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รูปแบบบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการคร้ังที่ 2 

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 

 
1. การตั้งคาหนากระดาษ 

1) กระดาษ  ขนาดกระดาษ A4 
2) ความยาวของบทความ อยูในชวง 4 – 10 หนากระดาษ 
3) ระยะขอบ    

ริมขอบกระดาษดานบน (Top Margin)  2.54 ซม. ( 1 นิ้ว ) 
ริมขอบกระดาษดานลาง (Botton Margin)  2.54 ซม. ( 1 นิ้ว ) 
ริมขอบกระดาษดานซาย (Left Margin)  3.17 ซม. ( 1.25  นิ้ว ) 
ริมขอบกระดาษดานขวา (Right Margin)  3.17 ซม. ( 1.25  นิ้ว ) 

4) รูปแบบตัวอักษร   แบบตัวอักษรใช TH SarabunPSK 16 ท้ังบทความ ใช
ขนาดตัวอักษร 16 ยกเวน หัวขอชื่อเรื่อง ใชขนาดตัวอักษร 18 

5) การยอหนา  สวนเนื้อหา ยอหนา 1 tab (1.25 ซม.) จัดขอความ
กระจายชิดขอบ (Thai Distributed) 

 
2. การตรวจสอบกอนการสงบทความ 

  ผูท่ีสงบทความตองสงท้ังในรูปแบบของ MS Word และ pdf ขอความกรุณาผูเขียนบทความ
ทําการทดสอบปรินทบทความจากไฟลท่ีทานจะทําการจัดสงพรอมตรวจเช็คความสมบูรณของไฟล 
ความสมบูรณของเนื้อหารวมถึงความชัดเจนของตัวหนังสือ รูปภาพ ตาราง และสมการกอนท่ีจะสง
ไฟลใหกับผูจัดงาน ท้ังนี้จะถือวาความสมบูรณของบทความเปนความรับผิดชอบโดยตรงของผูเขียน
บทความและกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไมตอบรับบทความท่ีไมสมบูรณ  
 

3. ผูเขียนบทความท่ีเปนนักศึกษา สงบทความเพ่ือประกอบการจบการศึกษา  
  ผูท่ีสงบทความกรุณาทบทวนชื่อบทความวิจัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชื่อ-สกุล
ผูเขียนบทความ รวมท้ังตนสังกัดใหชัดเจน เพ่ือสามารถนําไปยื่นเรื่องจบการศึกษาไดอยางถูกตอง
ตามท่ีสถาบันศึกษาท่ีผูสงบทความสังกัดตั้งเง่ือนไขไว  
 

4. ตัวอยางบทความ ดังแสดง 
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ช่ือบทความวิจัยภาษาไทย (TH SarabunPSK 18, Bold) 
ช่ือบทความภาษาอังกฤษ ตัวอักษรแรกของคําตองเปนตวัใหญ (TH SarabunPSK 18, Bold) 

(เวน 1 บรรทัด ตัวปกติ ขนาด 16) 
ช่ือ-สกุลผูเขียน0

1 , ช่ือ-สกุลผูเขียน1

2 (TH SarabunPSK 16, Bold พิมพชิดขวา) 
Name Last name1, Name Last name2 (TH SarabunPSK 16, Bold พิมพชิดขวา) 

(เวน 1 บรรทัด ตัวปกติ ขนาด 16) 
บทคัดยอ (TH SarabunPSK 16, Bold ความยาวไมควรเกิน 300 คํา) 

การเขียนบทคัดยอภาษาไทย จะตองจัดทําใหเปน 1 ยอหนา โดยใชแบบอักษร TH 
SarabunPSK 16 และมีการจัดรูปแบบการพิมพใหชิดขอบท้ัง 2 ดาน (Thai Distributed) สรุปการ
เขียนบทคัดยอใหกะทัดรัดและไดใจความ และคําสําคัญ ควรเลือกคําสําคัญจากชื่อบทความ ไมควร
เกิน 4 คํา ระหวางคํานั้น ใหใชเครื่องหมาย “,” ระหวางคํา    
คําสําคัญ:  ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 

(เวน 1 บรรทัด ตัวปกติ ขนาด 16) 
Abstract  (TH SarabunPSK 16, Bold ความยาวไมควรเกิน 300 คํา)   
 การเขียนบทคัดยอภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําใหเปน 1 ยอหนา โดยใชแบบอักษร TH 
SarabunPSK 16 สรุปการเขียนบทคัดยอใหกะทัดรัดและไดใจความ และ Keyword ควรเลือกคํา
สําคัญจากชื่อบทความ ไมควรเกิน 4 คํา ระหวางคํานั้น ใหใชเครื่องหมาย “,” ระหวางคํา    
Keywords:  Thai, English 

(เวน 1 บรรทัด ตัวปกติ ขนาด 16) 
บทนํา  (TH SarabunPSK 16, Bold)   

การเขียนบทนําในบทความนั้น เทียบกับรายงานฉบับสมบูรณ คือ บทท่ี 1 เปนการนําบทท่ี 1 
มาสรุปใหไดใจความ เพราะเปนสวนของความสาํคัญและมูลเหตุท่ีนําไปสูการวิจัย พรอมวัตถุประสงค 
และการสํารวจเอกสารท่ีเก่ียวของ (เทียบกับรายงานฉบับสมบูรณ คือ บทท่ี 2) ใชแบบอักษร TH 
SarabunPSK 16 และมีการจัดรูปแบบการพิมพใหชิดขอบท้ัง 2 ดาน (Justified)  รวมถึงไมตองมีการ
เวนบรรทัดระหวางยอหนา (ไมตองเคาะบรรทัดเม่ือข้ึนยอหนาใหม) 

หัวขอยอย 
หากมีหัวขอยอยใหใชแบบอักษร TH SarabunPSK 16 หนา ในหัวขอยอย สวนเนื้อหาใหใช 

แบบอักษร TH SarabunPSK 16  
(เวน 1 บรรทัด ตัวปกติ ขนาด 16) 

วิธีดําเนินการวิจัย  (TH SarabunPSK 16, Bold)   
การเขียนวิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษาหรือวิธีการดําเนินการวิจัยในบทความนั้น เทียบกับ

รายงานฉบับสมบูรณ คือ บทท่ี 3 เปนการนําบทท่ี 3 มาสรุปใหไดใจความ เพราะเปนการอธิบาย
วิธีการดําเนินการวิจัยซ่ึงข้ึนอยูกับการวิจัยแตและประเภท ใชแบบอักษร TH SarabunPSK 16 และมี

1 หนวยงานตนสังกัดหรือสาขาที่ศึกษา (หนวยงานตนสังกัดหรือสาขาที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ) (TH SarabunPSK 12) 
e-mail และหมายเลขโทรศัพทสําหรับการติดตอส่ือสาร 
2 หนวยงานตนสังกัด หรือสาขาที่ศึกษา (หนวยงานตนสังกัด หรือสาขาที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ) (TH SarabunPSK 12)  
e-mail และหมายเลขโทรศัพทสําหรับการติดตอส่ือสาร 

1” 

1.25” 
1.25” 

1”  
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การจัดรูปแบบการพิมพใหชิดขอบท้ัง 2 ดาน (Thai Distributed)  รวมถึงไมตองมีการเวนบรรทัด
ระหวางยอหนา (ไมตองเคาะบรรทัดเม่ือข้ึนยอหนาใหม) 

(เวน 1 บรรทัด ตัวปกติ ขนาด 16) 
ผลการวิจัย  (TH SarabunPSK 16, Bold)   

การเขียนผลการวิจัย หรือผลการทดลอง หรือผลการศึกษา ในบทความนั้น เทียบกับรายงาน
ฉบับสมบูรณ คือ บทท่ี 4 ซ่ึงควรเสนอผลอยางชัดเจน ตรงประเด็น เปนผลท่ีคนพบ โดยลําดับตาม
หัวขอท่ีศึกษา พรอมการอภิปรายผล หากผลการทดลองเปนตาราง ใหอภิปรายตารางนั้นดวย ใชแบบ
อักษร TH SarabunPSK 16 และมีการจัดรูปแบบการพิมพใหชิดขอบท้ัง 2 ดาน (Thai Distributed)  
รวมถึงไมตองมีการเวนบรรทัดระหวางยอหนา (ไมตองเคาะบรรทัดเม่ือข้ึนยอหนาใหม) 

รูปภาพและตาราง 
  การนําเสนอรูปภาพและตารางสามารถนําเสนอตอจากขอความท่ีกลาวถึงหรืออาจนําเสนอ
ภายหลังจากจบหัวขอหรือนําเสนอในหนาใหม ขนาดของรูปภาพและตารางไมควรเกินกรอบของ
คอลัมน แตหากรูปภาพและตารางมีขนาดใหญสามารถวางรูปและตารางใหครอบคลุมพ้ืนท่ีของท้ัง
คอลัมนได แตท้ังนี้ตองไมเกินกรอบของการตั้งคาหนากระดาษท่ีกําหนดไว  

ท้ังรูปภาพและตารางจะตองมีคําอธิบายโดยคําอธิบายของรูปภาพใหพิมพไวใตรูปภาพและอยู
ก่ึงกลางคอลัมนหรือก่ึงกลางหนากระดาษ หากรูปภาพใดถูกแบงออกเปน 2 สวนใหมีการระบุ
คําอธิบายของแตละสวนโดยอาศัยตัวอักษรภาษาไทยในวงเล็บเรียงตามลําดับเชน (ก) และ (ข)  สวน
คําอธิบายตารางใหพิมพไวเหนือตารางและชิดริมซายของคอลัมนหรือชิดริมซายของกระดาษ  โดยการ
เรียงลําดับรูปภาพและตารางใหแยกการเรียงลําดับออกจากกัน  

การระบุหมายเลขลําดับรูปภาพและตารางในบทความใหระบุเปนรูปท่ี และตารางท่ี เชน รูป
ท่ี 1, , ตารางท่ี 1 เปนตน  

 
รูปท่ี 1 ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอนสไตน 
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ตารางท่ี 1 ประมาณการอัตราเงินเฟอท่ัวไปของหนวยงานวิจัยตาง ๆ (หนวย : เปอรเซ็นต) 

หนวยงานวิจัย 
ป 

2555 2556 
1. Goldman Sachs 4.2 3.9 
2. Kasikorn Research 3.9 4.2 
3. DBS 3.8 3.8 
4. สศช. 3.4 – 4.0 n.a. 
5. Deutsche Bank 3.5 3.5 
6. ธปท. 3.5 3.5 
7. SCB EIC 3.4 3.8 

 
สมการ 

  การเขียนสมการใหเขียนไวกลางคอลัมนและมีการระบุลําดับของสมการโดยใชตัวเลขท่ีพิมพ
อยูในวงเล็บ เชน (1), (2) เปนตน 

oo,sii,s hmhmEU  −=            (2) 

เม่ือ EU   คือ พลังงานท่ีเปนประโยชน kJ/s  
 ih     คือ เอนทัลปของไอน้ําขาเขา, kJ/kg 

 oh    คือ เอนทัลปของไอน้ําขาออก, kJ/kg 

(เวน 1 บรรทัด ตัวปกติ ขนาด 16) 
สรุปและอภิปรายผล  (TH SarabunPSK 16, Bold)   

การเขียนสรุปและอภิปรายผลในบทความนั้น เทียบกับรายงานฉบับสมบูรณ คือ บทท่ี 5 เปน
การสรุปสาระสําคัญท่ีไดจากการศึกษา ใชแบบอักษร TH SarabunPSK 16 และมีการจัดรูปแบบการ
พิมพใหชิดขอบท้ัง 2 ดาน (Thai Distributed)  รวมถึงไมตองมีการเวนบรรทัดระหวางยอหนา (ไม
ตองเคาะบรรทัดเม่ือข้ึนยอหนาใหม) 

(เวน 1 บรรทัด ตัวปกติ ขนาด 16) 
ขอเสนอแนะ (TH SarabunPSK 16, Bold) 

เสนอการนําไปใชประโยชนและขอเสนอแนะตางๆ ใชแบบอักษร TH SarabunPSK 16 และ
มีการจัดรูปแบบการพิมพใหชิดขอบท้ัง 2 ดาน (Thai Distributed)  รวมถึงไมตองมีการเวนบรรทัด
ระหวางยอหนา (ไมตองเคาะบรรทัดเม่ือข้ึนยอหนาใหม) 

(เวน 1 บรรทัด ตัวปกติ ขนาด 16) 
กิตติกรรมประกาศ (TH SarabunPSK 16, Bold) 
  หากตองการเขียนกิตติกรรมประกาศเพ่ือขอบคุณบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถ
เขียนได โดยใหอยูหลังเนื้อหาหลักของบทความและกอนเอกสารอางอิง ใชแบบอักษร TH 
SarabunPSK 16 และมีการจัดรูปแบบการพิมพใหชิดขอบท้ัง 2 ดาน (Thai Distributed)  รวมถึงไม
ตองมีการเวนบรรทัดระหวางยอหนา (ไมตองเคาะบรรทัดเม่ือข้ึนยอหนาใหม) 

(เวน 1 บรรทัด ตัวปกติ ขนาด 16) 
เอกสารอางอิง (TH SarabunPSK 16, Bold)   
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การเขียนเอกสารอางอิง ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA Style (American 
Psychology Association) อยางเครงครัด และเขียนเอกสารอางอิง เฉพาะเอกสารท่ีนํามาอางอิงใน
เนื้อหาเทานั้น และควรเรียงจากตัวอักษรไทย ก-ฮ และ ตัวอักษร A -Z  

ตัวอยางการเขียนรายการเอกสารอางอิงแบบ APA citation style เครื่องหมาย / หมายถึง
เวนระยะ 1 ตัวอักษร หากเปนผูแตงชาวตางประเทศ ใชชื่อสกุล ตามดวยอักษรยอชื่อตนและชื่อกลาง 
โดยใชเครื่องหมายตามตัวอยาง สําหรับชื่อหนังสือภาษาอังกฤษใหใชตัวใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของ
ชื่อเรื่องและ ชื่อเรื่องยอย ยกเวนกรณีชื่อเฉพาะ 

 
1. ตัวอยางการเขียนรายการเอกสารอางอิง ประเภทหนังสือ ผูแตง 1 คน 
     1.1 รูปแบบ 
          ชื่อผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อหนังสือ/(ฉบับพิมพ).//สถานท่ีพิมพ:/ผูจัดพิมพ. 
     1.2 ตัวอยาง 
          บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2554). มุมท่ีคนไมมอง: มุขบริหารสูการเปนผูนํา. กรุงเทพมหานคร: 

แสงดาว. 
          Rowley, J. E. (1993). Computer for libraries (3rd ed.).  London: Library Association 

Publishing.     
2. ตัวอยางการเขียนรายการเอกสารอางอิง ประเภทหนังสือ ผูแตงหลายคน 
     2.1 รูปแบบ 
          ชื่อผูแตงคนท่ี 1,/ผูแตงคนท่ี 2,/&/ผูแตงคนท่ี 3.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อหนังสือ/(ฉบับพิมพ).//

สถานท่ีพิมพ:/ผูจัดพิมพ. 
     2.2 ตัวอยาง 
          ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ, และ ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ. (2550). การจัดการและ

พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร: เพชรจรัสแสงแหงโลกธุรกิจ. 
          Gomez-Mejia, L. R., Balkin, D. B., & Cardy, R. L. (2007). Management (3rd ed.).  

Boston: McGrawHill. 
3. ตัวอยางการเขียนรายการเอกสารอางอิง ประเภทหนังสือท่ีมีบรรณาธิการรับผิดชอบ 
     3.1 รูปแบบท่ี 1: ระบุชื่อบรรณาธิการในสวนของผูแตง (ตองการอางอิงท้ังเลม หรือ ผูแตงและ
บรรณาธิการเปนคนเดียวกัน) 
          ชื่อบรรณาธิการ,/(บรรณาธิการ).//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อหนังสือ/(ฉบับพิมพ).//สถานท่ีพิมพ:/ผู

จัดพิมพ. 
 ตัวอยาง 

          วิฑูรย สิมะโชคดี, และ กาญจนา หงษทอง, (บรรณาธิการ). (2550). TQM คูมือพัฒนาองคกร
สูความเปนเลิศ. กรุงเทพมหานคร: เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล.  

     3.2 รูปแบบท่ี 2: ระบุชื่อผูแตงบทความท่ีตีพิมพในหนังสือรวมเรื่องท่ีมีบรรณาธิการรับผิดชอบ 
          ชื่อผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ/(เลข

หนาท่ีปรากฏบทความ)/(ฉบับพิมพ).//สถานท่ีพิมพ:/ผูจัดพิมพ. 
     ตัวอยาง 
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          Hartley, J. T., Harker, J. O., & Walsh, D. A.  (1980). Contemporary issues and new 
directions in adult development of learning and memory.  In L. W. Poon 
(Ed.), Aging in the 1980s: Psychological issues (pp. 239-252). Washington, 
DC: American Psychological Association. 

     3.3 รูปแบบท่ี 3: ระบุชื่อผูเขียนบทความท่ีตีพิมพในหนังสือรวมเรื่องท่ีไมระบุบรรณาธิการ
รับผิดชอบ 
          ชื่อผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อหนังสือ/(เลขหนาท่ีปรากฏบทความ)/(ฉบับ

พิมพ).//สถานท่ีพิมพ:/ผูจัดพิมพ. 
     ตัวอยาง 
          ศิริพร สุวรรณะ.  (2529).  การศึกษาความตองการสารนิเทศในสาขาสังคมศาสตร.  ใน 

สารนิเทศกับการบริหารและการพัฒนา: เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง สารนิเทศ
ทางสังคมศาสตร:ความตองการและหลงสารนิเทศ (หนา 7-17).  กรุงเทพมหานคร: 
สํานักบรรณสารการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

4. ตัวอยางการเขียนรายการเอกสารอางอิง ประเภทบทความวารสาร 
     4.1 รูปแบบท่ี 1: บทความท่ีตีพิมพในวารสารท่ีเรียงลําดับเลขหนาตอเนื่องกันท้ังรอบปท่ีพิมพ 
หรือ ปท่ี (volume) ของวารสาร (continuous pagination throughout volume) สําหรับชื่อ
วารสารใหใชตัวพิมพใหญเริ่มตนทุกคํายกเวนคําเชื่อม 
          ชื่อผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปท่ี,/เลขระบุหนาท่ีปรากฏบทความ.//

สืบคนจาก (ระบุ URL กรณีใชวารสารฉบับออนไลน) 
ตัวอยาง 

          Arakji, R. Y., & Lang, K. R.  (2008). Avatar business value analysis: A method for 
the evaluation of business value creation in virtual commerce. Journal 
of Electronic Commerce Research, 9 , 2 0 7 - 2 1 8 .  Retrieved from 
http://www.csulb.edu/journals/jecr 

     4.2 รูปแบบท่ี 2: บทความท่ีตีพิมพในวารสารท่ีเริ่มลําดับเลขหนาใหมในแตละฉบับ (issue) ของ
วารสาร (paginated by issue) 

ชื่อผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปท่ี(ลําดับท่ี),/เลขระบุหนาท่ีปรากฏ
บทความ.//สืบคนจาก (ระบุ URL กรณีใชวารสารฉบับออนไลน) 

ตัวอยาง 
          อุมาพรรณ ทรงวิวัฒน .  (2556). คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการสํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย. วารสารวิทยบริการ, 24(2), 90-102. 
          Williams, J.   ( 2008 ) .  The victims of crime.  Sociology Review, 17 (4 ) , 30 -32 . 

Retrieved from http://www.philipallan.co.uk/sociologyreview/index.htm 
     สําหรับการเขียนรายการอางอิงของบทความวารสารท่ีมีผูแตงไมเกิน 7 คน ใหลงชื่อของผูแตงครบ
ทุกคน หากบทความมีผูแตงรวมกันเกิน 7 คน ใหลงชื่อของผูแตงคนท่ี 1-6 ตามดวยเครื่องหมาย ... 
และระบุชื่อผูแตงคนสุดทาย ดังนี้ 
          Fuchs, D., Fuchs, L. S., Al Otaiba, S., Thompson, A., Yen, L., McMaster, K. N., . . . 

Yang, N. J.  (2001). K-PALS: Helping kindergartners with reading 
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readiness: Teachers and researchers in partnerships. Teaching 
Exceptional Children, 33(4), 76-80.Retrieved from 
http://www.cec.sped.org/content/navigationmenu/publications2/teachi
ngexc... 

5. ตัวอยางการเขียนรายการเอกสารอางอิง ประเภทบทความจากหนังสือพิมพ 
     5.1 หนังสือพิมพฉบับพิมพ: รูปแบบ 
          ผูแตง.//(วัน เดือน ปท่ีเผยแพร).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ,/หนาท่ีปรากฏบทความ. 
     ตัวอยาง 
          ซูม. (21 เมษายน 2556). เมืองหนังสือโลก: ทําไมเขาเลือกทม.?. ไทยรัฐ, หนา 5. 
          Von Drehle, D.  ( 2 0 00 , January 1 5 ) .  Russians unveil new security plan.  The 

Washington Post, pp. A1, A21. 
     5.2 หนังสือพิมพฉบับอิเล็กทรอนิกส: รูปแบบ 
          ผูแตง.//(วัน เดือน ปท่ีเผยแพร).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ.//สืบคนจาก (ระบุ URL) 
     ตัวอยาง 
          ครม.อนุมัติให รฟม.กูเงินในประเทศสรางรถไฟฟา 3 สายแทนกูจากไจกา. (1 เมษายน 

2557). ประชาชาติธุรกิจ. สืบคนจาก 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1396341620 

          ธวัชชัย วิสุทธิมรรค. (1 เมษายน 2557). ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปประเทศไทยแคเอ้ือมหรืออีก
ไกล?. ไทยโพสต. สืบคนจาก http://www.thaipost.net/news/category/66 

          Heinlein, G. (2007, July 24). Michigan smoking ban takes big step. Detroit News. 
Retrieved from http://www.detnews.com 

6.  ตัวอยางการเขียนรายการเอกสารอางอิง ประเภทสารสนเทศท่ีสืบคนจากเว็บไซตตางๆ 
     6.1 รูปแบบ (ชื่อเอกสารหรือสารสนเทศใชตัวอักษรธรรมดา ไมเปนตัวเอน) 
          ผูแตง.//(ปท่ีเผยแพร หรือ วัน เดือน ปท่ีเผยแพร หากมีขอมูลครบ กรณีไมปรากฏ ใหใช n.d. 

หรือ ม.ป.ป.).//ชื่อเรื่องของเอกสารหรือสารสนเทศ.//สืบคนจาก (ระบุ URL) 
     6.2 ตัวอยาง 
          นลิน ญานศิริ, สรจักร เกษมสุวรรณ, และ เปยมศักดิ์ เมนะเศวต. (2557). แหลงท่ีมาของ

มลพิษทางทะเลในอาวไทย. สืบคนจาก http://www.healthcarethai.com/
แหลงท่ีมาของมลพิษทางทะเลในอาวไทย 

          Health Central Network.  ( 2 0 09 ) .  Heart attack symptoms and warning signs.  
Retrieved from http: / /www. healthcentral. com/heart- disease/patient-
guide-44510-6.html 

          Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderland, L., & 
Brizee, A. (2010, May 5).General format. Retrieved from 
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 

7.  ตัวอยางการเขียนรายการเอกสารอางอิง ประเภทส่ือวีดิทัศนจาก YouTube หรือจากเว็บไซต
ตางๆ (Note that titles are not italicized) 
     7.1 รูปแบบ (ชื่อวีดิทัศนใชตัวอักษรธรรมดา ไมเปนตัวเอน) 
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ชื่อผูแตง.//(วัน เดือน ปท่ีเผยแพร).//ชื่อเรื่อง/[Video file].//สืบคนจาก (ระบุ URL) 
     7.2 ตัวอยาง 
          ธนิต บุญเจริญ.  (1 ตุลาคม 2554).  พลังงานทดแทนเพ่ือคนไทยทุกคน [Video file]. 
                    สืบคนจาก http://www.youtube.com/watch?v=EidVodOV7Mc 
          Goyen, A. (2007, February 22). Downtown Marquette dog sled races [Video file]. 
                    Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=gW3CNCGGgTY 
          University of Chicago. (2007, December 12). European cartographers and the 

Ottoman world, 1500--1750[Video file]. Retrieved from 
http://www.youtube.com/watch?v=Xax5d4IKqrQ 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Xax5d4IKqrQ

