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ส่งบทความวิจยัฉบบัเตม็ในรูปแบบของ File Word จาํนวน 1 ชุด เป็นแฟ้มขอ้มูลอิเลก็ทรอนิคส์โดย

ใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Word 2007 หรือ 2010  ขอ้แนะนาํในการเตรียมบทความมีดงัน้ี 

1. ความยาวของบทความวิจยัฉบบั โดยนบัรวมรูปภาพ  ตาราง เอกสารอา้งอิง  และภาคผนวก (ถา้มี)

จาํนวน 6 - 10 หนา้ ใชก้ระดาษ A4 

2. แบบอกัษร (Font) บทความวิจยั

2.1 ใหพ้ิมพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 และพมิพเ์น้ือหาในลกัษณะคอลมันเ์ดียว 

(One column) 

2.2 ช่ือบทความวิจยั พิมพด์ว้ยตวัหนาโดยใชข้นาดอกัษร 18 ก่ึงกลางหนา้กระดาษ 

2.3 ช่ือ-นามสกลุผูว้ิจยัพมิพด์ว้ยตวัหนาโดยใชข้นาดอกัษร 16 หนา้กระดาษ 

2.4 ช่ือสาขาวิชา คณะ สถาบนัการศึกษา  และอีเมล ใหพ้ิมพท่ี์บรรทดัล่างต่อจากช่ือผูว้ิจยั 

ชิดขอบซา้ย พมิพอ์กัษรเป็นตวับางขนาด 14 (สามารถใชห้มายเลขกาํกบัได ้ถา้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัมาจากต่าง

สถาบนั หรือเป็นบทความวจิยัระดบัปริญญาโท และปริญญาเอกท่ีมีทั้งช่ือนกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา) 

3. องคป์ระกอบของบทความวิจยัฉบบัเตม็ ประกอบดว้ย

3.1  ช่ือเร่ือง (Title) ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

3.2  ช่ือผูว้ิจยั  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและร่วม สถาบนัการศึกษาและท่ีอยูท่ี่

ติดต่อได ้(Author, advisors and corresponding author) 

ณ   มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย์  



3.3  บทคดัยอ่ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวแต่ละภาษาไม่เกิน 1 หนา้ 

หรือระหวา่ง 150-200 คาํ 

3.4  คาํสาํคญั (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ จาํนวน 3-5 คาํ 

3.5  บทนาํ (Introduction) ท่ีระบุถึงความสาํคญัของปัญหาท่ีศึกษา วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

และประโยชนโ์ดยรวมท่ีจะเกิดข้ึนจากผลวจิยั 

3.6  วตัถุประสงคข์องการวิจยั (Objective) ท่ีมีความชดัเจนและสะทอ้นถึงภาพทั้งหมดของ

งานวิจยั 

3.7  วิธีดาํเนินการวิจยั (Research Methodology) ท่ีครอบคลุมวิธีการวิจยั ประชากร กลุ่ม

ตวัอยา่ง เคร่ืองมือวิจยั ขั้นตอนการเกบ็ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.8  ผลการวิจยั (Results) ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ

วิจยั 

3.9  อภิปรายผล (Discussion) ท่ีนาํเสนอผลการวิจยัโดยการอา้งโยงทฤษฎีเพื่อมาสนบัสนุน

หรือเห็นแยง้ท่ีสมเหตุสมผล 

3.10 สรุปผล (Conclusion) ท่ีสรุปประเดน็หลกัๆ ของผลการวิจยั 

3.10  ขอ้เสนอแนะ (Recommendations) ท่ีเป็นขอ้เสนอแนะเพือ่นาํผลการวิจยัไปใชใ้หเ้กิด

ประโยชนแ์ละเสนอแนะเพื่อการทาํวิจยัในคร้ังต่อไป 

           3.11  การอา้งอิง (References) ใหท้าํการอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหา โดยใชร้ะบบนาม-ปี 

(Author-Year) ตามรูปแบบ APA ท่ีกาํหนด และเอกสารอา้งอิงทุกรายการท่ีปรากฏในบทความตอ้งมีรายช่ือ

ปรากฏอยูใ่นรายการเอกสารอา้งอิงดว้ย 

4. การพิมพ์

              4.1  การพิมพห์วัขอ้ ใหพ้ิมพต์รงกลางหนา้กระดาษ มีระยะบรรทดัว่าง 1 บรรทดั เหนือ

หวัขอ้ และใหใ้ส่ตวัเลขกาํกบัหวัขอ้ดว้ย 

              4.2  การยอ่หนา้เน้ือหา ใหย้อ่หนา้ 0.75 น้ิว 

4.3  การวางรูปหนา้กระดาษ การเวน้ระยะห่างจากริมกระดาษใหเ้วน้ระยะห่างดงัน้ี ดา้นบน

และดา้นซา้ยมือ เวน้ห่างจากขอบกระดาษ 1.5 น้ิว ดา้นล่างและดา้นขวามือ เวน้จากขอบกระดาษ 1 น้ิว  

4.4 ไม่ตอ้งใส่เลขหนา้ในบทความ 

5. การพิมพต์าราง จะตอ้งมีหมายเลขกาํกบัแต่ละตาราง ใหพ้ิมพห์มายเลขลาํดบัของตารางและช่ือ

ตารางคนละบรรทดั โดยพิมพชิ์ดขอบซา้ยมือของกระดาษ ถา้ช่ือตารางยาวกวา่ 1 บรรทดั ใหข้ึ้นบรรทดัใหม่ 

โดยใหต้วัอกัษรตวัแรกตรงกบัช่ือตารางในบรรทดัแรก และใหเ้วน้แถววา่ง 1 แถวก่อนและหลงัพมิพต์าราง 

6. การพิมพภ์าพประกอบ ภาพแต่ละภาพตอ้งมีหมายเลขลาํดบัจาก 1 ไปจนจบบทความ การพิมพ์

หมายเลขลาํดบัของภาพ ช่ือ และ/ หรือ คาํอธิบายใหพ้ิมพไ์วใ้ตภ้าพ และใหเ้วน้แถววา่ง 1 แถวก่อนและหลงั

พิมพภ์าพประกอบ 



7. การพิมพส์มการใหแ้ยกพมิพไ์วใ้นแถวหน่ึงต่างหาก และใหเ้วน้แถววา่ง 1 แถวก่อนและหลงัพมิพ ์

สมการ 

 Ti = f(x) 

8. การพิมพเ์อกสารอา้งอิงในเน้ือหาของบทความวจิยั

     8.1 ใชก้ารอา้งอิงแบบแทรกเน้ือหาคือระบบนาม-ปี (ช่ือผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ,์ หนา้) กรณีท่ีผูแ้ต่ง

เป็นชาวไทย ใหพ้ิมพท์ั้งช่ือและนามสกลุ โดยใชรู้ปแบบดงัน้ีคือ (ช่ือผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ,์ เลขหนา้เอกสารท่ีอา้ง) 

ตวัอยา่งเช่น 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550, หนา้ 69-70)  

8.2 กรณีท่ีผูแ้ต่งเป็นชาวต่างชาติใหพ้ิมพเ์ฉพาะนามสกลุผูแ้ต่ง ตวัอยา่งเช่น 

(Kushner, 2014, p. 15) 

(Ney and others, 1997, pp. 70-73) 

9. การพิมพเ์อกสารอา้งอิง (References) ใหอ้า้งอิงเอกสารภาษาไทยก่อนและตามดว้ยเอกสาร

ภาษาองักฤษ บรรทดัแรกของแต่ละรายการใหพ้ิมพชิ์ดดา้นซา้ยมือ หากพิมพไ์ม่จบในบรรทดัแรก ใน

บรรทดัต่อมาใหย้อ่หนา้ 7 ตวัอกัษรและเร่ิมพิมพต์วัท่ี 8 การเรียงลาํดบัของเอกสารอา้งอิงแต่ละรายการของ

เอกสารภาษาไทย ใหเ้รียงตามอกัษร ก-ฮ และตามลาํดบัของสระ และเอกสารภาษาองักฤษใหเ้รียงตาม A-Z 

และลาํดบัของสระเช่นกนั ถา้ช่ือหนงัสือหรือช่ือวารสารท่ีเป็นภาษาองักฤษ  ใหพ้ิมพอ์กัษรตวัแรกรวมทั้งคาํ

ท่ีเป็นช่ือเฉพาะ (Proper nouns) ดว้ยตวัใหญ่ ต่อจากนั้นเป็นตวัเลก็ทั้งหมดและใหพ้มิพเ์ป็นตวัเอน  

ตวัอยา่งเช่น 
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