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หลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 

“วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้” 

 

ข้อกำหนดและการพิจารณาผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร  

1. เป็นบทความด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ด้านเศรษฐศาสตร์

สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ด้านเศรษฐมิติ ด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ด้านเศรษฐศาสตร์

ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน และด้านการจัดการ (การบริหารและการจัดการ) 

2. เป็นบทความภาษาไทยหรือบทความภาษาอังกฤษ ในกรณีเป็นบทความภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความ

ถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญด้านภาษา ก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ 

3. ผลงานวิชาการที่รับพิมพ์ในวารสารนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน ยกเว้นเป็น

ผลงานท่ีได้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการแบบไม่มีเรื่องเต็ม (Proceedings) 

4. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจาก

เจ้าของลิขสิทธิ ์

5. ผลงานวิชาการจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน (Double-blind peer review) 

6. ผลงานวิชาการที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์สามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ผลงานดังกล่าวต้องมี

บทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

7. กรณีที่ผู้ส่งผลงานวิชาการไม่สามารถปรับหรือแก้ไขตามผลการประเมินจากผู้ประเมินบทความให้แล้วเสร็จในเวลาที่

กำหนด กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณายกเลิกกระบวนการเพื่อการตีพิมพ์ 

 

รูปแบบและหลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับ 

 กองบรรณาธิการได้กำหนดรูปแบบและหลกัเกณฑ์การส่งต้นฉบับไว้ให้ผูเ้ขียนยึดเป็นแนวทางในการจัดทำและส่งต้นฉบบั

สำหรับการตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี ้

1. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

  1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 4 โดยเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษ

ด้านบนและซ้ายมือ 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ 2.5 เซนติเมตร 

  1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางตำแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยมีขนาด ชนิดของตัวอักษร และการจัดวางตำแหน่งดังนี้    

1.2.1 ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งก่ึงกลางหน้ากระดาษ 

   1.2.2 ชื่อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ)ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งก่ึงกลางหน้ากระดาษ 

   1.2.3 ชื่อผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ชิดขวาใต้ชื่อเรื่อง (ใส่เลขเชิงอรรถท้ายชื่อ) 
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1.2.4 รายละเอียดในส่วนเชิงอรรถ (ท้ายกระดาษ) ตำแหน่งทางวิชาการหน่วยงาน 

ต้นสังกัดและ E-mail ของผู้เขียน ขนาด 12 ชนิดตัวบาง  

   1.2.5 หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษขนาด 14 ชนิดตัวหนาตำแหน่งชิดขอบกระดาษ 

ด้านซ้ายบรรทัดใต้ช่ือผู้เขียน 

   1.2.6 เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรก

เว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้านความยาวไม่ควรเกิน 250 คำ หรือ 15 บรรทัด กรณี

บทคัดย่อของบทความวิจัย เนื้อหาควรประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ (objective) ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ผลการศึกษา 

(Results) บทสรุปและวิจารณ ์ (Discussion and Conclusion) โดยให้ลำดับบทคัดย่อภาษาไทยก่อนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

(Abstract) บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง และใช้ตัวเอนเฉพาะศัพท์วิทยาศาสตร์ 

   1.2.7 หัวข้อเร่ือง ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 

   1.2.8 หัวข้อย่อย ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามลำดับ

หมายเลขตำแหน่งเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย 

1.2.9 เนื้อหา ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบท้ังสองด้าน 
1.2.10 เลขหน้า ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวาล่าง 
1.2.11 ภาพประกอบตาราง และแผนภูมิควรมีตามความเหมาะสม โดยแทรกในเนื้อหาและอยู่
กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

1.3 จำนวนหน้าต้นฉบับ  ควรมีความยาวระหว่าง 10 -15 หน้ารวมบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง 
2. หัวข้อและเนื้อหาของบทความ 
ผู้เขียนต้องกำหนดประเภทของบทความให้ชัดเจนว่าเป็นบทความวิชาการบทความวิจัยงานแปล หรือบทความปริทัศน์

หนังสือ (Book Review) ดังรายละเอียดและองค์ประกอบของบทความแต่ละประเภท ดังนี ้
2.1 บทความวิชาการ 

บทความวิชาการ คืองานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์
อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนบัสนุน จนสามารถสรุปผล
การวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่
ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 

2.2 บทความวิจัย 
บทความวิจัย คือผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วย 

วิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นทีย่อมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ไดม้าซึ่งข้อมูลคำตอบหรือข้อสรปุรวมที่จะ
นำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต ์

บทความควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบท่ีแตกต่างได้) 
- บทนำ (Introduction) ที่ครอบคลุมความสำคญัและที่มาของปัญหาวิจัยพร้อมทั้ง 

          เสนอภาพรวมของบทความ 

- ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
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- วิธีการวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีดำเนินการวิจัย 

                รวมถึงการเก็บข้อมูลหรือเครื่องมือท่ีใช้ในการทำวิจัยอย่างชัดเจน 

- ผลการศึกษา (Research Finding) 

- อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Discussion/Conclusion) 

  2.3 งานแปล 

   งานแปล คือ ผลงานท่ีแปลมาจากตัวงานต้นแบบท่ีเป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือ

ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาท่ีมีความสำคญัและทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเมือ่นำมาแปลแล้วจะเป็นการ

เสรมิความก้าวหน้าทางวิชาการทีป่ระจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยหรือจากภาษาไทยเป็น

ภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง (ผู้แปลต้องไดร้ับอนุญาตจากผู้เขยีนเป็น

ลายลักษณ์อักษร) 

  2.4 บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)  

บทความปริทัศน์หนังสือ  (book review ) คืองานเขียนท่ีเรยีบเรยีงขึ้น เพื่อวิเคราะห ์

วิจารณ์หรือวิพากษ์หนังสือหรือตำราเลม่ใดเล่มหนึ่งอย่างเป็นวิชาการ  เพื่อให้ผู้อ่านได้แนวคดิต่างๆ ที่ปรากฏอยู่โดยสังเขป  

ตลอดจนทราบถึงข้อดี ข้อด้อย และ/หรือประโยชน์ของหนังสือหรือตำรานั้น 

3. รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง 

ให้ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (the author-date method of in-text citation) โดยระบุ ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง ไว้ใน

เนื้อหาตามด้วยปีท่ีพิมพ์ และตามด้วยเลขหนา้ของเอกสารท่ีอ้างถึง สำหรับผู้แต่งท่ีเป็นชาวต่างชาตใิห้ใส่เฉพาะนามสกุลเท่านั้น 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ผู้แต่งคนเดียว 

รูปแบบ (ช่ือ สกุล, ปีท่ีพิมพ์: เลขหน้า) 

คนไทย 

ชาวต่างชาติ 

(วิทยา สุดบวร, 2548: 47) 

(Easier, 2003: 25) 

รูปแบบ (ช่ือ สกุล, ปีพิมพ์) 

คนไทย 

ชาวต่างชาติ 

(วิทยา สุคตบวร, 2548 ) 

(Easier, 2003) 

คนไทย 

ชาวต่างชาติ 

จากการสำรวจข้อมลูโดย ณัฐพร มักอุดมลาภ (2548 : 273) พบว่า… 

Naugle (1994) ได้เสนอวิธีการ…. 
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ผู้แต่ง 2 คน 

คนไทย 

ชาวต่างชาติ 

(ไพบูลย์เกยีรตโิกมลและณัฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551) 

(Laudon and Parker, 1994: 2) 

ผู้แต่ง 3 คน 

คนไทย 

ชาวต่างชาติ 

(วิศาล สุขกระศานติ, บญุเจริญ ศริิเนาวกุล, และสมยศ นาวีการ, 2535 : 102) 

(Davis ,Clemson, and Weber, 2001) 

ผู้แต่งมากกว่า 3 คน 

คนไทย 

ชาวต่างชาติ 

(ประสงค์ ปราณตีพลกรัง และคณะ, 2543 : 12) 

(Lucas et al., 2001 : 56) หรือ (Lucas and others, 2001 : 56) 

**หมายเหตุ ผู้แต่งมากกว่า 3 คน เมื่อเขียนบรรณานุกรมให้ใช้ตามหลักการ

บรรณานุกรม APA 6th edition (2010) 

อ้างอิงสื่อออนไลน ์

* ใช้หลักการเดียวกับสิ่งพิมพ์ โดย

ไม่ต้องระบุเลขหน้า ห้ามลงรายการ

ด้วยลิ้งค์ www. 

 

 

หากไม่มีช่ือผู้รับผิดชอบให้ลงรายการด้วยช่ือหัวข้อที่ปรากฏในเว็บเพจ เช่น (ชาวไทย

พวน, 2561)   

หากเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสถาบันของรัฐสามารถลงรายการด้วยชื่อ

องค์กรหรือหน่วยงานนั้นได้ทันที เช่น 

(มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559) 

หากไมร่ะบุปีท่ีโพสต์ข้อมลู ลงรายการปีด้วย ม.ป.ป. เช่น 

(ชุมชนลุ่มน้ำโขง, ม.ป.ป.) 
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การอ้างองิทา้ยบทความ  

ให้มีการอ้างองิโดยการรวบรวมเอกสารท้ังหมดท่ีใชอ้า้งอิงในการเขียนบทความ จัดเรียงรายการตามลำดับอักษร

ชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ “รายการอ้างอิง” สำหรับบทความภาษาไทย หรือ “Reference” สำหรับผลงานภาษาอังกฤษ และ

ให้ใชก้ารอา้งอิงตามรูปแบบ APA 6th edition (2010) โดยมีหลักเกณฑ์ดังน้ี 

1. ผู้แต่งชาวไทยให้ตัดคำนำหนา้นาม ยศตำแหน่งทางวิชาการ ยศทหารตำรวจ ใส่เฉพาะชื่อ นามสกุล เช่น  

ปิยะ นากสงค ์

2. ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ลงชื่อสกุลตามด้วยอักษรย่อของช่ือต้น และชื่อกลาง (ถ้าม)ี โดยใชเ้ครื่องหมาย

จุลภาค (,) คั่น เช่น  Hlebowwitsh, P.S. 

3. ผู้แต่งชาวไทยมีฐานันดรศักดิ ์บรรดาศักดิ์ ให้พิมพ์ช่ือตามดว้ยเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น  

 ชาตรี เฉลิมยุคล, ม.จ. 

4. ผู้แต่งตั้งแต่1-7คน ให้ลงรายชื่อทุกคน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เชื่อมต่อด้วยคำว่า และก่อนลงชื่อคน

สุดท้ายเอกสารภาษาอังกฤษใช ้&ระหว่างผู้แต่งคนท่ี 6 และ 7 

5. ผู้แต่งตัง้แต่ 8 คนขึน้ไป ให้ลงชื่อสกุลผู้แต่งตัง้แต่คนท่ี 1-6 แล้วใส่ (...) และลงชื่อสกุลผูแ้ต่งคนสุดท้าย  

6. ผู้แต่งท่ีเป็นสถาบัน ได้แก ่หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา (ตอ้งเป็นหน่วยงานระดับกรม) รัฐวิสาหกิจ  

สมาคม ธนาคาร องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น และต้องกลับคำนำหน้า เช่น ศกึษาธิการ, กระทรวง  

หรือ แม่โจ้, มหาวทิยาลัย คณะศลิปศาสตร์ 

7. หนังสือไม่ปรากฏสถานที่พมิพ์ สำนักพิมพ์ และปพีมิพ์ ใหใ้ชต้ัวย่อ ดังนี้  

7.1 เอกสารภาษาไทย ปีพิมพ์ใช ้(ม.ป.ป.) เอกสารภาษาอังกฤษใช ้(n.d.) เงื่อนไขนี้หมายรวมถึง 

ข้อมูลในเว็บไซต์ด้วย 

 7.2 เอกสารภาษาไทย สถานท่ีพิมพ์และสำนักพมิพใ์ชต้ัวย่อเดียวกันคอื (ม.ป.ท.) และ (n.p.) ใน 

ภาษาอังกฤษ 
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หนังสือทัว่ไปภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครัง้ท่ีพิมพ์. สถานท่ีพิมพ:์ สำนกัพิมพ์. 

ผู้แต่งคนเดียว ประสาท เนอืงเฉลิม. (2556). การวิจัยการเรียนการสอน. พิมพ์คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Taylor, T.  (2007).  100% Information Literacy Success. New York:  Thomson Delmar 

Learning. 

ผู้แต่ง 2 คน ไพบูรณ์ เกียรตโิกมล และ รัฐพนัธ์ เขจรนันทน์. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. 

พมิพ์คร้ัง 

ท่ี 2. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน. 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2536). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ:  

          ศูนย์ส่งเสริมวชิาการ. 

Deegan,M.& Tanner, s. (2002). Digital Futures: Strategies for the Information Age. 

London: Library Association. 

หนังสือทัว่ไปภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครัง้ท่ีพิมพ์. สถานท่ีพิมพ:์ สำนกัพิมพ์. 

ผู้แต่ง 3-7 คน 

(ผู้แต่ง 3-7 คน ใส่ช่ือ

ทุกคนโดยมีจุลภาค (,) 

คั่น) 

อัจฉรา ธารอุไรกุล, ทัดดาว ศลีคุณ และภคินี อุปภัมภ์. (2544). ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น. 

กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ.์ 

พชร สันทัด, สุรชาติ ณ หนองคาย, สมาน งามสนิท, ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล, เชษฐรัชดา 

พรรณาธกิุล, กฤษฎิ์ สถิตย์วัฒนานนท์ และประยงค์ เต็มชวาลา. (2557). ศาสตร์และ

ศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากร์มนุษย์. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมคุณธรรม. 

Miller, J, Engelberg, S, & Broad, W. (2001). Germs: Biological Weapons and America’ 

Secret War. New York: Simon & Schuster. 

Cates, A. R., Harris, D. L., Boswell, W., James, W. L., Yee, C., & Peters, A. V. 

(1991).Trance and clay therapy.Chicago, IL: Chicago University Press. 
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ผู้แต่งมากกว่า 7 คน ปรีดา อุ่นเรือน, สมชาย ตระกูลกิจ, ไพบูลย์ ใจดี, วัฒนา เกียรตรัิตน์, สุวรรณ เป่ียมไสว, วไิลพร 

คล่องการเรียน, …บังอร กนกงาม. (2553). การจัดระบบสารสนเทศสำหรบั CEO. 

พมิพ์คร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: ซีอีโอเพรส. 

Wolchik, S.A., West, S.G., Sandler, I. N.,Tein, J.-Y., Coatswort, D.,  Lengua,L.,…Griffin, W.A. 

(2000). An experimental evaluation of theory-basemother and mother-child 

programs for children of divorce. White Plains, NY: Academic Press. 

ผู้แต่งเป็นสถาบัน เกษตรและสหกรณ์,  กระทรวง (2561). 15 เดือนขับเคลื่อนเกษตรไทย. กรุงเทพฯ : กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์. 

หนังสือแปล 

*หมายเหตุ การลง

รายการหนังสือแปลใน

อา้งองิเนื้อหา ให้ลง

รายการด้วยชื่อของผู้แต่ง

ต้นฉบับไม่ใช้ชื่อของผู้แปล 

ยกเว้นในกรณีที่ไม่ปรากฏ

ชื่อผู้แต่งต้นฉบบัเดิม ใหล้ง

รายการด้วยชื่อผู้แปลแล้ว, 

บรรณาธิการ 

คาร์เนกี, เดล. (2562). วธิีชนะมิตรและจูงใจคน. แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์. พิมพ์คร้ังท่ี3. 

กรุงเทพฯ: แสงดาว. 

 

ผู้รวบรวมหรือ

บรรณาธกิาร 

พทิยา ว่องกุล, บรรณธิการ. (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ: โครงการ 

        วถิีทรรศน์. 

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งท้ังท่ี

เป็นบุคคลและสถาบัน

ให้ใชช้ื่อหนังสอืลง

รายการแทนผู้แต่ง 

พระเจา้อยู่หวักับการแพทยไ์ทย. (2534). กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช. 

Adaptive digital filters. (1987). New York:  Marcel Dekker. 

 

ไม่ปรากฏเมืองท่ีพิมพ์/ 

สำนักพิมพ์  

หรือไม่ปรากฏปท่ีีพิมพ์ 

 

**ให้ใส่ (ม.ป.ท.). สำหรับเอกสารภาษาไทย และ (n.p). สำหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 

 สาธารณสุข, กระทรวง. (2548). เส้นทางสูโ่รงพยาบาลคุณภาพ: คู่มอืการเรียนรู้เชงิ

ปฏิบัติการ. พิมพค์รัง้ท่ี 2. (ม.ป.ท.):  สถาบันพัฒนาและรับรองมาตรฐาน กระทรวง

สาธารณสุข. 
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**ให้ใส่ (ม.ป.ป.). สำหรับเอกสารภาษาไทย และ (n.d). สำหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 

นพคุณ ตันตกิุล. (ม.ป.ป.). พื้นเชยีงใหม่ ประวัติเมืองเชยีงใหม่. เชยีงใหม:่ ล้านนา

คอมพิวเตอร์พร้ินติง้. 

Trusty. F. M.  (n.d.)  Administering human resources: a behavioral approach to 

educational administration. Berkeley, Calif.: McCutchan. 

บทความในหนังสือ 

รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธกิาร(ถ้ามี). ชื่อหนังสือ. 

        ครัง้ท่ีพิมพ์. (น.เลขหนา้ที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหนา้ใด). สถานที่พมิพ์:  

        สำนักพิมพ์. 

 ณัฐพล ปัญญโสภณ. (2544). มุมมองของนักศึกษานิเทศก์ศาสตร์ต่อกระบวนการผลิตละครเพื่อ

การสื่อสาร. ใน ชนัญช ีภังคานนท์ (บรรณาธกิาร). กระบวนทศัน์ มหาวทิยาลัยไทยบน

ความ 

ท้าทายของเอเซียแปซฟิิก. (น.23-24). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยกรุงเทพ. 

วารสาร 

รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปท่ีี(ฉบับท่ี), เลขหน้า. 

 พรภริมณ์  เชยีงกูล. (2550). การเข้ามาของลัทธิคอมมวินสิต์ในประเทศไทยก่อนสงครามโลก

ครัง้ท่ี 2. วารสารสังคมศาสตรแ์ละมนุษย์ศาสตร์.  33(1), 1-12. 

Shaw, Julian. (2002).  Hybrid Orchid Names: A History of the Registration of Orchid Hybrids. 

Orchid. 71(6),  54-55. 

บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ (E-Journals) 

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร,  ปีท่ี(ฉบับท่ี),  เลขหนา้. สืบค้น วัน เดอืน ปี, จาก  

(ระบุ url) 

 พนมพร สารสิทธิยศ. (2557). ท่องเท่ียวศาสนสถานลุ่มน้ำโขง. สารวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 

2(2). สืบค้น 12 มกราคม 2560, จาก http://journal.msu.ac.th/wp—

content/uploads/2014/07/2—Tourist—Places—Religion —in—Mekong—Basin.pdf 
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Nordin, M, Pauleen, D.J.&Gorman, G.E. (2009). Investigating KM antecedents: KM in the 

criminal justice system. Journal of Knowledge Management, 13(2), 4-20. 

Retrieved February 25 ,2016, from http://www.emeraldinsight.com/doi/full/ 

รายงานการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ (เอกสารการประชุม/สัมมนา) 

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรวมเร่ืองการประชุมสัมมนา, วัน เดอืน ป.ี  

สถานท่ีจัด, เมอืงท่ีพิมพ์: สำนักพมิพ์. 

 วชิาการ, กรม. (2538). ทักษะการอ่านในศตวรรษที่ 21. การประชุมเชงิปฏิบัตกิารรณรงค์เพื่อ

ส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน, 25-29 พฤศจิกายน 2558. ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม.กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสอืกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร. 

เอกสารการประชุมวิชาการ/สัมมนา (จัดพิมพเ์ป็นรูปเล่ม) 

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความหรือชื่อเรื่องของบท. ใน ชื่อบรรณาธกิาร (บ.ก.). ชื่อการประชุม. 

(น. เลขหน้า). สถานที่พมิพ์: สำนักพมิพ์. 

 ธมนวรรณกัญญาหัตถ์, และศรันยพงศ์ เท่ียงธรรม. (2554). ความพงึพอใจของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อประโยชน์ของสมาร์ทโฟน. ใน ชนัญชภีังคานนท์ (บ.ก.).

กระบวนทัศน์มหาวทิยาลัยไทยบนความท้าทายของเอเชยีแปซิฟกิ. (น. 119-121). 

กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

รายงานการวิจัย 

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (รายงานการวจิัย). สถานที่พมิพ:์ สำนักพมิพ์. 

 พนิจิ  ทพิย์มณ.ี (2553). การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศ

ไทย (รายงานการวจิัย). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 

วิทยานิพนธ ์

รูปแบบ ชื่อผู้เขียนวทิยานพินธ์. (ปีพิมพ์). ชื่อวิทยานพินธ ์(ระดับปริญญา). สถานที่พมิพ์: สำนักพมิพ์. 

 ศริินทร์ จันทโพธ์ิ. (2554). ความถี่ของการเพิ่มชุดโครโมโซมพื้นฐานในกลว้ยไม้บางชนดิ 

(วทิยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต). เชยีงใหม่:  มหาวทิยาลัยแม่โจ้. 
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Nickels, D.W. (2005). The relationship between IT-business alignment and 

organization culture: An exploratory study (Doctoral dissertation). Memphis, TN: 

University of Memphis. 

วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลของสถาบันการศกึษา (ใช้รูปแบบออนไลน์) 

รูปแบบ ชื่อผู้เขียนวทิยานพินธ์. (ปีพิมพ์). ชื่อวิทยานพินธ์. (ระดับวิทยานพินธ์, มหาวทิยาลัย จังหวัด). 

สบืค้นจาก url ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

 อรนุตรา จ่ากุญชร. (2558). คณุลักษณะที่พงึประสงค์ของบณัฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัด

เชียงใหม่ในมุมมองของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย. (วทิยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑติ, 

มหาวทิยาลัยแม่โจ้  เชยีงใหม่). สบืค้นจาก http://webpac.library.mju.ac.th/ 

วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลพาณิชย ์

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (ระดับวิทยานพินธ์ Master’ thesis หรือ Doctoral dissertation). สบืค้น

จาก (Available form) ชื่อฐานขอ้มูล. (หมายเลขลำดับ UMI) 

 Shunhy, D. E. (2004). Approaching theatrical design theory. (Doctoral dissertation). 

Available from Dissertation Full Text. (UMI No.3114998) 

เอกสารจากเวบ็เพจที่มีผู้แต่งหรือหน่วยงานรับผดิชอบ 

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. สบืค้น วันเดอืน ปี, จากhttp://www.xxxx 

หมายเหตุหากไม่สามารถระบปีุพิมพ์ได้ ใหใ้ส่ (ม.ป.ป.) หากไมม่ผีู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบให้ลง

รายการช่ือบทความแทนท่ีตำแหน่งผู้แต่ง 
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2559, จาก 

http://kmlibrary.bu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=31 
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วโิรจน์ อารยี์กุล. (ม.ป.ป.). พัฒนาการทางดา้นสังคมจิตวทิยาของวัยรุ่น. สบืค้น 20 
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แม่น้ำโขง.  (2563). สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/...%E0 

 4. การส่งต้นฉบับ 

 ผู้เขียนส่งต้นฉบับไฟล์ word และ pdf ที่พิมพ์ตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์วารสารพร้อมหนังสือนำส่งบทความผ่าน

ระบบออนไลน์ท่ี E-mail: maejojournal.sd@gmail.com เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความจะดำเนินการตามขั้นตอนการ

พิจารณาของวารสาร และแจ้งผลการพิจารณาให้ผูเ้ขียนบทความทราบ สำหรับบทความท่ีผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคณุวุฒิแล้วจะ

ได้รับการตีพิมพล์งในวารสารเพื่อเผยแพร่ต่อไป 

5. กระบวนการพิจารณาต้นฉบับ 
เมื่อวารสารได้รับบทความต้นฉบับ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบ กลั่นกรองรูปแบบตามหลักเกณฑ์การเสนอผลงาน

เพื่อตีพิมพ์ฯ หากบทความต้นฉบับไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองพร้อมส่งคืน
ผลงานให้แก่ผู้เขียน 

หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ดังนี้   
1. กองบรรณาธิการพิจารณาและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความอย่าง

น้อยสองท่านต่อเรื่อง 
2. ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน 
3. เมื่อได้รับผลการประเมิน กองบรรณาธิการรวบรวมผล และ/หรือสรุปข้อเสนอแนะเพื่อแจ้งผู้เขียน  

- กรณีผลการประเมินไม่ผ่าน กองบรรณาธิการ แจ้งปฏิเสธการตีพิมพ์ผลงาน  
- กรณีผลการประเมินผ่าน แต่มีข้อแก้ไข ให้ผู้เขียนพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้น 

ส่งผลงานฉบับแก้ไขมายังกองบรรณาธิการอีกครั้ง 
4. หากผลงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อย กองบรรณาธิการจะแจ้งตอบรับการตีพิมพ์

ผลงานไปยังผู้เขียน 

 6. ลิขสิทธิ์ 
ต้นฉบับที ่ได้ร ับการตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถือเป็นกรรมสิทธิ ์ของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ห้ามนำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ำ เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นลายลักษณ์
อักษร 

 7. ความรับผิดชอบ 
เนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ ์

 
 


