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วิธีการเขียนอ้างอิงในบทความและท้ายบทความ ใช้รูปแบบการเขียนของ APA versions 6  
โดยรายการอ้างอิงภายในบทความต้องสอดคล้องกับรายการอ้างอิงท้ายบทความ การเรียงล าดับรายการอ้างอิง
จะเรียงตามล าดับอักษร ตามแบบพจนานุกรม โดยล าดับภาษาไทยไว้ก่อนแล้วตามด้วยรายการภาษาอังกฤษ 
รายการอ้างอิงภาษาไทยจะอ้างอิงโดยใช้ชื่อและนามสกุลเต็มของผู้เขียน ส่วนรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษ 
จะอ้างอิงนามสกุลเต็มและตามด้วยชื่ออ่ืน ๆ ที่เป็นตัวย่อ ประเภทของเอกสารที่น ามาอ้างอิงจะมีลักษณะ 
การเขียนที่แตกต่างกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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หมายเหตุ:  1.  /  หมายถึงเว้นระยะ 1 ตัวอักษร หรือ 1 เคาะ 
 2. การพิมพ์ให้จัดชิดขอบซ้ายเท่านั้น (ขอบขวาปล่อย) 
 3. ถ้ามีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด ตั้งแต่บรรทัดที่ 2 เป็นต้นไป ให้ย่อหน้าเว้นระยะห่างจาก

ขอบซ้าย 7 ช่วงตัวอักษร เริ่มพิมพ์ที่ตัวอักษรตัวที่ 8 
 4. ระหว่างแต่ละรายการเอกสารอ้างอิง ไม่ต้องเว้นบรรทัด 
 5. กรณีมีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนแรก ตามด้วยค าว่า “และคณะ” ภาษาอังกฤษ

ใช้ “et al” 
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