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สถาบนัยุทธศาสตรท์างปัญญาและวจิยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดจ้ดัท าวารสารมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ 
องคค์วามรู ้ทางดา้นวชิาการ โดยรบับทความวจิยัจากผูน้ิพนธท์ุกหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  
และบทความวจิยัตอ้งมาจากนิพนธต์น้ฉบบัในสาขาวชิาต่าง ๆ ดงันี้ 

 วทิยาศาสตร ์  เกษตรศาสตร ์
 เทคโนโลย ี  แพทยศาสตร ์
 วศิวกรรมศาสตร ์  วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
 สหวทิยาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

นิพนธ์ต้นฉบับที่เป็นบทความวิจัย  ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน า วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
วธิดี าเนินการวจิยั ผลการวจิยั สรุปและอภปิรายผล กติตกิรรมประกาศ (ถา้ม)ี และเอกสารอา้งองิ  

หมายเหตุ: บทความวิจยัต้องมีบทคดัย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในกรณีทีจ่ดัพิมพ์เนื้อหา
บทความเป็นภาษาอื่น เช่น ภาษาญีปุ่่ น ภาษาเกาหล ีภาษาจนี ตอ้งมบีทคดัย่อภาษาองักฤษและภาษาอื่นด้วย 

ทัง้นี้บทความวิจัยต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ไม่ซ ้าซ้อน ไม่มีการลอกเลียน 
หรอืแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างองิ ไม่อยู่ระหว่างการประเมนิคุณภาพทัง้ในรูปแบบของวารสาร (Journals)  
หรอืบทความทีน่ าเสนอในงานการประชุมวชิาการ (Proceedings) ปฏบิตัิตามจรยิธรรมการเผยแพร่ผลงานวจิยั  
และบทบาทหน้าที่ของผู้นิพนธ์ รวมถึงได้รบัความเหน็ชอบจากผู้นิพนธ์ร่วมทุกท่านในการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบทความมีผลการประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  
จ านวน 2 ใน 3 ท่าน และผู้นิพนธ์ได้แก้ไขตามขอ้เสนอแนะครบถ้วน จะได้รบัการอนุมตัิให้เผยแพร่ในวารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ตามล าดับ ทัง้นี้ก าหนดการเผยแพร ่
ของวารสาร ก าหนดปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่  1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่  2 กรกฎาคม-ธันวาคม)  
สามารถดาวน์โหลดไฟลบ์ทความวจิยัไดท้างเวบ็ไซต์ http://research.swu.ac.th/journal/sc หากท่านพบขอ้สงสยั
ประการใดโปรดติดต่อสอบถามรายละเอยีดได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, 11094, 11097 
หรอืทางอเีมล swujournal@gmail.com  
 

การเตรียมต้นฉบบับทความ 
1. พมิพบ์ทความตามขอ้ก าหนดการจดัพมิพบ์ทความวจิยั โดยพมิพบ์นกระดาษ ขนาด เอ 4 หน้าเดยีว 
2. สง่บทความวจิยั จ านวน 4 ชุด ดงันี้ 

2.1 บทความวิจยั ชุดที่ 1 พิมพ์ชื่อผู้นิพนธ์ และสถานที่ท างาน/หรือสถานที่ศึกษา (ทัง้ภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ) และบนัทึกไฟล์ ทัง้ word และ pdf ลงแผ่น CD/DVD (พร้อมกบัไฟล์ใบน าส่งบทความวจิยั  
ขอ้ 3) 

2.2 บทความวิจัย ชุดที่ 2-4 ไม่ต้องพิมพ์ชื่อผู้นิพนธ์ และสถานที่ท างาน/หรือสถานที่ศึกษา  
และกติตกิรรมประกาศ (ถา้ม)ี 

3. ส่งใบน าส่งบทความวจิยัเพื่อขอรบัการพจิารณาและประเมนิคุณภาพบทความวจิยั และบนัทกึไฟล์  
ทัง้ word และ pdf ลงแผ่น CD/DVD 

4. สามารถดาวน์โหลดไฟล์ค าแนะน าส าหรบัผู้นิพนธ์บทความวิจยั รปูแบบการพิมพบ์ทความวิจยั  
และใบน าส่งบทความวิจยั ไดท้างเวบ็ไซต ์http://research.swu.ac.th/journal/sc  

 
 

ค าแนะน าส าหรบัผู้นิพนธ์บทความวิจยั 
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5. การจดัสง่บทความวจิยัเพื่อขอรบัการพจิารณาและประเมนิคุณภาพบทความวจิยั  
5.1 กรณีจดัสง่เป็นเอกสาร ใหด้ าเนินการรวบรวมเอกสารและไฟลท์ีเ่กีย่วขอ้ง ตามขอ้ที ่2 และ ขอ้ที ่3  

โดยจดัส่งไปที่ สถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ชัน้ 20 อาคารนวตักรรม
ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศร ีเลขที ่114 สขุมุวทิ 23 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

5.2 กรณีจดัสง่ทางอเีมล ใหด้ าเนินการรวบรวมไฟลท์ีเ่กีย่วขอ้ง ตามขอ้ที ่2 และ ขอ้ที ่3 โดยจดัสง่ไปที ่
อเีมล swujournal@gmail.com  
 

ข้อก าหนดการจดัพิมพบ์ทความวิจยั 
พมิพ์บทความด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows ตามขอ้ก าหนดการจดัพมิพ์บทความวิจยั

เพื่อใหม้รีปูแบบการพมิพเ์ป็นมาตรฐานเดยีวกนั ดงันี้ 
              1) การจดัเค้าโครงหน้ากระดาษ ตัง้ระยะขอบในแต่ละหน้า ก าหนดจากขอบบน 1.25 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 
นิ้ว ขอบซา้ย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว และพมิพเ์น้ือหาบทความ จดั 1 คอลมัน์ จ านวนไม่เกนิ 12 หน้า 
              2) ตวัอกัษร ก าหนดใหใ้ชแ้บบ บราววลัเลยี นิว (Browallia New) เหมอืนกนัตลอดทัง้บทความ 
              3) การเรียงล าดบั หวัข้อของบทความ ลกัษณะและขนาดตวัอกัษร ก าหนด ดงันี้ 
                  (1) ช่ือบทความ (Title) มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 - ชื่อบทความภาษาไทย ก าหนดชดิซา้ย (ตวัหนา, ขนาด 17 Point) 
 - ชื่อบทความภาษาองักฤษ (ใชต้วัพมิพใ์หญ่ทัง้หมด) ก าหนดชดิซา้ย (ตวัหนา, ขนาด 17 Point) 

                  (2) ช่ือผูนิ้พนธ ์(Author) และช่ือหน่วยงาน 
  - ชื่อผูน้ิพนธล์ าดบัที ่1 มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ก าหนดชดิซา้ย (ตวัหนา, ขนาด 14 Point)  

และชื่อผูน้ิพนธล์ าดบัถดัไป (ถา้ม)ี ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ตวัธรรมดา, ขนาด 14 Point) 
  - ชื่อหน่วยงานของผู้นิพนธ์ทุกล าดับ มีทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก าหนดชิดซ้าย  

(ตวัธรรมดา, ขนาด 14 Point) 
  - *Corresponding author, e-mail ก าหนดชดิซา้ย (ตวัหนา, ขนาด 14 Point) 

                  (3) บทคดัย่อ (Abstract) 
  - หวัขอ้บทคดัย่อ และ Abstract ก าหนดกึง่กลางหน้ากระดาษ (ตวัหนา, ขนาด 16 Point) 
  - เน้ือความของบทคัดย่อภาษาไทยและบทคดัย่อภาษาองักฤษ (Abstract) บรรทดัแรกจดัย่อหน้า  

โดยเวน้ระยะจากขอบซา้ย 0.5 นิ้ว (ตวัธรรมดา, ขนาด 14 Point) และบรรทดัถดัไปก าหนดชดิซา้ย ความยาวประมาณ  
15-20 บรรทดั 
              (4) ค าส าคญั (Keyword) 

                    - มีทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเลือกใช้ค าที่เกี่ยวข้องกบับทความ ประมาณ 3-5 ค า 
(ตัวธรรมดา , ขนาด 14 Point) และพิมพ์เรียงล าดับค าส าคัญ (ภาษาไทย) กับ Keyword (ภาษาอังกฤษ)  
ทีม่คีวามหมายเดยีวกนั 
                  (5) การพิมพห์วัข้อหลกัและหวัข้อรอง 

 - หัวข้อหลัก ประกอบด้วย บทน า (Introduction) วตัถปุระสงค์ของการวิจยั (Objectives) 
วิธีด าเนินการวิจยั (Methods) ผลการวิจยั (Results) สรปุและอภิปรายผล (Conclusions and Discussion)
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง (References) ก าหนดชิดซ้าย (ตัวหนา,  
ขนาด 16 Point) 

 - หวัขอ้รอง (ถา้ม)ี จดัย่อหน้าเวน้ระยะจากขอบซา้ย 0.5 นิ้ว (ตวัหนา, ขนาด 14 Point) 
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เนื้อความของหัวข้อหลักและหัวข้อรอง บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว 
(ตวัธรรมดา, ขนาด 14 Point) และบรรทดัถดัไปก าหนดชดิซา้ย  
                  (6) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (ถ้ามี) กล่าวถึงเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุน 
การวจิยัเท่านัน้ ก าหนดชดิซา้ย (ตวัหนา, ขนาด 16 Point) 
                  (7) ค าศพัท ์ใชศ้พัทบ์ญัญตัวิชิาการของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
                  (8) ภาพและตารางประกอบ กรณีมภีาพหรอืตารางประกอบ ก าหนดการจดัพมิพ ์ดงันี้  

 - ภาพประกอบและตารางประกอบทัง้หมดทีน่ ามาอา้งตอ้งไม่ละเมดิลขิสทิธิผ์ลงานของผูอ้ื่น 
 - ภาพประกอบจดักึง่กลางของหน้ากระดาษ และไม่ตอ้งมเีสน้กรอบภาพ 
 - ชื่อภาพประกอบจดัอยู่ใต้ภาพ ใช้ค าว่า ภาพท่ี ต่อด้วยหมายเลขภาพและข้อความบรรยายภาพ  

ก าหนดกึง่กลางของหน้ากระดาษ (ตวัธรรมดา, ขนาด 14 Point) 
 - ตารางประกอบจดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ โดยเสน้คัน่บนสดุและเสน้คัน่ล่างสดุของตารางเป็นเสน้คู่ 
 - ชื่อตารางประกอบ จดัอยู่เหนือเส้นคัน่บนสุดของตาราง ใช้ค าว่า ตารางท่ี ต่อด้วยหมายเลข

ตารางและขอ้ความบรรยายตาราง ก าหนดชดิขอบซา้ยของหน้ากระดาษ (ตวัธรรมดา, ขนาด 14 Point) 
          - บอกแหล่งที่มาของภาพประกอบ และตารางประกอบที่น ามาอ้าง โดยพิมพ์ห่างจากชื่อภาพ 

หรอืเสน้คัน่ใต้ตาราง ก าหนดเว้นระยะห่าง 1 บรรทดั บรรทดัแรกจดัย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว  
(ตวัธรรมดา, ขนาด 14 Point) และบรรทดัถดัไปก าหนดชดิซา้ย 
 

              ตวัอย่าง ภาพประกอบทีน่ ามาอา้งและการบอกแหล่งทีม่าของภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี 1 โครงร่างของตูเ้ยน็ดว้ยเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ 
 

ทีม่า: Min, G., and Rowe, D.M. (2006). Experimental Evaluation of Prototype Thermoelectric 
Domestic Refrigerators. Applied Energy. 83, 133-152. 
 

หมายเหต:ุ กรณีมภีาพประกอบ ผูน้ิพนธต์อ้งปฏบิตัดิงันี้ 
1. ความละเอยีดของภาพประกอบตอ้งไม่ต ่ากว่า 300 ppi (pixels/inch) และขนาดของตวัอกัษรทีป่รากฏ 

อยู่บนภาพประกอบตอ้งไม่ต ่ากว่า 12 Point 
2. สกุลของไฟล์ภาพประกอบที่อนุญาตให้ใช้ เช่น .JPG, .JPEG, .BMP, .TIFF และบันทึกไฟล์ภาพ 

ลงแผ่น CD/DVD (สง่พรอ้มกบัไฟลบ์ทความวจิยั ชุดที ่1) 
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             ตวัอย่าง ตารางประกอบทีน่ ามาอา้ง และการบอกแหล่งทีม่าของตาราง 
 
ตารางท่ี 1 สมบตักิารกนัแดดของอุปกรณ์ในหอ้งสมุด 

รปูแบบอปุกรณ์กนัแดด 
ค่า Transmitted 

Radiation Impact 
หมายเหต ุ

1. อุปกรณ์กนัแดดตดิตัง้ภายในอาคาร: มลูีส่เีงนิ  0.45 ตดิตัง้เรยีบรอ้ยแลว้ 

2. อุปกรณ์กนัแดดตดิตัง้ภายนอกอาคาร: แบบเกลด็ 0.15 ด าเนินการตดิตัง้ในงานวจิยั 

 
            ทีม่า: Olgyay Victor. (1992). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism. 
New York: Van Nostrand Reinhold. pp. 61-81. 
 

   4) การพิมพก์ารอ้างอิงแทรกในเน้ือหาของบทความ 
               (1) ใช้การอ้างอิงแบบล าดับหมายเลข โดยระบุอยู่ท้ายข้อความหรือชื่อบุคคลที่น ามาอ้างอิง  
เริม่จากหมายเลข 1, 2, 3 .......... ไปตามล าดบัการอา้งองิก่อน-หลงั และจดัล าดบัหมายเลขอา้งองิอยู่ในวงเลบ็ใหญ่ 
เช่น ค่า OTTV ไม่เกิน 50 วัตต์ต่อตารางเมตร [1] ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลงังาน พ.ศ. 2535 [2] 
               (2) เมื่อมกีารอา้งองิซ ้าจะตอ้งใชล้ าดบัหมายเลขเดมิในการอา้งองิทุกครัง้ 
               (3) การอ้างอิงแทรกในตารางประกอบหรือข้อความบรรยายชื่อตาราง หรือข้อความบรรยาย 

ชื่อภาพประกอบตอ้งใชล้ าดบัหมายเลขสอดคลอ้งกบัล าดบัหมายเลขทีไ่ดอ้า้งองิมาก่อนแลว้ในเนื้อหาของบทความ 
               (4) การอ้างองิมากกว่า 1 รายการ ถ้าอ้างองิต่อเนื่องกนัให้ใช้เครื่องหมายยตัิภงัค์ (Hyphen หรอื -)  
เชื่อมระหว่างรายการแรกถงึรายการสุดทา้ยที่อา้งองิ เช่น [1-5], [7-12] ถ้าการอา้งองิมลี าดบัไม่ต่อเนื่องกนัใหใ้ช้
เครื่องหมายจุลภาค (Comma หรอื ,) คัน่ระหว่างรายการแรกกบัรายการถดัไป เช่น [5, 7], [4, 10, 12]  

   5) การพิมพเ์อกสารอ้างอิงท้ายบทความ 

                 (1) ใชร้ปูแบบการอา้งองิแบบ APA (American Psychological Association) 
                 (2) การอา้งองิทุกล าดบัทีป่รากฏอยู่ทา้ยบทความ ต้องอา้งองิเป็นภาษาองักฤษ หรอื Translate การอา้งองิ
จากภาษาไทย เป็นภาษาองักฤษ 
               (3) เอกสารอ้างอิงทุกล าดบัที่ปรากฏอยู่ท้ายบทความต้องมีการอ้างอิง หรือกล่าวถึงอยู่ในเนื้อหา 
ของบทความ 
               (4) พมิพ์เรยีงล าดบัเอกสารอ้างองิก่อน-หลงั ตามล าดบัหมายเลขที่ได้อ้างองิแทรกอยู่ หรอืกล่าวถงึ 
ในเนื้อหาของบทความโดยไม่ต้องแยกประเภทของเอกสารอ้างอิง ก าหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ  
(ตวัธรรมดา, ขนาด 14 Point) 
                (5) หากรายละเอยีดของเอกสารอา้งองิมคีวามยาวมากกว่าหนึ่งบรรทดัใหพ้มิพ์ต่อบรรทดัถดัไปทีย่่อหน้า
แรกก าหนดเวน้ระยะจากขอบซา้ยของหน้ากระดาษ 7 ช่วงตวัอกัษร (เริม่พมิพช์่วงตวัอกัษรที ่8) 
               (6) การพมิพเ์อกสารอา้งองิทา้ยบทความจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของเอกสารทีน่ ามาอา้งองิ ดงันี้ 
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1. อ้างอิงจากหนังสือ 
ล าดบั/ชื่อ-สกุลผูแ้ต่ง./(ปีทีพ่มิพ)์./ชือ่เรือ่ง./ครัง้ทีพ่มิพ.์(ถา้ม)ี/เมอืงทีพ่มิพ:์/ส านกัพมิพ.์ 
ตวัอยา่ง 
[1] Kotler Philip, and Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing. 9th ed. Boston: McGraw-Hill. 
 
2. อ้างอิงจากวารสาร 
ล าดบั/ชื่อ-สกุลผูแ้ต่ง./(ปี,/เดอืน/วนั)./ชื่อบทความ./ชือ่วารสาร./ปีที(่ฉบบัที)่,/หน้าเริม่ตน้-สิน้สดุ. 
ตวัอย่าง 
[2] Doran, Kirk. (1996, January). Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing. Computer in  

Libraries. 16(1), 39-42. 
  
3. อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการ/หนังสือสารานุกรม 
ล าดบั/ชื่อ-สกุลผูแ้ต่ง./(ปีทีพ่มิพ)์./ชื่อบทความหรอืชื่อตอน./ใน/ชือ่หนงัสอื./ชื่อบรรณาธกิารหรอืชือ่ผูร้วบรวม  
  (ถา้ม)ี./หน้าทีต่พีมิพบ์ทความหรอืตอนนัน้./ครัง้ทีพ่มิพ.์/สถานทีพ่มิพ:์/ชื่อส านกัพมิพห์รอืผูจ้ดัพมิพ.์ 
ตวัอยา่ง 
[3] Tichner, Fred J. (1981). Apprenticship and Employee Training. In The New Encyclopedia Britannica, 

Macropedia, V.1. pp. 1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica. 
 

4. อ้างอิงจากปริญญานิพนธ/์วิทยานิพนธ/์สารนิพนธ ์
ล าดบั/ชื่อ-สกุลผูแ้ต่ง./(ปีทีพ่มิพ)์./ชือ่เรือ่ง./ชื่อปรญิญา/(สาขาหรอืวชิาเอก)./เมอืงทีพ่มิพ:์/หน่วยงาน. 
ตวัอยา่ง 
[4] Patamaporn Yenbamrung. (1992). The Emerging Electronic University: A Study of Student  

Cost-Effectiveness. Dissertation, Ph.D. (Library and Information Science). Austin: Graduate  
School The University of Texas at Austin. 

 
5. อ้างอิงจากบทความหรอืความเหน็จากคอลมัน์ในหนังสือพิมพ ์
ล าดบั/ชื่อ-สกุลผูแ้ต่ง./(ปีพมิพ,์/เดอืน/วนั)./ชื่อบทความหรอืชื่อหวัขอ้ในคอลมัน์./ชือ่หนงัสอืพมิพ.์/หน้าทีพ่มิพ์
บทความ. 
ตวัอยา่ง 
[5] Goleman, D. (1985, May 21). New Focus on Multiple Personality. New York Times. p. C1, C6. 
 
6. อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอิเลก็ทรอนิกสอ์อนไลน์  
6.1 หนังสือออนไลน์ 
ล าดบั/ชื่อ-สกุลผูแ้ต่ง./(ปีทีพ่มิพห์รอืปีทีส่บืคน้)./ชือ่เรือ่ง./สถานทีพ่มิพ:์/ส านกัพมิพ.์/สบืคน้จาก/ชื่อเวบ็ไซต ์
ตวัอยา่ง 
[6] Davies, J. Eric, Wisdom, Stella, and Creaser, Claire. (2000). Out of Sight but Not Out of Mind: Visually 

Impaired People's Perspectives of Library and Information Services. Loughborough: LISU. 
Retrieved from http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/public.html 
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6.2 บทความจากวารสารออนไลน์  
บทความวจิยัใดหากมกีารอา้งองิเลข DOI (Digital Object Identifier) โปรดระบุตามขอ้ก าหนด ดงันี้ 
6.2.1 บทความท่ีไม่มี DOI  
ล าดบั/ชื่อ-สกุลผูแ้ต่ง./(ปีทีพ่มิพ,์/เดอืน/วนัของวารสารหรอืปีทีส่บืคน้)./ชื่อบทความ./ชือ่วารสาร./ปีที(่ฉบบัที)่,/หน้า 

เริม่ตน้-สิน้สดุ.(ถา้ม)ี./สบืคน้จาก/ชื่อเวบ็ไซต ์
ตวัอยา่ง 
[7] Bearman, David. (2000, December). Intellectual Property Conservancies. D-Lib Magazine. 6(12).  

Retrieved from http://www.dlib.org/dlib/december00/bearman/12bearman-full.html 
6.2.2 บทความท่ีมี DOI 
ล าดบั/ชื่อ-สกุลผูแ้ต่ง./(ปีทีพ่มิพ,์/เดอืน/วนัของวารสารหรอืปีทีส่บืคน้)./ชื่อบทความ./ชือ่วารสาร./ปีที(่ฉบบัที)่,/หน้า 

เริม่ตน้-สิน้สดุ.(ถา้ม)ี. DOI:/XXXXXXXXXXX 
ตวัอยา่ง 
[8] Manajit, O., Longyant, S., Sithigorngul, P., Chaivisuthangkura, P. (2018, April). Development of uracil- 
            DNA-glycosylase-supplemented loop-mediated isothermal amplification coupled with nanogold  

probe (UDG-LAMP-AuNP) for specific detection of Pseudomonas aeruginosa. Molecular  
Medicine Reports. 17(4), 5734-5743. DOI:10.3892/mmr.2018.8557 

 

6.3 บทความจากหนังสือพิมพอ์อนไลน์ 
ล าดบั/ชื่อ-สกุลผูแ้ต่ง./(ปีทีพ่มิพ,์/เดอืน/วนัของหนงัสอืพมิพห์รอืปีทีส่บืคน้)./ชื่อบทความ./ชือ่หนงัสอืพมิพ.์/สบืคน้ 

จาก/ชื่อเวบ็ไซต ์
ตวัอยา่ง 
[9] Weeks, Linton. (2001, August 29). Pat Schroeder's New Chapter. The Washington Post. Retrieved  

from http://washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A36584-2001Feb7.html 


