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ตัวอยาง
Black, R. A. (1983). A match of leaning style to teaching style based on use of hemispheric
dominance theory to enhance learning of creative thinking skills. (Doctoral
dissertation, University of Georgia, 1983). Dissertation Abstracts International. 45,
393A.
14. การอCางอิงคําสั่ง ประกาศ และจดหมายเหตุ
รูปแบบ
ชื่อหน<วยงาน./(ปr,/เดือน/วัน)./ชื่อของเอกสาร./เลขทีข่ องเอกสาร (ถามี).
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