
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความ 

เพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 เอกสารฉบับนีจ้ัดท าข้ึนเพื่อเป็นคู่มือในการเขียนบทความส าหรับผู้ท่ีมีความประสงค์ ในการส่ง

บทความเข้าร่วมตีพิมพ์ลงวารสารวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบด้วย ข้อมูล

เบ้ืองต้นของสารสาร หลักเกณฑ์ในการเตรียมต้นฉบับบทความ แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความ 

ท้ังบทความวจิัยและบทความวชิาการ รูปแบบการเขียนอ้างอิง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ข้อมูลเบื้องต้นของสารสาร 

 1. ชื่อวารสาร  : วารสารวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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 2. เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (International Standard Serial Number - ISSN) 

   ISSN    2774-0072   (Print) 

   ISSN    2774-0390   (Online) 

 3. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวจิัยในกลุ่มสาขา

สังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

 4. ประเภทผลงานตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความวชิาการ/บทความปริทัศน์ บทความวจิัย 

 5. ขอบเขตเน้ือหา ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ประกอบด้วย รัฐประศาสนศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป เศรษฐศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การตลาด 

นิตศิาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารการพัฒนา การบริหารการศกึษา และสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 6. ก าหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม และ กันยายน-

ธันวาคม) 

นโยบายการพจิารณากลั่นกรองบทความ 
 1. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ีใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในกระบวนการ

พิจารณาตีพิมพใ์นวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อ่ืนใด 

 2. ผู้เขียนต้องจัดท าต้นฉบับตามข้อก าหนดของกองบรรณาธกิารวารสาร 

 3. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ ์ต้องเป็นบทความท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพทางวชิาการ และมี

ประโยชน์ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ สาระบทความและแนวการเขียนต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

วารสาร โดยผ่านการพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญใน

สาขานั้น ๆ จ านวน 3 ท่าน ต่อ 1 บทความและเป็นผู้มีผลงานทางวจิัยอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การประเมินแบบ

ไม่เห็นกันท้ังสองฝ่ายระหว่างผู้นพินธแ์ละผู้ประเมิน (double-blinded) 

 4. กองบรรณาธกิารอาจส่งผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนแก้ไข เพิม่เติม ผู้เขียนจะต้อง

แก้ไขความถูกต้องของบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 



 5. กองบรรณาธกิารขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขรูปแบบบทความท่ีสง่มาตีพิมพ์ โดยผู้เขียน

ยินยอมใหก้องบรรณาธกิารแก้ไขความสมบูรณ์ของบทความและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกอง

บรรณาธกิารก าหนด 

 6. ในกรณีท่ีผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) ได้มีมตใิหผู้้เขียนผลงานปรับปรุงแก้ไข     

ผลงาน ขอใหผู้้เขียนผลงานปรับปรุงแก้ไขแลว้สง่ผลงานท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแลว้ให้กองบรรณาธกิารวารสาร 

ภายใน 7 วันนับจากวันท่ีได้รับผลข้อเสนอแนะใหป้รับปรุงแก้ไขแลว้ ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะเลื่อนบทความ

ของท่านไปตีพิมพ์ในฉบับอ่ืนซึ่งจะล่าช้ากว่าก าหนดการเดิม 

 7. ในกรณีท่ีผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) พิจารณาแล้วมีลงความเห็นว่าไม่สามารถใหต้ีพิมพ์ได้ 

วารสารจะท าหนังสือแจ้งใหผู้้เขียนบทความทราบอย่างชัดเจน 

 8. บทความท่ีตพีิมพ์ในวารสารเป็นทัศนะ ลิขสิทธิ์ และความรับผิดชอบของผู้เขียนเจ้าของผลงาน 

กองบรรณาธกิารจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้องของเรื่องท่ีสง่มาตีพิมพ์ทุกเรื่อง 

 

แนวปฏิบัตใินการเตรยีมต้นฉบับบทความฉบับเต็ม (full paper) 

 1. การเตรียมต้นฉบับ ใหใ้ช้รูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหนง่ ดังนี ้

  - พิมพ์บนกระดาษขาว A4 หนา้เดียว  

  - ตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังนี้ 

   บน 1.5 นิว้  ล่าง 1 นิว้  

   ซ้าย 1.5 นิว้  ขวา 1 นิว้  

  - ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หนา้ กระดาษ A4 โดยนับรวม รูป ตาราง  

     และเอกสารอ้างอิง  

  - ใช้ขนาดอักษร ขนาด 18pt, 16pt และ 14pt แบบอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้

ตัวอักษร TH Niramit AS 

  - หัวข้อใหญ่ในบทความ ขนาดตัวอักษร 16 ชนิดตัวอักษรหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย 

  - หัวข้อย่อย เวน้ระยะหา่งตามล าดับของแท๊บหยุด ขนาด 16 ชนิดตัวอักษรปกติ 

 2. บทความวิจัย ท่ีจะตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประกอบด้วย  

  2.1 ชื่อเรื่อง (Title) จะต้องมีชื่อเรื่องท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใช้

ตัวพิมพ์ใหญท้ั่งหมด 

  2.2 ชื่อผู้แต่ง (Author) ให้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 Point ชนิดตัวอักษร

ธรรมดาแบบเอียง ต าแหน่งกึ่งกลางกระดาษใต้ชื่อเรื่อง เว้น 1 บรรทัด และหลังชื่อผู้แต่งให้ท าเป็น footnote 

ระบุหน่วยงานท่ีสังกัด ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ของผู้เขียนบทความคนท่ี 1   

(ในกรณีเป็นนักศึกษาใหร้ะบุชื่อประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธแ์ละหนว่ยงานท่ีสังกัดด้วย)  

  2.3 บทคัดย่อ ต้องมีตน้ฉบับท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สรุปสาระส าคัญของบทความ

วจิัยไวอ้ย่างครบถ้วน มีวัตถุประสงค์ วธิกีารศกึษา สรุปผลการศกึษา และหรือข้อเสนอแนะ ไม่แบ่งเป็นข้อ มี



ความยาวไม่เกิน 150-250 ค า ระบุค าส าคัญ (ถ้ามี) ไวท้้ายบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเขียน

บทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมีเนื้อหาตรงกัน  

  2.4 บทน า กล่าวถึงความส าคัญและเหตุผลท่ีท าการวิจัย และควรอ้างอิงงานวิจัยอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

  2.5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ระบุความมุ่งหมายของการวิจัยเป็นข้อ ๆ เรียงล าดับ 

ความส าคัญ  

  2.6 กรอบแนวคิดของการวจิัย (มีภาพประกอบ) กรอบของการวจิัยในด้านเนื้อหาสาระซึ่ง

ประกอบด้วย ตัวแปร และการระบุความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปร  

  2.7 วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้รวบรวม

ข้อมูล คุณภาพของเครื่องมือ (ค่าความเชื่อมั่น ค่าอ านาจจ าแนก เป็นต้น)  วิธีรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล หรือสถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  2.8 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวจิัย เป็นการเสนอผลหรือสิ่งท่ีได้จากการวิจัย

เป็นล าดับ อาจแสดงด้วย ตาราง กราฟ ภาพ หรือแผนภูมิประกอบการอธบิาย  

  2.9 อภิปรายผล เป็นการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้หรือไม่

เพียงใด และควรอ้างทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องประกอบเพื่อให้ผู้อ่าน เห็นด้วย

ตามหลักการหรือคัดค้านทฤษฎีท่ีมีอยู่เดิมรวมท้ังแสดงให้เห็นถึงการน าผลไปใช้ประโยชน์และการให้

ข้อเสนอแนะส าหรับผลการวจิัยในอนาคต  

  2.10 ข้อเสนอแนะ (ประกอบด้วยข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ และ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัย ครั้งต่อไป)  

  2.11 เ อกส าร อ้ า ง อิ ง  ( รู ป แบบ  Publication Manual of the American Psychological 

Association (APA) และต้องเป็นเอกสารท่ีใช้อ้างอิงในบทความเท่านั้นโดยจัดเรียงตามตัวอักษรผู้แตง่) 

 3. บทความวิชาการ ท่ีจะตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประกอบด้วย 

    3.1 ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีตน้ฉบับท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สรุปสาระส าคัญของงานเขียนไว้

อย่างครบถ้วน มีความยาวไม่เกิน 150-250 ค า ระบุค าส าคัญ (ถ้ามี) ไว้ท้ายบทคัดย่อภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ในการเขียนบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมีเนื้อหาตรงกัน 

    3.2 ส่วนน า (Introduction) (หัวข้อใหญ่ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 16 pt.) เขียนจูงใจใหผู้้อ่าน

เกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ตามแต่ผู้เขียนจะเห็นสมควร เช่น อาจใช้

ภาษาท่ีกระตุ้น จูงใจ ผู้เขียนอาจหรือยกปัญหาท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจขณะนั้นข้ึนมาอภิปราย หรืออาจจะกล่าวถึง

ประโยชน์ท่ีผู้อ่านจะได้รับจากการอ่าน นอกจากจะเป็นส่วนท่ีใช้จูงใจผู้อ่านแล้ว ส่วนน าเป็นส่วนท่ีผู้เขียน

สามารถกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนั้น หรือใหค้ าชีแ้จงท่ีมาของการเขียนบทความนั้น ๆ 

รวมท้ังขอบเขตของบทความนั้น เพื่อช่วยใหผู้้อ่านไม่คาดหวังเกินขอบเขตท่ีก าหนด ประกอบด้วย หลักการ

และเหตุผล ความเป็นมาหรือภูมิหลัง หรือความส าคัญของเรื่องท่ีเขียน วัตถุประสงค์ของการเขียน ขอบเขต

ของเรื่อง ค าจ ากัดความหรือนิยามต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาประมาณ 1-2 หนา้ โดยจัดกระจายแบบไทย ใช้

ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 16 pt. ไม่บีบตัวอักษร 



    3.3 ส่วนเนื้อหา (Contents) (หัวข้อใหญ่ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 16 pt.) การเขียนส่วน

เนื้อเรื่องจะต้องใช้ท้ังศาสตร์และศลิป์ประกอบกัน กล่าวคือ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ (sciences) นั้นคือ

หลักวชิาการท่ีผู้เขียนจะต้องค านึงถึงในการเขียน ได้แก่ กรอบแนวความคิด (conceptual framework) ท่ี

ผู้เขียนใช้ในการเขียนจะต้องแสดงใหเ้ห็นความเชื่อมโยงของเหตุท่ีน าไปสู่ผล (causal relationship) การอ้างอิง

ข้อมูลต่าง ๆ ในส่วนศลิป์ (art) ได้แก่ ศลิป์ในการใช้ภาษาเพื่อน าเสนอเรื่องท่ีเขียน การล าดับความ การ

บรรยาย วธิกีารอ้างอิง สถิต ิและข้อมูลต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประกอบเรื่องท่ีเขียน เพื่อใหผู้้อ่านเกิดความเข้าใจ

และประทับใจมากที่สุด เนื้อหาต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจประกอบด้วยภาพประกอบ แผนภูมิ 

ตาราง หรือการสื่อในลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีผู้อ่านดูแล้วเข้าใจ จัดกระจายแบบไทย ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS 

ขนาด 16 pt. ไม่บีบตัวอักษร 

    3.4 ส่วนสรุป (Conclusion) (หัวข้อใหญ่ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 16 pt.) เขียนสรุป

ประเด็นส าคัญๆ ของบทความนั้น ๆ ซึ่งอาจท าในลักษณะท่ีเป็นการย่อ คือ การเลือกเก็บประเด็นส าคัญ ๆ 

ของบทความนั้น ๆ มาเขียนรวมกันไวอ้ย่างสั้น ๆ ท้ายบท หรืออาจใช้วิธีการบอกผลลัพธว์า่สิ่งท่ีกล่าวมามี

ความสาคัญอย่างไร สามารถน าไปใช้อะไรได้บ้าง หรือจะท าใหเ้กิดอะไรต่อไป หรืออาจใช้ วธิกีารตั้งค าถาม

หรือใหป้ระเด็นท้ิงท้ายกระตุ้นให้ผู้อ่านไปสืบเสาะแสวงหาความรู้ หรือคิดค้นพัฒนาเรื่องนั้นต่อไป งานเขียน 

ท่ีดคีวรมีการสรุปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ รูปแบบจัดกระจายแบบไทย ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS 

ขนาด 16 pt. ไม่บีบตัวอักษร 

    3.5 เอกสารอ้างอิง (Reference) เอกสารอ้างอิงใหร้ะบุเฉพาะท่ีปรากฏในเนื้อหาของบทความ    

ใหถู้กต้องตามรูปแบบท่ีก าหนด โดยจัดแบบหนึ่งคอลัมน์ จัดแนวชิดซ้าย โดยใช้รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

แบบ APA 6th edition ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 16 pt. ไม่บีบตัวอักษร  

 4. บทวิจารณ์หนังสือ บทวจิารณ์หนังสือเป็นการพิจารณาหนังสือเรื่องนั้น ๆ โดยละเอียดเพื่อ

ประเมินคุณค่าออกมาเป็นข้อเขียน เป็นบทความท่ีวิพากษว์จิารณ์เนื้อหาสาระ คุณค่าและคุณูปการของ

หนังสือ บทความ โดยบทวจิารณ์หนังสือจะต้องบอกรายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แตง่     

ปีท่ีพิมพ์ ส านักพิมพ์ ครั้งท่ีพิมพ์ จ านวนหนา้และเลข ISBN ใหช้ัดเจนด้วย โดยใช้หลักวชิาการและดุลพินจิ 

อันเหมาะสม บทวจิารณ์หนังสือ ประกอบด้วย 

    4.1 ชื่อเรื่อง ต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหน้าชื่อเรื่องภาษาไทยข้ึนก่อน ควรตั้ง   

ชื่อเรื่องท่ีเรียกร้องความสนใจของผู้อ่าน และสื่อความหมายได้ชัดเจน เช่น ตั้งชื่อตามชื่อหนังสือท่ีตอ้งการ

วจิารณ์ ตั้งชื่อตามจุดมุ่งหมายของเรื่อง ตั้งชื่อด้วยการใหป้ระเด็นชวนคิด ชวนสงสัย 

    4.2 ชื่อผู้เขียนและท่ีอยู่ ใหม้ีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุต าแหนง่ทางวชิาการ 

หนว่ยงานหรือสถาบัน (ภาควชิา คณะ มหาวทิยาลัย) ท่ีอยู่ หรือ E-mail ของผู้เขียน เพื่อใช้ตดิต่อเกี่ยวกับ

ต้นฉบับและบทความท่ีตพีิมพ์แล้ว 

    4.3 บทน า เป็นการเขียนน าเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะวจิารณ์ เช่น ถ้าเป็นการวจิารณ์วรรณกรรมต้อง

บอก ชื่อผู้แตง่ ประเภท ความเป็นมาของเรื่อง และอาจเขียนอธบิายและจูงใจท่ีท าใหผู้้วิจารณ์ สนใจ

วรรณกรรมเรื่องนี ้

    4.4 เนื้อเรื่อง เป็นส่วนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวจิารณ์ โดยน าเสนอจุดเด่น และ

จุดบกพร่องของเรื่องอย่างมีหลักเกณฑ์และมีเหตุผล หากต้องการเล่าเรื่องย่อของวรรณกรรม ท่ีน ามา



วจิารณ์ควรเขียนเล่าเรื่องอย่างสั้น ๆ เพราะการวจิารณ์ไม่ใช่การสรุปเรื่อง แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของ

ผู้วิจารณ์ท่ีมีตอ่วรรณกรรมเรื่องนั้น ผู้เขียนต้องการสื่อความหมายอะไร มายังผู้อ่านหนังสือและสื่อใหช้ัดเจน

หรือไม่อย่างไร ถ้าประเด็นในการวจิารณ์มีหลายประเด็น ควรน าเสนอตามล าดับ เพื่อใหผู้้อ่านบทวจิารณ์

เข้าใจง่ายไม่สับสน ในกรณีท่ีวรรณกรรมเรื่องนั้นมีจุดเด่นและจุดด้อย ควรเขียนถึงจุดเด่นก่อนแล้วจึง

กล่าวถึงจุดด้อย เพื่อใหเ้กียรติผูเ้ขียนและแสดงใหเ้ห็นว่าการวจิารณ์ คือ การสร้างสรรค์ไม่ใช่การท าลาย 

    4.5 บทสรุป เป็นย่อหนา้สุดท้ายของบทวจิารณ์เป็นการเขียนสรุปความคิดท้ังหมดท่ีวิจารณ์ และ

ใหแ้ง่คิดหรือข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้อ่าน นอกจากนี้บทสรุปยังช่วยใหผู้้อ่านได้ทบทวนประเด็นส าคัญ

ของเรื่องและความคิดส าคัญของผู้วิจารณ์แม้ว่าผู้อ่านอาจจะไม่ได้อ่านบทวจิารณ์ท้ังบท แต่ได้อ่านบทสรุป  

ก็สามารถทราบเรื่องของวรรณกรรมท่ีน ามาวจิารณ์รวมท้ังความคิดเห็นของผู้วิจารณ์ท่ีมีต่อวรรณกรรมเรือ่ง

นั้นได้ 

 5. บทความปริทัศน์ เป็นงานทางวชิาการท่ีประเมินสถานะล่าสุดทางวชิาการเฉพาะทางท่ีมี

การศกึษาค้นควา้ มีการวเิคราะหอ์งค์ความรู้ท้ังทางกวา้งและทางลึกอย่างทันสมัย โดยใหข้้อมูลวพิากษท่ี์ให้

เห็นแนวโน้มท่ีควรศกึษาและพัฒนาต่อไป ผู้เขียนควรตรวจสอบเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับบทความท่ีน าเสนออย่าง

ละเอียด โดยเฉพาะอย่างย่ิงเนื้อหาท่ีใหม่ท่ีสุด บทความปริทัศนต์้องน าเสนอพัฒนาการของเรื่องท่ีนา่สนใจ 

ข้อมูลท่ีน าเสนอจะต้องไม่จ าเพาะเจาะจงเฉพาะผู้ท่ีอ่านท่ีอยู่ในสาขาของบทความ 

เท่านั้น แต่ตอ้งน าเสนอข้อมูลท่ีผู้อ่านในสาขาอ่ืน ๆ หรือนิสตินักศึกษาในระดับสูงสามารถเข้าใจได้ บทความ

ปริทัศนเ์ป็นการน าเสนอภาพรวมของเรื่องท่ีนา่สนใจโดยในหนา้แรกของบทความปริทัศนจ์ะประกอบด้วย 

    5.1 ชื่อเรื่อง ต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหน้ าชื่อเรื่องภาษาไทยข้ึนก่อน ควรตั้ง    

ชื่อเรื่องท่ีเรียกร้องความสนใจของผู้อ่าน และสื่อความหมายได้ชัดเจน 

    5.2 ชื่อผู้เขียนและท่ีอยู่ ใหม้ีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุต าแหนง่ทางวชิาการ 

หนว่ยงานหรือสถาบัน (ภาควชิา คณะ มหาวทิยาลัย) ท่ีอยู่ หรือ E-mail ของผู้เขียน เพื่อใช้ตดิต่อเกี่ยวกับ

ต้นฉบับและบทความท่ีตพีิมพ์แล้ว 

    5.3 ค าส าคัญ ระบุความส าคัญของเรื่อง (Keywords) จานวนไม่เกิน 5 ค า 

    5.4 ส่วนของเนื้อหาของบทความ ต้องมีบทน า (Introduction) เพื่อกล่าวถึงความน่าสนใจ ของ

เรื่องท่ีน าเสนอก่อนเข้าสู่เนื้อหาในแต่ละประเด็น 

    5.5 บทสรุป (Conclusion) เพื่อเป็นการสรุปเรื่องโดยย่อใหเ้ข้าใจว่า เรื่องท่ีได้น าเสนอมีความ

น่าสนใจและความเป็นมาอย่างไร พร้อมขมวดปมเรื่องท่ีน าเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้นพินธเ์กี่ยวกับ

เรื่องดังกล่าว ส าหรับใหผู้้อ่านได้พิจารณาประเด็นท่ีน่าสนใจต่อไป ผู้นพินธค์วรตรวจสอบเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง

กับบทความท่ีน าเสนออย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างย่ิงเนื้อหาท่ีใหม่ท่ีสุด บทความปริทัศน์ต้องน าเสนอ

พัฒนาการของเรื่องท่ีนา่สนใจ ข้อมูลท่ีน าเสนอจะต้องไม่จ าเพาะเจาะจงเฉพาะผู้อ่านท่ีอยู่ในสาขาของ

บทความเท่านั้น แต่ตอ้งน าเสนอข้อมูลท่ีซึ่งผู้อ่านในสาขาอ่ืนหรือนิสตินักศึกษาในระดับสูงสามารถเข้าใจได้ 

 

การเขียนอ้างอิง 
 รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงใหใ้ช้รูปแบบต่อไปนี้ 



  (1) การอ้างอิงในเน้ือหาบทความ รายการจะประกอบด้วย ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ หน้าท่ี

อ้างอิง อยู่ในวงเล็บ ( ) 

(สิปปนนท์ เกตุทัต, 2539, หนา้ 91) 

(Parker, 1991, p. 38),  (Brockner & Guare, 1994, pp. 35-36) 

  (2) เอกสารอ้างอิง ให้ระบุรายชื่อเอกสารอ้างอิงท่ีปรากฏในบทความ จัดเรียงล าดับตาม

ตัวอักษร โดยเรียงจากภาษาไทยและตามด้วยภาษาอังกฤษ รูปแบบการเขียนอ้างอิง ดังนี ้ 

 * หนังสือ  

ชื่อ/นามสกุล./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

ประยูร บุญใช้ .  (2551). New English Guide Book 1 : หนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษส าหรับ

 นักเรียนชั้นประถมศกึษา 

//////// ปีท่ี 1. กรุงเทพฯ: เดอะบุ๊ค. 

Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Desining qualitative research. Thousand Oaks, California: Sage. 

 * วารสาร 

ชื่อ/นามสกุล./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีท่ีหรือเล่มท่ี(ฉบับท่ี),/หนา้ท่ีตพีิมพ์บทความ. 

ส าราญ ก าจัดภัย. (2542). การลดระดับนัยส าคัญส่งผลต่ออ านาจของการทดสอบอย่างไร . วารสาร

 ศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัย 

//////// นเรศวร, 4(1), 69-74. 

Mills, Colleen. (1994). Culture communication style and learning style in cross-cultural education: A 

 case for preparatory  

//////// programmes for students of business. Chulalongkorn Educational Review, 1(2), 4-24. 

 * วิทยานิพนธ์ 

ชื่อ/นามสกุล./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่อเรื่องวทิยานิพนธ์./วทิยานิพนธ/์ชื่อย่อหลักสูตร/สถานท่ีพิมพ์:/ชื่อสถาบัน. 

พิศมัย อาแพงพันธ์. (2556). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ  

//////// อิงบริบทเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการถ่ายโอนการเรียนรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 ทางคณิตศาสตร์ 

//////// และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. 

 สกลนคร:  

//////// มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

Wilfley, D. E. (1990). Interpersonal analyses of bulimia: Normal weight and obese. (Unpublished 

 doctoral dissertation).  

//////// University of Missouri, Columbia, U.S. 

 * ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ชื่อ/นามสกุล./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./แหล่งท่ีมา (ถ้ามี)./ (วัน เดือน ปีท่ีสบืค้น).เข้าถึงได้จาก/URl.  

วรีพงษ์ ลือประสิทธิ์. (2559). รับบริหารคุณภาพท่ัวองค์กร. สืบค้นวันท่ี 20 ตุลาคม 2560. เข้าถึงได้จาก  



//////// http://www.md.kku.ac.th/usr/work/radio/QAT/tsld047.htm.  

Harris, R. (1997). Encouraging students to use technology. Retrieved from  

////////  http://www.vanguard.edu/rharris/techuse.html. (20 October 2017). 

 * รายงานการประชุม, รายงานสัมมนา   

ผู้รับผิดชอบ./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่อเรื่องรายงานการประชุมหรือรายงานการสัมมนาเรื่อง./วัน เดือน ปี./สถานท่ี

พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์. 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ. (2542). รายงานการสัมมนาทางวชิาการสู่เส้นทาง 

////////การ ปฏิรูปการศกึษาไทยครั้งท่ี 4 ศตวรรษใหม่อุดมศกึษาไทย : บทเรียนจากการปฏิรูปอุดมศกึษา 
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