รูปแบบการเขียนอ้ างอิงและบรรณานุกรม
สาหรับบทความที่ลงวารสารเศรษฐศาสตร์ การเมือง บูรพา
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1. รูปแบบการเขียนอ้ างอิง
สำหรับวำรสำรเศรษฐศำสตร์กำรเมืองบูรพำนั้น ใช้กำรอ้ำงอิงระบบนำม-ปี ตำมหลักเกณฑ์ระบบ
APA (American Psychological Association) และใช้กำรอ้ำงอิงในท้ำยเล่มเป็ นแบบบรรณำนุกรม APA style

2. รูปแบบการลงรายการการอ้ างอิงระบบนาม-ปี
2.1 การอ้ างเอกสารที่มผี ้แู ต่งคนเดียว
(กัมปนำท เบ็ญจนำวี, 2535: 80-90)
(Smith, 1992: 88-99)
2.2 การอ้างเอกสารที่มผี ้แู ต่ง 2 คน
(ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และโอฬำร ถิ่นบำงเตียว, 2555: 87)
(Hegel & Marx, 1897: 52)
2.3 การอ้างเอกสารที่มผี ้แู ต่ง 3-6 คน
(ชัยณรงค์ เครื อนวน, จิรำยุทธ์ สีม่วง และกัมปนำท เบ็ญจนำวี, 2560: 75-76)
(Gramsci, Giddens & Althusser, 1995: 61-65)
2.4 การอ้างเอกสารที่มผี ้แู ต่งจานวนมากกว่า 6 คนขึน้ ไป
(สกฤติ อิสริ ยำนนท์ และคณะ, 2555: 37)
(Engel, et al., 1809: 4-7)
2.5 การอ้างเอกสารที่มผี ้แู ต่งเป็ นสถาบัน
(คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ, 2535: 99)
(London School of Economics and Political Science, 1950: 99-105)
2.6 การอ้างเอกสารหลายเรื่ องโดยผู้แต่งหลายคน
(Engel, et al., 1809: 4-7; กัม ปนำท เบ็ ญ จนำวี , 2535: 80-90; คณะรั ฐ ศำสตร์ และนิ ติ ศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ, 2535: 99)
2.7 การอ้างการสัมภาษณ์
(รุ ้งนภำ ยรรยงเกษมสุข, สัมภำษณ์, 2552)
(Sen, personal communication, 2000)
2.8 การอ้างเอกสารที่อ้างถึงในเอกสารอื่น (เอกสารรอง)
(วีระ หวังสัจจะโชค, 2532 อ้ำงถึงใน กัมปนำท เบ็ญจนำวี, 2535: 80)
(Marx, 1874 cited in Bottomore, 1978: 19)

3. รูปแบบการลงรายการอ้ างอิงท้ ายเล่ มระบบนาม-ปี
3.1 การเขียนรายการอ้างอิงจากหนังสื อ
วีระ หวังสัจจะโชค. (2523). นโยบายข้ าวของไทย. กรุ งเทพฯ: จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
Keynes, J. M. (1976). “Introduction: Political Economy.” In Smith, A. (ed.). Political Economy. London:
London School of Economics and Political Science.
3.2 การเขียนรายการอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์
ฉัตรทิพย์ นำถสุ ภำ. (2507). นูเรมเบิก : อาชญากรสงครามนาซีกับกฎหมายระหว่ างประเทศ. วิทยำนิ พนธ์
ปริ ญ ญำมหำบัณ ฑิ ต , แผนกวิชำควำมสัมพัน ธ์ ร ะหว่ำงประเทศ, บัณ ฑิ ต วิท ยำลัย, จุ ฬ ำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย.
3.3 การเขียนรายการอ้างอิงจากบทของหนังสื อ
ปรี ชำ เปี่ ยมพงศ์สำนต์. (2550). “โลกชีวิต และระบบ: มิติใหม่ข องกำรศึกษำเศรษฐศำสตร์ กำรเมือง.” ใน
กนกศัก ดิ์ แก้ว เทพ. (บก.). มรรควิ ธี เศรษฐศาสตร์ การเมื อ ง (1) (หน้ ำ 127-191). กรุ งเทพฯ:
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
3.4 การเขียนรายการอ้างอิงจากบทความในวารสาร
ธัชชนก สัต ยวินิจ. (2557). “สิ ทธิของคนชำยขอบกับปั ญหำที่ดิ นทำกิน : กรณี ศึก ษำชำวเขำเผ่ำม้งป่ ำกลำง
อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน.” วารสารเศรษฐศาสตร์ การเมือง, 2 (1), 99-130.
3.5 การเขียนรายการอ้างอิงจากบทความในหนังสื อพิมพ์
วีระ หวังสัจจะโชค. (2560, 13 กรกฎำคม). “คนรุ่ น ใหม่ กับค ำถำมกำรมีส่วนร่ วมสร้ ำงประชำธิปไตย? :
บทเรี ยนคนเดือนตุลำ ถึงรัฐธรรมนูญและกำรเมืองมอลโดวำ.” มติชนสุดสัปดาห์ , หน้ำ 9.
3.6 การเขียนรายการอ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษา
ปริ ญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อสำหรับสำขำวิชำ ครุ ยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุ ยประจำ ตำแหน่งของ
สถำบันรำชภัฏ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543, (2543, 27 มีนำคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 117 ตอนที่ 26ก.,
หน้ำ 4-6.
3.7 การเขียนรายการอ้างอิงจากการสัมภาษณ์
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3.8 การเขียนรายการอ้างอิงจากการอินเทอร์ เน็ต
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