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การอ้างอิงในเนื้อหา
เพื่อบอกแหล่งทีม่ าของข้อความนั้น ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีพิมพ์ และเลข
หน้าของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง เช่น สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2546 :
147) ….. หรือ ..... (Newman & Cullen, 2007: 18-19) หรือ ..... (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 217219)
การเขียนบรรณานุกรม
ให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ เรียงตามลาดับตัวอักษร โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิง
ตามระบบ APA ดังนี้
รูปแบบการอ้างอิงหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง-----------------./(ปีทพี่ ิมพ์)./ชื่อหนังสือ-----------------------------------------------------------------------./
เมืองที่พิมพ์-----------------: สำนักพิมพ์.-----------------./
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รูปแบบการอ้างอิงตัวอย่างวารสารและนิตยสาร
ชื่อผู้แต่ง---------------./(ปีที่พมิ พ์)./ชื่อเรื่อง-----------------------------------./ชื่อวารสาร----------------------------,/
ปีท(ี่ ฉบับที)่ ,/หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
รูปแบบการอ้างอิงตัวอย่างวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง-------------------------./(ปีที่พมิ พ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์---------------------------------------------------------./
ชื่อปริญญา----------------------------,/สถาบันการศึกษา-----------------------------.
รูปแบบการอ้างอิงบทความจากหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง------------------------------./(ปีที่พมิ พ์,/เดือน/วันที่)./ชื่อเรื่อง---------------------------------------------./
ชื่อหนังสือพิมพ์----------------,/หน้าที่นามาอ้าง.
รูปแบบการอ้างอิงรายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ
ชื่อผู้แต่ง------------------./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง------------------------------------------------------------------------./
ชื่อเอกสารรวมเรือ่ งรายงานการประชุม--------,/วัน/เดือน/ปี/สถานที่จัด./เมืองที่พมิ พ์:/สานักพิมพ์.
รูปแบบการอ้างอิงสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้เขียน-----------------------------------------------./(ปีทเี่ ผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต)./ชื่อเรื่อง------------------------------------------------------------./สืบค้นเมื่อ------------,/จาก/URL Address----------------ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม
การอ้างอิงในเนื้อหาและท้ายบทความในบรรณานุกรมที่เป็นภาษาไทย ให้เพิ่มการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
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