
การอ้างอิง 
 1.  การอา้งองิในเนื้อหาใชร้ะบบนาม-ปี (Name-year Reference)   
       1.1 การอา้งองิในเนื้อหาจากสือ่ทุกประเภท ลงในรปูแบบ “ชื่อผูเ้ขยีน, \ ปีพมิพ:์ \ เลขหน้าทีป่รากฏ”   
อยู่ในเครื่องหมายวงเลบ็เลก็ 
      1.2  ผูเ้ขยีนคนไทยลงชื่อ-สกุล  สว่นผูเ้ขยีนชาวต่างชาตลิงเฉพาะนามสกุล   ดงัตวัอย่าง 

-  โสเกรตสิย ้าว่าการอ่านสามารถจุดประกายไดจ้ากสิง่ทีน่กัอ่านรูอ้ยู่แลว้เท่านัน้และความรูท้ีไ่ดร้บัมา
ไม่ไดม้าจากตวัหนงัสอื (แมนเกล, 2546: 127) 

- สมุาล ีวรีะวงศ ์(2552: 37) กล่าวว่า การทีผู่ห้ญงิจะไปสือ่ชกัผูช้ายมาบา้นเรอืนของตวัเองทัง้ๆที่
เขายงัไม่ไดม้าสูข่อนัน้ เป็นเรื่องผดิขนบธรรมเนียมจารตีประเพณี 

หมายเหตุ: ทุกรายการทีอ่า้งองิในเน้ือหา  ตอ้งปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ 
2.  บรรณานุกรม (Bibliography)    
   - การเขยีนบรรณานุกรมใชร้ปูแบบของ APA (American Psychology Association)  ดงัตวัอย่างตามชนิดของ
เอกสารดงันี้ 
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