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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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เกณฑการพิจารณาคัดเลือกการลงตีพมิ พบทความวิชาการ
วารสารนักบริหาร
ประเภทผลงานที่ตีพิมพ
วารสารนักบริหารเปนวารสารที่นําเสนอบทความวิชาการสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
เกณฑการเตรียมตนฉบับบทความ
1. บทความจะตองไมเคยผานการลงตีพมิ พในวารสารใดมากอน หรือกรณีทบี่ ทความนัน้ มีเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของหรือพาดพิง
กับหนวยงานหรือองคกรใด ตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากองคกรนั้น
2. บทความอาจเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อเรื่องมีความยาวประมาณ 10-15 หนา (รวมบรรณานุกรม)
3. ชื่อเรื่อง ควรกะทัดรัด ไมใชคํายอและไมควรยาวเกินไป หากเปนบทความวิชาการภาษาไทย ตองมีชื่อเรื่อง
ภาษาอังกฤษ
4. ผูเขียนบทความทุกคนตองใหขอมูลเกี่ยวกับผูเขียน
- ชื่อ-นามสกุลของผูเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพตรงกึ่งกลางหนากระดาษใตชื่อเรื่อง
- E-mail และสถานที่ทํางานของผูเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ Footnote หนาแรกของบทความ
5. บทคัดยอ และ Abstract เปนการสรุปสาระสําคัญของเรื่อง กรณีบทความวิชาการภาษาไทย ใหเขียน “บทคัดยอ”
และ “คําสําคัญ” แลวตามดวย “Abstract” และ “Keywords” กรณีบทความวิชาการภาษาอังกฤษ ใหเขียน
“Abstract” และ “Keywords” แลวตามดวย “บทคัดยอ” และ “คําสําคัญ” ทัง้ นีบ้ ทคัดยอ และ Abstract ความยาว
ไมควรเกิน 10 บรรทัด
6. ประเภทบทความวิชาการ
6.1 บทความวิชาการภาษาไทย
- ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Title)
- บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) มีความยาวไมเกิน 10 บรรทัด
- คําสําคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Keywords)
- บทนํา (Introduction)
- เนื้อหา (Text)
- บทสรุป (Conclusion)
- บรรณานุกรม (References)
6.2 บทความวิชาการภาษาอังกฤษ
- ชื่อภาษาอังกฤษ (Title)
- บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) มีความยาวไมเกิน 10 บรรทัด
- คําสําคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Keywords)
- บทนํา (Introduction)
- เนื้อหา (Text)
- บทสรุป (Conclusion)
- บรรณานุกรม (References)
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7. การอางภาพหรือตารางขอใหใสที่มา เพื่อปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีการฟองรองจะเปนความรับผิดชอบของ
ผูเ ขียนแตเพียงผูเ ดียว ทางวารสารจะไมรบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ ) และอางอิงเปนแบบแทรกปนในเนือ้ หา (In-text Citation)
และการเขียนบรรณานุกรมขอใหเขียนตามรูปแบบของวารสารนักบริหาร (รูปแบบ APA) http://executivejournal.
bu.ac.th/reference.html โดยเรียงภาษาไทยขึ้นกอนแลวตามดวยภาษาอังกฤษ และเรียงตามลําดับตัวอักษร
8. การใชคาํ ศัพทเฉพาะทางวิชาการ ควรดําเนินการดังนี้ 1) ใชคาํ ภาษาอังกฤษทีม่ ใี ชในภาษาไทยอยางแพรหลายใหเขียน
เปนภาษาไทยตามหลักการเขียนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเลมลาสุด โดยไมตอ งวงเล็บแสดงภาษาอังกฤษ
ประกอบ เชน อินเทอรเน็ต ออนไลน เปนตน 2) กรณีคําภาษาอังกฤษยังใชไมแพรหลายใหเขียนคําแปลหรือเขียน
คําอานทับศัพทพรอมวงเล็บภาษาอังกฤษ เชน เครื่องรับรูชีวภาพ (biosensor) และ 3) การเขียนคําภาษาอังกฤษใน
วงเล็บ ควรเขียนในครัง้ แรกเพียงครัง้ เดียว ไมควรวงเล็บคํานัน้ ไวทกุ ที่ และขอความหรือคําภาษาอังกฤษทีอ่ ยูใ นวงเล็บ
ตองใชตัวพิมพเล็กทั้งหมด ยกเวนคําที่จะมีอักษรยอ หรือคําเฉพาะ
9. การพิมพตนฉบับจะตองพิมพตามรูปแบบและขนาดตัวอักษร ตามขอมูลดานลาง
หัวขอ
ชื่อเรื่อง / Title
ชื่อผูเขียน / Author
อีเมล / Email
สถานที่ทํางาน / Office
บทคัดยอ และ Abstract
คําสําคัญ / Keywords
บทนํา / Introduction
เนื้อเรื่อง / Text
หัวขอเรื่อง / Item
หัวขอยอย / Sub Items
บทสรุป / Conclusion
บรรณานุกรม / References

บทความภาษาไทย
TH Sarabun PSK
ขนาด
22 (CT)
16 (CT)
14 (LJ)
14 (LJ)
15 (LJ)
15 (LJ)
15 (LJ)
15 (LRJ)
15 (LJ)
15 (LJ)
15 (LJ)
15 (LJ)

ชนิด
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวหนาและตัวเอียง
ตัวหนา
ตัวธรรมดา
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวหนา

English Articles
TH Sarabun PSK
Size
22 (CT)
16 (CT)
14 (LJ)
14 (LJ)
15 (LJ)
15 (LJ)
15 (LJ)
15 (LRJ)
15 (LJ)
15 (LJ)
15 (LJ)
15 (LJ)

Font Type
Bold Font
Bold Font
Bold Font
Bold Font
Bold Font
Bold Fort & Italic
Bold Fort
Regular Font
Bold Fort
Bold Font
Bold Fort
Bold Fort

CT = กึ่งกลาง (Centre Text), LJ = ชิดซาย (Left Justified),
RJ = ชิดขวา (Right Justified) และ LRL = ชิดซายและขวา (Left & Right Justified)
10. ตนฉบับสามารถสงไดทางระบบออนไลนผานหนาเว็บไซต (http://executivejournal.bu.ac.th/submitpaper_
exjour/sendpaper.php) โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาเบื้องตนกอนนําเสนอผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 2 ทาน
ในการพิจารณาบทความเพื่อประเมินคุณภาพและความเหมาะสม เมื่อผูเขียนไดรับผลการประเมิน จะตองปรับปรุง
หรือแกไขใหแลวเสร็จตามกําหนด ซึง่ บทความจะตองผานการพิจารณาจากผูท รงคุณวุฒแิ ละกองบรรณาธิการ จึงจะ
ไดการตอบรับการตีพิมพลงในวารสารนักบริหาร
ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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กระบวนการพิจารณาบทความ (Review Process)
บทความที่จะไดรับการพิจารณาลงตีพิมพจะตองเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน โดยสาระบทความและแนว
การเขียนจะตองเปนไปตามวัตถุประสงคของวารสาร และผานการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่
เกี่ยวของ ไมนอยกวา 2 ทาน โดยจะมีกระบวนการดังตอไปนี้
1. กองบรรณาธิการจะแจงใหผสู ง บทความทราบผานระบบออนไลนเมือ่ กองบรรณาธิการไดรบั บทความเรียบรอยสมบูรณ
2. กองบรรณาธิการจะพิจารณาเบื้องตน โดยตรวจสอบหัวขอและเนื้อหาของบทความถึงความเหมาะสมและสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและรูปแบบของวารสาร การคัดลอก รวมถึงกองบรรณาธิการจะตรวจสอบถึงประโยชนทงั้ ทางดานทฤษฎี
และเชิงการนําไปใชในการบริหารธุรกิจ เพื่อสงใหกับผูสงบทความนํากลับไปแกไขเบื้องตนหรือปฏิเสธการลงตีพิมพ
3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรใหดําเนินการสงบทความเพื่อทําการกลั่นกรองตอไป บรรณาธิการจะสง
ใหผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของไมนอยกวา 2 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความวาอยูในระดับที่เหมาะสม
ทีจ่ ะลงตีพมิ พหรือไม โดยในกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองนี้ ผูท รงคุณวุฒจิ ะไมสามารถทราบขอมูลของผูส ง บทความ
(Double-Blind Peer Review)
4. เมื่อผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณากลั่นกรองบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิวาบทความนั้นๆ ควรไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธการลงตีพิมพในวารสาร หรือควรใหผูสงบทความ
นํากลับไปแกไขใหแลวเสร็จตามกําหนดกอนพิจารณา
5. กองบรรณาธิการจะแจงใหผูสงบทความทราบเมื่อบทความผานการพิจารณาใหลงตีพิมพ
หมายเหตุ ระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวา 3 เดือนขึ้นอยูกับคุณภาพของบทความและดําเนินการแกไขบทความ
การสงบทความ
ผูเขียนสงบทความดวยระบบออนไลนผานเว็บไซต ไดที่ http://executivejournal.bu.ac.th/
สถานที่ติดตอ
ศูนยบริการวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 3
สถาบันสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0 2350 3500 ตอ 1775, 1774, 1607 โทรสาร 0 2350 3693
E-mail: journal@bu.ac.th
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รูปแบบการเขียนอางอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม
1. การเขียนอางอิงในเนื้อหา (In-Text Citation)
การเขียนอางอิงแหลงที่มาของขอความในบทความในเนื้อหาใชรูปแบบ APA Style ระบบนาม-ป (author-date
citation system) อาจเขียนแทรกไวหนาขอความหรือทายขอความที่นํามาอางอิง โดยระบุผูแตงดวยชื่อ-นามสกุล (สําหรับ
ผูแตงเปนคนไทย) หรือ นามสกุล (กรณีผูแตงเปนชาวตางชาติ) เชน
ผูแตงคนไทย
กีรติ บุญเจือ
การอางอิงในบทความใช
กีรติ บุญเจือ
ผูแตงชาวตางชาติ
Lev Vygotsky
การอางอิงในบทความใช
Vygotsky
รายการอางอิงทีป่ รากฏแทรกอยูใ นเนือ้ หาจะตองนําไปเรียงตามลําดับตัวอักษรของผูแ ตง (กรณีผแู ตงเปนคนไทยเรียง
ตามชื่อ กรณีผูแตงเปนชาวตางชาติใชนามสกุล) พรอมใสรายละเอียดของรายการอางอิงในบรรณานุกรมใหถูกตองตามหลักการ
เขียนบรรณานุกรมของวารสาร ในทํานองเดียวกันรายการอางอิงที่อยูในสวนบรรณานุกรมจะตองมีการอางอิงไวในเนื้อหา ซึ่ง
ขอมูลทั้ง 2 แหงนี้จะตองมีชื่อ-นามสกุลของผูแตง (กรณีผูแตงเปนคนไทย) หรือนามสกุลของผูแตง (กรณีผูแตงเปนชาวตางชาติ)
และปที่พิมพตองตรงกัน
1.1 รายการอางอิงมีผูแตงคนเดียว
- ผูแตงเปนคนไทย: ระบุชื่อ-นามสกุลของผูแตงตามดวยป พ.ศ. ที่พิมพ
กีรติ บุญเจือ (2547) พบวา ...
… (กีรติ บุญเจือ, 2547)
- ผูแตงเปนตางชาติ: ระบุนามสกุลของผูแตงตามดวยป ค.ศ.ที่พิมพ
Vygotsky (1978) กลาววา ...
… (Vygotsky, 1978)
1.2 รายการอางอิงมีผูแตง 2 คน
- ผูแตงเปนคนไทย: ระบุชื่อ-นามสกุลของผูแตงทั้งสองคนตามดวยป พ.ศ. ที่พมิ พ
ลัลลนา ศิริเจริญ และ สุมาลี นิมานุภาพ (2540) กลาววา ...
… (ลัลลนา ศิริเจริญ และ สุมาลี นิมานุภาพ, 2540)
- ผูแตงเปนตางชาติ: ระบุนามสกุลของผูแตงทั้งสองคนตามดวยป ค.ศ.ที่พิมพ
Shobhadevi และ Bidarakoppa (1994) เสนอแนะวา
… (Shobhadevi & Bidarakoppa, 1994)
1.3 รายการอางอิงมีผูแตง 3-5 คน
- ผูแตงเปนคนไทย: การกลาวถึงครั้งแรก ระบุชื่อ-นามสกุลของผูแตงทุกคนตามดวยป พ.ศ. ที่พิมพสําหรับ
การกลาวถึงครั้งตอมาใหระบุชื่อ-นามสกุลของผูแตงคนแรก ตามดวยคําวา “และคณะ”และป พ.ศ. ที่พิมพ
กลาวถึงครั้งแรก: ฉัตรตรา บุนนาค, สุวรรณี อุดมผล, และ วรรณี พุทธเจริญทอง (2547) พบวา ...
… (ฉัตรตรา บุนนาค, สุวรรณี อุดมผล, และ วรรณี พุทธเจริญทอง, 2547)
กลาวถึงครั้งตอมา: ฉัตรตรา บุนนาค และคณะ (2547) พบวา ...
... (ฉัตรตรา บุนนาค และคณะ, 2547)
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- ผูแตงเปนตางชาติ: ระบุนามสกุลของผูแตงทุกคนตามดวยป ค.ศ. ที่พิมพ สําหรับการกลาวถึงครั้งตอมา
ใหระบุนามสกุลของผูแตงคนแรก ตามดวยคําวา “et al.” และป ค.ศ. ที่พิมพ
กลาวถึงครั้งแรก: Holmberg Orbuch และ Veroff (2004) กลาววา ...
… (Holmberg, Orbuch, & Veroff, 2004)
กลาวถึงครั้งตอมา: Holmberg et al. (2004) กลาววา ...
… (Holmberg et al., 2004)
1.4 รายการอางอิงมีผูแตง 6 คน ขึ้นไป
- ผูแตงเปนคนไทย: ระบุชื่อ-นามสกุลของผูแตงคนแรก ตามดวยคําวา “และคณะ” และป พ.ศ. ที่พิมพ
จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ และคณะ (2540) …
(จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ และคณะ, 2540)
- ผูแตงเปนตางชาติ: ระบุนามสกุลของผูแตงคนแรก ตามดวยคําวา “และคณะ”เมื่อชื่ออยูในขอความ หรือ
ตามดวยคําวา “et al.” เมื่ออยูในวงเล็บ และตามดวยป ค.ศ. ที่พิมพ
Harris และคณะ (2011) เสนอวา ...
(Harris et al., 2011)
1.5 รายการอางอิงมีผูแตงเปนสถาบันหรือหนวยงาน:
การเขียนรายการอางอิงครั้งแรกใหระบุชื่อเต็มของหนวยงานตามดวยปที่พิมพ
- ผูแตงเปนสถาบันหรือหนวยงานของไทย: ชื่อเต็มหนวยงาน ตามดวยป พ.ศ. ที่พิมพ
สํานักนายกรัฐมนตรี. กรมประชาสัมพันธ (2547) รายงานวา ...
... (สํานักนายกรัฐมนตรี. กรมประชาสัมพันธ, 2547)
- ผูแตงเปนสถาบันหรือหนวยงานของตางชาติ:ชื่อเต็มหนวยงาน ตามดวยป ค.ศ. ที่พิมพ
…. (Australian Research Council, 1996)
กรณีสถาบันหรือหนวยงานมีอักษรยอแทนหนวยงาน ในการอางอิงในเนื้อหาครั้งแรกใหใสวงเล็บ
ซื่อยอหนวยงานตามดวยปที่พิมพ การอางอิงครั้งตอมาใหใชอักษรยอตามดวยปที่พิมพ
- ผูแตงเปนสถาบันหรือหนวยงานของตางชาติ:
กลาวถึงครั้งแรก: ชื่อเต็มของหนวยงาน ตามดวยวงเล็บซื่อยอ และป พ.ศ. ที่พิมพ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ., 2545) …
กลาวถึงครั้งตอมา: ซื่อยอ และป พ.ศ. ที่พิมพ
สมศ. (2545)
- ผูแตงเปนสถาบันหรือหนวยงานของตางชาติ:
กลาวถึงครั้งแรก: ชื่อเต็มของหนวยงาน ตามดวยวงเล็บซื่อยอ และป ค.ศ. ที่พิมพ
… (Australian Institute of Health and Welfare [AIHW], 2005)
กลาวถึงครั้งตอมา: ซื่อยอ และป ค.ศ. ที่พิมพ
… (AIHW, 2005)
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1.6 รายการอางอิงมีไมปรากฏชื่อผูแตง
ใหระบุชื่อเรื่องเปนในเครื่องหมายอัญประกาศ “” ในตําแหนงของชื่อผูแตง และตามดวยปที่พิมพ
(“Using APA”, 2001)
1.7 รายการอางอิงมีไมปรากฏเมืองที่พิมพหรือสํานักพิมพหรือปที่พิมพ
การระบุผูแตงใหเปนไปตามขอ 1.1 -1.5 สําหรับสวนที่ไมปรากฏใหแทนดวยคําดังตอไปนี้
รายการอางอิงของไทย รายการอางอิงของตางชาติ
ไมปรากฏเมืองที่พิมพ (no place of publication)
ใช “ม.ป.ท.”
ใช “n.p.”
ไมปรากฏสํานักพิมพ (“no place of publisher)
ใช “ม.ป.พ.”
ใช “n.p.”
ไมปที่พิมพ (no date)
ใช “ม.ป.ป.”
ใช “n.d.”
ชอทิพย กาญจนศิริ (ม.ป.ป.) กลาววา...
(ชอทิพย กาญจนศิริ, ม.ป.ป.)
Thomas (n.d) พบวา ...
(Thomas, n.d.)
1.8 การอางอิงรายการทุติยภูมิ (Secondary Source)
- ผูแตงเปนคนไทย: ระบุชื่อ-นามสกุลของผูแตง, ปที่พิมพเอกสารตนฉบับ (อางถึงใน ชื่อ-นามสกุล, ปที่พิมพ
ของผูแตงทุติยภูมิ)
Pratt (1992 อางถึงใน ปราโมทย ธีรพงษ, 2550) พบวา…
... (Pratt, 1992 อางถึงใน ปราโมทย ธีรพงษ, 2550)
- ผูแตงเปนตางชาติ: ระบุนามสกุลของผูแตง, ปที่พิมพเอกสารตนฉบับ (as cited in นามสกุล, ปที่พิมพของ
ผูแตงทุติยภูมิ)
Farrow (1968, as cited in Ward & Decan, 1988) พบวา …
(Farrow, 1968, as cited in Ward & Decan, 1988)
1.9 มีรายการอางอิงมากกวา 2 แหลงในขอความเดียวกัน:
ระบุรายการอางอิงทุกรายการในวงเล็บ คั่นระหวางรายการดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;) เรียงตามตัวอักษร
(กีรติ บุญเจือ, 2547; ลัลลนา ศิริเจริญ และสุมาลี นิมานุภาพ, 2540)
(Holmberg Orbuch & Veroff, 2004; Sartre, 1962; Vygotsky, 1978)
- กรณีอางอิงผูแตงมีทั้งคนไทยและชาวตางชาติ ใหเขียนผูแตงที่เปนคนไทยกอนและเรียงตามตัวอักษร ตาม
ดวยผูแตงที่เปนชาวตางชาติเรียงตามตัวอักษร
(กีรติ บุญเจือ, 2547; ลัลลนา ศิริเจริญ และ สุมาลี นิมานุภาพ, 2540; Holmberg Orbuch &
Veroff, 2004; Sartre, 1962; Vygotsky, 1978)
- กรณีอางอิงแหลงที่มามากกวา 1 ชิ้นของผูแตงคนเดียวกันในขอความเดียวกัน ใหระบุผูแตงโดยเรียงตามป
ที่พิมพจากอดีตถึงปจจุบัน ใหระบุผูแตงและปที่พิมพสําหรับแหลงที่มาที่ตีพิมพกอน สวนแหลงที่มาถัดไปให
ระบุเพียงแคปที่พิมพ คั่นระหวางแหลงที่มาดวยเครื่องหมาย (;) (ผูแตง,/ปที่พิมพกอน;/ปที่พิมพถัดมา)
(นงลักษณ วิรัชชัย, 2542; 2545)

ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

139

1.10 รายการอางอิงมากกวา 2 รายการ แตผูแตงคนเดียวกันและปเดียวกัน
- ผูแตงเปนคนไทย: ระบุชื่อ-นามสกุลของผูแตงและป พ.ศ.ที่พิมพตามดวยอักษร ก,ข,ค ตามที่เรียงไวใน
บรรณานุกรม
(นงลักษณ วิรัชชัย, 2542ก, 2542ข)
ขอความที่ 1 (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542ก) ... ขอความที่ 2 (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542ข)
- ผูแ ตงเปนตางชาติ: ระบุนามสกุลของผูแ ตงและป ค.ศ.ทีพ่ มิ พตามดวยอักษร a,b,c ตามทีเ่ รียงไวใบรรณานุกรม
Stair (1992b) ขอความตอมา Stair (1992a)
(Stair, 1992a, 1992b)
2. การเขียนอางอิงในบรรณานุกรม
ผูเขียนจะตองเขียนอางอิงในบรรณานุกรมตอนทายของบทความในรูปแบบ APA Style (American Psychological
Association) และผูเขียนตองตรวจสอบการเขียนใหถูกตองสมบูรณ โดยยึดหลักเกณฑดังตอไปนี้
หนังสือ (Book)
รูปแบบ
General Format

ผูแตง./(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ).//สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
Author,/A./A.,/&/Author,/B./B./(Year).//Title of book.// Location:/Publisher.

ผูแตง 1 คน

กีรติ บุญเจือ. (2547). ตรรกวิทยาทั่วไป (พิมพครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
Vygotsky, L. (1978). Mind in society: the developmental of higher psychological
process. Cambridge, MA: Harvard University Press.

ผูแตง 2-5 คน

ลัลลนา ศิรเิ จริญ, และ สุมาลี นิมานุภาพ. (2540). ความรูท ว่ั ไปทางภาษาไทย (พิมพครัง้ ที่ 6).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ฉัตรตรา บุนนาค, สุวรรณี อุดมผล, และ วรรณี พุทธเจริญทอง. (2547). ศิลปการใชภาษาไทย
ในชีวิตประจําวันและทางธุรกิจ (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ประกายพรึก.
Holmberg, D., Orbuch, T., & Veroff, J. (2004). Thrice-told tales: Married couples
tell their stories. Mahwah, NJ: Erlbaum.

ผูแตง 6 คนขึ้นไป

จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ และคณะ. (2540). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ผูร วบรวมหรือบรรณาธิการ คะนึง จันทรศิริ (ผูรวบรวม). (2547). ประดิษฐเศษวัสดุ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
หนังสือแปล
Book-Translated
ผูแ ตงเปนสถาบัน เชน
หนวยราชการ
สถาบันการศึกษา
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มาซาอุ, อิบุกะ. (2547). รอใหถึงอนุบาลก็สายเสียแลว (ธีระ สมิตร และ พรอนงค นิยมคา,
ผูแปล). กรุงเทพฯ: หมอชาวบาน.
Sartre, J.-P. (1962). Imagination: A psychological critique (F. Williams, Trans.).
Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
สํานักนายกรัฐมนตรี. กรมประชาสัมพันธ. (2547). นามสงเคราะหสวนราชการ. กรุงเทพฯ:
ผูแตง.

หนังสือเลมหรือหนังสือชุด เติม วิภาคยจนกิจ. (2546). ประวัติศาสตรอีสาน (พิมพครั้งที่ 2, 2 เลม). กรุงเทพฯ:
เชน ประวัติศาสตรอีสาน
สมาคมสังคมสงเคราะห.
มี 2 เลมจบ
ดวงมน จิตรจาํ นงค. (2543). หลังมานวรรณศิลป (ชุดภาษาและวรรณคดี). กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ.
บทความในหนังสือ
Chapter in A Book

ชัยยงค พรหมวงศ. (2543). เด็กกับสังคม. ใน จิตรา วสุวานิช (บก.), การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
(น.15-62). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Stein, A. (1997). Sex after ‘sexuality’: From sexology to poststructuralism.
In D. Owen (Ed.), Sociology after postmodernism (pp.158-172). London: Sage.

ไมปรากฏชื่อผูแตง
Book-No Author

ขอขัดแยงเกี่ยวกับประวัติศาสตรไทย. (2547). กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
Joint investigations of child abuse. (1993). Washington, DC: US Department
of Justice, Office of Justice Programs

ไมปรากฏเมืองที่พิมพ
หรือสํานักพิมพ หรือ
ปที่พิมพ

เมืองใช (ม.ป.ท.) สํานักพิมพใช (ม.ป.พ.) ปใช (ม.ป.ป.)
ถาไมปรากฏทั้ง 3 แหง เชน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (พิมพครั้งที่ 3). (ม.ป.ป.). ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
วารสาร (Journal Article)

รูปแบบ
General Format

ผูแตง./(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปที่ (ฉบับที่),/ หนา.
Author,/A./A.,/Author,/B./B.,/&/Author/C./C./(Year).//Title of article.//
Title of Journal,/volume(issue), page-numbers.
ธนิศา บุญถนอม. (2542). ชีวิตหอยโขง นิเวศวิทยาริมทุง. สารคดี, 6(21), 68-70, 81.
Apulu, I., Latham, A., & Moreton, R. (2011). Factors affecting the effective utilization
and adoption of sophisticated ICT solutions: Case studies of SMEs in Lagos,
Nigeria. Journal of Systems and Information Technology, 13(2), 125-143.
หนังสือพิมพ (Newspaper Article)

รูปแบบ
General Format

ผูแตง./(ป, วัน เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนา.
Author if named or Article title if no author./(Year,/Month/Day).//Title of article if not
given before/[useful descriptive information].//Title of Newspaper,/p/pp. nn-nn.
เกษม สิริสัมพันธ. (2541, 3 เมษายน). อยาทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ. สยามรัฐ, 5-6, 14.
Nagourney, E. (2003, October 28). Impatience, at your own risk. The New York
Times, F6.
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วิทยานิพนธ (Doctoral Dissertations and Master’s Theses)
รูปแบบ
General Format

ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ./(ปที่พิมพ).//ชื่อวิทยานิพนธ/(ระดับวิทยานิพนธ, ชื่อมหาวิทยาลัย).
Author,/A./A./(Year).//Title of dissertation/thesis (Doctoral dissertation/
Master’s thesis, University, Year).//Source, volume, page.
วรุณี อุดมศิลป. (2543). ศิลปการประพันธเรือ่ ง “กาย” ในนวนิยายของมารเกอริต ยูรเซอรนาร
(วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย).
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a witness
misidentifies a familiar but innocent person from a lineup
(Doctoral dissertation, Cornell University, 1990). Dissertation Abstracts
International, 51, 417.

เอกสารประชุมวิชาการ (Conference paper as part of a book in proceedings)
รูปแบบ

ผูแ ตง./(ปทพ่ี มิ พ).//ชือ่ บทความ.// ใน//การสัมมนาวิชาการเรือ่ ง............ (หนา)./สถานทีพ่ มิ พ:/
สํานักพิมพ.
จีรเดช มโนสรอย, สุดา เสาวคนธ, และ อภิญญา มโนสรอย. (2543). หญาหวาน (Stevia).
ใน การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรมครั้งที่ 2 เรื่องการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อการแพทยแผนไทย (น.42-50). เชียงใหม: ศูนยวิจัย
และพัฒนาวัตถุดิบยาเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ สถาบันวิจัย และพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
Shobhadevi, Y. J., & Bidarakoppa, G. S. (1994). Possession phenomena: As a coping
behaviour. In G. Davidson (Ed.), Applying Psychology: Lessons from AsiaOceania (pp.83-95). Carlton, Vic., Australia: Australian Psychological Society.
สื่อโสตทัศน ประเภท วีดิทัศน เทป ซีดี-รอม แผนดิสก

รูปแบบ

ผูแ ตงหรือผูผ ลิตหรือผูบ รรยายหรือผูข บั รอง (ถามี)./(ปทผ่ี ลิต).//ชือ่ เรือ่ ง//[ประเภทของวัสดุ].//
สถานทีผ่ ลิต:/ผูผ ลิต. ยกเวนประเภทสือ่ ทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของชือ่ เรือ่ งทีร่ ะบุเลข ID ไมตอ งใส
วงเล็บใหญ [ ] อีก แตใหใสในวงเล็บ ( ) ตอจากชื่อเรื่อง
การเลี้ยงไก [ซีดี-รอม]. (2541). กรุงเทพฯ: เจริญโภคภัณฑ.
ธีรภัทร มนตรีศาสตร. (2545). Thumb: มิตใิ หมการเก็บขอมูล [ฉบับอิเล็กทรอนิกส].
ไมโครคอมพิวเตอร, 2(204), 21.
Costa, P. T., Jr. (Speaker). (1988). Personality, continuity, and changes of adult
life (Cassette Recording No. 207-433-88A-B). Washington, DC: American
Psychological Association.

142

วารสารนักบริหาร

Executive Journal

อินเทอรเน็ต: เว็บไซต (Website)
รูปแบบ
General Format

ผูแตง./(ป).//ชื่อบทความ.//สืบคนเมื่อ/วัน/เดือน/ป,/จาก/URLของเว็บไซต
Author,/A./A./(Year).//Title of webpage:/Subtitle if needed,//Retrieved/ Month/
Day,/ Year,/from source.
จอมจักร จันทรสกุล. (2546). โรคสะเก็ดเงิน. สืบคนเมื่อ 28 ตุลาคม 2547,
จาก http://www.thaiheath.net/h/article239.html
NCAA Committee on Sportsmanship and Ethical Conduct. (n.d.). Operations
plan 2001-02 and 2002-03: Strategic planning and budgeting for the 2002-03
and 2003-04 Academic Years. Retrieved February 9, 2004, from http://www1.
ncaa. org/membership/governance/ assoc-wide/ sportsmanship_ethics/index.html
อินเทอรเน็ต: วารสาร

รูปแบบ

ผูแ ตง./(ป).//ชือ่ บทความ./ชือ่ วารสาร,/ปท,่ี /(ฉบับที)่ , เลขหนา.//สืบคนเมือ่ /วัน/เดือน/
ป, จาก URLของเว็บไซต
ธีรภัทร มนตรีศาสตร. (2545). Thumb: มิตใิ หมการเก็บขอมูล. ไมโครคอมพิวเตอร,
2(204), 21. สืบคนเมือ่ 3 สิงหาคม 2546, จาก http://www.micro.se.ed.com/content/
mc204/default.asp
Wada, K. (2008). Illegal file sharing 101. Educause Quarterly, 31(4), 18-25. Retrieved
November 20, 2010, from http://net.educause.edu/ir/ library/pdf/EQM0844.pdf
อินเทอรเน็ต: หนังสือพิมพ และหนังสือพิมพจากผูแทนจําหนายฐานขอมูล

รูปแบบ

ผูแตง./(ป, วัน เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนา.//สืบคนเมื่อ/วัน/เดือน/ป,
จาก URLของเว็บไซต

ทางออกสิทธิบัตรกวาวเครือ. (2547, 18 พฤศจิกายน). ผูจัดการออนไลน, 1-5. สืบคนเมื่อ
18 พฤศจิกายน 2547, จาก http://www.manager.co.th/ Home/ViewNews.
aspx?News ID=9470000084289
หนังสือพิมพจากผูแทน
ผูแ ตง./(ป, วัน เดือน).//ชือ่ บทความ./ชือ่ หนังสือพิมพ, เลขหนา.//สืบคนเมือ่ /วัน/เดือน/ป, /จาก
จําหนาย เชน NewsCenter
ชื่อฐานขอมูล. หรือ จาก URLของเว็บไซต อยางใดอยางหนึ่งตามตัวอยางขางบน
ครึ่งปทองเที่ยวเชียงใหมขยายตัวเพิ่ม 15%. (2547, 10 กันยายน). บานเมือง, 5-7. สืบคน
เมื่อ 20 กันยายน 2547, จาก NewsCenter database.
ครึ่งปทองเที่ยวเชียงใหมขยายตัวเพิ่ม 15%. (2547, 10 กันยายน). บานเมือง, 5-7. สืบคน
เมือ่ 20 กันยายน 2547, จาก http://www. library.bu.ac.th/buonline /newssecu.

ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

143

รูปแบบการเขียนอางอิงรูปภาพและตาราง
ถาเปนภาพวาด แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ กราฟ และตาราง ผูเขียนจะตองระบุแหลงที่มาเชนเดียวกับการอางอิงใน
เนื้อหาและบรรณานุกรม แตถาเปนขอมูลที่ผูเขียนสรางขึ้นเองไมตองระบุแหลงที่มา
ตัวอยางการใสตารางและรูปภาพประกอบ
1. ตาราง (Table)
ตัวอยางการอางอิงในเนื้อหา
ตารางที่ 1 สถิตขิ อ มูลสรุปจํานวนบริษทั หลักทรัพยจดั การทีม่ กี องทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ RMF จํานวนกองทุนและมูลคาทรัพยสนิ
สุทธิเปรียบเทียบตั้งแต ป 2545 - 2554* (* ป 2554 เปนตัวเลขขอมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2554)
ขอมูล ณ สิ้นป
ขอมูล

2554* 2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545

จํานวน บลจ. ที่มี RMF

20

20

20

21

18

18

18

17

14

13

จํานวนกองทุน

98

90

83

80

75

70

64

58

46

42

7.28

2.84

มูลคาทรัพยสินสุทธิ
(หนวย: พันลานบาท)

81.40 79.28 58.55 37.49 38.02 25.48 18.46 12.24

ที่มา: สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (2554)
ตัวอยางการอางอิงในบรรณานุกรม
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน. (2554). สถิติการเจริญเติบโตของธุรกิจการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ.
สืบคนเมือ่ 15 พฤศจิกายน 2554, จาก http://www.aimc.or.th/21_infostats_rmfltffif.php?fund=rmf
2. รูปภาพ (Figure)
ตัวอยางการอางอิงในเนื้อหา

ภาพที่ 1 ภาพ มารก ซักเคอรเบิรก
ที่มา: เมยแฟลชฟราย (2555)
ตัวอยางการอางอิงในบรรณานุกรม
เมยแฟลชฟราย. (2555). ยอดผูใ ช Facebook ทัว่ โลกลดลงตลอด 6 เดือน อาจเปนสัญญาณเตือนถึงจุดอิม่ ตัวแลว.
สืบคนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.flashfly.net/wp/?p=30488
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3. รูปภาพประกอบจากอินเทอรเน็ต
ตัวอยางการอางอิงในเนื้อหา

ภาพที่ 3 ตัวอยางเว็บบลอกของผูเขียนอิสระ เกี่ยวกับโทรศัพทมือถือไอโฟน (iPhone)
ที่มา: พ็อคพิช (2553)
ตัวอยางการอางอิงในบรรณานุกรม
พ็อคพิช. (2553). iOS 4.2 สําหรับ iPhone เปดใหดาวนโหลดแลวจา. สืบคนเมื่อ 15 ธันวาคม 2553,
จาก http://www.pokpitch.com/2010/ios-4-2-for-iphone-is-now-available-for-downloadjailbreakers-do-not-upgrade
ตัวอยางการแปลบรรณานุกรมภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความพยายามทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพวารสาร โดยมีเปาหมายเพือ่ ผลักดันวารสารวิชาการเขาสูฐ าน
ขอมูล ACI ซึ่งเปนฐานขอมูลระดับอาเซียน และฐานขอมูล Scopus ซึ่งเปนฐานขอมูลระดับนานาชาติ ดังนั้น กองบรรณาธิการ
วารสารฯ จึงกําหนดรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่เปนรายการอางอิงเปนของคนไทย ดังนี้
1. รายการอางอิงเปนของคนไทยในบรรณานุกรมจะตองแปลเปนภาษาอังกฤษทุกรายการ โดยจัดเรียงคูกัน คือ เรียง
บรรณานุกรมภาษาอังกฤษที่แปลขึ้นกอนและเติมคําวา “(in Thai)” ตอทาย และตามดวยบรรณานุกรมภาษาไทย
2. การเรียงลําดับรายการอางอิงในบรรณานุกรม กรณีมีการแปลรายการอางอิงจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษใหยึด
ตัวอักษรภาษาไทยในการเรียงลําดับ
หมายเหตุ การใหผูเขียนจัดเรียงลักษณะนี้เพื่อใหกองบรรณาธิการใชในการตรวจสอบความถูกตองของการอางอิง
สําหรับขั้นตอนการตีพิมพทางกองบรรณาธิการจะเปนผูปรับยายรายการอางอิงที่แปลเปนภาษาอังกฤษไปอยูในหัวขอ
“Translated Thai References”
รูปแบบการเขียนแสดงตัวอยางดังตอไปนี้
1. ตัวอยางการแปลบรรณานุกรมภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
1.1 ตัวอยางบรรณานุกรมที่เปนหนังสือ
Tirakanan, S. (2011). Multivariate variables analysis in social science research. Bangkok: Chaulalongkorn
University Printing House. (in Thai)
สุวมิ ล ติรกานันท. (2553). การวิเคราะหตวั แปรพหุในงานวิจยั ทางสังคมศาสตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
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1.2 ตัวอยางบรรณานุกรมที่เปนบทความ
Jindapon, P. (2014). Entrepreneurship and risk attitudes. Executive Journal, 34(1), 130-135. (in Thai)
ปาน จินดาพล. (2557). การเปนเจาของกิจการกับทัศนคติตอความเสี่ยง. วารสารนักบริหาร, 34(1), 130-135.
Luckanavanich, S. (2014). Personal relationship, living behaviors, and academic achievement of
university students in the private residence, rangsit area, Pathumthani. BU Academic Review,
13(1), 13-16. (in Thai).
สุวรรณี ลัคนวณิช. (2557). ความสัมพันธระหวางบุคคล พฤติกรรมการใชชีวิต และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ใชชีวิตในที่พักเอกชน ยานรังสิต จังหวัดปทุมธานี. BU Academic Review, 13(1), 13-16.
1.3 ตัวอยางบรรณานุกรมขอมูลจากเว็บไซต
Tourism Authority of Thailand. (2013). Inbound foreign tourists situation in 2012. Retrieved February
9, 2014, from http://www.2tat.or.th/stat/web/statistic_tst.php (in Thai)
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2556). สถานการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศขาเขาในป 2555.
สืบคนเมื่อ 9 กุมภาพันธ 2557, จาก http://www.2tat.or.th/stat/web/statistic_tst.php
2. ตัวอยางการเรียงบรรณานุกรม
การเรียงบรรณานุกรมที่แปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษใหยึดตัวอักษรภาษาอังกฤษในการเรียงลําดับ ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
บรรณานุกรม
Bauer, R., Otten, R., & Rad, A. T. (2006). New Zealand mutual funds: Measuring performance and persistence
in performance. Accounting and Finance, 46(3), 347-363.
Jindapon, P. (2014). Entrepreneurship and risk attitudes. Executive Journal, 34(1), 130-135. (in Thai)
ปาน จินดาพล. (2557). การเปนเจาของกิจการกับทัศนคติตอความเสี่ยง. วารสารนักบริหาร, 34(1), 130-135.
Luckanavanich, S. (2014). Personal relationship, living behaviors, and academic achievement of university
students in the private residence, rangsit area, Pathumthani. BU Academic Review, 13(1), 13-16.
(in Thai)
สุวรรณี ลัคนวณิช. (2557). ความสัมพันธระหวางบุคคล พฤติกรรมการใชชีวิต และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใช
ชีวิตในที่พักเอกชน ยานรังสิต จังหวัดปทุมธานี. BU Academic Review, 13(1), 13-16.
Tirakanan, S. (2011). Multivariate variables analysis in social science research. Bangkok: Chaulalongkorn
University Printing House. (in Thai)
สุวมิ ล ติรกานันท. (2553). การวิเคราะหตวั แปรพหุในงานวิจยั ทางสังคมศาสตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Tourism Authority of Thailand. (2013). Inbound foreign tourists situation in 2012. Retrieved February 9,
2014, from http://www.2tat.or.th/stat/web/statistic_tst.php (in Thai)
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2556). สถานการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศขาเขาในป 2555. สืบคน
เมื่อ 9 กุมภาพันธ 2557, จาก http://www.2tat.or.th/stat/web/statistic_tst.php
Warther, V. A. (1995). Aggregate mutual fund flows and security returns. Journal of Financial Economics,
39(2-3), 209-235.
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