รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารบัณฑิตศึกษา
(รูปแบบ Publication Manual of the American Psychological Association (APA)
และต้องเป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิงในบทความเท่านั้น โดยจัดเรียงตามตัวอักษรผู้แต่ง)

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*การอ้างอิงในเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุรายการ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิงใน
เครื่องหมายวงเล็บ แทรกอยู่ในเนื้อหาในตำแหน่งที่เหมาะสม ได้แก่ ตอนต้น หรือ ตอนท้ายของเนื้อหา หากการการเขียน
อ้างอิงมากกว่าหนึ่งบรรทัดในบรรทัดทีส่ องให้ย่อหน้าเจ็ดตัวอักษรก่อนการเขียนอ้างอิงที่เหลือต่อไป
1. การลงรายการชื่อผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบ
1.1 ผู้แต่งคนเดียว ถ้ำเป็นชาวไทยใช้ชื่อและนามสกุล ระหว่างชื่อและนามสกุลเว้นระยะ 1 ตัวอักษร
ถ้าเป็นชาวต่างประเทศใช้เฉพาะนามสกุล
กรณีอยู่หน้าข้อความ
สิปปนนท์ เกตุทัต (2539, หน้า 91)
Parker (1991, p. 38)
กรณีอยู่หลังข้อความ
(สิปปนนท์ เกตุทัต, 2539, หน้า 91)
(Parker, 1991, p. 38)
1.2 ผู้แต่ง 2 คน ลงรายการทัง้ 2 คน
กรณีอยู่หน้าข้อความ
เสกสรร ประเสริฐกุล และจีระนันท์ พิตรปรีชา (2533, หน้า 24)
Brockner & Guare (1994, pp. 35-36)
กรณีอยู่หลังข้อความ
(เสกสรร ประเสริฐกุล และจีระนันท์ พิตรปรีชา, 2533, หน้า 24)
(Brockner & Guare, 1994, pp. 35-36)
*การอ้างอิงท้ายบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Designing qualitative research. Thousand
California: Sage.
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