
วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 24 ฉบบัที่ 47 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 24 No. 47 July-December, 2018 
160 

 

 

คําแนะนําการเตรียมต้นฉบับ 
 

 1. บทความทุกบทที่ส่งมาให้พิจารณา ต้นฉบับพิมพ์ในกระดาษเอ 4 ความยาวระหว่าง 

14-16 หน้า โดยใช้ชนิดและขนาดของตัวอักษรตามที่กําหนด 

 2. บทความทุกบทต้องมีช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียนทุกคน บทคัดย่อ คําสําคัญ ที่เป็นภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ ช่ือภาษาอังกฤษเฉพาะคําข้ึนต้นให้พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ โดยแยกบทคัดย่อ 

ออกจากเนื้อหา ใช้ตัวอักษรแบบ TH Niramit AS 

 3. หัวข้อในบทความประกอบด้วย 

  3 .1 บทคัดย่อ  (ภาษาไทย ) ประกอบด้วย  ช่ือ เรื่อง ใช้ตั วหนา  ขนาด  18  

ช่ือผู้เขียน ใช้ตัวหนา ขนาด 15 สังกัดที่ทํางาน ใช้ตัวปกติ ขนาด 12 ให้ระบุไว้ในบรรทัดต่อจาก

ช่ือ-สกุล บทคัดย่อ ใช้ตัวหนาขนาด 16 เน้ือความใช้ตัวปกติ ขนาด 16 
 

ช่ือเร่ืองภาษาไทย (ชิดขวา) 
 

ช่ือผู้เขียนภาษาไทย1 (ชิดขวา)1 
1สังกัดที่ทาํงานภาษาไทย (ชิดขวา) 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแบบฝกึทักษะภาษาฝรั่งเศสเพ่ืออุตสาหกรรม  

การท่องเทีย่วและการโรงแรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมสําหรับนกัศึกษาระดับปรญิญาตรี 
 

  3.2 บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ใช้ตัวหนา ขนาด 18  

ช่ือผู้เขียน ใช้ตัวหนา ขนาด 15 สังกัดที่ทํางาน ใช้ตัวปกติ ขนาด 12 ให้ระบุไว้ในบรรทัดต่อจาก

ช่ือ-สกุล บทคัดย่อ ใช้ตัวหนาขนาด 16 เนื้อความใช้ตัวปกติ ขนาด 16 
 

ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษ (ชิดขวา) 
 

ช่ือผู้เขียนภาษาอังกฤษ1 (ชิดขวา)1 
1สังกัดที่ทาํงานภาษาอังกฤษ (ชิดขวา) 

 

Abstract 

 The purposes of this research were 1 )  to develop French for Tourism and Hotel  

Industries Lessons for Developing Cross-cultural Competency Among Undergraduates 
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  3.3 คําสําคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Keywords) อยู่ต่อจากบทคัดย่อ  

3-5 คํา ใช้ตัวปกติขนาด 14 ส่วนหัวข้อคําว่าคําสําคัญใช้ตัวหนา ขนาด 14 

  3.4 เนื้อหาบทความ แบ่งเป็น 1 คอลัมน์ หัวข้อใช้ตัวหนา ขนาด 16 เนื้อความ  

ใช้ตัวปกติ ขนาด 16 

  3.5 เนื้อหาบทความวิจัยประกอบด้วยหลักสําคัญคือ บทนําที่กล่าวถึงความเป็นมา

และความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย (ประชากรและ 

กลุ่มตัวอย่างตัวแปรที ่ใช้ในการวิจัย ) กรอบงานวิจัย (ถ้ามี) สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

วิธีดําเนินการวิจัย (เครื่องมือการวิจัยการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย (ให้

นําเสนอข้อมูลหรือตารางผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์) อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะการวิจัย 

(ข้อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป) เอกสารอ้างอิง 

  3.6 เนื้อหาบทความวิชาการ ประกอบด้วยหลักสําคัญคือ บทนํา เนื้อหา บทสรุป 

เอกสารอ้างอิง 

 4. รูปแบบตาราง ช่ือตาราง ใช้ตัวหนา ขนาด 16 หัวข้อตาราง ใช้ตัวหนา ขนาด 14 

เนื้อหาในตาราง ใช้ตัวปกติ ขนาด 14 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแต่ละด้านของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่สถานสงเคราะห์ 

   ผู้สูงอายุหญิง (n=29) 

ความพึงพอใจ 
 

SD ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ด้านที่พักอาศัย x.xx .xx มากที่สุด 

ด้านอาหาร x.xx .xx มาก 
 

 5. ใช้การอ้างอิงตามแนว เอพีเอ (APA-American Psychological Association edition 6) 

ทั้งเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 6. ห้ามใช้เลขข้ออัตโนมตั ิ

 



วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 24 ฉบบัที่ 47 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 24 No. 47 July-December, 2018 
162 

 

 

 7. ต้องทําการตั้งค่ากระดาษ ดังน้ี 

  7.1 ตั้งค่าหน้ากระดาษ 

   - บน-ล่าง 3 ซม.  - ซ้าย-ขวา 2.54 ซม. 

   - เย็บกระดาษ 0.91 ซม. - ตําแหน่งเย็บกระดาษ ซ้าย 

  7.2 ตั้งค่าการย่อหน้า (Paragraph) 

   การจัดแนว  กระจายแบบไทย 

   ระดับเค้าร่าง เนื้อความ 

   การเยื้อง ซ้าย-ขวา 0 ซม. พิเศษ     ไม่ม ี

   ระยะห่าง ก่อน-หลัง 0 w. ระยะห่างบรรทัด     หนึ่งเท่า 

  7.3 ตั้งค่า tabs 

   1. .........0.6 นิ้ว/1.52 ซม. 

    1.1 ..........0.85 นิ้ว/2.16 ซม. 

     1.1.1 ..........1.1 นิ้ว/2.79 ซม. 

           1) .........1.35 นิ้ว/3.34 ซม. 
 

 ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง อ้างอิงโดยการเรียงลําดับตามตัวอักษร 

1. หนังสือ 

ช่ือผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ช่ือหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. 
 

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2554). การวิเคราะห์พหุระดับ. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (1996). A beginner’s guide to structural equation modeling.  

New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 
 

2. บทความวารสาร 

ช่ือผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่), หน้า 

อังศินันท์ อินทรกําแหง และคณะ. (2549). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัด ภาวะ 

วิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีทํางานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  

วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 12(1), 561-569. 

Gardner, M., & Steinberg, L. (2005). Peer influence of risk-taking, risk preference, and risky  

decision-making in adolescence and adulthood: An experimental study. Developmental  

Psychology, 41, 625-635. 
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  2.1 รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา ดังนี้ 

   2.1.1 (ผู้แต่ง, ปีพิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง 

      (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549, น. 200-205) 

      (McCartney & Phillips, 2006, pp. 498-499) 

      (Murphy, 1999, p. 85) 

  กรณีที่ไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ช่ือผู้แต่งกับปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน 

      (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549) 

   2.1.2 ผู้แต่ง (ปีพิมพ์, เลขหน้า) กรณีมีการระบุช่ือผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุ 

ไว้ในวงเล็บท้ายข้อความที่อ้างอีก 

      ลดาพร บุญฤทธิ์ (2539, น. 49) ได้ศึกษาถึง..................................... 

      Kanokon Boonsarngsuk (2002, p. 14) studied…………………………………. 

  กรณีที่ไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ช่ือผู้แต่งกับปีพิมพ์โดยลงปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ 

      ลดาพร บุญฤทธิ์ (2539) 

   2.1.3 ผู้เขียนตั้งแต่ 1-7 คน ต้องใส่ช่ือทั้งหมดทุกคน 

   2.1.4 ถ้ามากกว่า 7 คน ให้ใส่ช่ือคนแรก +และคณะ 

   2.1.5 ต้นฉบับของหนังสือที่ผู้เขียนนํามาอ้างอิง ให้ระบุช่ือผู้เขียนตามหน้าเล่ม 

ยึดตามต้นฉบับ 
 

3. วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ 

ช่ือผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์. (ระดับของปริญญานิพนธ์). ช่ือสถาบัน, สถานที่. 
 

นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2550). การศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับปัจจัยภาวะผู้นํา  

ปัจจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้และปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อเครือข่ายการแลกเปล่ียน 

ทางสังคมในที่ทํางานและตัวแปรผลทางด้านจิตพิสัยของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต).  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,กรุงเทพฯ. 

Nickels, D. W. (2005). The relationship between IT-business alignment and organizational culture:  

An exploratory study (Doctoral dissertation). University of Memphis, Memphis, TN. 
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