คาแนะนาสาหรับผู้เขียนบทความวิ จยั
การประชุมวิ ชาการระดับชาติ “มศว วิ จยั ” ครัง้ ที่ 10
วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร. สาโรชบัวศรี
มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ประสานมิ ตร กรุงเทพมหานคร
ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจยั ” ครัง้ ที่ 10 เพื่อเป็ นสือ่ กลาง
ในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่างๆ โดยเปิ ดรับบทความวิจยั จากผูน้ ิพนธ์ทุกหน่ วยงานทัง้ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจัดพิมพ์ในรูปแบบ Proceedings
ทัง้ นี้บทความวิจยั ที่ส่งมาตีพมิ พ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของวารสารหรือสิง่ พิมพ์อ่นื ๆ โดยบทความต้องมาจากผลงานวิจยั ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

1. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
4. สาขาการศึกษา
เมื่อบทความของท่านผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) และมีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ จานวน 2 ใน 3 ท่าน และบทความได้รบั การตีพิมพ์ลงวารสาร หากท่านพบข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่ อ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี ฝ่ ายบริหารจัดการวิจยั สถาบันยุทธศาสตร์ทางปั ญญาและวิจยั หมายเลขโทรศัพท์
(02) 649-5000 ต่อ 11018 - 11019
ประเภทของบทความที่รบั พิ จารณาลงตีพิมพ์
นิ พนธ์ต้นฉบับที่ เป็ นบทความวิ จยั ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนา วัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธดี าเนินการ
วิจยั ผลการวิจยั สรุปและอภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุ: บทความวิจ ยั ต้อ งมีบ ทคัด ย่อ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ในกรณีท่ีจ ดั พิม พ์บ ทความ
เป็ นภาษาต่างประเทศต้องมีบทคัดย่อเป็ นภาษาไทยด้วย
การจัดเตรียมต้นฉบับ
1. ผูน้ ิพนธ์กรอกรายละเอียดสมัครส่งบทความวิจยั ในระบบออนไลน์ เพื่อส่งพิจารณาและประเมินคุณภาพ
บทความ
2. จัดทาต้นฉบับบทความด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows ตามข้อกาหนดการจัดพิมพ์ตน้ ฉบับ
บทความวิจยั โดยพิมพ์บนกระดาษ ขนาด เอ 4 หน้าเดียว จัด 1 คอลัมน์ จานวนไม่เกิน 12 หน้า
3. ส่งต้นฉบับบทความวิจยั ในระบบออนไลน์
บทความวิ จยั ต้องพิมพ์ช่อื ผูน้ ิพนธ์และสถานทีท่ างาน / หรือสถานทีศ่ กึ ษา (ทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ)
ข้อกาหนดการจัดพิ มพ์ต้นฉบับบทความวิ จยั
ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งจัดพิมพ์บทความตามข้อกาหนดเพื่อให้มรี ปู แบบการตีพมิ พ์เป็ นมาตรฐานแบบเดียวกัน ดังนี้
1) การจัดเค้าโครงหน้ ากระดาษ ระยะขอบของหน้ากระดาษในแต่ละหน้ากาหนดดังนี้ จากขอบบน 1.25 นิ้ว
ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว
2) ตัวอักษร กาหนดให้ใช้แบบ บราววัลเลีย นิว (Browallia New) เหมือนกันตลอดทัง้ บทความ
3) รายละเอียดต่างๆ ของบทความวิ จยั กาหนดดังนี้
การเรียงลาดับหัวข้อในบทความ ลักษณะและขนาดตัวอักษร กาหนดดังนี้

 ชื่อเรือ่ ง (Title)
- ชื่อเรื่องภาษาไทย กาหนดชิดซ้าย (Browallia New ตัวหนา ขนาด 16 point)
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทงั ้ หมด) กาหนดชิดซ้าย (Browallia New ตัวหนา ขนาด 16 point)
 ชื่อผูน้ ิ พนธ์ (Author)
- ชื่อผูน้ ิพนธ์ลาดับที่ 1 ทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ กาหนดชิดซ้าย (Browallia New ตัวหนา ขนาด 14 point)
และชื่อผูน้ ิพนธ์ลาดับถัดไป (ถ้ามี) ทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษตัวธรรมดา
- ชื่อ หน่ ว ยงานของผู้นิ พ นธ์ทุ ก ลาดับ ทัง้ ภาษาไทยและอัง กฤษ ก าหนดชิด ซ้า ย (Browallia New
ตัวธรรมดา ขนาด 14 point)
- Corresponding author E-mail กาหนดชิดซ้าย (Browallia New ตัวหนา ขนาด 14 point)
 บทคัดย่อ (Abstract)
- หัวข้อบทคัดย่อ และ Abstract กาหนดกึง่ กลางหน้ากระดาษ (Browallia New ตัวหนา ขนาด 16 point)
- เนื้อความของบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บรรทัดแรกจัดย่อหน้า โดยเว้น
ระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว (Browallia New ตัวธรรมดา ขนาด 14 point) และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
 คาสาคัญ (Keyword)
- ระบุ ท ัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยเลือ กใช้ค าที่เ กี่ย วข้อ งกับ บทความ อย่ า งน้ อ ย 3 ค า
(Browallia New ตัวธรรมดา ขนาด 14 point)
 การพิ มพ์หวั ข้อใหญ่และหัวข้อรอง
- หัวข้อใหญ่ ประกอบด้วย บทนา (Introduction) วัตถุประสงค์ของการวิ จยั (Objectives)
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั (Methods) ผลการวิ จยั (Results) สรุปและอภิ ปรายผล (Conclusions and
Discussion) เอกสารอ้างอิ ง (References) กาหนดชิดซ้าย (Browallia New ตัวหนา ขนาด 16 point)
- หัวข้อรอง จัดย่อหน้าเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว (Browallia New ตัวหนา ขนาด 14 point)
- เนื้อความของหัวข้อใหญ่ และหัวข้อรอง บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว
(Browallia New ตัวธรรมดา ขนาด 14 point) และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
 กิ ตติ กรรมประกาศ (Acknowledgements) (ถ้ามี) กล่าวถึงเฉพาะการได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั เท่านัน้
กาหนดชิดซ้าย (Browallia New ตัวหนา ขนาด 16 point)
 คาศัพท์ ใช้ศพั ท์บญ
ั ญัตขิ องราชบัณฑิตยสถาน
 ภาพและตารางประกอบ กรณีมภี าพหรือตารางประกอบ กาหนดการจัดพิมพ์ดงั นี้
1) ภาพประกอบและตารางประกอบทัง้ หมดทีน่ ามาอ้างต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิผลงานของผู
อ้ ่นื
์
2) ภาพประกอบจัดกึง่ กลางของหน้ากระดาษ และไม่ตอ้ งตีกรอบภาพ
3) ชื่อภาพประกอบ จัดอยู่ใต้ภาพ ใช้คาว่า ภาพที่ ต่อด้วยหมายเลขภาพและข้อความบรรยายภาพ
กาหนดกึง่ กลางของหน้ากระดาษ (Browallia New ตัวธรรมดา ขนาด 14 point)
4) ตารางประกอบจัดชิดซ้ายหน้ากระดาษ โดยเส้นคันบนสุ
่
ด-เส้นคันล่
่ างสุดของตารางเป็ นเส้นคู่
5) ชื่อตารางประกอบ จัดอยู่เหนือเส้นคันบนสุ
่
ดของตาราง ใช้คาว่า ตารางที่ ต่อด้วยหมายเลขตารางและ
ข้อความบรรยายตาราง กาหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ (Browallia New ตัวธรรมดา ขนาด 14 point)
6) บอกแหล่งทีม่ าของภาพประกอบและตารางประกอบทีน่ ามาอ้าง โดยพิมพ์ห่างจากชื่อภาพหรือเส้น
คันใต้
่ ตาราง ก าหนดเว้น ระยะห่ า ง 1 บรรทัด บรรทัด แรกจัดย่ อ หน้ า โดยเว้น ระยะจากขอบซ้า ย 0.5 นิ้ ว
(Browallia New ตัวธรรมดา ขนาด 14 point) และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
ตัวอย่าง ภาพประกอบทีน่ ามาอ้างและการบอกแหล่งทีม่ าของภาพ

ภาพที่ 1 โครงร่างของตูเ้ ย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก
ทีม่ า: Min, G.; and Rowe, D.M. (2006). Experimental evaluation of prototype thermoelectric domestic
refrigerators. Applied Energy. 83: 133-152.
หมายเหตุ: กรณีมภี าพประกอบ ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ความละเอีย ดของภาพประกอบต้อ งไม่ ต่ า กว่ า 300 ppi (pixels/inch) ขนาดของตัว อัก ษร
ทีป่ รากฏอยู่บนภาพประกอบต้องไม่ต่ากว่า 12 point
2. สกุลของไฟล์ภาพประกอบทีน่ ามาใช้ เช่น .JPG, .JPEG, .BMP, .TIFF เป็ นต้น และบันทึกลงแผ่น
CD-ROM (ส่งพร้อมไฟล์บทความวิจยั ชุดที่ 1)
ตัวอย่าง ตารางประกอบทีน่ ามาอ้างและการบอกแหล่งทีม่ าของตาราง
ตารางที่ 1 สมบัตกิ ารกันแดดของอุปกรณ์ในห้องสมุด
รูปแบบอุปกรณ์กนั แดด
1. อุปกรณ์กนั แดดติดตัง้ ภายในอาคาร: มูลส่ี เี งิน
2. อุปกรณ์กนั แดดติดตัง้ ภายนอกอาคาร: แบบเกล็ด

ค่า Transmitted
Radiation Impact
0.45
0.15

หมายเหตุ
ติดตัง้ เรียบร้อยแล้ว
ดาเนินการติดตัง้ ในงานวิจยั

ทีม่ า: Olgyay Victor. (1992). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism.
New York: Van Nostrand Reinhold. pp. 61-81.
4) การพิ มพ์การอ้างอิ งแทรกในเนื้ อหาของบทความ
(1) ใช้การอ้างอิงแบบลาดับหมายเลข โดยระบุอยู่ทา้ ยข้อความหรือชือ่ บุคคลทีน่ ามาอ้างอิง เริม่ จากหมายเลข
1, 2, 3 ไปตามลาดับการอ้างอิงก่อน-หลัง และจัดลาดับหมายเลขอ้างอิงอยู่ในวงเล็บใหญ่ เช่น ค่า OTTV ไม่เกิน 50
วัตต์ต่อตารางเมตร [1] ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 [2] ………………
(2) เมื่อมีการอ้างอิงซ้าจะต้องใช้ลาดับหมายเลขเดิมในการอ้างอิงทุกครัง้
(3) การอ้างอิงแทรกในตารางประกอบหรือข้อความบรรยายชื่อตาราง หรือข้อความบรรยายชื่อภาพประกอบ
ต้องใช้ลาดับหมายเลขสอดคล้องกับลาดับหมายเลขทีไ่ ด้อา้ งอิงมาก่อนแล้วในเนื้อหาของบทความ
(4) การอ้า งอิง มากกว่ า 1 รายการ ถ้ า อ้า งอิง ต่ อ เนื่ อ งกัน ให้ ใ ช้ เ ครื่อ งหมายยั ติภัง ค์ (Hyphen หรือ -)
เชื่อมระหว่างรายการแรกถึงรายการสุดท้ายทีอ่ า้ งอิง เช่น [1-5], [7-12] เป็ นต้น ถ้าการอ้างอิงมีลาดับไม่ต่อเนื่องกันให้ใช้
เครื่องหมายจุลภาค (Comma หรือ ,) คันระหว่
่
างรายการแรกกับรายการถัดไป เช่น [5, 7], [4, 10, 12] เป็ นต้น
5) การพิ มพ์การอ้างอิ งท้ายบทความ
(1) เอกสารอ้างอิงทุกลาดับทีป่ รากฏอยู่ทา้ ยบทความต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงอยู่ในเนื้อหาของบทความ

(2) จัด พิมพ์เ รีย งลาดับ เอกสารอ้า งอิง ก่อ น-หลัง ตามลาดับ หมายเลขที่ไ ด้อ้างอิงแทรกอยู่หรือ กล่า วถึง
ในเนื้อหาของบทความ โดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอิง กาหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ
(Browallia New ตัวธรรมดา ขนาด 14 point)
(3) หากรายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดให้พมิ พ์ต่อบรรทัดถัดไปทีย่ ่อหน้าแรก
กาหนดเว้นระยะจากขอบซ้ายของหน้ากระดาษ 7 ช่วงตัวอักษร (เริม่ พิมพ์ช่วงตัวอักษรที่ 8)
(4) การจัดพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเอกสารทีน่ ามาอ้างอิง ดังนี้
1. อ้างอิ งจากหนังสือ
ชื่อ-สกุลผูแ้ ต่ง.//(ปี ทพ่ี มิ พ์).//ชือ่ เรือ่ ง.//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์.(ถ้ามี)//เมืองทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
[1] ไพจิตร ยิง่ ศิรวิ ฒ
ั น์. (2541). เนื้อดินเซรามิกส์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
[2] Kotler Philip; and Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing. 9th ed. Boston: McGraw-Hill.
2. อ้างอิ งจากวารสาร
ชื่อ-สกุลผูเ้ ขียนบทความ.//(ปี ,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชือ่ วารสาร.//ปี ท(่ี ฉบับที)่ :/หน้าทีอ่ า้ ง.
ตัวอย่าง
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