 1 ตัวอักษรวรรคหลัง
เครื่องหมาย เช่น (เยาวนุช แสงยนต์, 2551; สุพาดา อินทรานุกูล, 2545) และ (Kartner, 1973; Kartner 
& Russel, 1975)  

5. การอ้างอิงเอกสารที่ผู้แต่งเป็นสถาบัน ในการอ้างอิงทุกครั้งให้ระบุชื่อเต็มของสถาบัน เช่น 
ธนาคารกรุงไทย จากัด (2542) หรือ (ธนาคารกรุงไทย จากัด, 2542) หรือ สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตร
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2545) หรือ (สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์, 2545) อนึ่ง หากชื่อสถาบันนั้นยาวและมีชื่อย่อ ในการอ้างอิงครั้งแรกให้ระบุชื่อเต็มของ
สถาบัน และให้มีชื่อย่อในวงเล็บตรง ส่วนในการอ้างอิงครั้งต่อ ๆ ไปให้ระบุชื่อย่อของสถาบัน ดังตัวอย่าง  

การอ้างอิงครั้งแรก (สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม [ส.ป.ก.] , 2542) การอ้างอิงครั้ง
ต่อ ๆ ไป (ส.ป.ก., 2542)  

การอ้างอิงครั้งแรก (Food and Agriculture Organization [FAO], 1997) การอ้างอิงครั้งต่อ 
ๆ ไป (FAO, 1997)  

6. การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่งให้ใช้คาว่า นิรนาม สาหรับเอกสารภาษาไทย และคา
ว่า Anonymous สาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศแทนชื่อผู้แต่ง เช่น (นิรนาม , 2541) (Anonymous, 
1999)  
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7. การอ้างอิงสองทอด ในกรณีที่ไม่สามารถสืบค้นจากเอกสารต้นฉบับ ต้องสืบค้นจากเอกสารที่
ผู้อ่ืนได้อ้างอิงไว้ (Secondary Source) เขียนโดย การอ้างอิงโดยระบุชื่อผู้แต่งต้นฉบับ (Original) ที่ผู้ อ่ืน
นามาอ้างอิงต่อในกรณีหนังสือของ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2543) ให้ระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ ตาม
ด้วย “อ้างใน” สาหรับเอกสารภาษาไทยหรือคาว่า “cited in” สาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ แล้ว
ระบุชื่อผู้ที่นาผลงานนั้นมาอ้างอิง เช่น (McCracken, 1996 อ้างใน ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2543) หรือ 
(สุภาพ ฉัตราภรณ์ , 2542 อ้างถึงใน จรุวรรณ์ พฤกษติกุล , 2549) (Campbell and Stanley, 1969 
cited in Gay, 1992)  

8. การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ในตาแหน่งที่ ต้องระบุปีที่พิมพ์ ให้ระบุ ม.ป.ป.  
ส าหรับเอกสารภาษาไทย เช่น (สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาด้าน พืชศาสตร์ , 
ม.ป.ป.) และ n.d. สาหรับ เอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น (Miller, n.d.) 
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