ต้ นแบบการเขียนบทความวิจัย

ชื่ อเรื่ องภาษาไทย
ชื่ อเรื่ องภาษาอังกฤษ
ใช้ ตัวอักษรแบบ )Angsana New 18 pt. แบบตัวหนา)
(เว้ น 1 บรรทัด)
ชื่อ – นามสกุลของผูว้ จิ ยั ชื่อ – นามสกุลของผูร้ ่ วมวิจยั 2 ภาษาไทย
ชื่อ – นามสกุลของผูว้ จิ ยั 1 ชื่อ – นามสกุลของผูร้ ่ วมวิจยั 2 ภาษาอังกฤษ
ใช้ตวั อักษรแบบ )Angsana New 14 pt. แบบตัวปกติ(
1

1

รายละเอียดของผูเ้ ขียน ชื่อหน่วยงานที่สงั กัด ชื่ อสถานศึกษา เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และอีเมล์

ใช้ตวั อักษรแบบ )Angsana New 12 pt. แบบตัวปกติ(

(เว้ น 2 บรรทัด)

บทคัดย่อ
ใช้ ตัวอักษรแบบ (Angsana New 16 pt. แบบตัวหนา)
เขียนอย่างชัดเจนและกระชับ ความยาวไม่เกิ นตามที่กาหนดประมาณ 10-15 บรรทัด มีสาระสาคัญใน
การวิจยั ครบถ้วน มีคาสาคัญสาหรับการนาไปใช้เป็ นคาค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจยั หัวข้อนี้ ในระบบฐานข้อมูล
งานวิจยั ต่าง ๆ เป็ นคาที่สื่อความหมายในประเด็นที่วจิ ยั
มีการสรุ ปความเป็ นมาและความสาคัญของประเด็นที่วิจยั รู ปแบบการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การเก็ บ ข้อมู ล กลุ่ ม ตัวอย่า ง ระยะเวลาและสถานที่ ใ นการดาเนิ นการวิจยั วิธี ก ารหรื อสถิ ติที่ ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลที่ได้จากการวิจยั และนาเสนอแนวทางการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
คาสาคัญ : ให้ระบุคาสาคัญที่เหมาะสมสาหรับนาไปใช้เป็ นคาค้นในระบบฐานข้อมูลที่มีไม่เกิน 5 คาสาคัญ
ใส่ คาสาคัญภาษาไทยไว้ทา้ ยบทคัดย่อภาษาไทย คาสาคัญภาษาอังกฤษไว้ทา้ ยบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ )สาหรับภาษาไทยไม่ตอ้ งแบ่งด้วยจุลภาค(
ใช้ตวั อักษรแบบ )Angsana New 16 pt. แบบตัวปกติ(
(เว้ น 1 บรรทัด)

Abstract
ใช้ ตัวอักษรแบบ (Angsana New 16 pt. แบบตัวหนา)
This paper presents a guideline for preparing a paper to submit to the ....................
ใช้ตวั อักษรแบบ )Angsana New 16 pt. แบบตัวปกติ(
Keywords : put keywords here up to five keywords.

1. บทนา
หั ว ข้ อ ของบทความวิ จั ย ใช้ ตั ว อั ก ษรแบบ
(Angsana New 16 pt. แบบตัวหนา)
เป็ นหั ว ข้ อ ที่ อ ธิ บ ายให้ ผู ้อ่ า นเข้ า ใจที่ ม า
เหตุผล และความจาเป็ นที่ตอ้ งทาการศึกษาวิจยั
เกริ่ น กว้า งๆ ให้ เ ห็ น สภาพทั่ว ไปของปั ญ หา ชี้
หรื อหยิบยกประเด็นปั ญหาหรื อข้อจากัดที่เกิ ดขึ้น
เสนอข้อมูลหรื อวิธีการแก้ปัญหา ซึ่ งมีอยูป่ ั จจุปัน
หรื อที่ เคยมี ม า สรุ ป เหตุ ผลและความจาเป็ นใน
การด าเนิ น การวิ จ ัย สามารถย่ อ มาจากความ
เป็ นมาและความสาคัญของปัญหาในรายงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ได้
1) มี ก ารระบุ ส ภาพปั ญหา และความ
ต้องการในการพัฒนา
2) มี ก ารศึ ก ษาแนวคิ ด /ทฤษฎี ในการ
แก้ปัญหาหรื อเพื่อการพัฒนา
3) มี ก ารอ้า งอิ ง แนวคิ ด /ทฤษฎี ที่ มี ค วาม
น่าเชื่อถือ สื บค้นจากแหล่งข้อมูลได้จริ ง
มี ก ารเสนอแนวทางเพื่ อ ประยุก ต์แ นวคิ ด /
ทฤษฎี ในการแก้ปัญหา
เนื้อหาของบทความวิจยั ใช้ตวั อักษรแบบ
)Angsana New 16 pt. แบบตัวปกติ(
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
ข้อความชัดเจน อ่ า นและเข้า ใจง่ า ยไม่ ต้อ ง
ตี ค วาม ) เริ่ มด้ ว ยค ากริ ยาแสดงการกระท า (
สามารถนาวัตถุประสงค์ของการวิจยั จากรายงาน
วิจยั ฉบับสมบูรณ์มาใส่ ได้เลย
1.1 ตรง/สอดคล้ อ งกั บ ความเป็ นมาและ
ความ สาคัญของปัญหา
1.2 มองเห็ น ผลลัพ ธ์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นได้ อ ย่ า ง
ชัดเจน

2.3 ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นสามารถนาไปแก้ปัญหา
2.4 เป็ นประเด็นข้อสรุ ปหรื อคาตอบที่ ส าคัญ
ในการวิจยั
3. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ ามี)
นาเสนอคาตอบที่ ผูว้ ิจยั คาดการณ์ ไว้ล่วงหน้า
อย่า งสมเหตุ ส มผลต่ อ ปั ญหาที่ ดาเนิ นการวิ จ ัย ใช้
ภาษาที่ชดั เจน เข้าใจง่าย รัดกุม
4. กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ ามี)
ควรเขียนเป็ นร้อยแก้ว หรื อใช้ภาพประกอบ
เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ
5. วิธีการดาเนินการวิจัย
น าเสนอกระบวนการในการด าเนิ น การวิจยั
อธิ บายลัก ษณะของนวัตกรรมที่ นามาใช้ใ นการ
วิจยั อธิ บายขั้นตอนและรายละเอียดการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม อธิ บายวิธีการหาคุณภาพก่อนนา
นวัตกรรมไปใช้จริ ง
5.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
5.2 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างถู กต้อง
ตามระเบียบวิธีวจิ ยั
5.3 ระบุ เครื่ องมื อวิจยั ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ใ นการวิจยั
อย่างครบถ้วน
5.4 ระบุข้ นั ตอนการสร้ างและหาคุ ณภาพของ
เครื่ องมือวิจยั ตามหลักวิชาการ
5.5 ระบุ ร ายละเอี ย ดในการวิ จ ัย และวิ ธี เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูลชัดเจน
6. ผลการวิจัย
นาเสนอผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั
บรรยายสรุ ปการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิเคราะห์

ข้อมูล และการแปลความหมายของผลที่ได้จาก
การศึกษาวิจยั ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลควรนาเสนอ
ข้ อ มู ล โดยใช้ รู ปภาพ ตารางหรื อแผนภู มิ มี
ค าอธิ บ ายความหมายหรื อสาระของรู ปภาพ
แผนภู มิ หรื อตารางประกอบด้วยเพื่ อให้ ผู ้อ่ า น
เข้าใจผลการวิจยั ได้ง่ายขึ้น

6.2 นาเสนอผลการวิจยั โดยใช้รูปภาพ แผนภูมิ
หรื อตาราง
6.3 มี ค าอธิ บายความหมายหรื อสาระใน
รู ปภาพ แผนภูมิ หรื อตาราง

6.1 สรุ ปและนาเสนอผลการวิจยั ตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั
การนาเสนอผลการวิจยั โดยใช้ภาพประกอบ ได้แก่ รู ปภาพ แผนภูมิ และตาราง เป็ นภาพลายเส้นหรื อ
ภาพถ่ า ยมี ค วามละเอี ย ด ไม่ ต่ า กว่า 300 dpi ตัวอัก ษรที่ ป รากฏในภาพประกอบจะต้องอ่ า นได้ชัดเจน
ภาพประกอบควรมีขนาดพอดีกบั คอลัมน์หรื อกว้างเต็ม คอลัมน์ 2การใส่ ภาพควรใช้ภาพที่เป็ นลายเส้นมี
ความคมชัด อ่านออกได้ง่าย งดการไล่เฉดสี เนื่องจากบทความวิจยั จะพิมพ์เป็ นขาวดา การใช้โทนสี อ่อนที่
กลื นกันมาก จะทาให้พิมพ์ออกมาไม่คมชัด ภาพประกอบและตารางต้องมีเลขที่ และชื่ อของภาพและ
ตารางกากับ เรี ยงลาดับหมายเลขตามลาดับในบทความวิจยั

ภาพที่ 1 เป็ นภาพลายเส้นละเอียดไม่ต่ากว่า 300 dpi

ตารางที่ 1 สรุ ปความความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องที่มีต่อรู ปแบบการนาเสนอของรายงานผลการ
ประเมินหลักสู ตรที่ผวู ้ จิ ยั สังเคราะห์ข้ ึน
รายการประเมิน

ค่ าเฉลีย่

SD

ระดับความ
พึงพอใจ

4.12

0.73

มาก

3.97
3.56

0.90
0.84

มาก
มาก

1. รู ปแบบการนาเสนอรายงานผลการประเมินหลักสูตรที่จะนาเสนอ
ในเอกสารรายงาน
2. นาเสนอข้อมูลด้วยตาราง และสรุ ปด้วยความเรี ยง
3. นาเสนอข้อมูลด้วยกราฟ และสรุ ปด้วยความเรี ยง

4.10

รายการประเมิน

4.20

ให้เนื้อหาเพียงพอที่จะนาไปใช้ในการสอนงาน

4.30

4.40

4.50

4.60

4.70

4.80

4.90

4.60

มีการแยกย่อยและเรี ยงลาดับเนื้ อหาเหมาะสม

4.80

ให้เนื้ อหาอย่างมีเหตุผลเน้นความเข้าใจ

4.80

ให้เนื้ อหากระชับในเวลาอันเหมาะสม

4.60

มีการสรุ ปสาระสาคัญของเนื้ อหาได้ชดั เจน
ค่าเฉลี่ย

5.00

5.00
4.76

ภาพที่ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มทดลองตามรูปแบบด้านการให้เนื้อหาการฝึกอบรม

7. อภิปรายผลการวิจัย
ควรวิจารณ์ผลการวิจยั พร้อมทั้งสรุ ปประเด็น
และสาระสาคัญของงานวิจยั
8. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปข้อค้นพบจากการวิจยั และเสนอแนะให้
เห็นว่าผลจากการวิจยั สามารถนาไปประยุกต์ใช้
8.1 สรุ ปผลการวิ จ ัย ได้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์
งานวิจยั ที่กาหนด
8.2 เสนอแนะให้ เ ห็ น ว่ า ผลจากการวิ จ ัย
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้

9. ข้ อเสนอแนะ
ให้เสนอข้อเสนอแนะการนาผลการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ และประเด็นที่เป็ นแนวทางการทาวิจยั
ต่อไป
10. เอกสารอ้างอิง
ใช้การอ้างอิงตามแนว เอพีเอ )APA-American
Psychological Association edition ( ทั้งเอกสาร
อ้างอิงที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การกาหนดขนาดต้ นฉบับกระดาษ (A4)
1 นิว้ หรื อ 2.54 ซม.

1 นิ้ว หรื อ
2.54 ซม

1นิ้ว หรื อ
2.54 ซม.

3 นิว้ หรื อ 7.62 ซม.

3 นิว้ หรื อ 7.62 ซม.

1 นิว้ หรื อ 2.54 ซม.

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง >> อ้างอิงโดยการเรียงลาดับตามตัวอักษร
1. หลักเกณฑ์ การอ้างอิง
หลักเกณฑ์การอ้างอิงใช้ระบบนาม-ปี )Name-Year System( โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1.1 นามของผูเ้ ขียนที่เขียนเป็ นภาษาไทย ให้เขียนทั้งชื่อและสกุล ส่ วนนามของชื่อผูเ้ ขียนที่
เขียนเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้เขียนเฉพาะนามสกุล )Last Name(
1.2 ปี หมายถึง พ.ศ. หรื อ ค.ศ. ที่เอกสารได้รับการตีพิมพ์มีขอ้ กาหนด ดังนี้
- เขียนรายงานเป็ นภาษาไทย เอกสารที่ใช้อา้ งอิงเป็ นภาษาไทย ให้ใช้ พ.ศ.
- เขียนรายงานเป็ นภาษาไทย เอกสารที่ใช้อา้ งอิงเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ ค.ศ.
- เขียนรายงานเป็ นภาษาอังกฤษ เอกสารที่ใช้อา้ งอิงเป็ นภาษาไทยเขียนเป็ นภาษา
อังกฤษ ให้ใช้ ค.ศ.
1.3 เรื่ องที่มีผเู ้ ขียนคนเดียว และในกรณี ที่วงเล็บเฉพาะปี ให้เขียนดังนี้
วีระศักดิ์ จงสู่ ววิ ฒั น์วงศ์ )2549( พบว่า…………………………………………………………...
กรณี ที่ “ชื่อผูเ้ ขียน-ปี ” อยูใ่ นวงเล็บ ให้เขียน ดังนี้
...................................................................................)Clark, 1954(.
1.4 เรื่ องที่มีผเู ้ ขียน 2 คน ให้เชื่อมด้วย “และ” ในกรณี ที่วงเล็บ เฉพาะปี ให้เขียนดังนี้
แพรพรรณ สองวงศ์ และ พิสมัย เรื องจักร )2527( พบว่า……….........................................
Bose และ Rawat )1984( แสดงให้เห็นว่า.....................................................
กรณี ที่ “ชื่อผูเ้ ขียน-ปี ” อยูใ่ นวงเล็บและเขียนเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้เชื่ อมด้วย “and” ให้เขียน
ดังนี้
...................................................................................)Bose and Rawat, 1984(
1.5 เรื่ องที่มีผเู ้ ขียน ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ภาษาไทยให้เขียนชื่อ-นามสกุล หรื อ ชื่อ-นามสกุลเฉพาะคนแรก
แล้วตามด้วย “และคณะ” สาหรับภาษาต่างประเทศให้เขียนนามสกุลเฉพาะคนแรกแล้วตามด้วย et al. โดย
คาว่า et al. จะพิมพ์ตวั เอน หรื อขีดเส้นใต้ก็ได้ และต้องใช้ระบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
ชาญชัย มณี ดุลย์ และคณะ )2529( พบว่า.........................................................
Smith และคณะ )1984( พบว่า........................................................................
กรณี “ชื่อผูเ้ ขียน-ปี ” อยูใ่ นวงเล็บ ให้เขียนดังนี้
................................................................................... )ชาญชัย มณี ดุลย์ และคณะ, 2529(
................................................................................... )Smith, et al., 1984(
1.6 ผูเ้ ขียนหลายกลุ่มอ้างอิงในเนื้อหาเดียวกัน ให้คนั่ แต่ละกลุ่มด้วยเครื่ องหมายอัฒภาค);(
เช่น .......................................)Smith, et al., 1984; Paterson and Clarke, 1975(

1.7 การอ้างอิงที่ไม่ได้อา้ งจากต้นฉบับแต่เป็ นการอ้างอิงต่อให้ใช้คาว่า “อ้างโดย” เช่น
Smith )1984 อ้างโดย Harrington, 1989( กล่าวว่า..........................................
1.8 ภาพประกอบให้ใช้คาว่า “ภาพที่”
1.9 ตารางประกอบให้ใช้คาว่า “ตารางที่”
การอ้างทีม่ าของตารางและภาพ
การเขียนชื่อผูแ้ ต่งให้ใช้หลักการ เดียวกับการเขียนอ้างแบบตามท้ายข้อความในเนื้อเรื่ องด้วย ตาม
ด้วยวงเล็บปี ที่พิมพ์ เช่น
ตารางที่ 1 ......................................................................ที่มา: Bose และคณะ )1984(

การอ้างทีม่ าของภาพ

ภาพที่ 1 ........................................................
ที่มา: Johnson และ Smith )1980(

2. การเขียนเอกสารอ้ างอิงหรื อบรรณานุกรม
2.1 เอกสารอ้างอิง เป็ นรายชื่ อสิ่ งพิมพ์ หรื อโสตทัศนวัสดุที่ผวู ้ ิจยั ใช้อา้ งอิงในการวิจยั ซึ่ งได้ปรากฏใน
รายการอ้างอิงที่แทรกในส่ วนเนื้ อหา ของงานวิจยั นั้น ๆ รายการเอสารอ้างอิงจะเป็ นแหล่งข้อมูลที่ผูอ้ ่าน
สามารถตรวจสอบ หรื อศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมได้ ดังนั้นรายการเอกสารอ้างอิงจึงควรมีรายละเอียดมากที่สุด
เท่าที่จะทาได้
2.2 ให้พิมพ์คาว่า “เอกสารอ้างอิง” หรื อ “บรรณานุกรม” ไว้กลางหน้ากระดาษ
2.3 ให้จดั ลาดับการเขียนเอกสารอ้างอิงโดยเรี ยงตามลาดับตัวอักษรของผูแ้ ต่งโดยให้
ภาษาไทยขึ้นก่อน
2.4 ให้เขียนชื่อทุกคนที่ร่วมกันเขียนเอกสาร
โดยภาษาไทยให้เขียนชื่อ-นามสกุลทุกคนเรี ยงกันไป คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค ),( คนสุ ดท้ายให้
เชื่อมด้วย “และ” เช่น
วัลลภ สันติประภา, ขวัญจิตร สันติประชา และชูศกั ดิ์ ณรงค์เดช
ภาษาต่างประเทศ คนแรกให้ข้ ึนด้วยนามสกุล, ตามด้วยอักษรย่อของชื่ อหน้า ชื่ อกลาง )ถ้ามี( คน
คัดไปจะเขียนระบบเดียวกับคนแรก และต้องเหมือนกันทุกรายการ เช่น
Atkin, E.L., Kullm, D. and Aikins, K.W.
เอกสารที่มีผเู ้ ขียนชุ ดเดียวกัน ให้เรี ยงลาดับตามจากปี เก่า-ปี ใหม่ แต่หากเป็ นปี เดียวกัน ให้ใส่ ก ข ค
กากับไว้ที่ปี พ.ศ. เมื่ อเป็ นเอกสารอ้างอิ งภาษาไทย หรื อ a b c กากับไว้ที่ปี ค.ศ. เมื่ อเป็ นเอกสารอ้างอิง
ภาษาอังกฤษ เช่น
จวงจันทร์ ดวงพัตรา. 2530 ก.
จวงจันทร์ ดวงพัตรา. 2530 ข.
Boyd, A. H. and Andrews, C.H. 1984 a.
Boyd, A. H. and Andrews, C.H. 1984 b.
2.5 ชื่ อเรื่ องและชื่ อบทความในวารสารภาษาต่างประเทศให้ข้ ึนต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ เฉพาะ คาแรก
ยกเว้นชื่ อเฉพาะ ส่ วนชื่ อวารสารให้เขียนย่อตามที่ วารสารนั้น ๆ กาหนด เช่ น ว.สงขลานคริ นทร์ , ว.
เกษตรศาสตร์ )วิทย์.(, Agron, J., Soil Sci. Soc. Amer. J. ส่ วนชื่อหนังสื อและชื่อเรื่ องในหนังสื อ ให้ข้ ึนต้น
ด้วยอักษรตัวใหญ่ทุกคา ยกเว้นคาบุรพบทและคาสันธาน

3. ลาดับการเขียนและเครื่ องหมายวรรคตอน ให้ ใช้ ดังนี้
3.1 วารสาร/จุลสาร (Journal / Bulletin)
ผูเ้ ขียน. )ปี (. ชื่ อเรื่ อง. ชื่อวารสาร ปี ที่: หน้า
เช่น
วัลลภ สันติประชา และชูศกั ดิ์ ณรงค์เดช. )2535(. คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถวั่ เขียวที่ผลิตในภาคใต้.
ว.เกษตรศาสตร์ )วิทย์.( 26: 119-125.
Brooks, J.R. and Griffin, V.K. )1987(. Liquefaction of rice starch from milled rice flour using heatstable alpha-amylase. J. Food Sci. 52: 712-717.
3.2 หนังสื อ/ตารา
3.2.1 การอ้ างเฉพาะบทให้ เขียน ดังนี ้
ผูเ้ ขียน. )ปี (. ชื่ อเรื่ อง. ใน หรื อ In ชื่อหนังสื อ )ชื่อบรรณาธิการหรื อ ed. ชื่อ editor ถ้ามี( หน้า
หรื อ pp., สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
เช่น
วิศิษฐ์ วังวิญญู, )2526(. ความต่ างและความคล้ ายระหว่ างหมู่บ้านเล็กและซัมเมอร์ ฮิล. ใน ชีวติ
จริ งที่หมู่บา้ นเล็ก. )พิภพ ธงไชย, บรรณาธิการ(.หน้า 51-59. กรุ งเทพฯ : มูลนิธิเด็ก.
Harrington, J. F. )1972(. Seed Storage and Longevity. In Seed Biology )ed. T. T. Kozlowski(
Vol. II. Pp. 145-245. New York: Academic Press.
3.2.2 การอ้ างอิงทั้งเล่ มให้ เขียนดังนี ้
ผูเ้ ขียน. )ปี (. ชื่ อเรื่ อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์.
เช่น
สุ รพล อุปดิสสกุล. )2521(. สถิติ: การวางแผนการทดลองเบื้องต้ น.กรุ งเทพฯ: ภาควิชาพืชไร่ นา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Bewley, J.D., and Black, M. )1982(. Physiology and Biochemistry of Seeds in Relation to
Germinatior. Vol. II. New York: Springer-Verlag.

3.3 รายงานการวิจัย/รายงานสั มมนา/ประชุ มวิชาการ (Proceeding)
ผูเ้ ขียน. )ปี (. ชื่ อเรื่ อง. ชื่ อรายงานการวิจยั หรื อสัมมนา หรื อจัดการประชุมทางวิชาการ เล่มที่.
ชื่อบรรณาธิการ. )ถ้ามี( สถานที่. วันสัมมนา. หน้าของเรื่ อง.
เช่น
วรวิชญ์ รุ่ งรัตน์, ปรี ชา วดีศิริศกั ดิ์, นันทกร บุญเกิด, วิทยา ธนานุสนธิ์ , และเย็นใจ วสุ วตั . )2527(.
ศึกษาปริ มาณเชื้ อไรโซเปี ยมที่เหมาะสมในการคลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทยนาน. รายงานการ
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการงานวิจยั ถัว่ ลิสง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน. 12-21 เมษายน 2537. หน้า 172-179.
Hill, M. J., Archer, K.A. and Hutchinson, K.J. )1989(. Towards developing a model of per
sistence and production for white clover. Proceedings of the XIII International
Grassland Congress Nice, France, 4-11 October 1989. pp. 1043-1044.
3.4 วิทยานิพนธ์
ผูเ้ ขียน. )ปี (. ชื่ อวิทยานิพนธ์ . ชื่อปริ ญญา. ชื่อมหาวิทยาลัย.
เช่น
สมศักดิ์ รักษ์วงศ์. )2528(. การศึกษาการใช้ ยาชนิดต่ าง ๆ ในการป้ องกันโรคราสนิมของถั่วเหลือง.
วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
Phillips, O.C., Jr. )1962(. The Indfluence of Ovidd on Lucan’s Bellum Civil. Ph.D.
Dissertation, University of Chicago.
3.5 การอ้างอิงจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
อนุญาตให้อา้ งอิงข้อมูลจาก website ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ บริ ษทั หรื อ
หน่วยงานเอกชนที่มีชื่อเสี ยงเท่านั้น ไม่อนุ ญาตให้ใช้ขอ้ มูลจาก Website ส่ วนบุคคลที่สร้างขึ้น หรื อ
ข้อมูลจากการเสนอความคิดเห็น web board
3.5.1 มีชื่อผู้จัดทาหรื อผู้ผลิต
การอ้างอิงในบทความ
ตัวอย่ าง

เน้นผูแ้ ต่ง
ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ )2542( ระบุวา่ สารเคมีอนั ตราย วัตถุอนั ตราย สารอันตรายหมายถึง
ธาตุ หรื อสารประกอบที่มีคุณสมบัติเป็ นพิษหรื อเป็ นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และทาให้ทรัพย์สินและ
สิ่ งแวดล้อมเสื่ อมโทรม
เน้นเนื้อหา
สารเคมีอนั ตราย วัตถุอนั ตราย สารอันตราย หมายถึง ธาตุ หรื อสารประกอบที่มีคุณสมบัติเป็ นพิษ
หรื อเป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์ สัตว์ พืช และทาให้ทรัพย์สินและสิ่ งแวดล้อมเสื่ อมโทรม )กรมควบคุ ม
มลพิษ, 2542(
การเขียนเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่ าง
กรมควบคุมมลพิษ. )2542(. สารเคมีอนั ตราย )ออนไลน์(. สื บค้นจาก : http:/www. Thaiclinic.com/
medbible/bonetumor.html [21 พฤศจิกายน 2543]
มนตรี สิ ริไพบูลย์กิจ. )2542(. เนื้องอกกระดูก )ออนไลน์(. สื บค้นจาก http://www.Thaiclinic.com/
medbible/bonetumor.thml [21 พฤศจิกายน 2543]
Department of the Environment and Heritage. )1999(. Guide to Department and Agency
Libraries )Online(. Available : http://www.erin.gov.au/library/guide.html[2000,
November 17]
หมายเหตุ : ผูจ้ ดั ทาอาจเป็ นชื่อคน ซื่อสถาบัน หน่วยงานรัฐ/เอกชน

3.5.2 ไม่มีผเู ้ ขียนบทความ
การอ้างอิงในบทความ
ตัวอย่าง
นมแม่เป็ นอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดของทารก นมแม่ให้สารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของ
ทารกแรกเกิดจนอายุ 6 เดือน สิ่ งที่จะช่วยป้ องกันทารกแรกเกิดจากเชื้ อโรคและโรคติดเชื้ อที่มีอยูท่ วั่ ไป มี
อยู่ในหัวน้ านมที่แม่ผลิ ตออกมาเมื อคลอดลู กได้ 2-3 วันแรก หัวน้ านมนี้ คือภูมิคุม้ กันแรกของทารกจาก
แบคทีเรี ยและเชื้อไวรัส )อาหารและสุ ขภาพ, 2542(

การเขียนเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่ าง
อาหารและสุ ขภาพ )ออนไลน์(. )2542(. สื บค้นจาก : http://www.khonthai.com/Vitithai/food.thml
[21 พฤศจิกายน 2543]
ท่าเรื อน้ าลึกสงขลา )ออนไลน์(. )2542(. สื บค้นจาก : http://www.motc.go.th/stats5.html
[21 พฤศจิกายน 2543]

