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คำแนะนำสำหรับกำรพิ มพ์บทควำมวิ จยั
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14
“รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย
เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน”
ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
ตามที่ ส านั กปลัด กระทรวงการอุ ด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ ัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ด าเนิ น
โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก รวมถึงโครงการวิจยั และพัฒนาภาครัฐร่วม
เอกชนในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ปี พ.ศ.2560-2579) ทีม่ กี ารกาหนดวิสยั ทัศน์
“ประเทศมี ความมันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น เป็ น ประเทศพัฒ นาแล้ว ด้ว ยการพัฒ นาตามปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” อันจะนาไปสูก่ ารพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซง่ึ ผลประโยชน์แห่งชาติ ใน
การทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างรายได้ระดับสูง เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคม
มีความมันคง
่ เสมอภาคและเป็ นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงให้ความสาคัญกับ
การนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสูป่ ระเทศไทย 4.0 โดยใช้กลไกของเครือข่ายอุดมศึกษาทัง้ 9 เครือข่าย โดย
มีการนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ โดยอาศัยการดาเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจยั ทัง้
9 เครือ ข่ า ย ที่ค รอบคลุ ม พื้น ที่ทัว่ ประเทศ เพื่อ เป็ น Platform การบู ร ณาการความร่ ว มมือ กับ ชุ ม ชนและ
ภาคอุตสาหกรรม ทาให้สามารถรวมพลังเพื่อทางานวิจยั และนวัตกรรม ในแผนงานตามโจทย์และแก้ปัญหา
เร่งด่วนของประเทศทีเ่ กิด Impact สูงต่อชุมชนพืน้ ที่ และประเทศโดยรวม อีกทัง้ ยังพัฒนานักวิจยั ใหม่ทส่ี ามารถ
ทางานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้มากขึน้ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจยั ของสถาบัน อุดมศึกษาทาการศึกษาทัวประเทศ
่
รวมถึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจยั ในแต่ละเครือข่ายฯ ได้สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ
ร่ ว มกัน ทางเครือข่ายบริหารการวิจยั ภาคกลางตอนบน และส านักงานสานักปลัดกระทรวงการอุ ดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สป.อว.) จึงได้มกี ารจัดประชมประธานเครือข่ายและสัมมนาผู้ประสานงาน
เครือข่ายบริหารการวิจยั ปี 2564 และการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจยั สถาบันอุดมศึกษาทัวประเทศ
่
ครัง้ ที่ 14
ทัง้ นี้ บทความวิจยั ที่ประสงค์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจยั สถาบันอุดมศึกษา
ทัวประเทศ
่
ครัง้ ที่ 14 ต้องไม่ เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือสิง่ พิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของวารสารหรือสิง่ พิมพ์ใด ๆ โดยบทความต้องมาจากผลงานวิจยั ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1. กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. กลุ่มการศึกษา
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
4. กลุ่มนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
5. กลุ่มการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์และการท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ
6. กลุ่มพัฒนาชุมชนและสังคม
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เมื่อบทความของท่านมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ (Peer Review) ในสาขา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั ง้ ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน 2 ใน 3 ท่ า น และมี ผ ลผ่ า นการพิ จ ารณา
จากกองบรรณาธิก ารจัด ท าเอกสารประกอบการประชุ ม วิช าการ บทความจึง จะได้ร ับ อนุ ม ัติใ ห้เ ผยแพร่
ในหนั ง สือ Proceedings หากท่ า นพบข้อ สงสัย ประการใดโปรดติด ต่ อ สอบถามรายละเอีย ดเพิ่ม เติม ได้ท่ี
ฝ่ ายบริ ห ารจัด การวิ จ ัย สถาบัน ยุ ท ธศาสตร์ ท างปั ญ ญาและวิ จ ัย หมายเลขโทรศั พ ท์ (02) 649-5000
ต่อ 11017, 11018
ประเภทของบทควำมที่รบั พิ จำรณำ
นิ พนธ์ต้ นฉบับที่ เ ป็ นบทควำมวิ จ ัย ประกอบด้ว ยหัว ข้อ ดัง นี้ บทคัด ย่ อ บทน า วัต ถุ ป ระสงค์
ของการวิจยั วิธดี าเนินการวิจยั ผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
และเอกสารอ้างอิง
หมำยเหตุ : บทความต้องมีบ ทคัด ย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีท่จี ดั พิม พ์บ ทความ
เป็ นภาษาต่างประเทศต้องมีบทคัดย่อเป็ นภาษาไทยด้วย
กำรเตรียมบทควำม
1. ผู้นิพนธ์กรอกรายละเอียดการสมัครในระบบรับสมัครบทความออนไลน์ เพื่อเป็ นข้อมูล สาหรับ
การพิจารณาและประเมินคุณภาพบทความ
2. ทุกบทความจัดพิมพ์ดว้ ยโปรแกรม Microsoft Word for Windows ตามข้อกาหนดของการจัดพิมพ์
โดยพิมพ์บนกระดาษ ขนาด เอ 4 หน้าเดียว จัด 1 คอลัมน์ จำนวนไม่เกิ น 12 หน้ ำ
3. ส่งไฟล์บทความในระบบรับสมัครบทความออนไลน์
ข้อกำหนดกำรจัดพิ มพ์บทควำม
กองบรรณาธิก ารจัด ท าหนั ง สือ Proceedings การประชุ มวิชาการระดับชาติ “มศว วิจ ัย” ครัง้ ที่ 14
ได้ก าหนดรู ป แบบและหลัก เกณฑ์ ใ นการพิม พ์บ ทความให้แ ก่ ผู้นิ พ นธ์ ไ ด้ป ฏิบ ัติต าม เพื่อ ให้ทุ ก บทความ
ที่ประสงค์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการครัง้ นี้มีรูปแบบการพิมพ์เป็ นมาตรฐานเดียวกัน (หำกไม่จดั พิ มพ์
ตำมข้อกำหนด กองบรรณำธิ กำรขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั พิ จำรณำบทควำม) โปรดปฏิบตั ิตามรายละเอียด
ทีแ่ นะนาในเอกสารฉบับนี้อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. กำรจัดเค้ ำโครงหน้ ำกระดำษ ระยะขอบของหน้ ากระดาษในแต่ละหน้ า กาหนดดังนี้ เว้นระยะ
จากขอบบน 3.17 เซนติเมตร ขอบซ้าย 3.17 เซนติเมตร ขอบขวา 2.54 เซนติเมตร ขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร
2. ตัวอักษร กาหนดให้ใช้แบบ บราววัลเลีย นิว (Browallia New) เหมือนกันตลอดทัง้ บทความ
3. กำรเรียงลำดับหัวข้อในบทควำม ลักษณะและขนาดตัวอักษร กาหนดดังนี้
▪ ชื่อเรื่อง (Title)
- ชื่อเรื่องภาษาไทย กาหนดชิดซ้าย (ตัวหนา, 17 point)
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่ทงั ้ หมด) กาหนดชิดซ้าย (ตัวหนา, 17 point)
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▪ ชื่อผู้นิพนธ์ (Author)
- ชื่ อ ผู้ นิ พ นธ์ ล าดั บ ที่ 1 ทั ้ง ภาษาไทยและอั ง กฤษ ก าหนดชิ ด ซ้ า ย (ตั ว หนา, 14 point)
และชื่อผูน้ ิพนธ์ลาดับถัดไป (ถ้ามี) ทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ (ตัวธรรมดา, 14 point)
- ชื่อหน่ วยงานของผู้นิพนธ์ทุกลาดับ ทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ กาหนดชิดซ้าย (ตัวธรรมดา,
14 point)
- *Corresponding author, E-mail กาหนดชิดซ้าย (ตัวธรรมดา, 14 point)
▪ บทคัดย่อ (Abstract)
- หัวข้อบทคัดย่อ และ Abstract กาหนดกึ่งกลางหน้ากระดาษ (ตัวหนา, 16 point)
- เนื้อความของบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) บรรทัดแรกจัดย่อหน้ า โดยเว้น
ระยะจากขอบซ้ายของหน้ากระดาษ 1.27 เซนติเมตร (ตัวธรรมดา, 14 point) และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
- ก าหนดความยาวเนื้ อความของบทคั ด ย่ อภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ (Abstract)
ภาษาละประมาณ 10-15 บรรทัด
▪ คำสำคัญ (Keyword)
- หัวข้อคาสาคัญ (Keyword) กาหนดชิดซ้าย (ตัวหนา, 14 point)
- เลื อ กใช้ ค าส าคัญ ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ (Keyword) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทความ
อย่างน้อย 3-4 คา (ตัวธรรมดา, 14 point)
▪ กำรพิ มพ์หวั ข้อหลักและหัวข้อรอง
- หัวข้อหลัก กาหนดชิดซ้าย (ตัวหนา, 16 point) ประกอบด้วย
บทนำ (Introduction)
วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั (Objectives)
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั (Methods)
ผลกำรวิ จยั (Results)
อภิ ปรำยผลกำรวิ จยั (Discussions)
สรุปผลกำรวิ จยั (Conclusions)
กิ ตติ กรรมประกำศ (Acknowledgements) (ถ้ามี)
เอกสำรอ้ำงอิ ง (References)
- หัว ข้อรอง (ถ้า มี) จัด ย่ อหน้ า เว้น ระยะจากขอบซ้า ยของหน้ า กระดาษ 1.27 เซนติเ มตร
(ตัวหนา, 14 Point)
เนื้ อความของหัว ข้อ หลัก และหัว ข้อรอง บรรทัด แรกจัด ย่ อหน้ า โดยเว้น ระยะจากขอบซ้ า ย
ของหน้ากระดาษ 1.27 เซนติเมตร (ตัวธรรมดา, 14 point) และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
▪ กิ ต ติ ก รรมประกำศ (Acknowledgements) (ถ้ า มี ) กล่ า วถึ ง เฉพาะการได้ ร ับ ทุ น สนั บ สนุ น
การวิจยั เท่านัน้ กาหนดชิดซ้าย (ตัวหนา, 16 point)
▪ คำศัพท์ ใช้ศพั ท์บญ
ั ญัตวิ ชิ าการของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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▪ ภำพและตำรำงประกอบ กรณีมภี าพหรือตารางประกอบ กาหนดการจัดพิมพ์ ดังนี้
1) ภาพประกอบและตารางประกอบทัง้ หมดทีน่ ามาอ้างอิงต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิผลงานของผู
์
อ้ ่นื
2) ภาพประกอบจัดกึง่ กลางของหน้ากระดาษ และไม่ตอ้ งตีกรอบภาพ
3) ชื่ อ ภาพประกอบจัด อยู่ ใ ต้ ภ าพ ใช้ ค าว่ า ภำพที่ ต่ อ ด้ ว ยหมายเลขภาพและข้ อ ความ
บรรยายภาพ กาหนดกึง่ กลางของหน้ากระดาษ (ตัวธรรมดา, 14 point)
4) ตารางประกอบจัดชิดซ้ายหน้ า กระดาษ โดยเส้น คันบนสุ
่
ด และเส้น คันล่
่ างสุ ดของตาราง
ใช้เส้นคู่
5) ชื่อตารางประกอบ จัดอยู่เหนือเส้นคันบนสุ
่
ดของตาราง ใช้คาว่า ตำรำงที่ ต่อด้วยหมายเลข
ตารางและข้อความบรรยายตาราง กาหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ (ตัวธรรมดา, 14 point)
6) บอกแหล่งทีม่ าของภาพประกอบและตารางประกอบทีน่ ามาอ้างอิง โดยพิมพ์ห่างจากชื่อภาพ
หรือเส้นคันใต้
่ ตาราง กาหนดเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด บรรทัดแรกจัดย่อหน้า โดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 1.27
เซนติเมตร (ตัวธรรมดา, 14 point) และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
ตัวอย่ำง ภาพประกอบทีน่ ามาอ้างและการบอกแหล่งทีม่ าของภาพ

ภำพที่ 1 โครงร่างของตูเ้ ย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก
ทีม่ า: Min, G.; and Rowe, D.M. (2006). Experimental Evaluation of Prototype Thermoelectric
Domestic Refrigerators. Applied Energy. 83: 133-152.
หมำยเหตุ: กรณีมภี าพประกอบ ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ความละเอียดของภาพประกอบต้องไม่ต่ากว่า 300 ppi (pixels/inch) ขนาดของตัวอักษรที่ปรากฏ
อยู่บนภาพประกอบต้องไม่ต่ากว่า 12 point
2. สกุลของไฟล์ภาพประกอบทีน่ ามาใช้ เช่น .JPG, .JPEG, .BMP, .TIFF
ตัวอย่ำง ตารางประกอบทีน่ ามาอ้างอิงและการบอกแหล่งทีม่ าของตาราง
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ตำรำงที่ 1 สมบัตกิ ารกันแดดของอุปกรณ์ในห้องสมุด
รูปแบบอุปกรณ์กนั แดด
1. อุปกรณ์กนั แดดติดตัง้ ภายในอาคาร: มูลส่ี ี
เงิน
2. อุปกรณ์กนั แดดติดตัง้ ภายนอกอาคาร: แบบ
เกล็ด

ค่ำ Transmitted
Radiation Impact
0.45
0.15

หมำยเหตุ
ติดตัง้ เรียบร้อยแล้ว
ดาเนินการติดตัง้ ในงานวิจยั

ทีม่ า: Olgyay Victor. (1992). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural
Regionalism. New York: Van Nostrand Reinhold. pp. 61-81.
4. กำรพิ มพ์กำรอ้ำงอิ งแทรกในเนื้ อหำของบทควำม
1) ใช้การอ้างอิงแบบลาดับหมายเลข โดยระบุอยู่ทา้ ยข้อความหรือชื่อบุคคลทีน่ ามาอ้างอิง เริม่ จาก
หมายเลข 1, 2, 3 ไปตามล าดับ การอ้ า งอิง ก่ อ น-หลัง และจัด ล าดับ หมายเลขอ้ า งอิง อยู่ ใ นวงเล็ บ ใหญ่
เช่น ค่า OTTV ไม่เกิน 50 วัตต์ต่อตารางเมตร [1] ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุ ร กั ษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 [2]
2) เมื่อมีการอ้างอิงซ้าจะต้องใช้ลาดับหมายเลขเดิมในการอ้างอิงทุกครัง้
3) การอ้ า งอิง แทรกในตารางประกอบหรือ ข้อ ความบรรยายชื่อ ตาราง หรือ ข้อ ความบรรยาย
ชื่อ ภาพประกอบต้ อ งใช้ล าดับ หมายเลขสอดคล้ อ งกับ ล าดับ หมายเลขที่ไ ด้ อ้ า งอิง มาก่ อ นแล้ว ในเนื้ อ หา
ของบทความ
4) การอ้างอิงมากกว่า 1 รายการ ถ้าอ้างอิงต่อเนื่องกันให้ใช้เครื่องหมายยัติภงั ค์ (Hyphen หรือ -)
เชื่ อ มระหว่ า งรายการ แรกถึ ง รายการสุ ด ท้ า ย ที่ อ้ า งอิ ง เช่ น [1-5], [7-12] ถ้ า การ อ้ า งอิ ง มี ล าดั บ
ไม่ต่อเนื่องกันให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (Comma หรือ ,) คันระหว่
่
างรายการแรกกับรายการถัดไป เช่น [5, 7],
[4, 10, 12]
5. กำรพิ มพ์กำรอ้ำงอิ งท้ำยบทควำม
1) เอกสารอ้างอิงทุ กลาดับ ที่ป รากฏอยู่ท้า ยบทความต้องมีการอ้างอิง หรือกล่าวถึง อยู่ในเนื้ อหา
ของบทความ
2) จัดพิมพ์เรียงลาดับเอกสารอ้างอิงก่อน-หลัง ตามลาดับหมายเลขทีไ่ ด้อา้ งอิงแทรกอยู่หรือกล่าวถึง
ในเนื้ อ หาของบทความ โดยไม่ ต้ อ งแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้ า งอิ ง ก าหนดชิ ด ขอบซ้ า ย
ของหน้ากระดาษ (ตัวธรรมดา, 14 point)
3) หากรายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดให้พมิ พ์ ต่อบรรทัดถัดไป
ที่ย่อหน้าแรก กาหนดเว้นระยะจากขอบซ้ายของหน้ากระดาษเข้าไป 7 ช่วงตัวอักษร (เริม่ พิมพ์ช่วงตัวอักษร
ที่ 8)
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6. กำรจัดพิ มพ์เอกสำรอ้ ำงอิ งท้ ำยบทควำม จะแตกต่างกัน ไปตามประเภทของเอกสารที่น ามา
อ้างอิง ตัวอย่าง ดังนี้
อ้ำงอิ งจำกหนังสือ
ชื่อ-สกุลผูแ้ ต่ง.//(ปี ทพ่ี มิ พ์).//ชือ่ เรือ่ ง.//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์.(ถ้ามี)//เมืองทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่ำง
[1] ไพจิตร ยิง่ ศิรวิ ฒ
ั น์. (2541). เนื้อดินเซรามิกส์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
[2] Kotler Philip; and Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing. 9th ed. Boston: McGraw-Hill.
อ้ำงอิ งจำกวำรสำร
ชื่อ-สกุลผูเ้ ขียนบทความ.//(ปี ,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชือ่ วารสาร.//ปี ท(่ี ฉบับที)่ :/หน้าทีอ่ า้ ง.
ตัวอย่ำง
[3] ชัยรัตน์ นิรนั ตรัตน์. (2553, มกราคม-มิถุนายน). นอนกรน การหายใจติดขัดขณะหลับ. วารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 2(3): 1-13.
[4] Doran, Kirk. (1996, January). Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing. Computer
in Libraries. 16(1): 39-42.
อ้ำงอิ งจำกเอกสำรประกอบกำรประชุมทำงวิ ชำกำร/หนังสือรวมบทควำมวิ ชำกำร/หนังสือสำรำนุกรม
ชื่อ-สกุลผูเ้ ขียน.//(ปี ทพ่ี มิ พ์).//ชื่อบทความหรือชื่อตอน.//ใน//ชือ่ หนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือชื่อผูร้ วบรวม
(ถ้ามี).// หน้าทีต่ พี มิ พ์บทความหรือตอนนัน้ .//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์.//สถานทีพ่ มิ พ์:/ชื่อสานักพิมพ์หรือผู้
จัดพิมพ์.
ตัวอย่ำง
[5] แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. (2526). การก้าวเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด. ใน เอกสารการ
สัมมนาทางวิชาการเรือ่ งก้าวแรกของการใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด. หน้า 1-7. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
[6] Tichner, Fred J. (1981). Apprenticship and Employee Training. In The New Encyclopedia
Britannica, Macropedia, V.1. pp. 1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica.
อ้ำงอิ งจำกปริ ญญำนิ พนธ์/วิ ทยำนิ พนธ์/สำรนิ พนธ์
ชื่อ-สกุลผูแ้ ต่ง.//(ปี ทพ่ี มิ พ์).//ชือ่ เรือ่ ง.//ชื่อปริญญา (สาขาหรือวิชาเอก).//เมืองทีพ่ มิ พ์:/หน่วยงาน.
ตัวอย่ำง
[7] สิรสิ ุมาลย์ ชนะมา. (2548). การพัฒนารูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาสังคมศึกษาสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที ่ 6. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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[8] Patamaporn Yenbamrung. (1992). The Emerging Electronic University: A Study of Student
Cost-Effectiveness. Dissertation, Ph.D. (Library and Information Science). Austin: Graduate
School the University of Texas at Austin.
อ้ำงอิ งจำกแหล่งข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์ออนไลน์ เช่น
1. ข้อมูลจำกหนังสือ
ชื่อ-สกุลผูแ้ ต่ง.//(ปี ทพ่ี มิ พ์หรือปี ทส่ี บื ค้น).//ชือ่ เรือ่ ง.//สถานทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์.//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี (หรือ
Retrieved/เดือน/วัน/ปี ),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์
ตัวอย่ำง
[9] ทบวงมหาวิทยาลัย. (2544). กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา. สืบค้นเมื่อ 15
พฤศจิกายน 2544, จาก http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_document.htm
[10] Davies, J. Eric; Wisdom, Stella; and Creaser, Claire. (2000). Out of Sight but Not Out of Mind:
Visually Impaired People's Perspectives of Library and Information Services.
Loughborough: LISU. Retrieved September 20, 2003, from http://www.lboro.ac.uk/
departments/dils/lisu/public.html
2. ข้อมูลบทควำมจำกวำรสำร
ชื่อ-สกุลผูแ้ ต่ง.//(ปี ทพ่ี มิ พ์,/วันเดือนของวารสารหรือปี ทส่ี บื ค้น).//ชื่อบทความ.//ชือ่ วารสาร.//ปี ท(่ี ฉบับที)่ :/หน้า
(ถ้ามี).//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี (หรือ Retrieved/เดือน/วัน,/ปี ),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์
ตัวอย่ำง
[11] พิษณุ กล้าการนา. (2545, พฤษภาคม-มิถุนายน). เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน. หมออนามัย. 11(6).
สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2546, จาก http://moph.go.th/ops/doctor/backreport.htm
[12] Bearman, David. (2000, December). Intellectual Property Conservancies. D-Lib Magazine.
6(12). Retrieved June 30, 2002, from http://www.dlib.org/dlib/december/bearman/
12bearman.html
3. ข้อมูลบทควำมจำกหนังสือพิ มพ์
ชื่อ-สกุลผูแ้ ต่ง.//(ปี ทพ่ี มิ พ์,/วันเดือนของหนังสือพิมพ์หรือปี ทส่ี บื ค้น).//ชื่อบทความ.//ชือ่ หนังสือพิมพ์.//
สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี (หรือ Retrieved/เดือน วัน,/ปี ), จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์
ตัวอย่ำง
[13] เปลวสีเงิน. (2546, 9 ตุลาคม). ราลึก 30 ปี 14 ตุลา. ไทยโพสต์. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2546,
จาก http://thaipost.net/mdex.ssp?bk=thaipost&post_date=Oct/2546news_id=77317&
cat_id=200
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[14] Weeks, Linton. (2001, August 29). Pat Schroeder's New Chapter. The Washington Post.
Retrieved March 9, 2003, from http://washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A365842001Feb7.html
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