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ชื่อเรื่องบทความ (ภาษาไทย) (ขนาด 20 ตัวหนา) 

ชื่อเรื่องบทความ (ภาษาอังกฤษ) (ขนาด 20 ตัวหนา) 

                                                                                                     

ช่ือ-นามสกุล ผู0เขียนและผู0เขียนร8วม (ถ0ามี)1* ภาษาไทย (ขนาด 16) 

ช่ือ-นามสกุล ผู0เขียนและผู0เขียนร8วม (ถ0ามี)1* ภาษาอังกฤษ (ขนาด 16) 
1สถานท่ีทำงาน ผู0เขียนและผู0เขียนร8วม (ถ0ามี) ภาษาไทย (ขนาด 16) 
1สถานท่ีทำงาน ผู0เขียนและผู0เขียนร8วม (ถ0ามี) ภาษาอังกฤษ (ขนาด 16) 

* Corresponding author. E-mail : 
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คำสำคัญ :  คำท่ี 1,  คำท่ี 2,  ....(ไม8เกิน 5 คำ)....  

 

Abstract (Abstract should have only one paragraph and not exceed 350 word)  
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บทนำ 

 (ขนาด 16).................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

วัตถุประสงคDของการวิจัย 

 (ขนาด 16).................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

วิธีการวิจัย 

 (ขนาด 16).................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

ผลการวิจัย (หรือ ผลและอภิปรายผลการวิจัย) 

 (ขนาด 16).................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

อภิปรายผลการวิจัย (หรือ อภิปรายและสรุปผลการวิจัย) 

 (ขนาด 16).................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

สรุปผลการวิจัย 

 (ขนาด 16).................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

กิตติกรรมประกาศ (ถVามี) 

 (ขนาด 16).................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

เอกสารอVางอิง (ขนาด 16) 

(รูปแบบการอ0างอิงที่นำมาใช0เปvนมาตรฐานในวารสาร ให0ใช0รูปแบบ APA (American Psychological 

Association)) โดยประกอบด0วยการอ0างอิงในเนื ้อหาและการอ0างอิงท0ายบทความ ดังรายละเอียด

ดังต8อไปน้ี 
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1. การอ*างอิงในเน้ือหา :  

 ให%อ%างอิงชื่อสกุลผู%แต5ง หรือชื่อเรื่องในกรณีที่ไม5ปรากฏชื่อผู%แต5งโดยเขียนเปDนภาษาอังกฤษเท5าน้ัน 

และต5อด%วยปL ค.ศ.ท่ีพิมพQ ท้ังเอกสารท่ีเขียนเปDนภาษาไทยและภาษาต5างประเทศ โดยมีรูปแบบดังน้ี 

 (นามสกุลผู%เขียน, ปLพิมพQ: เลขหน%าท่ีปรากฏ) 

ตัวอย5างเช5น 

- โสเกรติสย้ำว5าการอ5านสามารถจุดประกายได%จากสิ่งที่นักอ5านรู%อยู5แล%วเท5านั้นและความรู%ที่ได%รับมาไม5ได%มาจาก

ตัวหนังสือ (Manguel, 2003: 127) 

- สุมาลี วีระวงศQ (Weerawong, 2009: 37) กล5าวว5า การท่ีผู%หญิงจะไปส่ือชักผู%ชายมาบ%านเรือนของตัวเองท้ังๆ ท่ี

เขายังไม5ได%มาสู5ขอน้ัน เปDนเร่ืองผิดขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี 

* เอกสารที่มีผู%แต5งมากกว5า 3 คน ในการอ%างอิงครั้งแรก ให%ระบุนามสกุลของผู%เขียนทุกคน และเมี่อมีการอ%างอิง

ในคร้ังต5อไป ให%ระบุเพียงนามสกุลของผู%แต5งคนแรก ตามด%วย et al. เช5น 

- .....ในขณะที่ Alraimi, Zo, & Ciganek (2015) ได%อธิบายว5า MOOC ให%ความสำคัญกับความเปyดกว%าง..............

เช5นเดียวกับ Alraimi et al. (2015) ได%อธิบายว5า ชื ่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษาจะเปDนภาพที่สะท%อนต5อ

คุณภาพ……. 

 

2. การอ*างอิงท*ายบทความ :  

 การเขียนรายการอ%างอิงท%ายบทความเปDนการระบุข%อมูลบรรณานุกรมของเอกสารที่มีการอ%างอิงใน

เนื้อหา (ยกเว%นการสื่อสารส5วนบุคคล เช5น การสื่อสารผ5านอีเมล ข%อความส5วนตัว หรือการสัมภาษณQ เนื่องจากไม5

อาจสืบค%นย%อนหลังได%และเปDนการปกป|องผู%ให%ข%อมูลการวิจัยตามข%อกำหนดจริยธรรมการวิจัยในมนุษยQ) โดย

รูปแบบของรายการอ%างอิงจำแนกตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- การระบุผู%แต5ง ให%ใช%นามสกุล ตามด%วยอักษรตัวแรกของชื่อต%นสำหรับหนังสือภาษาต5างประเทศ ส5วนเอกสาร

ภาษาไทยท่ีเขียนโดยคนไทยให%ระบุนามสกุล และตามด%วยช่ือเต็ม 

- เอกสารท่ีมีเน้ือหาเปDนภาษาไทย ให%วงเล็บช่ือเร่ืองภาษาไทยต5อท%ายช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษเสมอ 

- ใช%เครื ่องหมาย & แทนคำว5า and ในการอ%างอิงเสมอ ทั ้งในการอ%างอิงเอกสารภาษาไทยและเอกสาร

ภาษาต5างประเทศ 

- ทุกรายการท่ียาวเกิน 1 บรรทัด เม่ือข้ึนบรรทัดต5อไปให%เย้ืองเข%าไปอีก 8 อักขระ โดยเร่ิมท่ีตำแหน5งท่ี 9 

 

3. หนังสือ 

 นามสกุลผู%เขียน,\ช่ือผู%เขียน.\(ปLพิมพQ).\ช่ือหนังสือ\(คร้ังท่ีพิมพQ).\เมืองท่ีพิมพQ:\สำนักพิมพQ. 

ตัวอย5างเช5น 
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4. บทความหรือบทในหนังสือ 

 นามสกุลผู%เขียน,\ช่ือผู%เขียน.\(ปL).\ช่ือบทความ\ช่ือบรรณาธิการ,\ช่ือหนังสือ,\คร้ังท่ีพิมพQ.\(จำนวน

หน%า).\เมืองท่ีพิมพQ:\สำนักพิมพQ. 

ตัวอย5างเช5น 

 
 

5. วิทยานิพนธ@ 

 นามสกุลผู%เขียน,\ช่ือผู%เขียน.\(ปLการศึกษา).\ช่ือวิทยานิพนธQ.\ระดับปริญญา,\มหาวิทยาลัย,\เมือง,\

ประเทศ. 

ตัวอย5างเช5น 

 
 

6. ส่ืออิเล็กทรอนิกส@ตFาง ๆ   

 หนังสือออนไลนQ (online / e-Book) 

 นามสกุลผู%เขียน,\ช่ือผู%เขียน.\(ปLท่ีพิมพQ).\ช่ือเร่ือง.\[ประเภทของส่ือท่ีเข%าถึง].\สืบค%นเม่ือ\เดือน\วัน\ปL\

จาก\ แหล5งข%อมูลหรือ URL 

ตัวอย5างเช5น 
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7. บทความจากวารสารออนไลน@ (online / e-journal) 

 นามสกุลผู%เขียน,\ช่ือผู%เขียน.\(ปL).\ช่ือบทความ.\ช่ือวารสาร,\ปLท่ี(ฉบับท่ี):\หน%าท่ีปรากฏ

บทความ.\[ประเภทของส่ือท่ีเข%าถึง].\สืบค%นเม่ือ\เดือน\วัน\ปL\จาก\แหล5งข%อมูลหรือ URL 

ตัวอย5างเช5น 

 
 

8. ฐานข*อมูล 

 นามสกุลผู%เขียน,\ช่ือผู%เขียน.\(ปLท่ีพิมพQ).\ช่ือเร่ือง.\[ประเภทของส่ือท่ีเข%าถึง].\สืบค%นเม่ือ\เดือน\วัน\ปL\

จาก\แหล5งข%อมูลหรือ URL 

ตัวอย5างเช5น 

 
 

9. การสัมภาษณ@     

 นามสกุลผู%ถูกสัมภาษณQ,\ช่ือผู%ถูกสัมภาษณQ.,\ตำแหน5งหน%าท่ี.\สัมภาษณQ,\เดือน\วัน\ปLท่ีสัมภาษณQ. 

ตัวอย5างเช5น 

 
 

* ตารางและภาพประกอบ  

 ตารางและภาพประกอบควรจัดให%มีความสอดคล%องกับเน้ือหา  

ตาราง : ให%ระบุตารางท่ีตามลำดับท่ีปรากฏในเน้ือหา 

ภาพประกอบ : ภาพประกอบควรมีความละเอียดไม5น%อยกว5า 300 dpi และเปDนภาพสี กำหนดขนาดเท5ากับที่จัด

ในเนื้อหาบทความ อักษรและสัญลักษณQต5าง ๆ ท่ีใช%ควรจัดขนาดให%เหมาะสมกับขนาดกระดาษหรือการจัด

คอลัมนQ 

 

 


