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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกการลงตีพิมพ์บทความวิชาการ
วารสารนักบริหาร

เป็นวารสารที่น�าเสนอบทความทางวิชาการสายสังคมศาสตร์ - มนุษยศาสตร์ โดยมีประเภทผลงานที่ตีพิมพ์ ดังนี้

1. บทความวิชาการ (Articles)
2. บทความวิจัย (Research Articles)
3. ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Works)
4. บทสัมภาษณ์ (Executive Interviews)
5. บทความรับเชิญ (Invited Papers)

เกณฑ์การพิจารณารับบทความ

 บทความที่ส่งมาให้พิจารณาต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยสาระบทความและแนวการเขียนต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของวารสาร อันประกอบด้วย

1. ชื่อเรื่อง ควรกะทัดรัด ไม่ใช้ค�าย่อและไม่ควรยาวเกินไป หากเป็นบทความภาษาไทยต้องมีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษด้วย
2. บทคัดย่อ และ Abstract เป็นการสรุปสาระส�าคัญของเรื่อง กรณีบทความวิชาการ ภาษาไทย ให้เขียนบทคัดย่อภาษาไทย 

แล้วตามด้วย Abstract ภาษาอังกฤษ  และบทความวิชาการ ภาษาอังกฤษ  Abstract ต้องแปลเป็นบทคัดย่อภาษาไทย  
ทั้งนี้ความยาวไม่ควรเกิน 10 บรรทัด

3. เนื้อหาให้จัดพิมพ์ 1 คอลัมน์
4. ชื่อผู้เขียน พิมพ์ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง
5. การอ้างอิง เป็นแบบแทรกปนในเนื้อหา (In-text Citation) โดยใช้ระบบนาม-ปี (Author – date) ตามแบบของ APA  

(ดังค�าแนะน�าการเขียนบรรณานุกรม)
6. หากมีรูปภาพประกอบ หรือตาราง ควรมีการอ้างอิงแหล่งที่มา เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีการฟ้องร้องจะ 

เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น)

รูปแบบขนาดและชนิดของตัวอักษร

 บทความวิชาการภาษาไทย  รูปแบบตัวอักษร  Angsana New
 บทความวิชาการภาษาอังกฤษ  รูปแบบตัวอักษร  Times New Roman

ข้อความ

บทความภาษาไทย 
Angsana New

English Articles
Times  New Roman

ขนาด ชนิด Size Font Type

ชื่อเรื่อง / Title  22  (CT) ตัวหนา 16  (CT) Bold Font

ชื่อผู้เขียน / Author 16  (CT) ตัวหนา  11  (CT) Bold Font

หัวข้อของบทคัดย่อ และของ Abstract 16  (LJ) ตัวหนา 10  (LJ) Bold Font

หัวข้อเรื่อง / Item 16  (LJ) ตัวหนา 10  (LJ) Bold Fort

หัวข้อย่อย / Sub Items 14  (LJ) ตัวหนา 10  (LJ) Bold Font

เนื้อเรื่อง / Article   14  (LRJ) ตัวธรรมดา   10  (LRJ) Regular Font

CT = Centre Text,    LJ = Left Justified,     LRJ = Left & Right Justified



Executive Journal242

ขั้นตอนการพิจารณาบทความ

 1. กองบรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้น
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาสาระ ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพทางวิชาการ

การส่งบทความ

 จัดส่งต้นฉบับเบื้องต้นจ�านวน 3 ชุด พร้อมไฟล์งานบันทึกในแผ่นซีดี หรือแผ่นดิสก์ และแบบฟอร์มการส่งบทความถึง  
อาจารย์กุลบูรณ์ เกียรติบุตร ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2350 3500 ต่อ 1607, 1774, 1775 E-mail: kulaboon.k@bu.ac.th

รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม

 ผู้ส่งผลงานวิจัยและบทความวิชาการ จะต้องเขียนการอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรมในตอนท้าย ในรูปแบบ APA Style 
(American Psychological Association) และผู้เขียนต้องตรวจสอบการเขียนให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. หนังสือภาษาไทย

 อ้างถึง  (วิจิตร  เจริญภักตร์, 2543)
 บรรณานุกรม วิจิตร  เจริญภักตร์. (2543).  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก (พิมพ์ครั้งที่ 3).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
    แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 2. หนังสืออังกฤษ

 

 อ้างถึง  (Brauer, 2005)
 บรรณานุกรม Brauer, R. L. (2005). Safety and health for engineers. (2nd ed). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 ผู้แต่ง 2 คน ให้ลงชื่อทั้งหมด ระหว่างชื่อให้คั่นด้วย “และ” หรือ “&” 
 อ้างถึง  (สุวิทย์ มูลค�า และอรทัย มูลค�า, 2544)
 บรรณานุกรม สุวิทย์ มูลค�า และอรทัย มูลค�า. (2544). การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน 
	 	 	 	 เป็นส�าคัญ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
 อ้างถึง  (Steers & Porter, 1991)
 บรรณานุกรม Streers, R. M. , & Porter, L. (1991).   Motivation and Work Behavior. (5th ed.) NY: McGraw-Hill.

อ้างถึง (นามสกุล, ปีที่พิมพ์)
บรรณานุกรม นามสกุล, อักษรย่อตัวแรกของชื่อต้น. อักษรย่อตัวแรกของชื่อกลาง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง.  
 (ครั้งที่พิมพ์). เมืองที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.

อ้างถึง (ชื่อ  นามสกุล, ปีที่พิมพ์)
บรรณานุกรม ชื่อ นามสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง.  (ครั้งที่พิมพ์). เมืองที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.



Executive Journal 243

 ผู้แต่ง 3-5 คน  ในครั้งแรกที่ลงรายการอ้างอิงให้ลงชื่อทั้งหมด และถ้ามีการกล่าวซ�้าให้ลงเฉพาะชื่อคนแรก และใส่ 
    “และคณะ” หรือ “et. al” และถ้าในย่อหน้าเดียวกันมีการอ้างอิงมากกว่า 1 ครั้ง ให้ลงเฉพาะชื่อคนแรก  
    และใส่ “และคณะ” หรือ “et. al”  แต่ไม่ต้องลงปีที่พิมพ์ เช่น
 อ้างถึงครั้งที่ 1 (กมล, อ�านาจ, สุชาติ, และศุภกิจ, 2549)
 อ้างถึงครั้งที่ 2  เป็นต้นไป (กมล และคณะ, 2549)

 3. วารสารภาษาไทย

 
 อ้างถึง (ศิริลักษณ์ วงษ์วิจิตสุข และฉัตรปวีณ์ จรัสวราวัฒน์, 2551)
 บรรณานุกรม ศิริลักษณ์ วงษ์วิจิตสุข และฉัตรปวีณ์ จรัสวราวัฒน์. (2551). การแก้ปัญหาระดับตะกั่วในเลือดสูง.  
    ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม,	18(2), 26-31
 

 4. วารสารภาษาอังกฤษ

 อ้างถึง  (Richard, 2007)
 บรรณานุกรม Richard, M. (2007). The practice of engagement. Strategic HR Review. 6(16), 52-59

 5. หนังสือพิมพ์
 มีชื่อผู้เขียนบทความ 

 อ้างถึง   (สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์, 2553, 21 กุมภาพันธ์, 5) 
 บรรณานุกรม สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์. (2553, 21 กุมภาพันธ์).  ผลวิจัย “วัยรุ่น” เปิดรับสื่อลามกและการมีเพศสัมพันธ์. 
	 	 	 	 มติชน, 5. 
 
 อ้างถึง  (Lee, 2006, 13)
 บรรณานุกรม Lee, M. (2006, April 26). Plastic perfection. Bangkok Post, 13. 

อ้างถึง  (ชื่อ นามสกุล, ปีที่พิมพ์)
บรรณานุกรม ชื่อ นามสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้าที่ปรากฏบทความ.

อ้างถึง  (ชื่อสกุล, ปีที่พิมพ์)
บรรณานุกรม ชื่อสกุล, อักษรย่อตัวแรกของชื่อต้น. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง. (ปีที่พิมพ์). 

ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, Volume(Issue), เลขหน้าที่ปรากฏบทความ.

อ้างถึง  (ผู้เขียนบทความ, ปี, หน้า) 
บรรณานุกรม  ผู้เขียนบทความ. (วันที่ เดือน ปี). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้า.
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 ไม่มีชื่อผู้เขียนบทความหรือพาดหัวข่าว
 อ้างถึง  (“กกอ. ตั้งศูนย์”, 2549, 1)
 บรรณานุกรม กกอ. ตั้งศูนย์รับมือตรวจโอเน็ต-เอเน็ต.  (2549, 25 เมษายน). มติชน, 1. 

 อ้างถึง  (“HM asks courts”, 2006, 1)
 บรรณานุกรม HM asks courts to solve crisis. (2006, April 26). Bangkok Post, 1. 

 6. เอกสารการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)

 อ้างถึง  (จีรเดช  มโนสร้อย, สุดา  เสาวคนธ์, และอภิญญา  มโนสร้อย, 2543, 42-50)
 บรรณานุกรม จีรเดช  มโนสร้อย, สุดา  เสาวคนธ์, และอภิญญา  มโนสร้อย.  (2543). หญ้าหวาน (Stevia). ใน 
     การสัมมนาทางวิชาการ	เรื่อง	เทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรมครั้งที่	2	เรื่องการวิจัยและพัฒนา	
	 	 	 	 	 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการแพทย์แผนไทย	(42-50). เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ 
     ยาเครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 อ้างถึง  (Tian, & Kok, 1991, 315-320)
 บรรณานุกรม Tian, C. S., & Kok, L. P. (1991).  Parent adolescent communication in Singaporean families.  In  
     Psychiatry in the 90s: ASEAN perspective: Proceedings of the 3th ASEAN Congress on  
     Psychiatry & Mental Health (315-320).  Kuala Lumpur: Malaysian Psychiatric Association.

 7. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
	 อ้างเนื้อหาจากสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ฉบับสิ่งพิมพ์ จัดท�าโดยมหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น ให้ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์ 
 อ้างถึง  (กรองแก้ว ช่างปั้น, 2545)

 บรรณานุกรม กรองแก้ว วัฒนะมงคลรักษ์. (2545). 	การสื่อสารกับอัตลักษณ์ถนนข้าวสาร  
 (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์พัฒนาการ, 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).   

 อ้างถึง  (Rojpalakorn, 2006) 
 บรรณานุกรม  Rojpalakorn, R. (2006).  A study into the typologies of international tourists and their 

 motivation on Khao Sarn road (Master’s thesis, Hotel and Tourism Management 
 (International Program), Silpakorn University).   

	 อ้างเน้ือหาจากฐานข้อมูล เช่น จาก ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย หรือ จาก Dissertation Abstracts International - DAI ใส่ช่ือ
 ฐานข้อมูล ใส่หมายเลขประจ�างานนิพนธ์ (ถ้ามี) ส�าหรับฐานข้อมูลต่างประเทศท่ีมีหมายเลขของ University microfilms-UMI  
 ให้ใส่ไว้ด้วย

อ้างถึง (ช่ือ นามสกุลผู้เขียนบทความ, ปี, หน้า)
บรรณานุกรม ช่ือ นามสกุลผู้เขียนบทความ. (ปี). ช่ือบทความ. ใน การสัมมนาทางวิชาการเร่ือง.........................(หน้า).

สถานท่ีพิมพ์: ส�านักพิมพ์
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 อ้างถึง  (สมชาย  สาระสุวรรณ, 2546)
 บรรณานุกรม สมชาย  สาระสุวรรณ. (2546). การเกิดผู้น�าในชุมชนแออัด.  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์   
    (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
 อ้างถึง  (Bower, 1993)
 บรรณานุกรม Bower, D. L.(1993). Employee assistant programs supervisory referrals: Characteristics of  
    referring and nonrecurring supervisors. Dissertation Abstracts International, vol. 54(01), 534B.  
    (UMI No. 9315947) 

 8. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 เว็บเพจ
 เว็บเพจ มีผู้เขียน หรือมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 อ้างถึง  (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2551)
 บรรณานุกรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ. (2551).  รายงานผลการส�ารวจ	
	 	 	 	 	 การมีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในครัวเรือนปี	2551.  สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2553,  
     จาก http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm
 อ้างถึง  (Learning Theories, 2008)
 บรรณานุกรม Learning Theories. (2008).  Social learning theory (Bandura).  Retrieved September 16, 2010,  
     from http://www.learning-theories.com/social-learning-theory-bandura.html
 
 เว็บเพจ ไม่ปรากฏผู้เขียน และปีที่จัดท�า  ใส่ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) 
 อ้างถึง  (“ปัญหา”, ม.ป.ป.)
 บรรณานุกรม ปัญหาสามชายแดนภาคใต้. (ม.ป.ป.). ค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2549, จาก http://www. tvs.co.th/service/ 
     mod/ hertitage/ nation/misc/vision/border.htm  
 อ้างถึง  (“GVU’s 8 th”, n.d.)
 บรรณานุกรม GVU’s 8th WWW user survery. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from http://www. cc.gatech.edu/ 
     gvu/ usersuveys/survey1997–10/  

อ้างถึง  (ผู้แต่ง, ปี)
บรรณานุกรม ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ, สืบค้นเมื่อ [วัน เดือน ปี], จาก [URL ของเว็บไซต์]
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ตัวอย่างการใส่ตารางและรูปภาพประกอบ

 1. ตาราง (Table)

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตาม เพศ ชั้นปี และกลุ่มคณะวิชาที่เรียน

ชั้นปี
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ รวม

 เพศชาย                เพศหญิง      เพศชาย                   เพศหญิง

1 26                        25  61                          116 228

2 24                        27  49                            79 179

3 22                        17  25                            67 131

4 19                        14  16                             49 98

รวม 91                        83 151                           311 636

Table 1  Examples of General and Specific Language Used in Job Description

General More Specific

Handle administrative activities Receive, sort, and file monthly personnel action report

Keep machines in good working condition Conduct regular inspections of machines, make needed repairs, 
and provide advice on replacement of machines

Keep the book Enter revenue and expense transactions and prepare income 
statements and balance sheets
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 2. รูปภาพ (Figure)

 ภาพที่ 2 จ�านวนครั้งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร/วารสารในรอบ 1 เดือน                                                

Figure 1:  Architecture for plan reuse in conformant planning.

 3.  รูปภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ภาพที่ 3 ตัวอย่างเว็บบลอกของผู้เขียนอิสระ เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือไอโฟน (iPhone)
ที่มา: http://www.pokpitch.com/


