
 
 

ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบับวำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฎอุตรดิตถ ์
สำขำวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี (เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น) 

กำรเตรียมต้นฉบับ 
ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องสมบูรณ์ในฉบับเขียนต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พิมพ์ต้นฉบับ  

ด้วยกระดาษ A4 หน้าเดียว ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16             
ตั้งค่าหน้ากระดาษด้านบน (Top) 2.39 เซนติเมตร ขอบล่าง (Bottom) 2.54 เซนติเมตร ขอบซ้าย (Left) 2.54 
เซนติเมตร ขอบขวา (Right) 2.54 เซนติเมตร และมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า 

ค ำแนะน ำในกำรเขียนบทควำม 
1.  ชื่อเรื่อง/บทควำม (Title) : ควรกะทัดรัดไม่ยาวจนเกินไป มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

ขนาด 18 ตัวหนา และภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ขนาด 18 ตัวหนา 
2.  ชื่อ-สกุล (Author Name) : ชื่อเต็ม-นามสกุลเต็ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของผู้แต่งแต่ละคน           

ที่มีส่วนในงานวิจัยนั้น โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ ขนาดตัวอักษร 16  
2.1  ชื่อผู้แต่ง ไม่ใส่ต าแหน่งวิชาการ ยศ ต าแหน่งทหาร สถานภาพทางการศึกษา หรือ ค าน าหน้าชื่อ          

หรือท้ายชื่อ เช่น นาย นาง นางสาว ผศ.ดร. , Ph.D.., ร.ต.ต., พ.ต.ท. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ., 
ผู้อ านวยการ…, คณบดีคณะ…, 

2.2  ให้ใส่ตัวเลขเป็นตัวยกก ากับท้ายนามสกุลของผู้แต่งทุกคน และใส่เครื่องหมายดอกจัน ( *)                
เฉพาะผู้รับผิดชอบบทความ 

3.  สถำนที่ท ำงำน (Affiliation) :  ระบุหน่วยงาน จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับผู้แต่ง 
4.  อีเมล (E-mail Address) : ให้ใส่เฉพาะผู้รับผิดชอบบทความ 
5.  บทคัดย่อ (Abstract) : มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนสรุปสาระส าคัญของเรื่อง ใช้ภาษาให้รัดกุม

เป็นประโยคสมบูรณ์และควรจะกล่าววัตถุประสงค์ ข้อค้นพบและสรุปผลที่ได้จากงานวิจัยนั้น  ๆ                   
โดยให้เขียนเป็นความเรียงไม่ควรมีค าย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 ค า 

6.  ค ำส ำคัญ (Keywords) : มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 5 ค า 
7.  บทน ำ (Introduction) : เป็นส่วนของความส าคัญที่น าไปสู่การวิจัย สรุปความเป็นมาและความส าคัญ

ของปัญหา การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมวัตถุประสงค์การวิจัย และไม่ควรใส่ตาราง                
หรือรูปภาพ 

8.  วัตถุประสงค์ (Objective) : เป็นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่นักวิจัยต้องการศึกษา ที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง และเม่ือสิ้นสุดการวิจัยแล้วจะต้องได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ทุกข้อ 

9.  สมมติฐำนกำรวิจัย (Hypothesis) : อาจจะมีหรือไม่ก็ได้ เป็นการเขียนความคาดหมายผลการวิจัย           
หรือคาดคะเนค าตอบต่อปัญหาที่วิจัยไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล 

10.  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  (Conceptual Framework) : อาจมีหรือไม่ก็ได้ โดยให้เขียนกรอบแนวคิด
ของการวิจัยที่พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม 

11.  วิธีด ำเนินกำรวิจัย (Methodology) : อธิบายเครื่องมือและวิธีการด าเนินการวิจัยให้กระชับและชัดเจน
ให้บอกรายละเอียดสิ่งที่น ามาศึกษา จ านวน ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา ตลอดจนเครื่องมือ            
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา คุณภาพของเครื่องมือ อธิบายรูปแบบการศึกษา การสุ่มตัวอย่าง  
วิธีหรือมาตรที่ใช้ในการวัด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 



 
 

12.  ผลกำรวิจัย (Results) : บรรยายสรุปผลการวิจัยอย่างกระชับโดยให้ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย             
ถ้าการวิจัยเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ต้องน าเสนอด้วยตาราง หรือแผนภูมิ ควรมีค าอธิบายอยู่ด้านล่าง             
การเรียงล าดับ ภาพ ตาราง หรือแผนภูมิควรเรียงล าดับเนื้อหาของงานวิจัย และต้องมีการแปล
ความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ 

13.  อภิปรำยผล (Discussion) : เขียนสอดคล้องกับล าดับของการเสนอผล และการสรุปผลการวิจัย              
เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน พร้อมทั้งอ้างอิงข้อเท็จจริง
ทฤษฎีและผลการวิจัยอื่น อธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลถึงแนวความคิดของผู้วิจัยจ่อผลการวิจัยที่ได้ 

14.  สรุปผลกำรวิจัย และข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestions) : ควรสรุปสาระส าคัญ             
ที่ไม่คลุมเครือและสรุปผลว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ และอย่างไร และควรแสดง
ข้อเสนอแนะและความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนางานต่อไปในอนาคต หรือเป็นแนวทางในการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต 

15.  กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgement) : ควรจะมีเพ่ือแสดงค าขอบคุณส าหรับแหล่งทุนสนับสนุน 
หรือผู้ช่วยเหลืองานวิจัย   

16.  เอกสำรอ้ำงอิง (Reference) : เป็นการแสดงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกน ามาอ้างอิงขึ้นมาใช้              
ในการวิจัย เพ่ือเป็นการแสดงว่าไม่ได้น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง การอ้างอิงเอกสารให้เขียน
ตามแบบ APA (American Psychological Association) 

หลักกำรลงรำยกำรชื่อผู้แต่ง 
1.  ผู้แต่งชาวต่างชาติ ให้ลงชื่อสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ต่อด้วยชื่อต้น และชื่อกลาง (ถ้ามี)                 

เช่น Huang, C. D. 
2.  ผู้แต่งชาวไทย ให้ลงชื่อ แล้วตามด้วยนามสกุล เช่น ชนกภัทร ผดุงอรรถ 
3.  ผู้แต่งชาวไทยมีฐานันดร บรรดาศักดิ์ ให้พิมพ์ชื่อ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น รมณีฉัตร แก้วกิริยา, 

ม.ร.ว. และไม่ใส่ยศ หรือต าแหน่งทางวิชาการ เช่น พ.ต.อ., ศ., รศ. ตัวอย่างเช่น ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
4.  ผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคน โดยใช้ค าว่า “, และ” (ส าหรับภาษาไทย) และใช้ค าว่า “, and” 

(ส าหรับภาษาต่างประเทศ) ก่อนลงผู้แต่งคนสุดท้าย เช่นกาญจนา แก้วเทพ , กิตติ กันภัย, และ ปาริชาติ 
สถาปิตานนท์ 

5.  ผู้แต่ง 6 คนขึ้นไป ลงเฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วยค าว่า “et al.” (ส าหรับภาษาต่างประเทศ)                 
หรือ “และคนอื่น ๆ” (ส าหรับภาษาไทย) เช่น Kosslyn et al. หรือโสภา สงวนเกียรติ และคนอ่ืน ๆ  

6.  ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน ให้เขียนกลับค าน าหน้านาม เช่น โดยระบุหน่วยงานใหญ่ก่อนได้ถึงระดับกรม คั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น กรมศิลปากร, ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หรือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์ หรือ University of Michigan, Department of Psychology 

 

 

 

 



 
 

รูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิง และบรรณำนุกรมแยกตำมประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ 

***หมายเหตุ : เครื่องหมาย / แต่ละเส้นหมายถึงการเว้นระยะ 1 ตัวอักษร 

รูปแบบกำรอ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำมี 2 รูปแบบ 
1.  (ผู้แต่ง,/ปีพิมพ์) ไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง 

(สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549) 
(McCartney & Phillips, 2006) 
(Murphy, 1999) 

2.  ผู้แต่ง (ปีพิมพ์) กรณีการไม่ระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บท้ายข้อความที่อ้างอิงอีก 
ตัวอย่างเช่น  
ลดาพร บุญฤทธิ์ (2539) ได้ศึกษาถึง……………… 
Kanokon Boonsarngsuk (2002) studied……………….   

รูปแบบกำรเขียนบรรณำนุกรม แยกตำมประเภททรัพยำกร 
1.  หนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//เล่มที่หรือจ านวนเล่ม(ถ้ามี),/ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือหรือล าดับที่. 

(ถ้ามี).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. (กรณีบรรณานุกรมไม่จบใน 1 บรรทัด บรรทัดถัดไปให้เยื้องซ้าย 7 ช่วงตัวอักษร   
โดยจะเร่ิมตรงกับตัวที่ 8 ของบรรทัดบน) 

Harris, M. B.  (1995).  Basic statistics for behavioral science research.  Boston: Allyn and Bacon. 
John, J. A., whitaker, D., and Johnson, D. G.  (2001) .  Statistical thinking for managers.  Boca 

Raton, FL: Chapman & Hall/CRC. 
ปิยะ นากสงค์, และ พันธุ์รวี วรสิทธิกุล.  (2545).  ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมร้องคาราโอเกะ.  กรุงเทพฯ: ซัคเชส 

มีเดีย. 
ปรีดา อุ่นเรือง และคนอ่ืน ๆ.  (2553).  การจัดระบบสารสนเทศส าหรับ CEO.  (พิมพ์ครั้งที่ 3).  กรุงเทพฯ:          

ซีอีโอเพรส. 
Mercer, D. W. et al.  (2004).  Beginning PHP5.  Indianapolis, IN: Wiley. 

2.  บทควำมในหนังสือ 
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อบรรณาธิการ(ถ้ามี),/ชื่อเรื่อง,/เลขหน้า.//สถานที่พิมพ์:/

ส านักพิมพ์. (กรณีบรรณานุกรมไม่จบใน 1 บรรทัด บรรทัดถัดไปให้เยื้องซ้าย 7 ช่วงตัวอักษร โดยจะเริ่มตรงกับตัวที่ 8                    
ของบรรทัดบน) 

ณัฐพล ปัญญโสภณ.  (2554).  มุมมองของนักศึกษานิเทศก์ศาสตร์ต่อกระบวนการผลิตละครเพ่ือการสื่อสารใน  
ชนัญชี ภังคานนท์.  (บ.ก.), กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทายของเอเชียแปซิฟิก ,             
(น. 23-24).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

Sinnaeve, G. et al.  (2010).  Use of near infrared spectroscopy for the determination of internal 
quality of entire apples.  In S. Saranwong, S. Kasemumran, W. Thanapase, and              
P. Williams (Eds.), Near infrared spectroscopy: Proceedings of the 14th international 
conference, (pp. 255-259).  West Sussex, UK: IMP. 



 
 

3.  บทควำมในวำรสำร 
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า. 

ปิยะวิทย์ ทิพรส.  (2553).  การจัดการป้องกันและลดสารให้กลิ่นโคลน Geosmin ในผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ า.  
วารสารสุทธิปริทัศน์, 24(72), 103-119. 

ล าดวน เทียรฆนิธิกุล.  (2552).  เส้นทางเสด็จเยี่ยมราชส านักต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ปีพ.ศ. 2443-2444 (ร.ศ. 119-120). วชิราวุธานุสรณ์สาร, 28(4), 29-39. 

Siriwongworawat, S. (2003) .  Use of ICT in Thai libraries: An overview. Program: Electronic 
Library and Information Systems, 37(1), 38-43. 

Tandra, R., Sahai. A., and Veeralli, V.  (2011).  Unified space-time metrics to evaluate spectrum 
sensing.  IEEE Communication Magazine, 49(3), 54-61 

4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้แต่ง.//(ปี).//ชื่อเรื่อง.//สืบค้น วัน เดือน ปี, จาก http://..... 

สุรชัย เลี้ ยงบุญเลิศชัย .  (2554) .  จัดระเบียบส านักงานทนายความ .  สืบค้น 21 มิถุนายน 2554,                           
จาก http://www.lawyerscouncil.or.th/2011/index.php?name=knowledge 

CNN Wire.  ( 2011) .  How U.S. forces killed Osama bin Laden.  Retrieved May 3, 2011,                      
from http://www.cnn/2011/WORLD/asiapcf/05/02/binladen. Raid/index.html 
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