การเขียนเอกสารอ้างอิง
ระบบ APA (6th Edition) มีหลักเกณฑ์ดังนี้
บทความภาษาอังกฤษ
1. ให้ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในการเขียนบทความ (I หรือ We)
2. ให้เขียนประโยคในรูปแบบประโยคกรรตุวาจก (Active Voice) มากกว่าประโยคกรรมวาจก (Passive
Voice)
3. ให้ใช้ภาษาที่มีความเฉพาะเจาะจงและละเอียดอ่อนของการอ้างถึงบุคคล
การอ้างอิงเอกสาร
ใช้การอ้างอิงตามระบบสากล โดยการอ้างอิงจะแยกเป็น
1. การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text citations)
1.1. ภาษาไทย
ให้ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (the author-date method of in-text citation) โดยระบุ ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง
ไว้ในเนื้อหาตามด้วยปีที่พิมพ์ และตามด้วยเลขหน้าของเอกสารที่อ้างถึงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง เช่น (สุจิตต์
วงศ์เทศ, 2548: 78) แต่ถ้าชื่อผู้แต่งที่อ้างถึงเป็นส่วนหนึ่งของบทความให้วงเล็บเฉพาะปีที่พิมพ์ ต่อจากชื่อผู้เขียนได้
เลย เช่น สุจิตต์ (2548)
รูปแบบ ชื่อ – นามสกุล, ปีพิมพ์ : หน้าที่ปรากฏข้อความ
1.2. ภาษาอังกฤษ
การอ้างอิงผู้แต่งหนึ่งคนหรือหลายคน
1.2.1 การอ้างอิงผลงานของผู้แต่งสองคน ให้ใช้ชื่อสกุลของผู้แต่ง คั่นระหว่างด้วยเครื่องหมาย & แล้วตาม
ด้วยปีที่พิมพ์ เช่น
(Peterson & Smith, 2015)
1.2.2 การอ้ า งอิ ง ผลงานของผู้ แ ต่ ง สามถึ ง ห้ า คน ให้ ใช้ ชื่ อ สกุ ล ของผู้ แ ต่ ง ทั้ ง หมด คั่ น ระหว่ า งด้ ว ย
เครื่องหมาย & ก่อนผู้แต่งคนสุดท้าย แล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น
(Peterson, Smith, & Clare, 2015)
หากเป็นการอ้างผลงานเดิมในครั้งที่สอง ให้ใช้ชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรก และคาว่า et al. แล้วตามด้วยปีที่
พิมพ์ เช่น
(Peterson et al., 2015)
คาว่า et al. เพียงจุดหลังคาว่า al. เท่านั้น
1.2.3 การอ้างอิงผลงานของผู้แต่งหกคนขึ้นไป ให้ใช้ชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรก และคาว่า et al. แล้วตาม
ด้วยปีที่พิมพ์ ทั้งในการอ้างครั้งที่หนึ่งหรือครั้งต่อ ๆ มา เช่น
(Peterson et al., 2015)
1.2.4 การอ้างอิงผลงานหลายชิ้น ให้เรียงตามตัวอักษรของชื่อสกุลผู้แต่ง คั่นระหว่างด้วยเครื่องหมาย ;
เช่น
(Johnson, 2015; Peterson, 2010; Ortega, 2014)

1.2.5 การอ้างอิงโดยใช้คาพูดโดยตรงของผลงาน (direct quote) ให้ใส่เลขหน้า เช่น
(Peterson, 2015, p. 30)
2. การอ้างอิงท้ายเรื่อง
ให้มีการอ้างอิงโดยการรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงาน จัดเรียงรายการตามลาดับ
อักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ “เอกสารอ้างอิง” สาหรับผลงานภาษาไทย หรือ “Reference” สาหรับผลงาน
ภาษาอังกฤษ และให้ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบของ American Psychological Association (APA 6th Edition)
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