การส่งบทความ
สมัครและส่งบทความคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และบทความวิจัยฉบับเต็ม จานวนรวม
ไม่เกิน 10 หน้า เพื่อนาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร ครั้งที่ 6 ประจาปี 2561 กาหนดส่ง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยนาส่งไฟล์บทความวิจัย
ต้นฉบับทั้งในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF file มาทาง e-mail: mssuconf@ms.su.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ นางสาวสุนิสา วงศ์ประทุม
เบอร์โทรศัพท์ 032-594043-50 ต่อ 41239 หรือ 08 0195 1901

อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภท
ผู้นาเสนอผลงาน

ผู้เข้าร่วมรับฟังการนาเสนอ

จานวน (บาท/คน)
2,500 บาท

1,500 บาท

ค่าลงทะเบียนประกอบด้วย
หนังสือรับรองการตีพิมพ์
เล่มรวมบทคัดย่อ
เกียรติบัตร
กระเป๋าเอกสาร
อาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
เล่มรวมบทคัดย่อ
กระเป๋าเอกสาร
อาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม

*โปรดชาระเงินโดยวิธีโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM มายัง
ชื่อบัญชี
มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพิเศษคณะวิชา
ธนาคาร
กรุงไทย สาขา มศก. วข.สารสนเทศเพชรบุรี
หมายเลขบัญชี
983-5-31238-9
**ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมล mssuconf@ms.su.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุนิสา วงศ์ประทุม
โทร. 032594043 ต่อ 41239
หรือ 08 0195 1901

สาขาที่เปิดรับงานวิจัย ดังนี้
บริหารธุรกิจ / การตลาด
การจัดการชุมชน /
รัฐประศาสนศาสตร์

การเงิน / การบัญชี
การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน

การท่องเที่ยว/
การจัดการโรงแรม
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาการจัดการ

รูปแบบการนาเสนอผลงานวิจัย
นาเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
1.1 บรรยายโดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point
1.2 เวลาในการบรรยาย จานวน 10 นาที ซักถาม 5 นาที
1.3 นาเสนอในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
เนื้อหาบทความวิจัย
1. พิมพ์ด้วยแบบอักษรที่เป็นมาตรฐาน แบบเดียวกันตลอดเล่ม ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft
Word โดยจัดหน้ากระดาษมากตรฐาน ขนาด A 4
2. รูปแบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยต์ ชื่อเรื่องขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา หัวข้อ
หลักอื่น ๆ ในบทความให้พิมพ์ไว้ริมซ้ายสุดของหน้ากระดาษ ขนาด 14 พอยต์ ตัวหนา เชิงอรรถที่เป็นชื่อ
ตาแหน่งทางวิชาการของผู้นิพนธ์และผู้ร่วมวิจัย สถานศึกษา และที่อยู่ใช้ตัวอักษรขนาด 12 พอยต์ ความยาวของ
บทความ ไม่เกิน 10 หน้า
3. ตารางหรือภาพประกอบต่าง ๆ ที่อาจจาเป็นต้องใช้ตัวพิมพ์ที่เล็กลงหรือย่อส่วน เพื่อให้ตารางหรือ
ภาพประกอบนั้น ๆ อยู่ในกรอบของการวางรูปหน้ากระดาษ โดยคัดเลือกเฉพาะที่จาเป็นเท่านั้น ชื่อตารางให้อยู่
ด้านบนของตาราง ส่วนชื่อภาพ แผนภูมิ และกราฟให้อยู่ด้านล่าง ขนาดตัวอักษร 12 พอยต์
4. รายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย
4.1 ส่วนประกอบตอนต้น
4.1.1 ชื่อเรื่องภาษาไทย โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และเป็นตัวหน้า ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์
4.1.2 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และเป็นตัวหน้า ขนาดตัวอักษร 14 พอยต์
4.1.3 ชื่อเจ้าของบทความวิจัย ระบุเฉพาะชื่อภาษาไทยและนามสกุลเต็ม โดยใช้หมายเลข
กากับ พร้อมระบุตาแหน่งทางวิชาการ สถาบัน/หน่ วยงาน ในส่วนล่างของหน้าแรก
ขนาดอักษร 18 พ้อยต์
4.1.4 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวไม่เกินอย่างละ 200 – 250 คา โดยให้
ลาดับบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาดอักษณ 14 พ้อยต์
4.1.5 คาสาคัญ ให้เขียนทั้งคาสาคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่เกิน 5 คา โดย
ให้ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา ขนาดตัวอักษร 12 โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

4.2 ส่วนประกอบของบทความวิจัย ขนาดตัวอักษร 14 พ้อยต์
4.2.1 บทนา
4.2.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
4.2.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
4.2.4 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
4.2.5 วิธีดาเนินการวิจัย
4.2.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.4.2 เครื่องมือการวิจัย
4.2.4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
4.2.6 สรุปผลการวิจัย
4.2.7 อภิปรายผลการวิจัย
4.2.8 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย และข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
4.2.9 บรรณานุกรม
การวางรูปหน้ากระดาษ
การเว้นระยะห่างจากริมกระดาษให้เว้นระยะห่างดังนี้ ด้านบนและด้านซ้ายมือเว้นห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว
ด้านล่างและด้านขวามือเว้นห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว นอกจากในหน้าแรกให้เว้นห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว
การลาดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า
การลาดับหน้าในส่วนของเนื้อหาเรื่องและส่วนประกอบตอนท้าย บทคัดย่อ/Abstract ไปจนจบเล่มต้องใช้ตัวเลข
เรียงตามลาดับไปโดยนับทุกหน้า
การพิมพ์เลขหน้า ให้พิมพ์เลขหน้าที่ไว้ด้านล่างสุดตรงกลางห่างจากขอบกระดาษด้านล่างขึ้นมาประมาณ 0.75 นิ้ว
การพิมพ์หัวข้อ และย่อหน้า
เมื่อขึ้นหัวข้อใหญ่ ให้พิมพ์หัวข้อโดยใช้ระบบตัวเลขกากับ และพิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายโดยไม่ขีดเส้นใต้ ใช้
ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14 เท่ากับเนื้อหาแต่จะใช้อักษรตัวหนา
หากมีการแบ่งหัวข้อออกมาให้ใช้ระบบตัวเลข โดยเพิ่มตัวเลขและจุดทศนิยมตามลาดับ
หลักเกณฑ์การอ้างอิงถึงเอกสาร (Citations)
หลักเกณฑ์การอ้างอิงใช้ระบบนาม-ปี (Name-Year System) มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. นามของผู้เขียนที่เขียนเป็นภาษาไทย ให้เขียนทั้งชื่อและสกุล ส่วนนามของชื่อผู้เขียนที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศ
ให้เขียนเฉพาะนามสกุล (Last Name)
2. ปี หมายถึง พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่เอกสารได้รบั การตีพมิ พ์โดยเขียนรายงานเป็นภาษาไทย เอกสารที่ใช้อ้างอิงเป็น
ภาษาไทย ให้ใช้ พ.ศ. และ เขียนรายงานเป็นภาษาไทย เอกสารที่ใช้อ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ ค.ศ.
3. เรื่องที่มีผู้เขียนคนเดียว และในกรณีที่วงเล็บเฉพาะปีให้เขียนดังนี้
ชวนชื่น อัคคะวณิชชา (2559) พบว่า……………….............................................................................................………
กรณีที่ “ชื่อผู้เขียน-ปี” อยู่ในวงเล็บ ให้เขียน ดังนี้ ................................................................... (Patterson, 2015).

4. เรื่องที่มีผู้เขียน 2 คน ให้เชื่อมด้วย “และ” ในกรณีที่วงเล็บ เฉพาะปี ให้เขียนดังนี้
รชกร วชิรสิโรดม และ สุวัฒนา ธาดานิติ (2559) พบว่า………..................................................................................
Akkawanitcha และ Patterson (2015) แสดงให้เห็นว่า........................................................................................
กรณีที่ “ชื่อผู้เขียน-ปี” อยู่ในวงเล็บและเขียนเป็นภาษาต่างประเทศ ให้เชื่อมด้วย “and” ให้เขียน ดังนี้
........................................................................................................................ (Chambers and Conway, 1991)
5. เรื่องที่มีผู้เขียน ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ภาษาไทยให้เขียนชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อ-นามสกุลเฉพาะคนแรกแล้วตามด้วย
“และคณะ” สาหรับภาษาต่างประเทศให้เขียนนามสกุลเฉพาะคนแรกแล้วตามด้วย et al. โดยคาว่า et al. จะพิมพ์
ตัวเอน หรือขีดเส้นใต้ก็ได้ และต้องใช้ระบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
อมรินทร์ เทวตา และคณะ (2557) พบว่า................................................................................................................
Roman และคณะ (2011) พบว่า.............................................................................................................................
กรณี “ชื่อผู้เขียน-ปี” อยู่ในวงเล็บ ให้เขียนดังนี้
..........................................................................................................................(อมรินทร์ เทวตา และคณะ, 2557)
...............................................................................................................................................(Shen, et al., 2008)
6. ผู้เขียนหลายกลุ่มอ้างอิงในเนื้อหาเดียวกัน ให้คั่นแต่ละกลุม่ ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) เช่น
.....................................................................................( Shen, et al., 2008; Chambers and Conway, 1991)
7. การอ้างอิงที่ไม่ได้อ้างจากต้นฉบับแต่เป็นการอ้างอิงต่อให้ใช้คาว่า “อ้างโดย” เช่น
Smith (1984 อ้างโดย Harrington, 1989) กล่าวว่า...............................................................................................
8. การอ้างที่มาของตารางและภาพ การเขียนชื่อผู้แต่งให้ใช้หลักการ เดียวกับการเขียนอ้างแบบตามท้ายข้อความใน
เนื้อเรื่องด้วย ตามด้วยวงเล็บปีที่พิมพ์
การใส่ตาราง
ควรมีชื่อตารางกะทัดรัดเข้าใจง่ายและมีหมายเลขกากับโดยเรียงหมายเลขตารางตามลาดับโดยใส่ชื่อตารางบนหัว
ตาราง เริ่มตารางที่ 1, ตารางที่ 2, ตารางที่ 3...ไปจนครบ ในกรณีที่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้เขียนชื่อผู้แต่งตามหลั ก การ
เดียวกับการเขียนอ้างแบบตามท้ายข้อความในเนื้อเรื่องด้วย ตามด้วยวงเล็บปีที่พิมพ์ เช่น
ตารางที่ 1 : แสดง……………………………………………… ที่มา: Chambers and Conway (1991)

การพิมพ์การอ้างอิง (References) / บรรณานุกรม (Bibliography) เขียนแบบ APA Style ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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