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โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครอืข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 

“รวมพลังสร้างสรรค์เครือขา่ยการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย  
เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดนิ” 

ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา 
 

ตามที่ ส านักปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (สป.อว.) ได้ด าเนิน
โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยสีูชุ่มชนฐานราก รวมถงึโครงการวจิยัและพฒันาภาครฐัรว่ม
เอกชนในเชงิพาณิชย ์เพือ่ตอบสนองยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (ปี พ.ศ.2560-2579) ทีม่กีารก าหนดวสิยัทศัน์ 
“ประเทศมี ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง” อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาใหค้นไทยมคีวามสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึง่ผลประโยชน์แห่งชาต ิใน
การทีจ่ะพฒันาคุณภาพชวีติ สรา้งรายไดร้ะดบัสงู เป็นประเทศพฒันาแลว้ และสรา้งความสุขของคนไทย สงัคม
มคีวามมัน่คง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแขง่ขนัไดใ้นระบบเศรษฐกจิ รฐับาลจงึใหค้วามส าคญักบั
การน าองค์ความรู ้เทคโนโลย ีนวตักรรมและผลงานวจิยัของสถาบนัอุดมศกึษามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันา
เศรษฐกจิเพือ่ขบัเคลือ่นประเทศไปสูป่ระเทศไทย 4.0 โดยใชก้ลไกของเครอืขา่ยอุดมศกึษาทัง้ 9 เครอืขา่ย  โดย
มกีารน าองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมไปพฒันาประเทศ  โดยอาศยัการด าเนินงานของเครอืขา่ยบรหิารการวจิยัทัง้ 
9 เครือข่าย ที่ครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศ เพื่อเป็น Platform การบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรม ท าใหส้ามารถรวมพลงัเพื่อท างานวจิยัและนวตักรรม ในแผนงานตามโจทย์และแก้ปัญหา
เรง่ดว่นของประเทศทีเ่กดิ Impact สงูต่อชุมชนพืน้ที ่และประเทศโดยรวม อกีทัง้ยงัพฒันานกัวจิยัใหมท่ีส่ามารถ
ท างานรว่มกบัภาคอุตสาหกรรมไดม้ากขึน้ เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

ดงันัน้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้อาจารย์และนักวจิยัของสถาบนัอุดมศึกษาท าการศึกษาทัว่ประเทศ 
รวมถงึเป็นการเปิดโอกาสใหค้ณาจารยแ์ละนักวจิยัในแต่ละเครอืข่ายฯ ไดส้รา้งความร่วมมอืทางดา้นวชิาการ
ร่วมกนัทางเครือข่ายบริหารการวจิยัภาคกลางตอนบน และส านักงานส านักปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สป.อว.) จงึไดม้กีารจดัประชมประธานเครอืข่ายและสมัมนาผูป้ระสานงาน
เครอืขา่ยบรหิารการวจิยั ปี 2565 และการประชุมวชิาการระดบัชาตเิครอืขา่ยวจิยัสถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศ 
ครัง้ที ่14 

ทัง้นี้ บทความวจิยัทีป่ระสงคเ์ผยแพร่ในการประชุมวชิาการระดบัชาตเิครอืขา่ยวจิยัสถาบนัอุดมศกึษา
ทัว่ประเทศ ครัง้ที่ 14 ต้องไม่เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการหรอืสิง่พมิพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการ
พจิารณาของวารสารหรอืสิง่พมิพใ์ด ๆ โดยบทความตอ้งมาจากผลงานวจิยัในสาขาวชิาต่างๆ ดงันี้ 

1. กลุม่มนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
2. กลุม่การศกึษา 
3. กลุม่วทิยาศาสตรส์ุขภาพและเทคโนโลย ี
4. กลุม่นวตักรรมและงานสรา้งสรรค ์
5. กลุม่การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์และการทอ่งเทีย่วเชงิคุณภาพ 
6. กลุม่พฒันาชุมชนและสงัคม 

       

ค ำแนะน ำส ำหรบักำรพิมพบ์ทควำมวิจยั 
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เมื่อบทความของท่านมผีลการประเมนิผ่านเกณฑ์คุณภาพจากผูท้รงคุณวุฒ ิ(Peer Review) ในสาขา 
ที่เกี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน  2 ใน  3 ท่าน และมีผลผ่านการพิจารณา 
จากกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ บทความจึงจะได้รับอนุมตัิให้เผยแพร่ 
ในหนังสือ Proceedings หากท่านพบข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์  (02) 649-5000  
ต่อ 11017, 11018  
 
ประเภทของบทควำมท่ีรบัพิจำรณำ  

นิพนธ์ต้นฉบบัท่ีเป็นบทควำมวิจยั ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  บทคัดย่อ บทน า วัตถุประสงค์ 
ของการวจิยั วธิดี าเนินการวจิยั ผลการวจิยั อภปิรายผลการวจิยั สรุปผลการวจิยั กติตกิรรมประกาศ (ถ้าม)ี 
และเอกสารอา้งองิ 

หมำยเหตุ: บทความต้องมบีทคดัย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในกรณีทีจ่ดัพมิพ์บทความ
เป็นภาษาต่างประเทศตอ้งมบีทคดัยอ่เป็นภาษาไทยดว้ย 
  
กำรเตรียมบทควำม 

1. ผู้นิพนธ์กรอกรายละเอียดการสมคัรในระบบรบัสมคัรบทความออนไลน์ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรบั 
การพจิารณาและประเมนิคุณภาพบทความ 

2. ทุกบทความจดัพมิพด์ว้ยโปรแกรม Microsoft Word for Windows ตามขอ้ก าหนดของการจดัพมิพ ์
โดยพมิพบ์นกระดาษ ขนาด เอ 4 หน้าเดยีว จดั 1 คอลมัน์ จ ำนวนไม่เกิน 12 หน้ำ  

3. สง่ไฟลบ์ทความในระบบรบัสมคัรบทความออนไลน์ 
 
ข้อก ำหนดกำรจดัพิมพบ์ทควำม 

  กองบรรณาธิการจัดท าหนังสือ Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครัง้ที่ 14  
ได้ก าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิมพ์บทความให้แก่ผู้นิพนธ์ได้ปฏิบัติตาม เพื่อให้ทุกบทความ 
ที่ประสงค์เผยแพร่ในการประชุมวชิาการครัง้นี้มรีูปแบบการพมิพ์เป็นมาตรฐานเดยีวกนั (หำกไม่จดัพิมพ ์
ตำมข้อก ำหนด กองบรรณำธิกำรขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัพิจำรณำบทควำม) โปรดปฏบิตัติามรายละเอียด 
ทีแ่นะน าในเอกสารฉบบันี้อยา่งเครง่ครดั ดงันี้ 

   1. กำรจดัเค้ำโครงหน้ำกระดำษ ระยะขอบของหน้ากระดาษในแต่ละหน้าก าหนดดงันี้ เว้นระยะ 
จากขอบบน 3.17 เซนตเิมตร ขอบซา้ย 3.17 เซนตเิมตร ขอบขวา 2.54 เซนตเิมตร ขอบลา่ง 2.54 เซนตเิมตร 

2. ตวัอกัษร ก าหนดใหใ้ชแ้บบ บราววลัเลยี นิว (Browallia New) เหมอืนกนัตลอดทัง้บทความ  
3. กำรเรียงล ำดบัหวัข้อในบทควำม ลกัษณะและขนาดตวัอกัษร ก าหนดดงันี้ 
▪ ช่ือเรื่อง (Title)  

                   - ชือ่เรือ่งภาษาไทย ก าหนดชดิซา้ย (ตวัหนา, 17 point) 
- ชือ่เรือ่งภาษาองักฤษ (ใชต้วัพมิพใ์หญ่ทัง้หมด) ก าหนดชดิซา้ย (ตวัหนา, 17 point) 
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▪ ช่ือผูนิ้พนธ ์(Author) 

            - ชื่ อผู้นิพนธ์ล าดับที่  1 ทั ้งภาษาไทยและอังกฤษ ก าหนดชิดซ้ าย (ตัวหนา , 14 point)  
และชือ่ผูน้ิพนธล์ าดบัถดัไป (ถา้ม)ี ทัง้ภาษาไทยและองักฤษ (ตวัธรรมดา, 14 point) 
                   - ชื่อหน่วยงานของผูน้ิพนธ์ทุกล าดบั ทัง้ภาษาไทยและองักฤษ ก าหนดชดิซ้าย (ตวัธรรมดา,  
14 point) 

- *Corresponding author, E-mail ก าหนดชดิซา้ย (ตวัธรรมดา, 14 point) 
▪ บทคดัย่อ (Abstract) 

- หวัขอ้บทคดัยอ่ และ Abstract ก าหนดกึง่กลางหน้ากระดาษ (ตวัหนา, 16 point) 
                     - เนื้อความของบทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ (Abstract) บรรทดัแรกจดัย่อหน้า โดยเวน้
ระยะจากขอบซา้ยของหน้ากระดาษ 1.27 เซนตเิมตร (ตวัธรรมดา, 14 point) และบรรทดัถดัไปก าหนดชดิซา้ย 
                     -  ก าหนดความยาวเนื้ อความของบทคัดย่ อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract)  
ภาษาละประมาณ 10-15 บรรทดั 

▪ ค ำส ำคญั (Keyword) 
          - หวัขอ้ค าส าคญั (Keyword) ก าหนดชดิซา้ย (ตวัหนา, 14 point) 

                   - เลือกใช้ค าส าคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Keyword) ที่ เกี่ยวข้องกับบทความ  
อยา่งน้อย 3-4 ค า (ตวัธรรมดา, 14 point) 

▪ กำรพิมพห์วัข้อหลกัและหวัข้อรอง 
- หวัข้อหลกั ก าหนดชดิซา้ย (ตวัหนา, 16 point) ประกอบดว้ย  

บทน ำ (Introduction) 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั (Objectives) 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั (Methods) 
ผลกำรวิจยั (Results) 
อภิปรำยผลกำรวิจยั (Discussions) 
สรปุผลกำรวิจยั (Conclusions) 
กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgements) (ถา้ม)ี 
เอกสำรอ้ำงอิง (References) 

- หวัข้อรอง (ถ้ามี) จัดย่อหน้า เว้นระยะจากขอบซ้ายของหน้ากระดาษ 1.27 เซนติเมตร 
(ตวัหนา, 14 Point) 

เนื้อความของหัวข้อหลักและหวัข้อรอง บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย  
ของหน้ากระดาษ 1.27 เซนตเิมตร (ตวัธรรมดา, 14 point) และบรรทดัถดัไปก าหนดชดิซา้ย  

▪ กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgements) (ถ้ามี) กล่าวถึงเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุน 
การวจิยัเทา่นัน้ ก าหนดชดิซา้ย (ตวัหนา, 16 point) 

▪ ค ำศพัท ์ใชศ้พัทบ์ญัญตัวิชิาการของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
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▪ ภำพและตำรำงประกอบ กรณมีภีาพหรอืตารางประกอบ ก าหนดการจดัพมิพ ์ดงันี้  

1) ภาพประกอบและตารางประกอบทัง้หมดทีน่ ามาอา้งองิตอ้งไมล่ะเมดิลขิสทิธิผ์ลงานของผูอ้ื่น 
2) ภาพประกอบจดักึง่กลางของหน้ากระดาษ และไมต่อ้งตกีรอบภาพ 
3) ชื่อภาพประกอบจัดอยู่ใต้ภาพ ใช้ค าว่า ภำพท่ี ต่อด้วยหมายเลขภาพและข้อความ 

บรรยายภาพ ก าหนดกึง่กลางของหน้ากระดาษ (ตวัธรรมดา, 14 point) 
                   4) ตารางประกอบจดัชิดซ้ายหน้ากระดาษ โดยเส้นคัน่บนสุดและเส้นคัน่ล่างสุดของตาราง 
ใชเ้สน้คู ่
                     5) ชื่อตารางประกอบ จดัอยู่เหนือเส้นคัน่บนสุดของตาราง ใช้ค าว่า ตำรำงท่ี ต่อด้วยหมายเลข 
ตารางและขอ้ความบรรยายตาราง ก าหนดชดิขอบซา้ยของหน้ากระดาษ (ตวัธรรมดา, 14 point) 

6) บอกแหลง่ทีม่าของภาพประกอบและตารางประกอบทีน่ ามาอา้งองิ โดยพมิพห์า่งจากชือ่ภาพ 
หรอืเสน้คัน่ใต้ตาราง ก าหนดเวน้ระยะห่าง 1 บรรทดั บรรทดัแรกจดัย่อหน้าโดยเวน้ระยะจากขอบซ้าย 1.27 
เซนตเิมตร (ตวัธรรมดา, 14 point) และบรรทดัถดัไปก าหนดชดิซา้ย 
 

ตวัอย่ำง ภาพประกอบทีน่ ามาอา้งและการบอกแหลง่ทีม่าของภาพ 
 

 
 

ภำพท่ี 1 โครงร่างของตูเ้ยน็ดว้ยเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ 
 

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

หมำยเหต:ุ กรณมีภีาพประกอบ ผูน้ิพนธต์อ้งปฏบิตัดิงันี้   
           1. ความละเอยีดของภาพประกอบตอ้งไม่ต ่ากว่า 300 ppi (pixels/inch) ขนาดของตวัอกัษรทีป่รากฏ
อยูบ่นภาพประกอบตอ้งไมต่ ่ากวา่ 12 point 
           2. สกุลของไฟลภ์าพประกอบทีน่ ามาใช ้เชน่ .JPG, .JPEG, .BMP, .TIFF  
 
ตวัอย่ำง ตารางประกอบทีน่ ามาอา้งองิและการบอกแหลง่ทีม่าของตาราง 
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ตำรำงท่ี 1 สมบตักิารกนัแดดของอุปกรณ์ในหอ้งสมดุ 

รปูแบบอปุกรณ์กนัแดด 
ค่ำ Transmitted 

Radiation Impact 
หมำยเหต ุ

1. อุปกรณ์กนัแดดตดิตัง้ภายในอาคาร: มลูีส่ ี
เงนิ  

0.45 ตดิตัง้เรยีบรอ้ยแลว้ 

2. อุปกรณ์กนัแดดตดิตัง้ภายนอกอาคาร: แบบ  
    เกลด็ 

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. กำรพิมพก์ำรอ้ำงอิงแทรกในเน้ือหำของบทควำม 
              1) ใชก้ารอา้งองิแบบล าดบัหมายเลข โดยระบุอยู่ทา้ยขอ้ความหรอืชื่อบุคคลทีน่ ามาอา้งองิ เริม่จาก
หมายเลข 1, 2, 3 ไปตามล าดับการอ้างอิงก่อน-หลัง และจัดล าดับหมายเลขอ้างอิงอยู่ในวงเล็บใหญ่  
เช่น ค่า OTTV ไม่เกนิ 50 วตัต์ต่อตารางเมตร [1] ออกตามความในพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พลงังาน พ.ศ. 2535 [2] 
              2) เมือ่มกีารอา้งองิซ ้าจะตอ้งใชล้ าดบัหมายเลขเดมิในการอา้งองิทุกครัง้  
              3) การอ้างอิงแทรกในตารางประกอบหรือข้อความบรรยายชื่อตาราง หรือข้อความบรรยาย 
ชื่อภาพประกอบต้องใช้ล าดับหมายเลขสอดคล้องกับล าดับหมายเลขที่ได้อ้างอิงมาก่อนแล้วในเนื้อหา 
ของบทความ  
              4) การอา้งองิมากกว่า 1 รายการ ถ้าอา้งองิต่อเนื่องกนัให้ใชเ้ครื่องหมายยตัภิงัค์ (Hyphen หรอื -)  
เชื่ อมระหว่ า ง รายการ แรกถึง รายการสุ ดท้ายที่ อ้ า งอิง  เช่ น  [1-5], [7-12] ถ้ าการอ้ า งอิงมีล าดับ 
ไม่ต่อเนื่องกนัใหใ้ชเ้ครื่องหมายจุลภาค (Comma หรอื ,) คัน่ระหว่างรายการแรกกบัรายการถดัไป เช่น [5, 7], 
[4, 10, 12] 

5. กำรพิมพก์ำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม  
   1) เอกสารอ้างอิงทุกล าดบัที่ปรากฏอยู่ท้ายบทความต้องมกีารอ้างอิงหรอืกล่าวถึงอยู่ในเนื้อหา 

ของบทความ 
   2) จดัพมิพเ์รยีงล าดบัเอกสารอา้งองิก่อน-หลงั ตามล าดบัหมายเลขทีไ่ดอ้า้งองิแทรกอยูห่รอืกล่าวถงึ 

ในเนื้ อหาของบทความ โดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอิง  ก าหนดชิดขอบซ้าย 
ของหน้ากระดาษ (ตวัธรรมดา, 14 point) 
              3) หากรายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมคีวามยาวมากกว่าหนึ่งบรรทดัให้พมิพ์ต่อบรรทดัถดัไป 
ที่ย่อหน้าแรก ก าหนดเวน้ระยะจากขอบซ้ายของหน้ากระดาษเขา้ไป 7 ช่วงตวัอกัษร (เริม่พมิพ์ช่วงตวัอกัษร 
ที ่8)  
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6. กำรจดัพิมพ์เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม จะแตกต่างกนัไปตามประเภทของเอกสารที่น ามา

อา้งองิ ตวัอยา่ง ดงันี้  
 
อ้ำงอิงจำกหนังสือ  
ชือ่-สกุลผูแ้ต่ง.//(ปีทีพ่มิพ)์.//ชือ่เรือ่ง.//ครัง้ทีพ่มิพ.์(ถา้ม)ี//เมอืงทีพ่มิพ:์/ส านกัพมิพ.์ 
ตวัอย่ำง   
[1] ไพจติร ยิง่ศริวิฒัน์.  (2541).  เนื้อดนิเซรามกิส.์  กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์ 
[2] Kotler Philip; and Gary Armstrong.  (2003).  Principles of Marketing.  9th ed. Boston: McGraw-Hill. 
 
อ้ำงอิงจำกวำรสำร  
ชือ่-สกุลผูเ้ขยีนบทความ.//(ปี,/วนั/เดอืน).//ชือ่บทความ.//ชือ่วารสาร.//ปีที(่ฉบบัที)่:/หน้าทีอ่า้ง. 
ตวัอย่ำง 
[3] ชยัรตัน์ นิรนัตรตัน์.  (2553, มกราคม-มถุินายน).  นอนกรน การหายใจตดิขดัขณะหลบั.  วารสาร 

   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี.  2(3): 1-13. 
[4] Doran, Kirk.  (1996, January).  Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.  Computer   
     in Libraries.  16(1): 39-42. 
 
อ้ำงอิงจำกเอกสำรประกอบกำรประชุมทำงวิชำกำร/หนังสือรวมบทควำมวิชำกำร/หนังสือสำรำนุกรม 
ชือ่-สกุลผูเ้ขยีน.//(ปีทีพ่มิพ)์.//ชือ่บทความหรอืชือ่ตอน.//ใน//ชือ่หนงัสอื.//ชือ่บรรณาธกิารหรอืชือ่ผูร้วบรวม 
             (ถา้ม)ี.// หน้าทีต่พีมิพบ์ทความหรอืตอนนัน้.//ครัง้ทีพ่มิพ.์//สถานทีพ่มิพ:์/ชือ่ส านกัพมิพห์รอืผู ้
             จดัพมิพ.์ 
ตวัอย่ำง  
[5] แมน้มาส ชวลติ, คุณหญงิ.  (2526).  การกา้วเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรข์องหอ้งสมดุ.  ใน  เอกสารการ 
                 สมัมนาทางวชิาการเรือ่งกา้วแรกของการใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องหอ้งสมดุ.  หน้า 1-7.  กรุงเทพฯ:   

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  
[6] Tichner, Fred J.  (1981).  Apprenticship and Employee Training.  In  The New Encyclopedia  

    Britannica, Macropedia, V.1.  pp. 1018-1023.  Chicago: Encyclopedia Britannica. 
 
อ้ำงอิงจำกปริญญำนิพนธ/์วิทยำนิพนธ/์สำรนิพนธ ์
ชือ่-สกุลผูแ้ต่ง.//(ปีทีพ่มิพ)์.//ชือ่เรือ่ง.//ชือ่ปรญิญา (สาขาหรอืวชิาเอก).//เมอืงทีพ่มิพ:์/หน่วยงาน. 
ตวัอย่ำง   
[7] สริสิุมาลย ์ชนะมา.  (2548).  การพฒันารปูแบบการเรยีนผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิาสงัคมศกึษาส าหรบั 

   นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา).  กรุงเทพฯ:  
   บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
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[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. 

 
อ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมลูอิเลก็ทรอนิกสอ์อนไลน์ เชน่ 
1. ข้อมลูจำกหนังสือ 
ชือ่-สกุลผูแ้ต่ง.//(ปีทีพ่มิพห์รอืปีทีส่บืคน้).//ชือ่เรือ่ง.//สถานทีพ่มิพ:์/ส านกัพมิพ.์//สบืคน้เมือ่/วนั/เดอืน/ปี(หรอื 
              Retrieved/เดอืน/วนั/ปี),/จาก(from)/ชือ่เวบ็ไซต ์
ตวัอย่ำง 
[9] ทบวงมหาวทิยาลยั.  (2544).  กรอบแนวทางการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศกึษา.  สบืคน้เมือ่ 15  
              พฤศจกิายน 2544, จาก http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_document.htm 
[10] 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 September 20, 2003, from http://www.lboro.ac.uk/ 
   departments/dils/lisu/public.html 

 
2. ข้อมลูบทควำมจำกวำรสำร  
ชือ่-สกุลผูแ้ต่ง.//(ปีทีพ่มิพ,์/วนัเดอืนของวารสารหรอืปีทีส่บืคน้).//ชือ่บทความ.//ชือ่วารสาร.//ปีที(่ฉบบัที)่:/หน้า 
             (ถา้ม)ี.//สบืคน้เมือ่/วนั/เดอืน/ปี(หรอื Retrieved/เดอืน/วนั,/ปี),/จาก(from)/ชือ่เวบ็ไซต ์ 
ตวัอย่ำง 
[11] พษิณุ กลา้การนา.  (2545, พฤษภาคม-มถุินายน).  เตรยีมรบัมอืกบัภาวะโลกรอ้น.  หมออนามยั.  11(6).  
             สบืคน้เมือ่ 13 ตุลาคม 2546, จาก 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 

 
3. ข้อมลูบทควำมจำกหนังสือพิมพ ์ 
ชือ่-สกุลผูแ้ต่ง.//(ปีทีพ่มิพ,์/วนัเดอืนของหนงัสอืพมิพห์รอืปีทีส่บืคน้).//ชือ่บทความ.//ชือ่หนงัสอืพมิพ.์// 
              สบืคน้เมือ่/วนั/เดอืน/ปี(หรอื Retrieved/เดอืน วนั,/ปี), จาก(from)/ชือ่เวบ็ไซต ์
ตวัอย่ำง 
[13] เปลวสเีงนิ.  (2546, 9 ตุลาคม).  ร าลกึ 30 ปี 14 ตุลา.  ไทยโพสต.์  สบืคน้เมือ่ 16 ตุลาคม 2546,  
              จาก http://thaipost.net/mdex.ssp?bk=thaipost&post_date=Oct/2546news_id=77317& 

   cat_id=200 
  

http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_document.htm
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[14] Weeks, Linton.  (2001, August 29).  Pat Schroeder's New Chapter.  The Washington Post.  

   Retrieved March 9, 2003, from http://washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A36584- 
   2001Feb7.html 
 

ตวัอย่ำงกำรเรียงล ำดบัเอกสำรอ้ำงอิง (References) ท้ำยบทควำม 
[1] ไพจติร ยิง่ศริวิฒัน์.  (2541).  เนื้อดนิเซรามกิส.์  กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์ 
[2] Kotler Philip; and Gary Armstrong.  (2003).  Principles of Marketing.  9th ed. Boston: McGraw-Hill. 
[3] ชยัรตัน์ นิรนัตรตัน์.  (2553, มกราคม-มถุินายน).  นอนกรน การหายใจตดิขดัขณะหลบั.  วารสาร 

   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี.  2(3): 1-13. 
[4] Doran, Kirk.  (1996, January).  Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.  Computer   
     in Libraries.  16(1): 39-42. 
[5] แมน้มาส ชวลติ, คุณหญงิ.  (2526).  การกา้วเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรข์องหอ้งสมดุ.  ใน  เอกสารการ 
                 สมัมนาทางวชิาการเรือ่งกา้วแรกของการใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องหอ้งสมดุ.  หน้า 1-7.  กรุงเทพฯ:   

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  
[6] Tichner, Fred J.  (1981).  Apprenticship and Employee Training.  In  The New Encyclopedia  

    Britannica, Macropedia, V.1.  pp. 1018-1023.  Chicago: Encyclopedia Britannica. 
[7] สริสิุมาลย ์ชนะมา.  (2548).  การพฒันารปูแบบการเรยีนผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิาสงัคมศกึษาส าหรบั 

   นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา).  กรุงเทพฯ:  
   บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

[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. 

 


