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การอ้างอิงเอกสาร 

1) การอ้างอิงในเนื้อหา เพ่ือบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อ
ผู้เขียน ปีพิมพ์ และ/หรือเลขหน้าของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง เช่น สลิลา
ทิพย์ ทิพยไกรศร (2561: 295) ….. หรือ ..... (Newman & Cullen, 2007: 18-19) หรือ ..... (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2546: 217-219) ..... หรือ ..... (Kraikunasai et al., 2017: 172) 

2) การอ้างอิงท้ายบทความ ให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ เรียงตามล าดับอักษรชื่อ
ผู้เขียน โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA ดังนี้ 
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