การอ้างอิงเอกสาร
1) การอ้างอิงในเนื้อหา เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุ
ชื่อผู้เขียน ปีพิมพ์ และ/หรือเลขหน้าของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง
กรณีที่ 1 : อ้างผู้แต่งหรือที่มาไว้ก่อนข้อความที่อ้าง >>> ให้วางชื่อผู้แต่งไว้นอกวงเล็บ
โดยในวงเล็บจะต้องระบุปีที่พิมพ์ เลขหน้าที่อ้างไว้ และถ้ากรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติให้ใช้เฉพาะ
นามสกุลผู้แต่ง โดยต้องเขียนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วจึงกากับด้วยนามสกุลในภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์, หน้า/เลขหน้าที่อ้าง) ข้อความที่อ้าง……
(ตัวอย่าง)
ประไพ อุดมทัศนีย์ (2530, หน้า 20) ได้กล่าวถึง……
โรเบิร์ต เทเลอร์ (Taylor, 2002, pp. 181-182) ได้แสดงความเห็นไว้ว่า……
สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร (2561: 295) ได้กล่าวถึง……
กรณีที่ 2 : มิได้อ้างชื่อผู้แต่งหรือที่มาไว้ก่อนข้อความที่อ้าง >>> ให้วางชื่อผู้แต่งวางไว้ในวงเล็บ โดยใน
วงเล็บจะต้องระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เลขหน้าที่อ้างไว้ในวงเล็บด้วย และถ้ากรณีผู้แต่งเป็น
ชาวต่างชาติให้ใช้เฉพาะนามสกุล
ข้อความที่อ้างถึง……(ชื่อ/นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, หน้า/หมายเลขหน้าที่อ้าง)
(ตัวอย่าง)
ข้อความที่อ้างถึง…… (ประไพ อุดมทัศนีย์, 2530, หน้า 20)
ข้อความที่อ้างถึง…… (Taylor, 2002, pp. 181-182)
ข้อความที่อ้างถึง…… (Newman & Cullen, 2007: 18-19)
ข้อความที่อ้างถึง…… (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 217-219)
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2) การอ้างอิงท้ายบทความ ให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ เรียงตามลาดับอักษรชื่อ
ผู้เขียน โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA ดังนี้
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