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บทคัดย<อภาษาไทย เปนส<วนที่เสนอวัตถุประสงค%ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย โดยสรุป
เพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งฉบับ ประกอบดวยขอความที่เปนคําสําคัญทั้งหมด มีความกะทัดรัด และสั้น
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บทนํา
ใหเขียนเปนความเรียงที่ดี กล<าวถึงภูมิหลังที่เกีย่ วของกับเรื่องที่คนควาวิจัย หรือที่มาของเรื่องที่นํามา
วิจั ย ชี้ใหเห็ นถึ ง สภาพปr ญ หา ความจํ าเปน และความสํ าคั ญ โดยนํ าทฤษฎี หลั ก วิ ชาการ และขอมู ล ที่
เกี่ยวของมาอางอิงสนับสนุน อธิบายถึงวัตถุประสงค% (objectives) ของการทําวิจัยใหชัดเจนมีขอบเขตการทําที่
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อยู<สถาพร (บรรณาธิการ), เทคนิคและวิธีการสอนในระดับประถมศึกษา. (หนา 8-13). กรุงเทพฯ:
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ที่ หรือ Number),/เลขหนา.
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ชื่อผูเขียนบทความ./(ปtที่พิมพ%,/เดือน/วันที่)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ%./หนา.
ตัวอยาง
อรรถจักร% สัตยานุรักษ%. (2542, กันยายน 29). การ%ตูนกับการประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัย. กรุงเทพธุรกิจ.
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10. การอCางอิงข4าวจากหนังสือพิมพ%
รูปแบบ
หัวขอข<าว./(ปtที่พมิ พ%,/เดือน/วันที)่ ./ชื่อหนังสือพิมพ%./หนา.
ตัวอยาง
เพิ่มสัตว%ป‡าคุมครอง 356 ชนิด. (2546, พฤศจิกายน 6). ไทยรัฐ. หนา 7.
11. การอCางอิงบทความในจดหมายข4าว
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน./(ปtที่พมิ พ%,/เดือน/วันที่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อจดหมายข<าว./ปtที่หรือเล<มที่ หรือ volume(ฉบับที่ หรือ
number),/หนา.
ตัวอยาง
สมศักดิ์ สว<างศรี. (2547, พฤศจิกายน 30). กระบวนการทําวิทยานิพนธ%. จดหมายข<าวแกวเจาจอม. 4(21),
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12. การอCางอิงวิทยานิพนธ%
รูปแบบ
ชื่อผูจัดทํา./(ปtที่พิมพ%)./ชื่อวิทยานิพนธ%./ระดับวิทยานิพนธ%/ชื่อสาขาวิชา/คณะ/ชื่อมหาวิทยาลัย
ตัวอยาง
เอมอร กฤษณะรังสรรค%. (2537). ผลของการฝ}กอบรมตามหลักไตรสิกต<อความรับผิดชอบในหนาที่ของ
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13. การอCางอิงบทคัดย4อวิทยานิพนธ%ปริญญาโท และปริญญาเอกจากหนังสือรวมเล4มต4างประเทศ
จาก Dissertation Abstracts International (DAI)
รูปแบบ
ชื่อผูจัดทํา./(ปtที่พิมพ%)./ชื่อวิทยานิพนธ%./(ระดับวิทยานิพนธ%,/ชื่อมหาวิทยาลัย,/ปtทจี่ ัดทํา). Dissertation
Abstracts International./เล<มที,่ /เลขหนา.
ตัวอยาง
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dominance theory to enhance learning of creative thinking skills. (Doctoral
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393A.
14. การอCางอิงคําสั่ง ประกาศ และจดหมายเหตุ
รูปแบบ
ชื่อหน<วยงาน./(ปt,/เดือน/วัน)./ชื่อของเอกสาร./เลขที่ของเอกสาร (ถามี).
ตัวอยาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2550, พฤศจิกายน 10). แต<งตั้งคณะกรรมการทีป่ รึกษางานวิจัย.
1531/2550.
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2548, กุมภาพันธ% 21). ประกาศ
15. การอCางอิงจุลสาร สูจิบัตร แผ4นพับ โฆษณา และแผ4นปลิว
รูปแบบ
ชื่อผูแต<ง./(ปtที่พมิ พ%)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พมิ พ%)/[ลักษณะเอกสาร]./สถานที่พิมพ%:/สํานักพิมพ% หรือผูพิมพ%.
ตัวอยาง
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16. การอCางอิงราชกิจจานุเบกษา
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ชื่อกฏหมาย./(ปt,/เดือน/วัน)./ราชกิจจานุเบกษา./หนา.
ตัวอยาง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547. (2547, กรกฎาคม 29). ราชกิจจานุเบกษา.
หนา 1-20.
17. การอCางอิงโสตทัศนวัสดุ
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