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การพิมพ์อ้างอิงในเนื้อหา 
 การพิมพ์อ้างอิงในเนื้อหาให้ผู้เขียนพิมพ์อ้างอิงตามแบบเอพีเอ (American Psychological Association) 
มีวิธีการเขียนดังนี้ 
 1. กรณีอ้างอิงเมื่อเริ่มต้นย่อหน้า 
  ชื่อ-สกลุผู้เขียน (ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ., เลขหน้า) 
   กัลยา วณิชย์บัญชา (2557, น.80) มีเลขหน้า 
    กัลยา วณิชย์บัญชา (2557) ไม่มีเลขหน้า 
    สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และอรรถพร กงวิไล (2549) ผู้เขียน 2 คน 
    อรุณี อ่อนสวัสดิ์, จุรีรัตน์ ประวาลัญจกร และวันดี ทับทิม (2552) ผู้เขียน 3 คน 
    ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552)   ผู้เขียนมากกว่า 3 คน 
   Armstrong (1998, p.150)  หน้าเดียว  
   Armstrong (1998, pp.150-155) หลายหน้า  
   Ballanca & Brandt (2010) ผู้เขียน 2 คน 
   Audesirk, Audesirk, & Byers (2008). ผู้เขียน 3 คน 
   Bloom, et al. (1956) ผู้เขียนมากกว่า 3 คน 

 2. กรณีแทรกในเนื้อหาหรือท้ายย่อหน้า 
  (ชื่อ-สกุลผู้เขียน, ปี พ.ศ., เลขหน้า) 
   (กัลยา วณิชย์บัญชา, 2557, น.80) มีเลขหน้า 
   (กัลยา วณิชย์บัญชา, 2557)  ไม่มีเลขหน้า 
    (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และอรรถพร กงวิไล, 2549) ผู้เขียน 2 คน 
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    (อรุณี อ่อนสวัสดิ์, จุรีรัตน์ ประวาลัญจกร และวันดี ทับทิม, 2552) ผู้เขียน 3 คน 
    (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552)  ผู้เขียนมากกว่า 3 คน 
   (Armstrong, 1998, p.150) หน้าเดียว 
   (Armstrong, 1998, pp.150) หลายหน้า 
   (Ballanca & Brandt, 2010) ผู้เขียน 2 คน 
   (Audesirk, Audesirk, & Byers, 2008). ผู้เขียน 3 คน 
   (Bloom, et al., 1956) ผู้เขียนมากกว่า 3 คน 
 

 3. กรณีแทรกในเนื้อหาหรือท้ายย่อหน้าที่มีข้อความเหมือนกันหลายคน  
    (กัลยา วณิชย์บัญชา, 2557; สมบูรณ์ สุริยวงศ์, 2550; Armstrong, 1998)  
 
การพิมพ์เอกสารอ้างอิงทา้ยบทความ 
 การพิมพ์เอกสารอ้างอิง ให้เขียนแบบเอพีเอ (American Psychological Association) และในการ
เขียนเอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ และใช้หลักการพิมพ์ตามแบบของต่างประเทศ และ 
ให้ใส่วงเล็กกํากับไว้ตอนท้ายว่า (In Thai) เช่น 

สมบูรณ์ สุรยิวงศ์. (2550). การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลยัรามคําแหง. 

Suriyawong, S. (2007). Factor Analysis. Bangkok: Ramkhamhaeng University Press. (In Thai)  

 
 การเขียนเอกสารอ้างอิงมีวิธีการเขียนดังนี้ 
 1.  หนังสือ 
 1.1 ผู้แต่ง 1 คน 

กัลยา วานชิย์บัญชา. (2557). การวิเคราะห์สมการโครงสรา้ง (SME) ด้วย AMOS. พมิพ์ครัง้ที่ 2. 
กรุงเทพมหานคร: หา้งหุ้นส่วนจํากัดสามลดา.  

Armstrong, M. (1998). A Handbook of Personnel Management Practice Fifth Edition. London: 
Kogan Page. 

Cronbach, L. J. (1974). Essencials of Psychological Testing. 3rd ed. New York: Harper & Row 
Publisher. 

 
 1.2 ผู้แต่ง 2 คน 

เกียรติศักดิ์ พันธ์ลําเจียก และสุกัญญา แสงเดือน. (2554). การจัดการความรู้เชิงสรา้งสรรค์สู่สังคมและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเรยีนรู้ระดับปริญญาตรี. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี.  

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และอรรถพร กงวิไล. (2549). สถานภาพองคค์วามรู้ของการจัดการทางการสื่อสารใน
ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

Ballanca, J. & Brandt, R. (2010). 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn (Leading 
Edge). Solution Tree Press.  

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (1983). Using multivariate statistics. New York: Harper & Row. 
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 1.3 ผู้แต่ง 3 คน 

วุฒิชัย ธนาพงศธร, เอกธิป สขุวารี และกัลญา โอภาสเสถียร. (2552). การพฒันาตัวบ่งชีเ้พื่อก ากับติดตาม 
การจัดการอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565). กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

อรุณี อ่อนสวัสดิ์, จุรรีัตน ์ประวาลัญจกร และวันดี ทับทมิ. (2552). การสังเคราะห์องคป์ระกอบของความ
ถนัดวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). 

Audesirk, T., Audesirk, G. & Byers, B. E. (2008). Biology: Life on Earth with Physiology. Upper 
Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. 

Skoog, D. A., West Donald, M. & Holler, F. James. (1990). Analytical Chemistry: An 
Introduction. 5th ed. Philadelphia: Saunders College. 

 
 1.4 ผู้แต่ง 4 คน หรือมากกว่า 4 คน 

อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ ์และคณะ. (2550). สื่อสารมวลชนเบือ้งต้น สื่อมวลชนวัฒนธรรม และสังคม.  
พิมพค์รั้งที ่2. กรุงเทพมหานคร: สาํนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร และคณะ. (2546). หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. 
Bloom, B., et al. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational 

goals. Handbook I: Cognitive domain. New York, Toronto: Longmans, Green. 
Kvaeme Per, et al. (1995). The Bon Religion of Tibet: The Iconography of a Living Tradition. 

Boston: Shambhala. 

 
 1.5 ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล 
 ชื่อผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ สมาคม ฯลฯ ให้
ลงชื่อหน่วยงาน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และตามด้วยฐานะของหน่วยงาน เช่น การศึกษานอกโรงเรียน, 
กรม หรือแรงงานและสวัสดิการสังคม, กระทรวง ดังนี้ 

ทรัพย์สนิทางปัญญา, กรม. (2553). TIOEF 2010 Thailand International Creative Economy Forum 
GlobaLOCALisation-Local Move, Global Success มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาต.ิ 
กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยส์ินทางปัญญา.  

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุค
พับลิเคชั่นส.์ 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2548). คู่มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 

สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2550). การประเมินมูลค่าตราสารทุน. 
กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายสื่อความรู้และสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  

Institute of Electrical Engineers. (1994). Energy Storage for Power Systems. London: Peter 
Peregrinus.  

Institution of Civil Engineers and the Faculty and Institute of Actuaries. (2005). RAMP: Risk 
Analysis and Management for Project. London: Thomas Telford.  
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 1.6 ผู้แต่งคนเดียวกันหรือคณะเดียวกันในปีเดียวกัน ให้พิมพ์ต่อท้ายลําดับของเอกสารอ้างอิง โดย
ภาษาไทยให้เริ่มจาก ก. ส่วนภาษาอังกฤษให้เริ่มจาก a. และเรียงลําดับต่อไปเรื่อยๆ 

อรรถกร เก่งพล. (2553 ก). การตัดสินใจเกณฑ์พหุคูณ เลม่ที่ 1. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ผลิตตําราเรยีน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  

 . (2553 ข). การตัดสนิใจเกณฑ์พหุคูณ เล่มที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ผลิตตําราเรยีน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  

Ruth Karola Westheimer. (2000 a). Grandparenthood. New York: Routledge.  
 . (2000 b). The Art of Arousal: A Celebration of Erotic Art Through out History. (n.p.): 

Madison Books.  

 
 1.7 ผู้แต่งที่เป็นพระมหากษัตริย์ พระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้แต่งที่มีราชทินนาม ฐานันดร
ศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้ใส่ราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ นั้น ไว้ข้างหลังชื่อ โดยหลังชื่อผู้แต่งให้ใส่
เครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จกรมพระเดชาดิศร, 
สมเด็จกรมพระ และภูวเนตรนรินทรฤทธ์ิ, กรมหลวง. (ร.ศ.124). คําฤษฎี. พระนคร: โรงพิมพ์บํารุงนุกูลกิจ.  
 
ชื่อนิติบุคคล, ฐานะของหน่วยงาน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: โรงพิมพ์. 

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. (2550). เขาว่ากันว่าหรือข้อมูลตามทาง. 
กรุงเทพมหานคร: โครงการสง่เสริมอาชพีตามพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร.ี  

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จ. (2540). บทละครเรื่องรามเกียรติ ์พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. 4 เลม่. พิมพค์รั้งที ่9. กรุงเทพมหานคร: กรม
ศิลปากร.  

 
 ส่วนคํานําหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ตําแหน่งทางวิชาการ อาชีพ หรือยศ ไม่ต้องระบุ เช่น 
พล.ต .อ .วสิษฐ์  เดชกุญ ชร ให้ เขียน เป็น วสิษฐ์  เดชกุญ ชร ยกเว้น นามแฝง เช่น  ว.วินิ จฉัยกุล ,  
ดร.สมิท, หลังชื่อผู้แต่งให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) 

ยุทธ ไกยวรรณ์. (2556). การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ว.วชิรเมธี. (2550). ธรรมะตดิปีก. พิมพ์ครัง้ที่ 17. กรุงเทพมหานคร: อมรนิทร์. 

 
 1.8 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง มีแต่ผู้ทําหน้าที่บรรณาธิการ 

มัทนา หาญวนิชย ์และอุษา ทิสยากร. (บรรณาธิการ). (2535). เอดส์: การดูแลรักษา. พิมพ์ครัง้ที่ 2. 
กรุงเทพมหานคร: ดีไซร์.  

ณัฏฐภัทร จนัทวิช. (บรรณาธกิาร). (2549). พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวกับมรดกของแผ่นดิน. 
กรุงเทพมหานคร: สาํนักพพิิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร.  

Kellner, R. (editor). (1998). AnalyticalChemistry: The Approved Text to the FECS Curriculum 
Analytical Chemistry. Weinheim: Wiley.  
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Bradley Phil. (editor). (2000). The Business and Economy Internet Resource Handbook. London: 
Library Association Publishing.  

 
 1.9 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง/ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ 

65 เรื่องน่ารู้ เทคนิคเครื่องกล. (2533). กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
15 ปี ซีไรต์. (2536). กรุงเทพมหานคร: สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย.  
Tokyo Seimitsu Co. Ltd. (n.d.). Operation manual for roundness and cylindrical profile Measuring 

instrument rondcom series (roundness analysis edition). Japan: (n.p.).  
Smith, D. (1989). Welding Skills and Technology. 1st ed. (n.p.).  

 
 1.10 หนังสือแปล 

วิลเลี่ยม สตีเวนสัน. (2539). นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมพิลอ
ดุลยเดช. กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพ์ริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง่.  

คูโดฮาตะ, ชี. (2549). คิระ คิระ งามระยับดั่งดวงดาว. แปลโดย สุดากาญจน์ ปัทมดิลกกรุงเทพมหานคร: 
มติชน.  

Frank Skilbeck. (2554). Royal Activities and International Cooperation (พระเมตตาใต้ฟา้เดียวกัน). 
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เสริมสรา้งเอกลักษณ์ของชาติ.  
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 1.11 หนังสือรายงานการวิจัยหรือรายงานทางเทคนิคที่มีชื่อชุด 
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 1.12 ราชกิจจานุเบกษา 
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ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548. เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง: 20-31.  

 . (วันที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2551). กฎกระทรวง. ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551. เลม่ 125 ตอนพิเศษ 28 ก: 134-136.  
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Dissertation, (Information Technology), Graduate College, King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok.  

 
 2. การสัมภาษณ์ 
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101.5MHz. สัมภาษณ์. 
Chindaprasert, P. (20 August 1999). President, Khon Kaen University. Interview.  

 
 3. บทความที่พิมพ์เผยแพร่  
 3.1 บทความในหนังสือรวบรวมบทความ 

บุนนาค พยคัเดช. (2506). พทุธศาสนากับมรรยาทประจาํวัน. พุทธศาสนาก้าวหน้า. 445-448. รวบรวมและ
จัดพิมพ์โดย ทวน วิริยาภรณ์. ธนบุรี: ป. พศินาคะการพิมพ.์  
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วัฒนา แก้วมณี. (2556). แบบจําลองเซลล์เชื้อเพลิงชนิด PEM อยา่งง่ายสําหรับวิศวกรไฟฟ้า. 
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 4(1), 122-129.  

สม สุจีรา. การทาํสมาธิต้านฟรีแรดิคัล. (1 สิงหาคม 2556). นิตยสารชีวจิต. 15(356), 62-63.  
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 3.5 บทวิจารณ์หนังสือ (Book Reviews)  

ชํานาญ นาคประสม. (มิถนุายน-สิงหาคม 2510). วิจารณ์เรื่อง ลายมือสยาม. โดย สุลักษณ์ ศิวลักษณ์. 
สังคมศาสตร์ปรทิัศน.์ ปีที ่5: 139-141.  
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Hinton, H. C. Pacific Affairs. 49: 114-115.  

 
 3.6 หนังสือรายงานการประชุม เอกสารการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings)  

ณรงค์ โฉมเฉลา. (2542). เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบณัฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21. การประชมุประจาํปี
ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแหง่ประเทศไทยและการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 16. 
กรุงเทพมหานคร: สาํนักพิมพม์หาวิทยาลยัอัสสัมชัญ .  

Fitzroy Felix, R. & Kraft Kornelius. (1991). “Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence 
from West Germany.” In Innovation and Technological Change: An International 
Comparison. Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds. New York: Harvester Wheat 
Sheaf, 152-159.  
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Gross, P. F. & Penny, R. (Eds.). (1993). AIDS in Asia; Meeting the challenge through training 
education and prevention. Proceedings of the International Symposium on AIDS in 
Asia. Sydney: Institute of Health Economics and Technology Assessment.  

 
  3.7  บทความ/เอกสารที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference Papers)  
 1) กรณีรวมจัดพิมพ์เป็นเล่ม มีหัวข้อการประชุมหรือชื่อการประชุม 

วิภา โกยสุโข. (2538). “ระบบห้องสมุดอัตโนมัต.ิ” ใน ห้องสมุดอัตโนมัติ: แนวทางการพฒันา. พิษณุโลก: งาน
ส่งเสริมการผลิตตํารา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร, 20-34.  

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1991). “Amotivational apprch to self: Intergration in Personality.” 
Perspectives on motivation. Lincoln: University of Nebraska Press, 237-288.  

 
 2) กรณีที่รวมจัดพิมพ์เป็นเล่ม ไม่มีหัวข้อการประชุมและมีเฉพาะชื่อการประชุม 

ชัชวรินทร ์ปูชัย. (2553). “Polyacrylonitrile (PAN) nanofilm-coated multiwalled carbon nanotubes 
(MWCNTs) via admicellar polymerization for improvement mechanical strength of 
electrospun MWCNTs/PAN nanofiber paper.” ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมแีละเคมี 
ประยุกต์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 20 (22-23 พฤศจิกายน 2553).  
(ม.ป.ท.), (84).  

สมมารถ ขําเกลี้ยง. (2552). “การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟา้เพื่อประยุกต์ใช้กับการศึกษา
วงจรคลื่นระนาบไมโครเวฟร่วมกับการเรียนการสอนแบบซีเดีย.” ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื วันที่ 10-
11 กนัยายน 2552. กรุงเทพมหานคร: หา้งหุ้นส่วนจาํกัดสหพัฒนไพศาล, (27).  

Edward, P., Pacharaprakiti, C. & Yomjinda, M. (1990). “Direct and indirect reuse of septage for 
culture of Nite Tilapia Oreochromis Niloticus.” In Proceedings of the Second Asian 
fisheries Forum. Manila: The Asian Fisheries Society, (165-168).  

 
 3) กรณีเป็นเอกสารเสนอในการประชุม/สัมมนาที่ไม่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่ม 

บัญชร แก้วส่อง. (2540). บทบาทและแนวทางส่งเสริมองคก์รท้องถิ่นในการจัดการป่าอยา่งยั่งยนื. เอกสาร
ประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องเขตกันชน: ยุทธวิธีสู่การจัดการป่าอยา่งยั่งยืน. 
กรุงเทพมหานคร สมาคมอนุรกัษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม.  

Lanktree, C. and Briere, J. (1991). Early data on the trauma symptom checklist for children. 
Paper presented at the Meeting of the American Professional Society on the Abuse of 
Children, San Diego, CA., January.  

 
 4. บทความที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 
  4.1 บทความวารสารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตมีฉบับที่เป็นสิ่งพิมพ์ (Printed Version)  
 
ชื่อ-สกุลผู้เขียน. (พ.ศ., เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อเว็บไซต์หรือสิ่งพิมพ์ออนไลน์. สืบค้นจาก URL:....... 
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URL: http://www. konthairakkan.com/2009-08-24-20-13-10/2009-09-02-04-41-06.html 

Ozben, T., Nacitarhan, S. & Tuncer, N. (1995). Plasma and urine salic acid in non-insulin 
dependent Diabetes mellitus. Ann Clin Biochem. Available from URL: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7632035 

 
 4.2 บทความวารสารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตไม่มีฉบับที่เป็นสิ่งพิมพ์ 

กนกพร เนยีมศรี. (2555). การใช้งานคาํนวณด้วย Microsoft Excel (ตอนที ่6). KM Lite. สืบคน้จาก URL: 
http://opac.tistr.or.th/Multimedia /KM/KMLITE/2012-v5i2/2012-v5i2_09_OfficeTips.pdf 

เดิมพันครั้งใหม ่SHISEIDO MEN ตลาดนี้ เราจอง. (2547). Positioning Magazine. สืบค้นจาก URL: 
http://www.positioningmag.com/ Magazine/Details.aspx?id=27382  

Henkel, J. (1999). Attacking AIDS with a Cocktail therapy. FDA Cons Mag. Available from 
URL: http://www.fda.gov/fdav/features/1999/499_aids.html  

 
 4.3 บทความหนังสือพิมพ์เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 

เพ็ญพิชญา เตยีว. (24 กรกฎาคม 2545). [วารสารออนไลน์]. มีนาํใช้ในสวนทั้งปีด้วยวิธีระบบฉีดฝอย. สืบค้น
จาก URL: http://tr-online.phalcon.ni11.pw/content/ 

ไทยรัฐ . สืบค้นจาก http://www.avantgothai.com/mazingo/news /thairath/agricult/agr1.html  

 
 4.4 บทคัดย่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 

สุธิดา ชัยชมชื่น. (2553). การพัฒนาระบบปรับกิจกรรมการเรียนแบบออนไลน์บนพื้นฐานกระบวนการจัดการ
ความรู้ส าหรับหลักสูตรผลิตครูช่างอุตสาหกรรม. วิทยานพินธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศ์ึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ. สืบค้นจาก URL: http://thailis.or.th/tdc/search_result.php  

 
 4.5 เอกสารประกอบการสอนเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 

สุจิตรา สว่างโรจน์. (2551). ประโยคในภาษาไทย. (บทเรยีนวิชาภาษาไทย). สืบค้นจาก URL: 
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magazine.com/gary-swart--2/7117-the-future-of-work-in-the-digital-age--4 
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