
 
 

แบบเสนอขอส่งบทความเพ่ือการตีพิมพ์ 

การเตรียมต้นฉบับ 

 ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องสมบูรณ์ในฉบับ เขียนต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ     
พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาด A4 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้เป็นตัวอักษร TH SarabunPSK 
ตัวอักษรขนาด 16 ตั้งค่าหน้ากระดาษด้านบน (TOP) 2.5 เซนติ เมตร ขอบล่าง (bottom)           
2.5 เซนติเมตร ขอบซ้าย (left) 3 เซนติเมตร ขอบขวา (right) 2.5 เซนติเมตร และควรมีความยาว
ไม่เกิน 10 หน้า (ใส่เลขหน้าทุกหน้า) 

ค าแนะน าในการเขียนบทความวิจัย 

1. ชื่อเรื่อง/บทความ (title) มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 18 ตัวหนา 
2. ชื่อ/ที่อยู่ผู้เขียน (author name & affiliation) มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ      

โดยระบุชื่อผู้เขียนพร้อมด้วยสถานที่ท างาน/หน่วยงาน และ e-mail ของแต่ละคนที่มีส่วนในงาน   
วิจัยนั้น เรียงตามล าดับความส าคัญ 

3. บทคัดย่อ (abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนสรุปสาระส าคัญของเรื่อง   
ใช้ภาษาให้รัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ และควรจะกล่าววัตถุประสงค์ ข้อค้นพบและสรุปผลที่ได้     
จากงานวิจัยนั้นๆ โดยให้เขียนเป็นความเรียง ไม่ควรมีค าย่อ ควรจะมีย่อหน้าเดียว โดยเขียนเป็น  
ความเรียง ความยาวไม่เกิน 300 ค า 

4. ค าส าคัญ (keywords) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 5 ค า 
5. บทน า (introduction) เป็นส่วนของความส าคัญที่น าไปสู่การวิจัย สรุปความเป็นมา และ

ความส าคัญของปัญหา การตรวจเอกสาร พร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย และไม่ควรใส่ตารางหรือ
รูปภาพ 

6. วิธีด าเนินการวิจัย (materials and methods) อธิบายเครื่องมือ และวิธีด าเนินการวิจัย
ให้กระชับและชัดเจน ให้บอกรายละเอียดสิ่งที่น ามาศึกษา จ านวน ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา 
ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา การสุ่มตัวอย่าง วิธีหรือมาตราที่ใช้ศึกษา 
วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ 

7. ผลการวิจัย (results) บรรยายสรุปผลการวิจัยอย่างกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้ค าซ้ าซ้อน   
ซึ่งมีความหมายตรงกับค าอธิบายที่มีอยู่แล้วในตารางหรือรูปภาพประกอบ แต่ได้สาระครบถ้วน      
อยู่ด้านบน ในกรณีที่เป็นตาราง เพ่ือให้ทราบว่าตารางนั้นสื่อถึงเนื้อหาเรื่องใด ส่วนภาพและแผนภูมิ 
ควรมีค าอธิบายอยู่ด้านล่าง การเรียงล าดับภาพ ตาราง หรือแผนภูมิ ควรเรียงล าดับเนื้อหาของ
งานวิจัย และต้องมีการแปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ 



 
 

8. อภิปราย (discussion) วิจารณ์ เปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่มาก่อนหน้าอย่างมีหลักการ 
อาจมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต และแนวทางท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ 

9. ข้อเสนอในการใช้ประโยชน์และการใช้วิจัยในครั้งต่อไป 
10. ค าขอบคุณหรือกิตติกรรมประกาศ (acknowledgment) ควรจะมีเพ่ือแสดงค าขอบคุณ 

ส าหรับแหล่งทุนสนับสนุนหรือผู้ช่วยเหลืองานวิจัยและเตรียมเอกสาร 
11. เอกสารอ้างอิง (references) เรียงล าดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และ

เรียงล าดับตามตัวอักษร ตามจ านวนผู้เขียน กรณีผู้เขียนคนเดียวกันให้เรียงตามปี 
12. ส่งไฟล์เอกสาร DOC หรือPDF มาท่ี junjira2mu@hotmail.com 

การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเร่ืองของบทความวิจัย 

 การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องเป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง เริ่มต้นด้วย     
ชื่อผู้แต่ง แล้วตามด้วยปีที่เผยแพร่เอกสารนั้น ถ้าเป็นเอกสารภาษาอังกฤษให้ใช้เพียงนามสกุลน าหน้า 
แล้วตามด้วยปีที่เผยแพร่เอกสาร ถ้ามีผู้แต่ง 2 คนให้ใส่ชื่อทั้ง 2 คน โดยใช้ค าว่า “และ” ถ้าเป็น
ภาษาอังกฤษใช้ “&” แต่ถ้ามากกว่า 2 คน ให้ใช้ชื่อเฉพาะคนแรก แล้วตามด้วย “และคณะ” ถ้าเป็น
ภาษาอังกฤษให้ใช้  “etal..” เช่น (อเนก และคณะ, 2548) หรือ อเนก และคณะ (2548) 
(Cauliflower & Flower, 2008) (Lerdau et al., 2012) หรือ Lerdau et al. (2012) กรณีที่เป็น    
ผู้แต่งคนเดียวกันให้ใช้อักษรก ากับ เช่น (Lopez rt al., 2008a, b) แล้วแต่โครงสร้างประโยค      
การเรียงล าดับของเอกสารอ้างอิงให้เรียงตามปีที่พิมพ์ก่อน แล้วตามด้วยการเรียงล าดับตัวอักษร เช่น 
(Owen et al., 2003; Loreto et al., 2007; Monsoon et al., 2007) 
 เอกสารที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ (in press) ในกรณีที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์โดยวารสาร
นั้นแล้ว ใช้ค าว่า in press และใส่ในรายการอ้างอิง เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ (unpublished citation) 
ได้แก่ (abstract) รวมทั้งเอกสารที่เพ่ิงจะส่งเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ (submitted) การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคล (personal communication) การสังเกตโดยบุคคล (personal observation)      
ให้อ้างไว้ในเนื้อหาของบทความด้วย โดยระบุเป็น unpublished เช่น (Frost & Liang, 
unpublished; Norby, pers. Comm.; Fitter pers. obs.) แต่ไม่ต้องใส่ในรายการอ้างอิงเอกสาร
ท้ายเล่ม  
 
 
 
 
 



 
 

การอ้างอิงเอกสารท้ายเล่มให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ระบบ APA (American Psychological 
Association) 

1. การเขียนรายการอ้างอิงจากหนังสือ 
ชื่อ – สกุลผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ//(ครั้งท่ีพิมพ์).//เมืองที่พิมพ์./ส านักพิมพ์.เช่น 
กองชัย อภิวัฒน์รังสรรค์. (2523). บริษัทข้ามชาติ: โฉมหน้าใหม่จักพรรดินิยม (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Stack, G., & Campbell, J. (Eds.)(2000). Engineering the human genome: An 
 exploration of the science and ethics of aiterign the genes we pass to 
 our children. New York: Oxford University Press. 

2. การเขียนรายการอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ 
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับวิทยานิพนธ์ ชื่อสาขาวิชาหรือภาควิชา 
 ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย. เช่น 
อภินันท์ ไม้งาม. (2541). คุณลักษณะของแรงงานตามความต้องการของผู้ประกอบการโรงงาน
 อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. วาขาวิชาการบริหารการศึกษา     
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

3. การเขียนรายการอ้างอิงจากบทความ 
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ในชื่อบรรณาธิการ (ถ้ามี).//ชื่อหนังสือ.//เลขหน้า.//เมืองที่พิมพ์ :/
 ส านักพิมพ์. เช่น 
ชัยพร วิชชาวุธ. (2518). การสอนในระดับอุดมศึกษา. ในการสอนและการวัดผลการศึกษา, หน้า 1 – 30. 
 พระนคร: ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

4. บทความในวารสาร 
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่//(เล่มที่).//เลขหน้า. เช่น 
ประภาวดี สืบสนธิ์. (2533). การพัฒนาการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ใน
 ประเทศไทย. วารสารห้องสมุด, 34 (9), 14 – 31. 
Baldwin, C.M., Bevan, C., & Beshalske, A (2000). At-risk minority populations in a 
 church-based clinic: Communicating basic needs. Jounal of Multcultural 
 Nursing & Health, 6(2), 26 – 28. 
 
5. เอกสารวิชาการอื่นๆ 



 
 

ชื่อผู้เขียน หรือหน่วยงาน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ.//ประเภทเอกสาร.//สถาบันหรือ
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์, เมืองที่พิมพ์. จ านวนหน้าทั้งหมด. เช่น 
ทวีศักดิ์ ชโยภาส. (2544). แมลงศัตรูปาล์มน้ ามันในประเทศไทย. เอกสารวิชาการ. กองกีฏและ   
 สัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 126 หน้า. 

6. การเขียนรายการอ้างอิงจากอินเตอร์เน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่เผยแพร่).//ชื่อเรื่อง.//(ประเภทของสื่อ).//สถานที่ผลิต :/ชื่อผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร่.//   
 วัน เดือน ปี ที่เข้าถึงข้อมูล.// จาก/ชื่อ แหล่งข้อมูลหรือที่อยู่ที่ใช้สืบค้นในอินเตอร์เน็ต. เช่น 
ไพโรจน์ อุลิต. (2546). บทเรียนออนไลน์ วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์. 
 http://it.ripa.ad.th/courseware2/ เข้าถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547. 
Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., & Nix, D.H. (1993). Technology and education: 
 New wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational 
 future. http://www.ilt.columbia.edu/publications/newwine1.html 
 Retrieved August 24, 2000. Institute for Learning Technologies: Colubia 
 University. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://it.ripa.ad.th/courseware2/
http://www.ilt.columbia.edu/publications/newwine1.html


 
 

แบบเสนอขอส่งบทความเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................. ..... 
ต าแหน่ง..........................................................วุฒิการศึกษา................................................ ................... 
สถานที่ท างาน................................................................................................................. ........................ 
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)................................................................ ........................................................... 
................................................................................................................................................................ 
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 
สถานที่ติดต่อท่ีสะดวก (กรอกข้อมูลที่อยู่เพียงสถานที่เดียวเท่านั้น) 
ที่อยู่ปัจจุบัน 
เลขที่...........................หมู่............ตรอก/ซอย.................................................................... ..................... 
ถนน..................................................................แขวง/ต าบล............................................... .................... 
เขต/อ าเภอ..............................................................จังหวดั................................ .................................... 
รหัสไปรษณีย์..............................................................โทรสาร............................................. ................... 
โทรศัพท์.................................................................. ...มือถือ...................................................................  
ที่ท างาน 
เลขที่...........................หมู่............ตรอก/ซอย.................................................................... ..................... 
ถนน..................................................................แขวง/ต าบล...................................................................  
เขต/อ าเภอ..............................................................จังหวดั............................................... ..................... 
รหัสไปรษณีย์..............................................................โทรสาร............................................. ................... 
โทรศัพท์.....................................................................มือถือ.............. .....................................................  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้   เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 
  เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานตามชื่อที่ระบุในบทความ 
 
  ลงชื่อ....................................................  
 (.............................................................)  
 วันที่.......เดือน........................พ.ศ. ........... 


