แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ
วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
ประเภทของผลงานวิจัยทางวิชาการ
1. บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียน
ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ น ่ า สนใจ เป็ น ความรู ้ ใ หม่ กล่ า วถึ ง
ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการ
แก้ไขปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจาก
แหล่งข้อมูล เช่น หนังสือ วารสารวิชาการอินเทอร์เน็ต
ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์ เสนอแนวทางแก้ไข
2. บทความวิจัย หมายถึง เป็นการน�ำเสนอ
ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมา
และความส� ำ คั ญ ของปั ญ หา วั ต ถุ ป ระสงค์ การ
ด�ำเนินการวิจัย
3. บทวิ จ ารณ์ ห นั ง สื อ (Book Review)
หมายถึง บทความทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์เนือ้ หาสาระคุณค่า
และคุณูปการของหนังสือ บทความหรือผลงานศิลปะ
อาทิ นิทรรศการ ทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือ
ดนตรีโดยใช้หลักวิชาและดุลยพินิจอันเหมาะสม
4. บทความปริ ทั ศ น์ (Review Article)
หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทาง
วิชาการ (State of the Art) เฉพาะทางที่มีการศึกษา
ค้ น คว้ า มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้
ทัง้ ทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ขอ้ พิพากษ์
ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป
องค์ประกอบของบทความ
1. บทความวิจัย (Research Article)
บทความวิ จั ย ประกอบด้ ว ย หน้ า ชื่ อ เรื่ อ ง

บทคัดย่อ และเนื้อหาของบทควา ในส่วนหน้าชื่อเรื่อง
ควรมีข้อมูลตามล�ำดับดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ สังกัด
(ภาควิชา และมหาวิทยาลัย) และอีเมล์ของผู้นิพนธ์
ส�ำหรับติดต่อ
ในส่ ว นบทคั ด ย่ อ ต้ อ งระบุ ถึ ง ความส� ำ คั ญ
ของเรือ่ ง วัตถุประสงค์ วิธกี ารศึกษา ผลการศึกษาและ
บทสรุป ความยาวไม่เกิน 200 ค�ำ  ในกรณีที่ต้นฉบับ
เป็นภาษาไทย ให้ผู้นิพนธ์เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ระบุค�ำส�ำคัญของเรื่อง (Keyword)
จ�ำนวนไม่เกิน 5 ค�ำ
ในส่วนของเนือ้ หาของบทความให้เริม่ ต้นจาก
บทน�ำ วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ ผลการศึกษาอภิปราย
ผลการศึกษา และกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ความ
ส�ำคัญของที่มาและปัญหาของงานวิจัย ภูมิหลังของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานและวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ให้เขียนไว้ในส่วนบทน�ำเทคนิคและวิธกี าร
ทัว่ ไปให้อธิบายไว้ในส่วนวัสดุอปุ กรณ์และวิธกี ารศึกษา
ผลการทดลองต่างๆ ให้อธิบายไว้ในส่วนผลการศึกษา
การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดลองกับงานของ
ผู้อื่นให้เขียนไว้ในส่วนอภิปรายผลการศึกษา และ
การสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ให้เขียนไว้ใน
ส่วนสรุปผลการศึกษา
2. บทความปริทัศน์ (Review Article)
บทความปริทัศน์ เป็นการน�ำเสนอภาพรวม
ของเรื่ อ งที่ น ่ า สนใจหน้ า แรกของบทความปริ ทั ศ น์
ประกอบด้ว ยมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ ที่อยู่ผู้นิพนธ์
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ผูน้ พิ นธ์สำ� หรับติดต่อ (Corresponding Author) และ
บทสรุป (Summary) เพื่อเป็นการสรุปเรื่องโดยย่อให้
เข้ า ใจว่ า เรื่ อ งที่ ไ ด้ น� ำ เสนอมี ค วามน่ า สนใจและ
ความเป็นมาอย่างไร พร้อมระบุความส�ำคัญของเรื่อง
(Keyword) จ�ำนวนไม่เกิน 5 ค�ำ
ในส่วนของเนื้อหาของบทความ ต้องมีบทน�ำ
(Introduction) เพือ่ กล่าวถึงความน่าสนใจของเรือ่ งที่
น�ำเสนอก่อนเข้าสู่เนื้อหาในแต่ละประเด็นและต้องมี
บทสรุป (Conclusion) เพื่อขมวดปมเรื่องที่นำ� เสนอ
พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้นิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ส�ำหรับให้ผู้อ่านได้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจต่อไป
ผู้นิพนธ์ควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
บทความที่น�ำเสนออย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เนื้ อ หาที่ ใ หม่ ที่ สุ ด บทความปริ ทั ศ น์ ต ้ อ งน� ำ เสนอ
พัฒนาการเรื่องที่น่าสนใจ ข้อมูลที่น�ำเสนอจะต้องไม่
จ�ำเพาะเจาะจงเฉพาะผูอ้ า่ นทีอ่ ยูใ่ นสาขาของบทความ
เท่านั้น แต่ต้องน�ำเสนอข้อมูลที่ซึ่งผู้อ่านในสาขาอื่น
หรือนิสิตนักศึกษาในระดับสูงสามารถเข้าใจได้
การเตรียมต้นฉบับ
1. พิมพ์ผลงานทางวิชาการ ควรจัดพิมพ์ด้วย
Microsoft Word for Windows หรือ Macintosh
บนกระดาษขนาด A 4 หน้าเดียว ประมาณ 26 บรรทัด
ต่อ 1 หน้าใช้อักษร TH Sarabun (psk) ขนาดของ
ตัวอักษรเท่ากับ 16 และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบ
บทความยกเว้นหน้าแรกจ�ำนวนไม่เกิน 15 หน้า
2. บทคั ด ย่ อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ จะต้องพิมพ์ค�ำส�ำคัญ
ในบทคั ด ย่ อ ภาษาไทย และพิ ม พ์ Keyword ใน
บทคั ด ย่ อ ภาษาอั ง กฤษของบทความเรื่ อ งนั้ น ด้ ว ย
จ�ำนวนไม่เกิน 5 ค�ำ
** บทความภาษาไทยหรื อ ภาษาอั ง กฤษจะต้ อ งมี
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ **
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3. เนื้ อ หา (ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ)
ให้จดั พิมพ์เนือ้ หาภาษาอังกฤษให้พมิ พ์เป็น Single Space
4. ถ้ามีรูปภาพ/ ตารางประกอบ ควรมีภาพ
ที่ชัดเจนถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ายจริงแนบด้วย
5. ประวัติผู้แต่ง ให้ระบุชื่อของผู้เขียนหน่วย
งานที่สังกัดต�ำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) วุฒิการศึกษา
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป พร้ อ มสาขาวิ ช า
ที่ เชี่ ย วชาญ ประสบการณ์ ก ารท� ำ งานและผลงา
นทางวิชาการ 1-3 ปีที่ผ่านมาและ File.jpg รูปถ่าย
หน้าตรง 1 รูป (ผู้เขียนสวมสูท)
6. บรรณานุกรมแยกผลงานภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (เรียงตามล�ำดับตัวอักษร)
7. ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไม่ได้รับการ
เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
8. การส่งต้นฉบับจะต้องส่งเอกสารบทความ
จ�ำนวน 5 ฉบับ และแบบฟอร์มส่งบทความ 1 ฉบับ
พร้อมทัง้ CD บันทึกข้อมูลของเนือ้ หาและประวัตผิ แู้ ต่ง
(เอกสารที่ส่งทั้งหมด) จ�ำนวน 1 แผ่น โดยบทความ
จ�ำนวน 5 ฉบับข้างต้นแบ่งให้เป็น
8.1 บทความที่มีรายละเอียดของผู้เขียน
บทความครบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5 จ�ำนวน 1 ฉบับ
8.2 ส่วนบทความอีก 4 ฉบับไม่ต้องระบุ
ชื่อผู้เขียนและประวัติของผู้เขียนลงในบทความ
9. โครงการวารสารวิชาการน�ำบทความที่
ท่านส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินคุณภาพ
ความเหมาะสมของบทความก่อนการตีพิมพ์ ในกรณี
ที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงแก้ไขผู้เขียนจะ
ต้องด�ำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะ เวลาที่
ก�ำหนด นับจากวันที่ได้รับผลการประเมินบทความ
10. ผู้เขียนตรวจความถูกต้องทั้งหมดอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนอย่าให้มีค�ำผิด และค�ำที่มีๆ ในค�ำว่า
ต่าง ๆ เป็นต้น ให้เคาะวรรคด้วย แล้วส่งบทความ
พร้อมต้นฉบับของท่านยัง ส�ำนักงานบัณฑิตศึกษา
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สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคพร้อมบันทึก
ข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมูลก่อนส่งให้กองบรรณาธิการ
ด�ำเนินต่อไปหรือส่งไปทาง e-mail ทีก่ องบรรณาธิการ
แจ้งให้ทราบ
รูปแบบการเขียนอ้างอิง
กรณี ที่ ผู ้ เขี ย นต้ อ งการระบุ แ หล่ ง ที่ ม าของ
ข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง
แบบนาม-ปี (author-date in-text citation) โดยระบุ
ชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้าง
หลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของ
ข้อความนัน้ และอาจระบุเลขหน้าของเอกสารด้วยก็ได้
หากต้องการ ตัวอย่างและให้มกี ารอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม
(Reference Citation) โดยการรวบรวมรายการ
เอกสารทัง้ หมดทีผ่ เู้ ขียนได้ใช้อา้ งอิงในการเขียนผลงาน
นัน้ ๆ จัดเรียงรายการตามล�ำดับอักษรชือ่ ผูแ้ ต่ง ภายใต้
หัวข้อเอกสารอ้างอิงส�ำหรับผลงานวิชาการภาษาไทย
หรือ Referenceส�ำหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ
โดยใช้ รู ป แบบการเขี ย นเอกสารอ้ า งอิ ง แบบ APA
(American Psycho- logical Association) ตัวอย่าง
การเขียนเอกสารอ้างอิงมี ดังนี้
1. หนังสือ
ชือ่ ผูแ้ ต่ง. ชือ่ เรือ่ ง. (ฉบับพิมพ์). สถานทีพ่ มิ พ์:
ผู้จัดพิมพ์. พรพิมล ตรีโชติ. (2542). ชนกลุ่มน้อยกับ
รัฐบาลพม่า. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย.
2. บทความ/เรื่อง/ตอนในหนังสือรวมเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ
(บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (ฉบับพิมพ์หน้าที่ปรากฏ
บทความ) สถานที่พิมพ์: ผู้จัดพิมพ์ เสรี ลีลาภัย.
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(2542). เศรษฐกิจชาตินยิ มในประเทศก�ำลังพัฒนาและ
สถานการณ์ในประเทศไทย. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
(บรรณาธิการ). 1999 จุดเปลีย่ นแห่งยุคสมัย. 90-141.
กรุ ง เทพฯ: ศู น ย์ ศึ ก ษาเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ ง
คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. บทความในวารสาร
ชือ่ ผูแ้ ต่ง. ปีทพี่ มิ พ์. ชือ่ บทความ. ชือ่ วารสาร,
ปีที่ (ล�ำดับที่), เลขหน้าที่ปรากฏบทความในวารสาร
พุทธชาด โปธิบาล และนานันท์ ตรงดี. 2541. “สถานะ
ของภาษาตากใบในภาษาถิน่ ”.วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 4, 2: 167-187.
4. หลักการอ้างอิงออนไลน์ของ APA
(Ame- rican Psychological Association)
ซึ่งยอมรับกันทั่วโลกคือ Author’s name//Title of
the work//Publication (city, name and year of
publication//URL//Date of access ตัวอย่าง เช่น
Lauz, Lila. Designing Accessible Web Page.
(1998). สืบค้นจาก: <http//www.sandia. gov_lila.
html> 22 เมษายน 2554.
5. สาระสังเขปจากฐานข้อมูล CDROM
ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ (ซีดีรอม).
ชื่อวารสาร, ปีที่ (ล�ำดับที่), เลขหน้าที่ปรากฏบทความ
ในวารสาร, สาระสั ง เขปจาก: ชื่ อ ฐานข้ อ มู ล และ
หมายเลขเอกสารเพื่อการค้น
Preston, W. 1982.Poetry ideas in
teaching literature and writing to foreign
student (CD-ROM).TESOL quarterly, 16,
489-502. Abstract from: Dialog File: ERIC Item:
EJ274529

