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ขอมูลเบ้ืองตนของวารสาร 

 วารสารนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนวารสารวิชาการราย 6 เดือน 

จัดพิมพเผยแพรโดย สวนสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประชาสัมพันธ 

เผยแพรองคความรูทางวิชาการสูสังคม และเปนแหลงกลางในการศึกษา คนควาขอมูลและเปนแหลงวิทยาการ

ความรูตาง ๆ อันเปนการเปดโลกกวางทางการเรียนรู ใหแกบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได

รับทราบ 

 ผลงานวิชาการท่ีรับตีพิมพ ไดแก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน และ บท

วิจารณหนังสือ  ตนฉบับท่ีสงพิจารณาเพ่ือตีพิมพจะตองไมเคยเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพใดมากอน และไม

อยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอ่ืน เรื่องท่ีไดรับการตีพิมพจะตองผานการกลั่นกรองจาก

ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของแบบปดลับชื่อของผูทรงคุณวุฒิประเมินและผูเขียน และไดรับความ

เห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 

 

ขอบขายเนื้อหา 

องคประกอบ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน 

ลักษณะ ขอบขาย 

และรูปแบบของ

บทความ 

งานเขียนทางวิชาการซึ่ง

กําหนดประเด็นท่ีตองการ

อธิบายหรือวิเคราะหอยาง

ชัดเจน ตามหลักวิชาการ 

สามารถสรปุผลการวิเคราะห

ในประเด็นน้ันได อาจเปนการ

นําความรูจากแหลงตางๆ มา

ประมวลรอยเรียงเพ่ือ

วิเคราะหอยางเปนระบบ โดย

ท่ีผูเขียนแสดงทัศนะทาง

วิชาการของตนไวอยางชัดเจน 

เปนบทความท่ีมีความยาว 

ไมมากนัก  

บทความวิชาการประกอบดวย 

บทนําเพ่ือแสดงเหตุผลหรือ

ท่ีมาของประเด็นท่ีตองการ

อธิบายหรือวิเคราะห 

กระบวนการอธิบายหรือ

งานเขียนทางวิชาการท่ีเปนงาน

ศึกษาหรืองานคนควาอยางมี

ระบบดวยวิธีวิทยาการ วิจัยท่ี

เปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 

และมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน

เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล คําตอบ

หรือขอสรุปรวมท่ีจะนําไปสู

ความกาวหนาทางวิชาการ หรือ

เอ้ือตอการนําวิชาการน้ันไปใช

ประโยชน 

บทความวิจัยประกอบดวย 

เน้ือหาท่ีสะทอนใหเห็น

กระบวนการคนควาวิจัยใน

ประเด็นปญหาอยางเหมาะสม 

ตามระเบียบวิธีวิจัย เชน บทนํา

หรือประเด็นปญหาการวิจยั 

วัตถุประสงค ผลการศึกษา

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

งานเขียนทางวิชาการท่ีมีการ

สังเคราะหองคความรูในเรื่องใด

เรื่องหน่ึงจาก เอกสาร ขอมลู องค

ความรูท่ีหลากหลายท่ีสามารถ

สะทอนใหเห็นถึงความเปนมา 

พัฒนาการ และแนวโนมของ

การศึกษาหรือองคความรูในเรื่อง

น้ันๆ 

บทความปริทัศนประกอบดวยบท

นํา เน้ือหา พัฒนาการหรือ

แนวโนมของประเด็นท่ีนําเสนอ 

และบทสรุป 
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องคประกอบ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน 

วิเคราะห และบทสรุป มีการ

อางอิงและรายการ

เอกสารอางอิง 

ครบถวน 

สมมติฐาน การเก็บรวบรวม

ขอมูล การพิสจูนสมมติฐาน การ

วิเคราะหขอมูล การประมวล

สรุปผลและใหขอเสนอแนะ 

อางอิงและรายการ

เอกสารอางอิงครบถวน ท้ังน้ี

อาจนําเสนออาจจะจําแนกตาม

หัวขอขางตน หรือ อาจจะ

ประมวลสรุปกระบวนการวิจัย

ในผลงานวิจัยน้ัน ใหมีความ

กระชับและสั้น สําหรับการ

ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

การสงตนฉบับ 

สงบทความทางอีเมล (e-mail) panicha.so@gmail.com หรือสงตนฉบับ 1 ชุด พรอมไฟลตนฉบับ บทความ

จัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word for Windows สงผลงานของทานมาท่ี 

งานการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) สวนสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161  

โทรศัพท 0 7567 3770-1  โทรสาร 0 7567 3756 

 

การเตรียมตนฉบับ 

กองบรรณาธิการยินดีรับตี พิมพผลงานวิชาการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใชตัวอักษร TH 

SarabunPSK ขนาด 16 พอยต ขนาดกระดาษ A4 การตั้งคาหนากระดาษ เวนขอบบน/ซาย 1.5 นิ้ว และขอบ

ลาง/ขวา 1 นิ้ว มีความยาวไมเกิน 15 หนา รวมเอกสารอางอิง และระบบการอางอิงใชหลักเกณฑของ 

American Psychological Association APA 6th edition   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:panicha.so@gmail.com%20หรือ
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รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition 
 

 

หนังสือท่ัวไป 

รูปแบบ ชื่อผูแตง./(ปท่ีพิมพ)./ชื่อเรื่อง /ครั้งท่ีพิมพ (พิมพครั้งท่ี 2 เปนตนไป). /สถานท่ีพิมพ:/ 

////////สํานักพิมพ. 

ผูแตง 1 คน ธรณ  ธํารงนาวาสวัสดิ์. (2548). ใตทะเลมีความรัก ภาคสาม: หลังคลื่นอันดามัน.            

กรุงเทพฯ: บานพระอาทิตย.  

ผูแตง 2 คน นิพนธ วิสารทานนท และ จักรพงษ เจิมศิริ. (2541). โรคผลไม. กรุงเทพฯ: สํานักวิจัย              

และพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 6.   

ผูแตง 3-7 คน หิรัญ หิรัญประดิษฐ, สุขวัฒน  จันทรปรณิก และ เสริมสุข สลักเพ็ชร. (2540).  

            เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ผูแตง 8 คนข้ึนไป   นพรัตน  เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห, พงศธร  บรรณโสภิษฐ, ชยุตม สุขทิพย, ปรีชา          

            วิทยพันธุ, จีรศักดิ์  แสงศิริ, … ดาริน รุงกลิ่น. (2552). ระบบสารสนเทศท้ัง 

            ภูมิศาสตรลุมน้ําปากพนัง: การจัดการพ้ืนท่ีปาตนน้ําในลุมน้ําปากพนังเพ่ือ   

 รักษาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 

ผูแตงเปนสถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา. (2552). บทคัดยอชุดโครงการวิจัย 

           และพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 

หนังสือแปล 

 

สตีเวนสัน, วิลเลี่ยม. (2536). นายอินทรผูปดทองหลังพระ. แปลจาก A Man Called 

Intrepid. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ. กรุงเทพฯ: 

อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง. 

ผูรวบรวมหรือ 

บรรณาธิการ 

พิทยา วองกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ: โครงการวิถีทรรศน. 

ไมปรากฏ 

นามผูแตง 

แผนการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544. (2542). กรุงเทพฯ: สํานักงาน   

          คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 

ไมปรากฏเมืองท่ี

พิมพ/สํานักพิมพ 

หรือไมปรากฏ 

ปท่ีพิมพ 

               ใหใส [ม.ป.ท.] สําหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.p.] สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ  

 

 ใหใส [ม.ป.ป.]. สําหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.d.]. สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ 

 

บทความในหนังสือ 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนบทความ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผูแตง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ 

////////(ครั้งท่ีพิมพ), เลขหนาท่ีปรากฏบทความจากหนาใดถึงหนาใด)./สถานท่ีพิมพ:/ 

////////สํานักพิมพ. 
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                เสาวณีย  จําเดิมเผด็จศึก. (2534). การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. ใน   

               สมศักดิ์  โลหเลขา, ชลีรัตน  ดิเรกวัฒชัย และ มนตรี ตูจินดา (บรรณาธิการ),           

               อิมมูโนวิทยาทางคลีนิคและโรคภูมิแพ. (น. 99-103). กรุงเทพฯ: วิทยาลัย  

               กุมารแพทยแหงประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย. 

วารสาร 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนบทความ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปท่ี (ฉบับท่ี),/เลขหนาท่ีปรากฏ. 
 

 กุลธิดา ทวมสุข. (2538). แหลงสารนิเทศบนอินเทอรเน็ต. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,   

              13(2), 1-13. 

นิตยสาร 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนบทความ./(ป,เดือนท่ีพิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร,/ปท่ี (ฉบับท่ี),/ 

//////// เลขหนาท่ีปรากฏ. 

                                                                                                                                  สมโอมือ. (มีนาคม 2545). อาหารบํารุงสมอง. Update, 20(210), 37-40. 

หนังสือพิมพ 

รูปแบบ                ชื่อผูเขียนบทความ./(ป,เดือนท่ีพิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/ปท่ี (ฉบับท่ี),/ 

            //////// เลขหนาท่ีปรากฏ 
 

 ไตรรัตน สุนทรประภัสสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริกา. เดลินิวส, น. 6. 

วิทยานิพนธ 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ./(ปพิมพ)./ชื่อวิทยานิพนธ./(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

//////// หรือวิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา). 

 ชอเพ็ญ  นวลขาว. (2548). ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับแบบ 

             แผนการผลิตและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ศึกษากรณีชุมชนขนาบนาก 

            จังหวัดนครศรีธรรมราช. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย  

            วลัยลักษณ). 

ส่ือโสตทัศนและส่ืออ่ืน ๆ 

รูปแบบ ชื่อผูจัดทํา (หนาท่ี)./(ปท่ีผลิต)./ชื่อเรื่อง. /[ลักษณะของสื่อ]. /สถานท่ีผลิต: หนวยงานท่ี

เผยแพร.   

 อยุธยา: สมเด็จพระนารายณมหาราช. (2540). [วีดิทัศน]. กรุงเทพฯ: ทิชชิ่งทอยส.  

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

บทความท่ีตีพิมพในวารสารท่ีเผยแพรท้ังฉบับพิมพและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนบทความ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ [ขอมูลอิเล็กทรอนิกส]./ชื่อวารสาร,/ปท่ี 

//////// (ฉบับท่ี),/เลขหนาท่ีปรากฏ. 



5 

 

(ใชคําวา [ขอมูลอิเล็กทรอนิกส] สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําวา [Electronic version] 

สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ) 
 

 เจษฎา นกนอย และ วรรณภรณ บริพันธ. (2552). การตลาดทางอินเทอรเน็ต: โอกาส

ทางเลือกและความทาทาย [ขอมูลอิเล็กทรอนิกส]. วารสารบริหารธุรกิจ, 32(121), 

34-52.  

บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไมมีการจัดพิมพเปนรูปเลม 

รูปแบบ ชื่อผูแตง ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ ./ชื่อวารสาร ,/ป ท่ี/(ฉบับท่ี ) ,/ เลขหนา-เลขหนา . 

/////////doi:xxxx  
 

 Roger L. C. & Richard, L. H. (2010). Calcium-Permeable AMPA receptor     

dynamics mediate fear ,memory erasure. Science, 330(6007), 1108-

1112. doi:10.1126/science.1195298  
 

บทความท่ีสืบคนไดจากวารสารอิเล็กทรอนิกส 

รูปแบบ ชื่อผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปท่ี/(ฉบับท่ี),/เลขหนา-เลขหนา./URL 

/////////ของวารสาร 
 

 Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Swope, K. (2011, January). The holdout 

problem and urban sprawl: Experimental evidence.    Journal of 

Urban Economics. 69(1), 72. Retrieved from     

http://journals.elsevier.com/00941190/journal-of-urban-economics/ 
 

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสประเภทอ่ืน ๆ 

สารสนเทศประเภทสารานุกรม พจนานุกรม หนังสือคูมือ  

รูปแบบ ชื่อผูเขียนบทความ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผูแตง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ 

////////(ครั้งท่ีพิมพ), เลขหนาท่ีปรากฏบทความจากหนาใดถึงหนาใด)./สถานท่ีพิมพ:/ 

////////สํานักพิมพ. 
 

                Hanegraaff, W. (2005). New Age movement. In L. Jones (Ed.),  

              Encyclopedia of religion. Retrieved from  

              http://find.galegroup.com/gvrl/ 

วิกิ (WIKI) 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. สืบคนเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2553, จากวิกิพีเดีย 

 http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สารสนเทศประเภท Press Release รายงานประจําป ไฟลประเภท PowerPoint, Blog post, Online Video, 

Audio Podcast, facebook post, Twitterr post เปนตน 

http://www.sciencemag.org/search?author1=Roger+L.+Clem&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Roger+L.+Clem&sortspec=date&submit=Submit
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=30&did=2192148541&SrchMode=1&sid=2&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1290387936&clientId=43774
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=30&did=2192148541&SrchMode=1&sid=2&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1290387936&clientId=43774
http://find.galegroup.com/gvrl/


6 

 

รูปแบบ ชื่อผูเขียน/(ป,เดือน วันท่ี)./ชื่อเนื้อหา./[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส]. /Retrieved  

//////// from URL หรือเว็บไซตของขอมูล    

                 ชาญณรงค  ราชบัวนอย. ศัพทบัญญัติการศึกษา. [เว็บบล็อก]. สืบคนจาก  

            http://www.sornor.org/ 
 

หมายเหตุ :  1. ผูแตงชาวไทยใหใสชื่อและนามสกุลโดยไมตองใสคํานําหนาชื่อ ยกเวนราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ 

ใหนําไปใสทายชื่อโดยใชเครื่องหมายจุลภาคค่ันระหวางชื่อกับราชทินนามและฐานันดรศักดิ์ สวนสมณศักดิ์ใหคง

รูปตามเดิม  

      2. กรณีผูแตง 2 คน ใหใสชื่อท้ังสองคนตามลําดับท่ีปรากฏ เชื่อมดวยคําวา “และ” สําหรับเอกสาร

ภาษาไทย และใชเครื่องหมาย “&” สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ ระหวางคนท่ี 1 และคนท่ี 2 โดยเวน 1 

ระยะกอนและหลัง 

                  3. ผูแตงชาวตางประเทศ ใหข้ึนตนดวยชื่อสกุล ตามดวยตัวอักษรยอชื่อตนโดย เวน 1 ระยะ 

และอักษรยอชื่อกลาง (ถามี) ท้ังนี้การกลับชื่อสกุลใหใชตามความนิยมของคนในชาตินั้น โดยใชเครื่องหมาย

จุลภาคค่ันระหวางชื่อสกุลและอักษรยอชื่อตน อักษรยอชื่อกลาง หากกรณีท่ีผูแตงมีคําตอทาย เชน Jr.  หรือคํา

อ่ืน ๆ ใหใสคําดังกลาวตอทายอักษรยอชื่อตนหรืออักษรยอชื่อตน (ถามี) โดยค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค  

      4. ผูแตงท่ีเปนสถาบัน ใหลงรายการโดยเรียงลําดับจากหนวยงานใหญไปหาหนวยงานยอย และ

เวนวรรคจากชื่อหนวยใหญไปหาชื่อหนวยงานยอย 

สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากแหลงขอมูลเก่ียวกับ APA Style 6
th

 edition เชน 

APA Formatting and Style Guide.  from http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 

American Psychological Association (APA) 6th edition style Examples. from  

    www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/apa-a4.pdf 

 

 

 

 

 

วิธีเรียงบรรณานุกรม  การเรียงบรรณานุกรมใหหลักการเดียวกับการเรียงคําในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน หรือ Dictionary ท่ีเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป โดยคําท่ีมีตัวสะกดจัดเรียงไวกอนคําท่ีมีรูป

สระตามลําดับตั้งแต กก - กฮ ดังนี้  

ก ข ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ 

ษ ส ห ฬ อ ฮ  

สวนคําท่ีข้ึนตนดวยพยัญชนะตัวเดียวกัน เรียงลําดับตามรูปสระ ดังนี้  

      อัวะ อา อํา อิ อี อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/


 

รูปแบบการเตรียมผลงานฉบับสมบูรณ์  
 
 
 

ชื่อเรื่องภาษาไทย 
 

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 
    

ชื่อ – สกุล    ช่ือ - สกุล   ช่ือ – สกุล 
 

           ชื่อหน่วยงาน สถาบันที่สังกัด e-mail: 
 

 
 

    บทคัดย่อ (ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา) 
   ย่อหน้า 1 นิ้ว  

    ค าส าคญั  (ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา) 

ค าส าคญัไมเ่กิน 6 ค า 

                   ABSTRACT (Font size 18, bold) 

       

    Keywords: (Font size 18, bold) 
Maximum 6 keywords 

  รายการอ้างอิง (ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา 

  ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA Style  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5  นิ้ว 

1 นิ้ว 

1 นิ้ว 

ระยะหา่ง 1 บรรทัด 

ขนาดตัวอักษร 16, ตัวหนา, จัดกึ่งกลาง 

1.5 นิ้ว ส่วนของเนื้อหา  ใช้ขนาดตัวอักษรขนาด 16, ตัวธรรมดา และย่อหนา้ 1 นิ้ว 

ขนาดตัวอักษร 
20, ตัวหนา 
จัดกึ่งกลาง 


