
ข้อก ำหนดกำรจัดพิมพ์ต้นฉบับบทควำม 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 10 ประจ ำปี 2561 
คณะบัณฑิตวิทยำลัย สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยสยำม  

 
1. กำรจัดเค้ำโครงหน้ำกระดำษ A4 จ ำนวน 8 ถึง 10 หน้ำ 

2. กรอบของข้อควำมในกระดำษ A4 ก ำหนดขอบเขตดังนี ้จำกขอบบนของกระดำษ 1.25 นิ้ว ขอบล่ำง 1.0 นิ้ว ขอบ
ซ้ำย 1.25 นิ้ว ขอบขวำ 1.0 นิ้ว 

3. ระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร ์

4. ตัวอักษร ใช้ ไทยสำรบญั นิว (TH Sarabun New) เหมือนกันตลอดทั้งบทควำม และพิมพ์ตำมที่ก ำหนด ดังนี ้
ชื่อเร่ือง (Title) 
- ภำษำไทย ขนำด 16 พอยต์, ก ำหนดกึง่กลำงหน้ำ, ตัวหนำ 
- ภำษำอังกฤษ ขนำด 16 พอยต์, ก ำหนดกึ่งกลำงหน้ำ, ตัวหนำ 
ชื่อผู้เขียน (ทุกคน) 
- ช่ือผู้เขียน ภำษำไทย – อังกฤษ ขนำด 14 พอยต์, ก ำหนดกึ่งกลำง  
- พิมพ์ที่อยู่ ภำษำไทย (สังกัดภำควิชำ คณะ มหำวิทยำลัย) ขนำด 14 พอยต์, ก ำหนดกึ่งกลำง 
- อีเมลล์ ขนำด 14 พอยต,์ ก ำหนดกึ่งกลำง 
บทคัดย่อ 
- ช่ือ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนำด 14 พอยต,์ ก ำหนดกึ่งกลำง, ตัวหนำ  และเว้น 1 บรรทัด 
- Text บทคัดย่อภำษำไทย ขนำด 14 พอยต์ , ก ำหนดชิดขอบซ้ำย , ตัวธรรมดำ ย่อหน้ำ 0.5 นิ้ว 
- Text บทคัดย่อภำษำอังกฤษ ขนำด 14 พอยต์ , ก ำหนดชิดขอบซ้ำย , ตัวธรรมดำ ย่อหน้ำ 0.5 นิ้ว 

*** บทควำมภำษำไทยต้องมีทั้งบทคัดย่อภำษำไทย และบทคดัย่อภำษำอังกฤษ *** 
ค ำส ำคัญ (Keyword)  
-ระบุท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เลือกใช้ค ำที่เกี่ยวข้องกับบทควำม อย่ำงน้อย 3 ค ำ ขนำด 14 พอยต,์ ตัว
ธรรมดำ  
รำยละเอียดบทควำม 
- หัวข้อใหญ่ ขนำด 14 พอยต์ , ก ำหนดชิดซ้ำย , ตัวหนำ 
- หัวข้อรอง ขนำด 14 พอยต์ , ก ำหนดชิดซ้ำย , ตัวหนำ 
- ตัวอักษร ขนำด 14 พอยต ์, ก ำหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดำ 

  - ย่อหน้ำ 0.5 นิ้ว 
ภำพประกอบและตำรำง  
กรณีมีภำพประกอบและตำรำง หัวตำรำงให้จัดชิดซ้ำยของหน้ำกระดำษ ช่ือภำพประกอบให้ระบุไว้ใต้ภำพ และจัด
ข้อควำมให้อยู่กึ่งกลำงหน้ำ ใต้ตำรำงหรือภำพประกอบให้บอกแหล่งที่มำโดยพิมพ์ห่ำงจำกเส้นคั่นใต้ตำรำงหรือช่ือ
ภำพประกอบ 1 บรรทัด ใช้ตัวอักษรขนำด 14 พอยต์ ตัวปกติ 

 

 



กำรพิมพ์อ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำของบทควำม 
1)  ใช้กำรอ้ำงอิงแบบล ำดับหมำยเลข โดยระบุอยู่ท้ำยข้อควำมหรือช่ือบุคคลที่น ำมำอ้ำงอิง เริ่มจำกหมำยเลข 1, 2, 3 
ไปตำมล ำดับกำรอ้ำงอิงก่อน-หลัง และจัดล ำดับหมำยเลขอ้ำงอิงอยู่ในวงเล็บใหญ่ เช่น สภำพเศรษฐกิจในอดีตของ
ประเทศไทย [1] ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2535 [2] 
2)   เมื่อมีกำรอ้ำงอิงซ้ ำจะต้องใช้ล ำดับหมำยเลขเดิมในกำรอ้ำงอิงทุกครั้ง 
3)   กำรอ้ำงอิงแทรกในตำรำงประกอบหรือข้อควำมบรรยำยช่ือตำรำง หรือข้อควำมบรรยำยช่ือภำพประกอบต้องใช้
ล ำดับ หมำยเลขสอดคล้องกับล ำดับหมำยเลขท่ีได้อ้ำงอิงมำก่อนแล้วในเนื้อหำของบทควำม 
4)   กำรอ้ำงอิงมำกกว่ำ 1 รำยกำร ถ้ำอ้ำงอิงต่อเนื่องกันให้ใช้เครื่องหมำยยัติภังค์ (Hyphen หรือ -) เช่ือมระหว่ำง
รำยกำรแรกถึงรำยกำรสุดท้ำยที่อ้ำงอิง เช่น [1-5], [7-12] เป็นต้น ถ้ำกำรอ้ำงอิงมีล ำดับไม่ต่อเนื่องกันให้ใช้
เครื่องหมำยจุลภำค (Comma หรือ ,) คั่นระหว่ำงรำยกำรแรกกับรำยกำรถัดไป เช่น [5,7], [4,10,12] เป็นต้น 

กำรพิมพ์เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม (อ้ำงอิงจำกกำรประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555) 
1) เอกสำรอ้ำงอิงทุกล ำดับที่ปรำกฏอยู่ท้ำยบทควำมจะต้องมีกำรอ้ำงอิงแทรกอยู่หรือกล่ำวถึงในเนื้อหำของบทควำม 
2) จัดพิมพ์เรียงล ำดับเอกสำรอ้ำงอิงก่อน-หลัง ตำมล ำดับหมำยเลขที่ได้อ้ำงอิงแทรกอยู่หรือกล่ำวถึงในเนื้อหำของ
บทควำม โดยไม่ต้องแยกภำษำและประเภทของเอกสำรอ้ำงอิง ก ำหนดชิดขอบซ้ำยของหน้ำกระดำษ, ขนำด 14 พอยต์
, ตัวธรรมดำ 
3) หำกรำยละเอียดของเอกสำรอ้ำงอิงมีควำมยำวมำกกว่ำหนึ่งบรรทัดให้พิมพ์ต่อบรรทัดถัดไปที่ย่อหน้ำแรก ก ำหนด
เว้นระยะจำกขอบซ้ำยของหน้ำกระดำษ 7 ช่วงตัวอักษร (เริ่มพิมพ์ช่วงตัวอักษรที ่8) 

 
ตัวอย่ำงประเภทของเอกสำรที่น ำมำอ้ำงอิง โดยต้องจัดพิมพ์ตำมรูปแบบ ดังนี้ 

1. อ้ำงอิงจำกหนังสือ 
ช่ือ-สกุลผู้แต่ง.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือเรื่อง.//ครั้งท่ีพิมพ์.(ถ้ำมี)//เมืองที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์. 
ตัวอย่ำง 
[1] ไพจิตร ยิ่งศิริวัฒน์. (2541). เนื้อดินเซรำมิกส์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
[2] Kotler Philip.; & Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing. 9th ed. Boston: McGraw-Hill. 

2. อ้ำงอิงจำกวำรสำร 
ช่ือ-สกุลผู้เขียนบทควำม.//(ปี,/วัน/เดือน).//ช่ือบทควำม.//ช่ือวำรสำร.//ปีท่ี(ฉบับท่ี):/หน้ำที่อ้ำง. 
ตัวอย่ำง 
[3] ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์. (2553, มกรำคม-มิถุนำยน). นอนกรน กำรหำยใจติดขัดขณะหลับ. วำรสำรมหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี). 2(3): 1-13. 
[4] Doran, Kirk. (1996, January). Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing. Computer in 
Libraries. 16(1): 39-42. 

3. อ้ำงอิงจำกเอกสำรประกอบกำรประชุมทำงวิชำกำร/หนังสือรวมบทควำมวิชำกำร/หนังสือสำรำนุกรม 
ช่ือ-สกุลผู้เขียน.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือบทควำมหรือช่ือตอน.//ใน//ช่ือหนังสือ.//ช่ือบรรณำธิกำรหรือช่ือผู้รวบรวม(ถ้ำมี).// 
หน้ำท่ีตีพิมพ์บทควำมหรือตอนนั้น.//ครั้งท่ีพิมพ์.//สถำนท่ีพิมพ์:/ช่ือส ำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์. 
ตัวอย่ำง 
[5] แม้นมำส ชวลิต, คุณหญิง. (2526). กำรก้ำวเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด. ใน เอกสำรกำรสัมมนำ 



ทำงวิชำกำรเรื่องก้ำวแรกของกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด. หน้ำ 1-7. กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัย 
ธรรมศำสตร์. 
[6] Tichner, Fred J. (1981). Apprenticship and Employee Training. In The New Encyclopedia Britannica, 
Macropedia, V.1. pp. 1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica. 

4. อ้ำงอิงจำกปริญญำนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ 
ช่ือ-สกุลผู้แต่ง.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือเรื่อง.//ช่ือปริญญำ (สำขำหรือวิชำเอก).//เมืองที่พิมพ์:/หน่วยงำน. 
ตัวอย่ำง 
[7] สิริสุมำลย์ ชนะมำ. (2548). กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต วิชำสังคมศึกษำส ำหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6. ปริญญำนิพนธ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีกำรศึกษำ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
[8] 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. อ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เช่น 
5.1 หนังสือออนไลน์ 
ช่ือ-สกุลผู้แต่ง.//(ปีท่ีพิมพ์หรือปีที่สืบค้น).//ช่ือเรื่อง.//สถำนท่ีพิมพ์:/ส ำนักพิมพ์.//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี(หรือ 
Retrieved/เดือน/วัน/ปี),/จำก(from)/ช่ือเว็บไซต์ 
ตัวอย่ำง 
[9] ทบวงมหำวิทยำลัย. (2544). กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ. สืบค้นเมื่อ 15 
พฤศจิกำยน 2544, จำก http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_document.htm 
[10] Davies, J. Eric; Wisdom, Stella; & Creaser, Claire. (2000). Out of Sight but Not Out of Mind: Visually 
Impaired People's Perspectives of Library and Information Services. Loughborough: LISU. 
Retrieved September 20, 2003, from http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/public.html 
5.2 บทควำมจำกวำรสำรออนไลน์ 
ช่ือ-สกุลผู้แต่ง.//(ปีท่ีพิมพ์,/วันเดือนของวำรสำรหรือปีที่สืบค้น).//ช่ือบทควำม.//ช่ือวำรสำร.//ปีท่ี(ฉบับท่ี):/หน้ำ(ถ้ำมี).// 
สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วัน,/ปี),/จำก(from)/ช่ือเว็บไซต์ 
ตัวอย่ำง 
[11] พิษณุ กล้ำกำรนำ. (2545, พฤษภำคม-มิถุนำยน). เตรียมรับมือกับภำวะโลกร้อน. หมออนำมัย. 11(6). 
สืบค้นเมื่อ 13 ตุลำคม 2546, จำก http://moph.go.th/ops/doctor/backreport.htm 
[12] Bearman, David. (2000, December). Intellectual Property Conservancies. D-Lib Magazine. 6(12). 
Retrieved June 30, 2002, from http://www.dlib.org/dlib/december/bearman/12bearman.html 
 


