
การเตรียมต้นฉบับ 
 

ต้นฉบับ : ต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft word) บนกระดาษขาว B5 หน้าเดียว  
หัวกระดาษ 2 เซนติเมตร ท้ายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร กั้นซ้าย 2 เซนติเมตร กั้นขวา 1.5 เซนติเมตร พิมพ์เว้นวรรคหรือ
ช่องว่าง 1 เคาะ และระยะห่างบรรทัด 1 พ้อยท์      

ส่วนหน้าแรก ช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียน หน่วยงาน และจังหวัด ภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ท้ังหมด ส าหรับ
ส าหรับภาษาอังกฤษท่ีมีในเนื้อหาในวงเล็บ และ Keywords เขียนค้าขึ้นต้นภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร พิมพ์ใหญ่   

ความยาว : แต่ละบทความรวมรูปภาพ และตาราง จะต้องอยู่ระหว่าง 8-10 หน้ากระดาษพิมพ์ หรือตามความ
สมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสมของบทความ (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษพิมพ์ และไม่ต่ ากว่า 8 หน้า กระดาษพิมพ์ขนาด B5) 
ส าหรับรูปภาพประกอบ จะต้องส่งไฟล์รูปภาพจริงท่ีชัดเจนเพิ่มเติมมาพร้อมกับบทความ 

การเรียงล าดับหัวข้อในบทความ : ลักษณะและขนาดตัวอักษร  มีรายละเอียยดังนี้ 
1. ช่ือเรื่อง (Title) ต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ท้ังหมด   
2. ช่ือผู้เขียน/ผู้วิจัย (Author) และสถานท่ีท างานภาษาไทย และภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ท้ังหมด    
    2.1 ช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์เฉพาะช่ือ-นามสกุล เท่านั้น     
    2.2 หน่วยงาน/สถานศึกษา เช่น ช่ือหน่วยงาน ช่ือมหาวิทยาลัย และอื่น ๆ ให้พิมพ์ท้ังภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ    
3. บทคัดย่อ (Abstract) ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทยความยาวประมาณ 300 ค า และให้จัดโครงสร้าง 

บทความวิจัยดังนี้ คือ บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยในแต่ละตอนของบทคัดย่อท้ังภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย ต้องมีค าส าคัญ (Keywords) ประมาณ 3-5 ค า 

4. เนื้อหา (Text) ใช้ตัวอักษรและขนาดพิมพ์ไทยและอังกฤษ TH SarabunPSK (14) บทความภาษาไทย ท่ีมี
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากท่ีสุด ในกรณีท่ีค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นค าเฉพาะท่ีแปลไม่ได้ หรือ
แปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์ได้ และควรใช้ภาษาท่ีผู้อื่นเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค้าย่อต้องเขียน ค าเต็มไว้
ครั้งแรกก่อน และแสดงตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยทศนิยม 2 ต าแหน่ง ในบทความท้ังฉบับ   

5. ตารางและรูปประกอบ (Table and figure) ควรมีเฉพาะท่ีจ าเป็นส าหรับรูป/ภาพประกอบ ควรชัดเจน และมี
ค้าบรรยายใต้รูป/ภาพ    

6. ผู้เขียนบทความ ให้ระบุค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สถานภาพ เช่น ส่งบทความในสถานภาพนักศึกษา ตัวอย่าง 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อม
ใส่ท่ีอยู่และรหัสไปรษณีย์ของท่ีต้ังมหาวิทยาลัย และระบุอีเมลของผู้เขียนบทความ กรณีระบุอาจารย์ท่ีปรึกษา ให้ระบุค า
น าหน้า ช่ือ นามสกุล สถานะ เช่น อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษา ร่วมวิทยานิพนธ์ โดยระบุ
หน่วยงานท่ีอาจารย์สังกัด และกรณีมีผู้ร่วมวิจัยหรือผู้ร่วมเขียนบทความ ให้ระบุต าแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัด ท่ีอยู่ และ
อีเมลอย่างครบถ้วน 

 
รูปแบบการเขียนอ้างอิง 
รูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อหา การอ้างอิงท้ายบทความ และการอธิบายเพิ่มเติม และการอ้างอิง

เอกสารใต้ตารางและภาพ โดยให้เป็นไปตามการอ้างอิงแบบ APA 6th Edition ขึ้นไป  
ตัวอย่างเช่น  การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (ต้องมีเลขหน้า) :   
(ผู้แต่ง, ปีพิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความอ้างอิง เช่น (บุญชม ศรีสะอาด , 2553, น. 82), (Cronbach, 1990, 

pp. 202-204), (Gersten, Baker, & Lloyed, 2000, pp. 9-10) หรือ    



ผู้แต่ง (ปีท่ีพิมพ์, เลขหน้า) กรณีระบุช่ือผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว เช่น บุญชม ศรีสะอาด (2553 , น. 82), Cronbach 
(1990, pp. 202-204), Gersten, Baker, and Lloyed (2000, pp. 9-10)   

(ช่ือ-สกุล, สัมภาษณ์, วัน เดือน ปี) กรณีสัมภาษณ์ เช่น (ชุมชน วิจัย, สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2562) (Vijai, C., 
Interview, June 2019) หรือ    

ช่ือ-สกุล (สัมภาษณ์, วัน เดือน ปี) เช่น ชุมชนวิจัย (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2562) (Interview, June 19, 
2019)   

การอ้างอิงท้ายบทความ : เป็นภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบ APA 6th พร้อมภาษาไทยก ากับด้วย การเรียง
บรรณานุกรมให้หลักการเดียวกับการเรียงค าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือ Dictionary ท่ีเป็นท่ียอมรับกัน
ท่ัวไป โดยค าท่ีมีตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนค าท่ีมีรูปสระตามล าดับต้ังแต่ กก-กฮ และภาษาอังกฤษ A-Z ตัวอย่างเช่น  
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