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ส่ งบทความวิจยั ฉบับเต็มในรู ปแบบของ File Word จํานวน 1 ชุด เป็ นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์โดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 หรื อ 2010 ข้อแนะนําในการเตรี ยมบทความมีดงั นี้
1. ความยาวของบทความวิจยั ฉบับ โดยนับรวมรู ปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี)
จํานวน 6 - 10 หน้า ใช้กระดาษ A4
2. แบบอักษร (Font) บทความวิจยั
2.1 ให้พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 และพิมพ์เนื้อหาในลักษณะคอลัมน์เดียว
(One column)
2.2 ชื่อบทความวิจยั พิมพ์ดว้ ยตัวหนาโดยใช้ขนาดอักษร 18 กึ่งกลางหน้ากระดาษ
2.3 ชื่อ-นามสกุลผูว้ ิจยั พิมพ์ดว้ ยตัวหนาโดยใช้ขนาดอักษร 16 หน้ากระดาษ
2.4 ชื่อสาขาวิชา คณะ สถาบันการศึกษา และอีเมล ให้พิมพ์ที่บรรทัดล่างต่อจากชื่อผูว้ ิจยั
ชิดขอบซ้าย พิมพ์อกั ษรเป็ นตัวบางขนาด 14 (สามารถใช้หมายเลขกํากับได้ ถ้าผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั มาจากต่าง
สถาบัน หรื อเป็ นบทความวิจยั ระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกที่มีท้ งั ชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษา)
3. องค์ประกอบของบทความวิจยั ฉบับเต็ม ประกอบด้วย
3.1 ชื่อเรื่ อง (Title) ต้องมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.2 ชื่อผูว้ ิจยั อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักและร่ วม สถาบันการศึกษาและที่อยูท่ ี่
ติดต่อได้ (Author, advisors and corresponding author)

3.3 บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวแต่ละภาษาไม่เกิน 1 หน้า
หรื อระหว่าง 150-200 คํา
3.4 คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 3-5 คํา
3.5 บทนํา (Introduction) ที่ระบุถึงความสําคัญของปัญหาที่ศึกษา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
และประโยชน์โดยรวมที่จะเกิดขึ้นจากผลวิจยั
3.6 วัตถุประสงค์ของการวิจยั (Objective) ที่มีความชัดเจนและสะท้อนถึงภาพทั้งหมดของ
งานวิจยั
3.7 วิธีดาํ เนินการวิจยั (Research Methodology) ที่ครอบคลุมวิธีการวิจยั ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่ องมือวิจยั ขั้นตอนการเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.8 ผลการวิจยั (Results) ที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั
3.9 อภิปรายผล (Discussion) ที่นาํ เสนอผลการวิจยั โดยการอ้างโยงทฤษฎีเพื่อมาสนับสนุน
หรื อเห็นแย้งที่สมเหตุสมผล
3.10 สรุ ปผล (Conclusion) ที่สรุ ปประเด็นหลักๆ ของผลการวิจยั
3.10 ข้อเสนอแนะ (Recommendations) ที่เป็ นข้อเสนอแนะเพือ่ นําผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และเสนอแนะเพื่อการทําวิจยั ในครั้งต่อไป
3.11 การอ้างอิง (References) ให้ทาํ การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยใช้ระบบนาม-ปี
(Author-Year) ตามรู ปแบบ APA ที่กาํ หนด และเอกสารอ้างอิงทุกรายการที่ปรากฏในบทความต้องมีรายชื่อ
ปรากฏอยูใ่ นรายการเอกสารอ้างอิงด้วย
4. การพิมพ์
4.1 การพิมพ์หวั ข้อ ให้พิมพ์ตรงกลางหน้ากระดาษ มีระยะบรรทัดว่าง 1 บรรทัด เหนือ
หัวข้อ และให้ใส่ ตวั เลขกํากับหัวข้อด้วย
4.2 การย่อหน้าเนื้อหา ให้ยอ่ หน้า 0.75 นิ้ว
4.3 การวางรู ปหน้ากระดาษ การเว้นระยะห่างจากริ มกระดาษให้เว้นระยะห่างดังนี้ ด้านบน
และด้านซ้ายมือ เว้นห่ างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว ด้านล่างและด้านขวามือ เว้นจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว
4.4 ไม่ตอ้ งใส่ เลขหน้าในบทความ
5. การพิมพ์ตาราง จะต้องมีหมายเลขกํากับแต่ละตาราง ให้พิมพ์หมายเลขลําดับของตารางและชื่อ
ตารางคนละบรรทัด โดยพิมพ์ชิดขอบซ้ายมือของกระดาษ ถ้าชื่อตารางยาวกว่า 1 บรรทัด ให้ข้ ึนบรรทัดใหม่
โดยให้ตวั อักษรตัวแรกตรงกับชื่อตารางในบรรทัดแรก และให้เว้นแถวว่าง 1 แถวก่อนและหลังพิมพ์ตาราง
6. การพิมพ์ภาพประกอบ ภาพแต่ละภาพต้องมีหมายเลขลําดับจาก 1 ไปจนจบบทความ การพิมพ์
หมายเลขลําดับของภาพ ชื่อ และ/ หรื อ คําอธิบายให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพ และให้เว้นแถวว่าง 1 แถวก่อนและหลัง
พิมพ์ภาพประกอบ

สมการ

7. การพิมพ์สมการให้แยกพิมพ์ไว้ในแถวหนึ่งต่างหาก และให้เว้นแถวว่าง 1 แถวก่อนและหลังพิมพ์

Ti = f(x)

8. การพิมพ์เอกสารอ้างอิงในเนื้อหาของบทความวิจยั
8.1 ใช้การอ้างอิงแบบแทรกเนื้อหาคือระบบนาม-ปี (ชื่อผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์, หน้า) กรณี ที่ผแู ้ ต่ง
เป็ นชาวไทย ให้พิมพ์ท้ งั ชื่อและนามสกุล โดยใช้รูปแบบดังนี้คือ (ชื่อผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์, เลขหน้าเอกสารที่อา้ ง)
ตัวอย่างเช่น
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2550, หน้า 69-70)
8.2 กรณี ที่ผแู ้ ต่งเป็ นชาวต่างชาติให้พิมพ์เฉพาะนามสกุลผูแ้ ต่ง ตัวอย่างเช่น
(Kushner, 2014, p. 15)
(Ney and others, 1997, pp. 70-73)
9. การพิมพ์เอกสารอ้างอิง (References) ให้อา้ งอิงเอกสารภาษาไทยก่อนและตามด้วยเอกสาร
ภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกของแต่ละรายการให้พิมพ์ชิดด้านซ้ายมือ หากพิมพ์ไม่จบในบรรทัดแรก ใน
บรรทัดต่อมาให้ยอ่ หน้า 7 ตัวอักษรและเริ่ มพิมพ์ตวั ที่ 8 การเรี ยงลําดับของเอกสารอ้างอิงแต่ละรายการของ
เอกสารภาษาไทย ให้เรี ยงตามอักษร ก-ฮ และตามลําดับของสระ และเอกสารภาษาอังกฤษให้เรี ยงตาม A-Z
และลําดับของสระเช่นกัน ถ้าชื่อหนังสื อหรื อชื่อวารสารที่เป็ นภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์อกั ษรตัวแรกรวมทั้งคํา
ที่เป็ นชื่อเฉพาะ (Proper nouns) ด้วยตัวใหญ่ ต่อจากนั้นเป็ นตัวเล็กทั้งหมดและให้พมิ พ์เป็ นตัวเอน
ตัวอย่างเช่น
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