คำแนะนำสำหรับผู้เขียนในกำรเตรียมต้นฉบับ
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรบัณฑิตศึกษำและสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
วารสารวิชาการบัณฑิตศึก ษาและสังคมศาสตร์ เป็น วารสารที่พิม พ์เผยแพร่บทความวิจัย ( Research articles)
บทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ (Review articles) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) และบทความวิจัยแบบ
สั้น (Communication letter) ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกาหนดออกปีละ 2 ฉบับคือ
มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม ผู้เขียนบทความทุกท่านสามารถส่งเรื่องมาลงตีพิมพ์ได้ โดย ไม่จาเป็นต้องเป็น
สมาชิก หรือสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผลงานที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยถูกนาไปพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน พรอ้มทั้งได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ (Peer review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยใน
สาขาวิชานั้นๆ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ บทความอาจถูกดัดแปลงแก้ไขคา สานวน และรูปแบบการ
นาเสนอตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ผู้เขียนบทความสามารถค้นรายละเอียดต่างๆ ของการเตรียมต้นฉบับได้จาก
เว็บไซต์ http://graduate.uru.ac.th/Journaluru/
วิธีกำรเตรียมต้นฉบับ
1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภำษำไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ องค์ประกอบต่าง ๆ ของบทความ วิจัยหรือบทความวิชาการ
ให้จัดทาตามคาแนะนาการเตรียมต้นฉบับนี้ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คาศัพท์ และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในข้อความ ยกเว้นกรณีจาเป็น เช่น ศัพท์
ทางวิชาการที่ไม่มีคาแปลหรือคาที่ใช้แล้วทาให้เข้าใจง่ายขึ้น คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนปนภาษาไทยให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด
ยกเว้นชื่อเฉพาะ สาหรับต้นฉบับภาษาอังกฤษควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
เป็นเบื้องต้นก่อน
2. กำรพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ขนาดของต้นฉบับใช้กระดาษขนาด A4 (8.5 X 11 นิ้ว)
ตั้งค่าหน้ากระดาษสาหรับการพิมพ์ ห่างจากขอบกระดาษทุกด้าน ด้านละ 1 นิ้ว 2.5 เซนติเมตร (จัดเป็นสองคอลัมน์) ยกเว้น
หน้า “บทคัดย่อ” “abstract” และ “เอกสารอ้างอิง” ที่ต้องพิมพ์คอลัมน์เดียวกระจายเต็มบรรทัด การลาดับหัวข้อของ เนื้อ
เรื่อง หัวข้อหลักหรือหัวข้อใหญ่ พิมพ์ชิดซ้าย เป็นหัวข้อลอย ไม่มีภาษาอังกฤษหรือข้อความใดๆ ต่อท้ายเป็นหัวข้อที่ไม่มีตัวเลข
กากับข้อ หากมีหัวข้อรอง หัวข้อย่อย และหัวข้อย่อยๆ ให้ใช้เลขระบบทศนิยมกากับหัวข้อดังกล่าวเช่น หัวข้อรอง หมายเลข 1.
หัวข้อย่อย หมายเลข 1.1 หัวข้อย่อยๆ หมายเลข 1.1.1 เป็นต้น

3. รูปแบบตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษรทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษใช้ขนาดเดียวกัน ดังนี้ ชื่อเรื่องใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวพิมพ์หนา ชื่อผู้เขียนและหัวข้อหลักใช้ตัวอักษร
ขนาด 16 pt. ตัวพิมพ์หนา หัวข้อย่อยใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวพิมพ์หนา เนื้อความทุกส่วนใช้ตัวอักษรขนาด 15 pt.
ตัวพิมพ์ปกติ เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อ -สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ และที่อยู่ของผู้เขียนบทความ ใช้ตัวอักษรขนาด 12 pt.
ตัวพิมพ์ปกติ
4. จำนวนหน้ำ ความยาวของบทความ ไม่ควรเกิน 15 หน้า รวมตาราง ภาพ และเอกสารอ้างอิง
5. ตำรำงและภำพ ให้จัดแทรกไว้ในเนื้อเรื่อง โดยเลือกเฉพาะที่จาเป็นเท่านั้น เรียงลาดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
5.1 ตาราง เมื่อวางรูปตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้วต้อง “กากับ” ไว้ที่ด้านบนของตารางด้วยข้อความที่เป็น
“ตารางที่...และชื่อตารางหรือคาอธิบายสั้น ” ส่วน “ที่มา” ของตาราง (ถ้ามี) ให้อยู่ด้านล่างของตาราง “ที่มา” ของตารางใช้
รูปแบบเดียวกับการอ้างอิงทุกประการ คือ (ชื่อ-สกุล, ปี, เลขหน้า) หากเป็นตารางที่สร้างขึ้นเองอาจไม่ระบุ“ทีม่ า” ก็ได้
5.2 ภาพ เป็นภาพที่ใช้ประกอบเนื้อหา ซึ่งได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพกราฟิก ภาพดิจิตอล แผนภูมิ
แผนผัง ผังมโนทัศน์ แผนที่ ลายแทง ฯลฯ อาจจัดทาเป็นภาพขาวดาหรือภาพสีก็ได้ เมื่อจัดภาพเสร็จแล้วต้อง “กากับ” ไว้ที่
ใต้ภาพด้วยข้อความที่เป็น “ภาพที่...และชื่อภาพหรือคาอธิบายภาพสั้นๆ” และบรรทัดที่ถัดลงมาคือ “ที่มา..” ของภาพ
“ที่มา”ของภาพใช้รูปแบบเดียวกับ “ที่มา” ของตารางทุกประการ

ประเภทของบทควำม
หัวข้อหลัก

บทควำมวิจัย

บทควำมทำงวิชำกำร (review articles)

ลักษณะของบทควำม

เป็นการนาเสนอผลงานวิจยั ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งผูเ้ ขียนได้
ดาเนินการด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง (title)

ควรสั้นกะทัดรัด ไม่ยาวจนเกินไป ให้เขียนชื่อเรื่องเป็นภาษาไทย
ก่อนแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษในบรรทัดถัดไป

ชื่อผู้เขียน (authors)

ให้ ร ะบุ ชื่อ เต็ ม และนามสกุ ล เต็ ม ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ
สาหรับภาษาอังกฤษ ให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อตัว
และนามสกุล ถ้ามีผู้วิจัยหลายคนให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) พร้อมระบุ
ตาแหน่งทางวิชาการ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และชื่อหน่วยงานของผู้วิจัยที่
ส่ ว นล่ า งของหน้ า แรกพร้ อ ม E-mail address กรณี เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาให้ ร ะบุ
ระดั บ การศึ ก ษา หลั ก สู ต รที่ สั งกั ด สาขาวิ ชา และสถาบั น การศึ ก ษา ให้
ครบถ้วน
ให้ใช้คาที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องของบทความวิจัย เป็นตัวแทนบอก
ให้ใช้คาที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องซึ่งเป็นตัวแทนบอกวิธี การ สิ่งที่ศึกษาผล
วิธีการวิจัย ประเด็นที่วิจัย ผลการวิจัยการใช้ประโยชน์หรือสถานที่ที่ทาวิจัย การศึ ก ษา สาขา การใช้ป ระโยชน์ แ ละสถานที่ ค าส าคั ญ ให้เ ขี ย นทั้ งค าส าคั ญ
ค าส าคั ญ นี้ ใ ห้ เ ขี ย นทั้ งในภาษาไทย และภาษาอั งกฤษ โดยให้ ใ ส่ ไ ว้ ท้ า ย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่เกิน 5 คา
บทคัดย่อ อย่างละไม่เกิน 5 คา

คำสำคัญ (keyword)

เป็นบทความที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงโดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานแปล
และผลงานจากประสบการณ์ ข องผู้ เ ขี ย นหรื อ ได้ รั บ การถ่ า ยทอดจากผู้ อื่ น มี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้องค์ความรู้ การเสนอความคิดเห็นที่มีคุณค่าและ
เป็นประโยชน์ทางวิชาการของสาขาต่างๆ
ให้ เ ป็ น ภาษาไทยก่ อ น และบรรทั ด ถั ด ลงมาเป็ น ภาษาอั ง กฤษโดย
ภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก ยกเว้น article และ preposition ใช้
ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) ให้พิมพ์ด้วยตัวเอนไม่ต้องขีด
เส้นใต้ กรณีระบุชื่อภาษาไทยหรือชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิต (เป็นภาษาอังกฤษ) ให้ใส่
ชื่อวิทยาศาสตร์ด้วย
ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับ
ภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อตัวและนามสกุล ถ้า
มีผู้วิจัยหลายคนให้ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) พร้ อมระบุตาแหน่ง ทางวิชาการ ที่
อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ และชื่อหน่วยงานของผู้วิจัยที่ส่วนล่างของหน้าแรกพร้อม Email address กรณี เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาให้ ร ะบุ ร ะดั บ การศึ ก ษา หลั ก สู ต รที่ สั ง กั ด
สาขาวิชา และสถาบันการศึกษา ให้ครบถ้วน

หัวข้อหลัก
บทนำ (introduction)

เนื้อควำม (content)
วัสดุ อุปกรณ์และวิธีกำร
วิจัย (materials and
methods)
ผลกำรวิจัย (results)

กำรอภิปรำยผลและสรุป
(discussion and
conclusion)

บทควำมวิจัย

บทควำมทำงวิชำกำร (review articles)

อธิ บ ายถึ งที่ ม า ความส าคั ญ ของปั ญ หา และเหตุ ผ ลที่ น าไปสู่ ก าร
กล่าวถึงความน่าสนใจของเรื่องที่นาเสนอ ก่อนเข้าสู่เนื้อหา
ศึกษาวิจัยให้ ข้อมูลทางวิชาการที่มีการตรวจเอกสาร (literature review)
โดยระบุถึงแหล่ง ที่มาข้อมูล (อ้างอิง) และจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ควรนาผลการศึกษาวิจัยให้เป็นไปตามรูปแบบที่กาหนด และควรเป็น
ควรนาเสนอพัฒนาการของเรื่องได้อย่างน่าสนใจ และเนื้อเรื่องมีเนื้อหา
เนื้อหาหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยและน่าสนใจ
ใหม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
อธิบายกระบวนการดาเนินการวิจัยโดยบอกรายละเอีย ดวัสดุ วิ ธี
การศึ ก ษา สิ่ งที่ น ามาศึ ก ษา จานวนลั ก ษณะเฉพาะของตั ว อย่า งที่ ศึ ก ษา
ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา อธิบายแบบแผนการ
วิจัย การเลือกตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
รายงานผลการวิจัยให้ได้ใจความชัดเจน ตรงประเด็น โดยยึดแนวทาง
ตามวัตถุประสงค์เป็นหลัก ควรอธิบายผลการวิจัยด้วยคาบรรยายเป็นหลัก
แต่ถ้ามีตัวเลขหรือตัวแปรมากควรนาเสนอเป็นภาพและตาราง แทรกใน
เนื้อหา พร้อมอธิบายผลการวิจัยให้ได้สาระครบถ้วนอย่างสั้นๆ
ชี้แ จงผลการวิ จั ยว่ า ตรงกับ วั ตถุ ป ระสงค์ / สมมติฐ านของการวิ จั ย
เป็นการย่อเฉพาะข้อมูลจากเนื้อความให้สั้น ได้เนื้อหาสาระของเนื้อความ
สอดคล้อง หรือขัดแย้ง กับผลการวิจัยของผู้อื่นที่มีอยู่ก่อนหรือไม่อย่างไร ครบถ้วน
เหตุผลใดจึงเป็นเช่น นั้น และให้จบด้วยข้อ เสนอแนะที่จะนาผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน ์ หรือทิ้งประเด็นคาถามการวิจัย ซึ่งเป็นแนวทางสาหรับการ
วิจัยต่อไป

การอ้างอิง (citation) การอ้างอิงเพื่อระบุแหล่งที่มาของข้อมูล โดยที่ข้อมูลนั้นๆ อาจเป็นเนื้อความเนื้อหาตัวเลข
หรือเป็นภาพในลักษณะต่างๆ ซึ่งมีวิธีการอ้างอิงเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด ทั้งการอ้างอิงที่มาของเนื้อความและการอ้างอิงที่มา
ของภาพหรือตาราง คือ ตามกฎ APA (American Psychology Association format) ตัวอย่างดังต่อไปนี้

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงและกำรอ้ำงอิง ใช้ระบบ APA มีหลักเกณฑ์ดังนี้
รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงจากสิ่งพิมพ์ต่างๆ
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