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 วารสารบรหิารการศกึษา มศว มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นวารสารทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อ
เผยแพรแ่ละถ่ายทอดผลงานวจิยัและผลงานวชิาการ ในรปูแบบของบทความวจิยั และบทความวชิาการ 
ทัง้ภายในและภายนอกมหาลยั 
 

1. บทความวิจยั (Research article) 
 บทความวจิยั หมายถงึ ผลงานทางวชิาการทีไ่ดม้กีารศกึษาคน้ควา้ตามกระบวนการและระเบยีบ
วธิวีจิยัทีเ่หมาะสมกบัสาขาวชิาดา้นการบรหิารการศกึษาและสาขาการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นบทความ
วจิยัของนิสติระดบับณัฑติศกึษา บทความวจิยัของคร ูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษาทัง้ภายใน
และภายนอกสถาบนั และบุคคลทัว่ไปทีต่อ้งการเผยแพรบ่ทความวจิยัของตนเอง 
2. บทความวิชาการ (Academic article) 
 บทความวชิาการ หมายถงึ งานเขยีนทางวชิาการทีส่อดคลอ้งกบัสาขาวชิาดา้นการบรหิาร
การศกึษาและสาขาการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มกีารก าหนดประเดน็ทีต่อ้งการอธบิาย หรอืวเิคราะหอ์ย่าง
ชดัเจน ทัง้นี้มกีารวเิคราะหป์ระเดน็ดงักล่าวตามหลกัวชิาการจนสามารถสรุปผลในประเดน็นัน้ได ้อาจ
เป็นการน าความรูจ้ากแหล่งต่างๆ มาประมวลรอ้ยเรยีงเพื่อวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ โดยทีผู่เ้ขยีนแสดง
ทศันะทางวชิาการของตนเองไดอ้ยา่งชดัเจน 
3. รายละเอียดการเตรียมบทความเพ่ือส่งตีพิมพ ์
 3.1 ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบบั 
 บทความทีร่บัตพีมิพล์งวารสารไดแ้ก่ 1) นิพนธต์น้ฉบบัทีเ่ป็นบทความวจิยั และ 2) นิพนธ์
ตน้ฉบบัทีเ่ป็นบทความวชิาการ โดยใหพ้มิพผ์ลงานดว้ยกระดาษ เอ 4 (พมิพห์น้าเดยีว) จ านวน  
10-12 หน้า 
 ส่วนประกอบของบทความวจิยั ประกอบดว้ย บทคดัยอ่ ภมูหิลงั วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
วธิดี าเนินการวจิยั สรปุผลการวจิยั อภปิรายผล ขอ้เสนอแนะ และเอกสารอา้งองิ  
 ส่วนประกอบของบทความวชิาการ ประกอบดว้ย บทคดัยอ่ บทน า เนื้อเรือ่ง/ทฤษฎ ีการปฏบิตัิ
และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง การน าไปใช้/การบูรณาการ/แนวคดิ/บทวเิคราะห ์สรปุและอภปิราย 
ขอ้เสนอแนะเชงิวชิาการ และเอกสารอา้งองิ   
 ส่วนประกอบของบทความปรทิศัน์ ประกอบดว้ย บทคดัยอ่ บทน า เนื้อเรือ่ง การวพิากษ์และ
แสดงความคดิเหน็ บทสรปุ และเอกสารอา้งองิ  
          หมายเหต:ุ ทุกบทความตอ้งมบีทคดัยอ่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในกรณทีีต่พีมิพ์
บทความเป็นภาษาต่างประเทศ ตอ้งมบีทคดัยอ่เป็นภาษาไทยดว้ย 
 



 3.2 ข้อก าหนดในการเตรียมต้นฉบบับทความ 
 ขนาดกระดาษ เอ 4 
 กรอบของขอ้ความในแต่ละหน้าใหม้ขีอบเขต ดงันี้  
     จากขอบบนของกระดาษ 1.25 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้วขอบซา้ย 1.25 นิ้ว และขอบขวา 1.0 นิ้ว 
 ระยะห่างระหว่างบรรทดัหนึ่งช่วงบรรทดัของเครือ่งคอมพวิเตอร ์
 ตวัอกัษร ใชบ้ราววลัเลยีนิว (Browallia New) และพมิพต์ามทีก่ าหนดดงันี้ 
o ช่ือเร่ือง (Title)  

- ภาษาไทย ขนาด 18 point, ก าหนดชดิซา้ย,ตวัหนา  
- ภาษาองักฤษ (ตวัอกัษรพมิพใ์หญ่) ขนาด18 point, ก าหนดชดิซา้ย, ตวัหนา   

o ช่ือผูเ้ขียน (ทุกคน) 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทย– องักฤษ ขนาด 14 point, ก าหนดชดิซา้ย 
- ทีอ่ยูผู่เ้ขยีน ภาษาไทย– องักฤษขนาด 14 point, ก าหนดชดิซา้ย 

o บทคดัย่อ  
- ชื่อ “บทคดัยอ่” และ “Abstract” ขนาด 16 point, ก าหนดชดิซา้ย, ตวัหนา  
- ขอ้ความบทคดัยอ่ภาษาไทย ขนาด 14 point, ก าหนดชดิขอบ, ตวัธรรมดา  
- ขอ้ความบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ขนาด 14 point, ก าหนดชดิขอบ, ตวัธรรมดา 
- ยอ่หน้า 0.5 นิ้ว 

o ค าส าคญั (Keywords) ใหพ้มิพต่์อจากส่วนของบทคดัยอ่ (Abstract) ควรเลอืกค า
ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทความ ประมาณ 4-5 ค า ใชต้วัอกัษรภาษาไทย หรอื
ภาษาองักฤษ ขนาด 14 point 

o รายละเอียดบทความ  
- หวัขอ้ใหญ่ขนาด 16 point, ก าหนดชดิซา้ย, ตวัหนา  
- หวัขอ้รองขนาด 14 point, ก าหนดชดิซา้ย, ตวัหนา 
- ตวัอกัษรขนาด 14 point, ก าหนดชดิขอบ, ตวัธรรมดา 
- ยอ่หน้า 0.5 นิ้ว 

 ค าศพัท ์ใหใ้ชศ้พัทบ์ญัญตัขิองราชบณัฑติยสถาน 
 ภาพและตาราง กรณมีภีาพและตารางประกอบ ชื่อภาพใหร้ะบุค าว่า ภาพประกอบ ไวใ้ต้

ภาพประกอบและจดัขอ้ความบรรยายภาพใหอ้ยูก่ึ่งกลางหน้ากระดาษชื่อตารางใหร้ะบุค าว่า ตาราง
พรอ้มทัง้ขอ้ความบรรยายตาราง หวัตารางใหจ้ดัชดิซา้ยของหน้ากระดาษ และใตภ้าพประกอบหรอื
ตารางใหบ้อกแหล่งทีม่าโดยพมิพห์่างจากชื่อภาพประกอบหรอืเสน้คัน่ใตต้าราง 1 บรรทดั (ใชต้วัอกัษร
ขนาด 14 point,ตวัปกต)ิ 
 
 

 



ตวัอย่าง ภาพประกอบทีน่ ามาอา้งและการบอกแหล่งอา้งองิ 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงโครงรา่งของตูเ้ยน็ดว้ยเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ 
ทีม่า: Min, G.; & Rowe, D.M. (2006).Experimental evaluation of prototype thermoelectric 
domestic refrigerators.Applied Energy. 83: 133-152. 
 

ตวัอย่าง ตารางทีน่ ามาอา้งและการบอกแหล่งอา้งองิ 
 

ตาราง 1 แสดงคุณสมบตัขิองการกนัแดดของอุปกรณ์ในหอ้งสมดุ 
 
 
รปูแบบอปุกรณ์กนัแดด 

ค่า Transmitted 
Radiation 
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หมายเหตุ 
 

 
1. อุปกรณ์กนัแดดตดิตัง้ภายในอาคาร : มลูีส่ ี
เงนิ (Inside Venetian Blind Reflective 
Aluminum)   

 
0.45 

     
ตดิตัง้เรยีบรอ้ยแลว้ 

2. อุปกรณ์กนัแดดตดิตัง้ภายนอกอาคาร : 
แบบเกลด็ (Outside Venetian Blind ) 
 

0.15     ด าเนินการตดิตัง้ใน          
งานวจิยั 

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



 การพิมพอ้์างอิงท่ีแทรกในเน้ือหาของบทความ 
 1) ใช้การอ้างองิระบบล าดบัหมายเลขโดยระบุล าดบัหมายเลขอ้างองิท้ายขอ้ความหรอืชื่อ
บุคคลทีน่ ามาอา้งองิ ใหเ้ริม่จากหมายเลข 1,2,3 ไปตามล าดบัทีอ่้างองิก่อน-หลงั โดยใชเ้ลขอารบคิอยู่ใน
วงเลบ็ใหญ่ เช่น มคี่า OTTV ไม่เกนิ 50 วตัต์ต่อตารางเมตร[1]ออกตามความในพระราชบญัญตักิาร
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 [2]  
              2) ทุกครัง้ทีม่กีารอา้งองิซ ้าจะตอ้งใชห้มายเลขเดมิในการอา้งองิ 
              3) การอ้างอิงแทรกในตารางหรอืในค าอธิบายตารางให้ใช้หมายเลขที่สอดคล้องกับที่ได้
อา้งองิมาก่อนแลว้ในเนื้อเรือ่ง 
               4) การอา้งองิจากเอกสารมากกว่า 1 ฉบบั ถา้มกีารอา้งองิต่อเนื่องกนัจะใชเ้ครือ่งหมายยติ
ภงัค ์(hyphenหรอื -) เชื่อมระหว่างฉบบัแรกถงึฉบบัสุดทา้ย เช่น [1-5] แต่ถา้อา้งองิเอกสารทีม่ลี าดบัไม่
ต่อเนื่องกนัจะใชเ้ครือ่งหมายจลุภาค (comma หรอื ,) เช่น [4,8,12]  

 การพิมพเ์อกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
       1) เอกสารอา้งองิทุกล าดบัจะตอ้งมกีารอา้งองิหรอืกล่าวถงึในบทความ  
                2) ตอ้งพมิพเ์รยีงล าดบัการอา้งองิตามหมายเลขทีก่ าหนดไวภ้ายในวงเลบ็ใหญ่ทีไ่ดอ้า้งองิ
ถงึในบทความโดยไมต่อ้งแยกภาษาและประเภทของเอกสารอา้งองิ 
                3) หมายเลขล าดบัการอา้งองิใหพ้มิพช์ดิขอบกระดาษดา้นซา้ยถา้รายละเอยีดของ
เอกสารอา้งองิมคีวามยาวมากกว่าหนึ่งบรรทดัใหพ้มิพต่์อบรรทดัถดัไปโดยยอ่หน้า (โดยเวน้ระยะ 7 ช่วง
ตวัอกัษรหรอืเริม่พมิพช์่วงตวัอกัษรที่ 8  

การจดัพมิพเ์อกสารอา้งองิทา้ยบทความจะแตกต่างกนัตามชนิดของเอกสารทีน่ ามาอ้างองิให้
จดัพมิพต์ามขอ้แนะน า ดงันี้ 
            1.  อ้างอิงจากหนังสือ ใชร้ปูแบบ ดงันี้ 
ชื่อผูแ้ต่ง.//(ปีทีพ่มิพ)์.//ชือ่เรือ่ง.//ครัง้ทีพ่มิพ.์(ถา้ม)ี//เมอืงทีพ่มิพ์:/ส านกัพมิพ.์ 
ตวัอย่าง  
[1] ไพจติร ยิง่ศริวิฒัน์.  (2541).เนื้อดนิเซรามกิส.์พมิพค์รัง้ที ่1.กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์ 
[2] Kotler Philip; & Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing.9th Ed. Boston: McGraw-Hill. 
             2.  อ้างอิงจากวารสาร ใชร้ปูแบบ ดงันี้ 
ชื่อ/ชื่อสกุลผูเ้ขยีนบทความ.//(ปี,/วนั/เดอืน).//ชื่อบทความ.//ชือ่วารสาร.//ปีที(่ฉบบัที)่:/หน้าทีอ่า้ง. 
ตวัอย่าง 
[3] ชยัรตัน์ นิรนัตรตัน์. (2553, มกราคม-มถุินายน).นอนกรน..การหายใจตดิขดัขณะหลบั.วารสาร
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.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.  อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการใช้
รปูแบบ ดงันี้ 
ชื่อผูเ้ขยีน.//(ปีทีพ่มิพ)์.//ชื่อบทความหรอืชื่อตอน.//ใน//ชือ่หนงัสอื.//ชื่อบรรณาธกิารหรอืชื่อผูร้วบรวม 
(ถา้ม)ี.//หน้าทีต่พีมิพบ์ทความหรอืตอนนัน้.//ครัง้ทีพ่มิพ.์//สถานทีพ่มิพ:์/ชื่อส านกัพมิพห์รอืผูจ้ดัพมิพ์. 
ตวัอย่าง  
[5] แมน้มาสชวลติ, คุณหญงิ. (2526). การก้าวเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรข์องหอ้งสมุด.ในเอกสารการ
สมัมนา 
ทางวชิาการเรือ่งกา้วแรกของการใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องหอ้งสมดุ. หน้า 1-7. กรงุเทพฯ:  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  
[6] Tichner, Fred J. (1981). Apprenticship and Employee Training. In The New Encyclopedia  
Britannica, Macropedia, V.1. pp. 1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica. 
            4.  อ้างอิงจากปริญญานิพนธห์รือวิทยานิพนธห์รือสารนิพนธ ์ใชร้ปูแบบ ดงันี้ 
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์) .//ชือ่เรือ่ง.//ชื่อปริญญา (สาขาหรือวิชาเอก) .//เมืองที่พิมพ์:/หน่วยงาน.//ถ่าย
เอกสาร. 
ตวัอย่าง  
[7] สริสิุมาลย ์ชนะมา. (2548). การพฒันารปูแบบการเรยีนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิาสงัคมศกึษา  
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา). กรงุเทพฯ:  
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
[8] PatamapornYenbamrung. (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.Photocopied. 
            5.  อ้างอิงจากแหล่งข้อมลูอิเลก็ทรอนิกสอ์อนไลน์ ใชร้ปูแบบ ดงันี้ 
ข้อมลูจากหนังสือออนไลน์ 
ผูแ้ต่ง.//(ปีทีพ่มิพห์รอืปีทีส่บืคน้).//ชือ่เรือ่ง.//สถานทีพ่มิพ:์/ส านกัพมิพ.์//สบืคน้เมือ่/วนั/เดอืน/ปี(หรอื 
Retrieved/เดอืน/วนั/ปี),/จาก(from)/ชื่อเวบ็ไซต ์
ตวัอย่าง 
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