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This research is the study and development of Information Systems
Management for Dissertation/thesis of Srinakarintarawirot Graduate University. Objective
for managing work and dissertation writing, using material developed in the web-based
application(Web Application) to evaluate the efficiency and effectiveness and to assess
user satisfaction with information systems for the management of the dissertation and
thesis on the development of the principle of development of the SDLC (System
Development Life Cycle) is used to develop the system. And requirements gathering
analysis of existing systems to new systems for use in the management of information
and writing dissertations. This system is divided into 3 groups are user groups, including
faculty, staff and students. The results of the study found newly developed information
system effective levelby evaluating the performance of expert systems remained strong
with an average of 4.10 and 0.59 of standard deviation. The satisfaction of the samples
using the system remained good. The average was 4.43 and the standard deviation of
0.51. The system developed can be applied to practical and responsive to the needs of
users.
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เว้น 1 บรรทัด

ขอบเขตของการวิจัย (ใช้ style iThesis_index.2)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย (ใช้ style iThesis_index.3)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.80)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (ใช้ style iThesis_index.3)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.80)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ตัวแปรที่ศึกษา (ใช้ style iThesis_index.3)
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ (ใช้ style iThesis_Normal 0.80)
1.1 ………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 1.03)
1.1.1…………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 1.26)
1.1.2 ………………………………………………………………………..
1.2 …………………………………………………………………………........
1.2.1 …………………………………………………………………………
1.2.2 …………………………………………………………………………
2. ตัวแปรตาม ได้แก่…………………………………………………………………..

3
นิยามศัพท์เฉพาะ (ใช้ style iThesis_index.2)
ศัพท์ที่ 1 หมายถึง………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
ศัพท์ที่ 2 หมายถึง………………………………………………………………………..
(ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
………………………………………………………………………………………………………
ศัพท์ที่ 3 หมายถึง………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
เว้น 1 บรรทัด

กรอบแนวคิดในงานวิจัย (ใช้ style iThesis_index.2)
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
เว้น 1 บรรทัด

สมมุติฐานในการวิจัย (ใช้ style iThesis_index.2)
1……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
……………………………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

ไม่โชว์เลขหน้
4 า

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เว้น 1 บรรทัด

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นาเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี้ (ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
1. หัวข้อใหญ่ที่ 1
2. หัวข้อใหญ่ที่ 2 (ใช้ style iThesis_Normal 0.80)
3. หัวข้อใหญ่ที่ 3
4. หัวข้อใหญ่ที่ 4
เว้น 1 บรรทัด

หัวข้อใหญ่ที่ 1 (ใช้ style iThesis_index.2)
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
………………………………………………………………………………………………………
หัวข้อรอง 1.1 (ใช้ style iThesis_index.3)
..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(ใช้ style iThesis_Normal 0.80)
..............................................................................................................................................
ข้อย่อย 1.1.1…………………………………........................................................
(ใช้ style iThesis_Normal 0.80)
..............................................................................................................................................
ข้อย่อย 1.1.1.1 ………………………………………………………………......
(ใช้ style iThesis_Normal 1.03)
..............................................................................................................................................
ข้อย่อย 1.1.1.2 ………………………………………………………………......
..............................................................................................................................................
ข้อย่อย 1.1.2…………………………………........................................................
..............................................................................................................................................
ข้อย่อย 1.1.2.1 ………………………………………………………………......
..............................................................................................................................................
ระหว่างหัวข้อ เว้น 1 บรรทัด

ไม่โชว์เลขหน้
5 า

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
เว้น 1 บรรทัด

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้ (ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
1. การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(ใช้ style iThesis_Normal 0.80)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
เว้น 1 บรรทัด

การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (ใช้ style iThesis_index.2)
ประชากร (ใช้ style iThesis_index.3)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.80)
……………………………………………………………………………………………………....
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (ใช้ style iThesis_index.3)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.80)
……………………………………………………………………………………………………....
เว้น 1 บรรทัด

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(ใช้ style iThesis_index.2)
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
………………………………………………………………………………………………………
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือขั้นที่ 1 (ใช้ style iThesis_index.3)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.80)
……………………………………………………………………………………………………....
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือชิ้นที่ 1 (ใช้ style iThesis_index.3)
……………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.80)
………………………………………………………………………………………………………

6
การเก็บรวบรวมข้อมูล (ใช้ style iThesis_index.2)
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
………………………………………………………………………………………………………
เว้น 1 บรรทัด

การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (ใช้ style iThesis_index.2)
1……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
5.1……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5.2……………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.80)
………………………………………………………………………………………………………
5.3……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ไม่โชว์เลขหน้
7 า

บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
เว้น 1 บรรทัด

การวิ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การงาน
ปริญญานิพนธ์/ สารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
วิจัยโดยการศึกษาตามขบวนการและขั้นตอนต่างๆ จนกระทั่งประเมินประสิทธิภาพของระบบที่
สร้างขึ้นและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ได้ดังนี้ (ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
1 ผลลัพธ์ของการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ
2 ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบ
3 ผลลัพธ์ของการประเมินประสิทธิภาพของระบบของผู้เชี่ยวชาญ
4 ผลลัพธ์ของการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ใช้ style iThesis_Normal 0.80)
เว้น 1 บรรทัด

ผลลัพธ์ของการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ
(ใช้ style iThesis_index.2)
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
เว้น 1 บรรทัด

ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบ (ใช้ style iThesis_index.2)
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
เว้น 1 บรรทัด

ผลลัพธ์ของการประเมินประสิทธิภาพของระบบของผู้เชี่ยวชาญ (ใช้ style iThesis_index.2)
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

8
ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง (ในกรณีที่จบใน 1 หน้า)
เว้น 1 บรรทัด

ตาราง 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ใช้ style Table Caption)
ขนาดของเส้นคู่ให้ใช้ ¾ pt
เว้น 1 บรรทัด

ประเภท
ปริญญานิพนธ์ 48 น.ก.
ปริญญานิพนธ์ 36 น.ก.
ปริญญานิพนธ์ 12 น.ก.
สารนิพนธ์ 6 น.ก.

2558-2561
5678
7890
4567
1234

ขนาดของเส้นคู่ให้ใช้ ¾ pt

เว้น 1 บรรทัด

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ. (2559, มิถุนายน). สรุปประเภทการทาวิจัยในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วารสารงานวิจัย. 9(1): 1. (ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
เว้น 1 บรรทัด

ตาราง 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพในส่วนของกระบวนการการทางาน (ใช้ style Table Caption)
เว้น 1 บรรทัด

ลาดับ

กระบวนการทางาน (Process)

1
2
3
4
5

กระบวนการเข้าระบบเป็นลาดับขั้นตอนที่เข้าใจง่าย
การบันทึกข้อมูลลงบนฐานข้อมูลมีความรวดเร็ว
การสืบค้นหรือค้นหาข้อมูลรวดเร็วและถูกต้อง
ความยืดหยุ่นในการเพิ่มลดข้อมูลได้ในภายหลัง
ระบบฐานข้อมูลมีการป้องกันความปลอดภัยจากผู้ที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
การมีระบบ Login เพื่อตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ
การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ
เฉลี่ยรวม

6
7

X

S.D.

4.66
4.33
4.00
4.00
3.66

0.57
0.57
1.00
1.00
0.57

ระดับ
ประสิทธิภาพ
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี

4.33
4.33
4.18

0.57
0.57
0.69

ดี
ดี
ดี

9
ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง (ในกรณีทไี่ ม่จบใน 1 หน้า)
เว้น 1 บรรทัด

ตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบด้านประสิทธิภาพของระบบ (ใช้ style Table Caption)
เว้น 1 บรรทัด

ลำดับ

ประสิทธิภำพของระบบ

1

ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
คณาจารย์ประจาบัณฑิต
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
นิสิต
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
ของกรรมการควบคุมและกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
การดาเนินการทาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการผลลัพธ์
ในรูปแบบรายงานต่างๆ
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการการ
สืบค้น
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการการ
นาเข้าข้อมูล
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ความสามารถของระบบในด้านการลบข้อมูล
ความสามารถของระบบในด้านการประมวลผลของ
โปรแกรม
ความสามารถของระบบในด้านการป้องกัน
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

X

S.D.

4.56

0.50

ระดับ
ประสิทธิภำพ
ดีมาก

4.36

0.55

ดี

4.30

0.46

ดี

4.43

0.62

ดี

4.33

0.54

ดี

4.33

0.54

ดี

4.50

0.57

ดีมาก

4.33

0.54

ดี

4.56

0.50

ดีมาก

4.63
4.63

0.49
0.55

ดีมาก
ดีมาก

4.36

0.55

ดี

10
ตัวอย่างการพิมพ์ตารางต่อ (ในกรณีทไี่ ม่จบใน 1 หน้า)
ตาราง 3 (ต่อ) (ใช้ style Table Caption)
ลำดับ
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22

ประสิทธิภำพของระบบ
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
คณาจารย์ประจาบัณฑิต
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
นิสิต
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
ของกรรมการควบคุมและกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
การดาเนินการทาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
คณาจารย์ประจาบัณฑิต
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
นิสิต
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
ของกรรมการควบคุมและกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
การดาเนินการทาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

X

S.D.

4.56

0.50

ระดับ
ประสิทธิภำพ
ดีมาก

4.36

0.55

ดี

4.30

0.46

ดี

4.43

0.62

ดี

4.33

0.54

ดี

4.56

0.50

ดีมาก

4.36

0.55

ดี

4.30

0.46

ดี

4.43

0.62

ดี

4.33

0.54

ดี
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ตัวอย่างการพิมพ์ภาพประกอบ

เว้น 1 บรรทัด

ภาพประกอบ 1 แสดงโครงสร้างแบบ service-oriented architecture (SOA) (ใช้ style Figure Caption)
เว้น 1 บรรทัด

ที่มา: William Wiersma. (1995). Research Methods in Education: An Introduction
p. 285.
เว้น 1 บรรทัด

(ใช้ style iThesis_Normal 0.57)

เว้น 1 บรรทัด

ภาพประกอบ 2 สถาปัตยกรรม .NET Framework

(ใช้ style Figure Caption)

ไม่โชว์เลขหน้
12 า

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
เว้น 1 บรรทัด

ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธ์ /
สารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยได้ทาการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบ โดยการประเมิ น ผลการวิ จั ย จาก ผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ ใ ช้ ร ะบบ เพื่ อ วิ เคาระห์ ห า
ประสิทธิภาพของระบบ หลังจากได้ผลการดาเนินงานแล้ว สามารถสรุปผลการดาเนินงาน โดยแบ่ง
หัวข้อในการสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ (ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
1 สรุปผลการวิจัย
2 อภิปรายผลการวิจัย (ใช้ style iThesis_Normal 0.80)
3 ข้อเสนอแนะ
เว้น 1 บรรทัด

สรุปผลการวิจัย (ใช้ style iThesis_index.2)
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
เว้น 1 บรรทัด

อภิปรายผลการวิจัย (ใช้ style iThesis_index.2)
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
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ข้อเสนอแนะ (ใช้ style iThesis_index.2)
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ใช้ style iThesis_Normal 0.57)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
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ตารางการตั้งค่า Style ในระบบ iThesis
iThesis Style
Name

Font

Font style Size

iThesis_index.1

Cordia New

Bold

18

Alignment
Centered

Indentation
-

iThesis_index.2

Cordia New

Bold

16

Left

-

iThesis_index.3
iThesis_Normal 0.57
iThesis_Normal 0.80
iThesis_Normal 1.03
iThesis_Normal 1.26
Table Caption
Figure Caption

Cordia New
Cordia New
Cordia New
Cordia New
Cordia New
Cordia New
Cordia New

Bold
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular

16
16
16
16
16
16
16

Thai Distributed
Thai Distributed
Thai Distributed
Thai Distributed
Thai Distributed
Left
Centered

First line 0.57
First line 0.57
First line 0.80
First line 1.03
First line 1.26
-

*** การเลือกใช้ Font สามารถเลือก Font ได้ 4 รูปแบบ ดังนี้ ***

Angsana New, Times New Roman, TH Sarabun New. Cordia New

*หมายเหตุ นิสิตสามารถศึกษาวิธีการใช้งาน style และการ Create caption จากลิงค์ต่อไปนี้

https://ithesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/vdo-how-to-use-style vdo การ ใช้ใช้ iThesis style
https://ithesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/vdo-create-caption-of-table vdo การ CreateTable
https://ithesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/vdo-create-caption-of-figure vdo การ Create Figure

ใช้สาหรับ
(บทที1่ บทนา)
หัวข้อใหญ่
ที่มาและ
ความสาคัญ,
วัตถุประสงค์
หัวข้อรอง
เนื้อหา ย่อหน้าที่ 1
เนื้อหา ย่อหน้าที่ 2
เนื้อหา ย่อหน้าที่ 3
เนื้อหา ย่อหน้าที่ 4

ชื่อตาราง
ชื่อภาพประกอบ

บรรณานุ กรม

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

(ใช้ style iThesis_index.1)

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ชัยรัตน์ รอดเคราะห์
21 มีนาคม 2522
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2554
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การพิมพ์อา้ งอิงในเนือ้ หาและบรรณานุกรมให้ใช้ โปรแกรม EndNote
และเลือกใช้ Styles .ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับงานวิจัย
เช่น Styles APA Vancouver Numbered Chicaco เป็นต้น
ตัวอย่างรายการอ้างอิงทีจ่ ะแทรกในเนือ้ หา และจัดทารายการบรรณานุกรมไปพร้อมกัน
ด้านท้ายของเอกสารดังรูป
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ตัวอย่างรูปแบบการแก้ไข ลงรายการบรรณานุกรมในโปรแกรม EndNote
การพิมพ์ข้อมูล
ผู้แต่ง
- ปภาดา, น้อยคายาง
- หากมีมากกว่า 1 คน ให้พิมพ์บรรทัดละชื่อ
- หากมีมากกว่า 3 คน ให้พิมพ์แค่ 4 ชื่อเท่านั้น
- กรณีผู้แต่งเป็นหน่วยงานที่มีทั้งหน่วยงานเล็กและหน่วยงานใหญ่ ให้พิมพ์หน่วยงานเล็ก
คั่นด้วย เครื่องหมาย“,” แล้วตามด้วยหน่วยงานใหญ่
2. ท้ายข้อมูลต้องไม่มีเครื่องหมายใดๆ หรือเว้นวรรค

โครงสร้างข้อมูลบรรณานุกรมสาหรับทรัพยากรแต่ละประเภท
> Book (หนังสือทั่วไป)
Author (ชื่อผูแ้ ต่ง)
Year (ปีพิมพ์)
Title (ชื่อหนังสือ)
Place Published (สถานที่พิมพ์)
Publisher (สานักพิมพ์)
Edition (ครั้งที่พิมพ์)

=
=
=
=
=
=

อรชร, คิดดี
2552
การแต่งสวน
กรุงเทพฯ
อัมรินทร
พิมพ์ครั้งที่ 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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> Book Section (หนังสือรวมบทความหรือรวมเรื่อง)
Author (ชื่อผูแ้ ต่ง)
= อรชร,
คิดดี Year (ปีพิมพ์)
= 2552
Title (ชื่อบทความ/ชื่อเรื่อง)
= รามเกียรติ์
Book Title (ชื่อหนังสือ)
= สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน
Editor (ชื่อบรรณาธิการ)
= สมชาย, ใจกล้า
Volume (เล่มที่อ้าง)
= 7
Page (หน้าที่อ้าง)
= 9-15
Edition (ครั้งที่พิมพ์)
= พิมพพ์ครั้งที่ 3
Place Published (สถานที่พิมพ์)
= กรุงเทพฯ
Publisher (สานักพิมพ์)
= อัมรินทร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Journal Article (บทความวารสาร)
Author (ชื่อผูแ้ ต่ง)
Year ปี, วัน เดือน (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
Title (ชื่อบทความ)
Journal (ชื่อวารสาร)
Volume (ปีท่)ี
Issue (ฉบับที่)
Pages (เลขหน้า)

= ปรีชา, จารณ
= 2552, 29 มีนาคม ปี, เดือน วัน
= 2016, August 29
= วัยรุ่นไทยกับการใช้อินเทอร์เน็ต
= โดมทัศน์
= 5
= 2
= 45-32

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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> Electronic Article (บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์)
Author (ชื่อผูแ้ ต่ง)
= ปรีชา, จารณ
Year ปี, วัน เดือน (ภาษาไทย)
= 2552, 29 มีนาคม
ปี, เดือน วัน(ภาษาอังกฤษ)
= 2016, August 29
Title (ชื่อบทความ)
= วัยรุน่ ไทยกับการใช้อินเทอร์เน็ต
Journal (ชื่อวารสาร)
= โดมทัศน์
Volume (ปีท่)ี
= 5
Issue (ฉบับที่)
= 2
Pages (เลขหน้า
= 45-32
Date Accessed
= วันเดือนปี ที่สืบค้น
(หากเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เดือน วัน, ปี) เช่น 29 มีนาคม 2552 หรือ March 29, 2009
URL
= ที่อยู่ของข้อมูลบนเว็บไซต์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Thesis (ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์)
Author (ชื่อผูแ้ ต่ง)
= พรพรรณ, ลีลาวดี
Year (ปีพิมพ์)
= 2552
Title (ชื่อเรื่อง)
= พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น
Place Published (สถานที่พิมพ์)
= กรุงเทพฯ
University (มหาวิทยาลัย)
= บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Thesis Type (ชื่อปริญญาบัตร วิชาเอก) = ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
Research Notes
= ถ่ายเอกสาร หรือ อัดสาเนา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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> Web page (ข้อมูลจากเว็บไซต์) และหนังสือ/ปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
Access Date
= วันเดือนปี ที่สืบค้น (หากเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เดือน วัน, ปี)
เช่น 29 มีนาคม 2552 หรือ March 29, 2009
URL
= ที่อยูข่ องวัสดุบนเว็บไซต์ เช่น http://lib.swu.ac.th/news/san71.pdf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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