
 

 

คําแนะนําการเตรยีมตนฉบับ 

 

1. บทความทุกบทที่สงมาใหพิจารณา ตนฉบับพิมพในกระดาษเอ 4 ความยาวระหวาง 

14-16 หนา โดยใชชนดิและขนาดของตัวอักษรตามที่กําหนด 

 2. บทความทุกบทตองมีช่ือเรื่อง ช่ือผูเขียนทุกคน บทคัดยอ คําสําคัญ ที่เปนภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ช่ือภาษาอังกฤษเฉพาะคําขึ้นตนใหพิมพเปนตัวพิมพใหญ โดยแยกบทคัดยอออก

จากเนื้อหา ใชตัวอักษรแบบ TH Niramit AS 

 3. หัวขอในบทความประกอบดวย 

 3.1 ช่ือเรื่อง (Title) ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวหนา ขนาด 18 

 3.2 ช่ือผูเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวหนา ขนาด 15 ไมตองระบุตําแหนง 

เพศ หรอืสถานภาพ 

 3.3 สังกัดที่ทํางาน ใชตัวปกต ิขนาด 12 ใหระบุไวในบรรทัดตอจากช่ือ-สกุล 

 3.4 บทคัดยอ (Abstract) ใชตัวหนาขนาด 16 เนื้อความใชตัวปกติ ขนาด 16 แยก 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษคนละหนา 

 3.5 คําสําคัญ (Keywords) อยูตอจากบทคัดยอ 3-5 คํา ใชตัวปกติขนาด 14  

สวนหัวขอคําวาคําสําคัญใชตัวหนา ขนาด 14 

 3.6 เนื้อหาบทความ แบงเปน 1 คอลัมน หัวขอใชตัวหนา ขนาด 16 เนื้อความ  

ใชตัวปกต ิขนาด 16 

 3.7 เนื้อหาบทความวิจัยประกอบดวยหลักสําคัญคือ บทนําที่กลาวถึงความเปนมา

และความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย (ประชากรและ 

กลุมตัวอยางตัวแปรที่ใชในการวิจัย) สมมติฐานการวิจัย (ถามี) วิธีดําเนินการวิจัย (เครื่องมือ 

การวิจัยการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล) ผลการวิจัย (ใหนําเสนอขอมูลหรือตาราง 

ผลการวิเคราะห สังเคราะห) อภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะการวิจัย (ขอเสนอแนะสําหรับ 

การปฏบิัต ิขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยครัง้ตอไป) เอกสารอางองิ 

 3.8 เนื้อหาบทความวิชาการ ประกอบดวยหลักสําคัญคือ บทนํา เนื้อหา บทสรุป 

เอกสารอางองิ 

 4. ใชการอางอิงตามแนว เอพีเอ (APA-American Psychological Association edition 6) 

ทัง้เอกสารอางองิที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5. หามใชเลขขออัตโนมัติ 



 

 

 6. ตองทําการตั้งคากระดาษ ดังนี้ 

 6.1 ตัง้คาหนากระดาษ 

- บน-ลาง 3 ซม.  - ซาย-ขวา 2.54 ซม. 

- เย็บกระดาษ 0.91 ซม. - ตําแหนงเย็บกระดาษ ซาย 

6.2 ตัง้คาการยอหนา (Paragraph) 

 การจัดแนว  กระจายแบบไทย 

 ระดับเคาราง เนื้อความ 

 การเยื้อง ซาย-ขวา 0 ซม. พเิศษ     ไมมี 

 ระยะหาง กอน-หลัง 0 w. ระยะหางบรรทัด     หนึ่งเทา 

6.3 ตัง้คา 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. 

 ตัวอยางการเขยีนเอกสารอางองิ อางองิโดยการเรียงลําดับตามตัวอักษร 

1. หนังสอื 

ช่ือผูแตง. (ปที่พมิพ). ช่ือหนังสอื. สถานที่พมิพ: สํานักพมิพ. 

ศริชัิย กาญจนวาส.ี (2554). การวิเคราะหพหุระดับ. (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

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

New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

2. บทความวารสาร 

ช่ือผูแตง. (ปที่พมิพ). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปที่พมิพ (ฉบับที่), หนา 

อังศนิันท อนิทรกําแหง และคณะ. (2549). การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุและดัชนีวัด ภาวะ

วิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร, 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. 



 

 

3. วทิยานิพนธ สารนิพนธ และภาคนิพนธ 

ช่ือผูแตง. (ปที่พมิพ). ช่ือเรื่องวทิยานพินธ. (ระดับของปริญญานิพนธ). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.

นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล. (2550). การศึกษาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนพหุระดับปจจัย

ภาวะผูนํา ปจจัยกลุมสาระการเรียนรูและปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอเครือขายการ

แลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทํางานและตัวแปรผลทางดานจิตพิสัยของหัวหนากลุมสาระ

การเรียนรูและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธปริญญา 

ดุษฎบีัณฑติ). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ. 

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

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


