หลักเกณฑ์ การเขียนอ้างอิง วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะการจัดการและการท่ องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักเกณฑ์ การเขียนอ้างอิงรายชื่ อผู้แต่ ง แทรกในเนือ้ หา
1. ผูแ้ ต่ง
1.1 ชื่อผูแ้ ต่งคนไทย ให้เขียนเฉพาะชื่อและนามสกุล ไม่ตอ้ งระบุตาแหน่งทางวิชาการ ยกเว้นผูแ้ ต่งที่มี
ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และตาแหน่งนักบวช นาหน้าชื่อให้คงไว้ตามปกติ โดยไม่ตดั ทิ้งหรื อย้ายที่ เช่น
1) ประเวศ วะสี (2550)
2) (พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี , 2557)
1.2 ชื่อผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศให้เขียนเฉพาะนามสกุล เช่น
1) Joanne Rowling เขียนเฉพาะชื่อสกุลว่า Rowling (2012)
2) Mario Vargas Llosa เขียนเฉพาะชื่อสกุลว่า (Llosa, 2010)
2. รู ปแบบการเขียนอ้างอิง แทรกในเนื้อหา
2.1 ชื่อผูแ้ ต่งคนเดียว
1) ประเวศ วะสี (2550) หรื อ (ประเวศ วะสี , 2550)
2) Rowling (2012) หรื อ (Rowling, 2012)
2.2 ชื่อผูแ้ ต่ง 2 คน
1) ณัฐิณี แซ่ โง้ว และสมบัติ ธารงสิ นถาวร (2557) หรื อ (ณัฐิณี แซ่โง้ว และสมบัติ ธารงสิ นถาวร,
2557)
2) Krejcie & Morgan (1970) หรื อ (Krejcie & Morgan, 1970)
2.3 ชื่อผูแ้ ต่ง 3-6 คน
1) ภัทรภร วรกุลรัตนา, พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ (2556) หรื อ
(ภัทรภร วรกุลรัตนา, พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ, 2556)
2) Nelson, Elliott, & Tarpley (2003) หรื อ (Nelson, Elliott, & Tarpley, 2003)
2.4 ชื่อผูแ้ ต่งมากกว่า 6 คน
1) สุ มนมาลย์ สิ งหะ และคณะ (2545) หรื อ (สุ มนมาลย์ สิ งหะ และคณะ, 2545)
2) Wasserstein et al. (2005) หรื อ (Wasserstein et al., 2005)

2.5 การอ้างอิงเอกสารแทรกในเนื้ อหาโดยไม่ได้อา้ งอิงจากเอกสารต้นฉบับให้ระบุชื่อเอกสารต้นฉบับ
คาว่า อ้างถึงใน “as cited in” ตัวอย่างเช่น
1) Kano (1996) อ้างถึงใน วีระพจน์ ลือประสิ ทธิ สกุล (2540) หรื อ (Kano, 1996 อ้างถึงใน วีระพจน์
ลือประสิ ทธิสกุล, 2540)
2) Kano (1996) as cited in Lueprasitsakul (1997) หรื อ (Kano, 1996 as cited in Lueprasitsakul,
1997)
หลักเกณฑ์ การเขียนอ้างอิงท้ ายเล่ม
1. หนังสื อ
ชื่อสกุลผูแ้ ต่ง.(ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์หรื อโรงพิมพ์.
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์.(2548) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนโอกาศทางการค้ าและ
การลงทุนของไทย.นนทบุรี: สานักเอชียตะวันออก.
หมายเหตุ
1. ในส่ วนครั้งที่พิมพ์ของรู ปแบบภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น
(1) พิมพ์ครั้งที่ 2 ให้เขียน 2nd ed
(2) พิมพ์ครั้งที่ 3 ให้เขียน 3rd ed
(3) พิมพ์ครั้งที่ 4 ขึ้นไปให้เขียน 4th ed
2. เอกสารที่ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์ ให้ใส่ คาว่า ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์) สาหรับภาษาไทย หรื อ n.d.
(no date) สาหรับภาษาอังกฤษ
3. เอกสารที่ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ให้ใส่ คาว่า ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) สาหรับภาษาไทย
หรื อ n.p. (no place) สาหรับภาษาอังกฤษ
2. วารสาร
ชื่อสกุลผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่ อวารสาร, ปี ที่(ฉบับที่), เลขหน้าแรก-หน้าสุ ดท้าย.
ชลดา ประยูรพาณิ ชย์. (2555).การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรับรองประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
กรณี ศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิคอุตสาหกรรมภาคตะวันออก.วารสารการจัดการธุรกิจ,
1(1), 49-75.

3. หนังสื อแปล
ชื่อสกุลผูแ้ ต่ง, (ปี พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง. (ชื่อผูแ้ ปล). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
เดสส์ เกร์ย. (2549).กรอบแนวคิดสาหรั บการจัดการทรั พยากรมนุษย์ (ชานาญ ปิ ยวนิชพงษ์, เกื้อจิตร ชีระกาญจน์
, จันทวรรณ เปรมประภา, มณี รัตน์ จันทรเนตร และชลิดา กาญจนจูทะ,แปล). กรุ งเทพฯ: เพียร์สัน
เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไซน่า.
4. วิทยานิพนธ์
ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์. (ปี พิมพ์). ชื่ อวิทยานิพนธ์ . ชื่อระดับวิทยานิพนธ์, ชื่อสาขา, ชื่อคณะ, ชื่อมหาวิทยาลัย.
ไพริ นทร์ ศรี ราจักร์. (2555). ความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทและสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ ายทรั พยากรมนุษย์ เพื่อ
รองรั บการเข้ าสู่ประชคมเศรษฐกิจอาเซี ยน.งานนิพนธ์การศึกษาการจัดการมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์, คณะการจัดการและการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยบูรพา.
5. รายงานการวิจัย

ชื่อสกุลผูแ้ ต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่ อเรื่ อง (รายงานการวิจยั ). ชื่อหน่วยงานหรื อสังกัด.
พัชนี นนทศักดิ์.(2557) การศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้ องถิ่น: การอนุรักษ์ และพัฒนาข้ าวหลามหนองมน
(รายงารการวิจยั ). มหาวิทยาลัยบูรพา
6. เว็บไซต์
ชื่อสกุลผูแ้ ต่ง. (ปี ที่ลงฐานข้อมูล). ชื่ อเรื่ อง. สื บค้นเมื่อ เดือน วัน, ปี ที่, สื บค้นจาก ระบุ URL ของเว็บไซต์.
ศิรินนั ท์ กิตติสุขสถิต.(2555).คุณภาพชี วิตการทางานและความสุข. สื บค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2558, สื บค้นจาก
http://www.happinometer.ipsr.mahidol.ac.th/pdf/EBOOKqwh.pdf.
7. หนังสื อพิมพ์ หรือ นิตยสาร
ชื่อผูเ้ ขียน. (ปี , เดือน วัน). ชื่อบทความ. ชื่ อหนังสื อพิมพ์ หรื อ ชื่ อนิตยสาร, หน้า เลขหน้า.
ธนวรรธน์ พลวิชยั .(2558, ธันวาคม 26). นับถอยหลัง AEC. ไทยรั ฐ, หน้า 4.

