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การเตรียมต้นฉบับ 
รายละเอียดในการเตรียมผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการพิจารณา ได้แก่ บทความทางวิชาการ และบทความวิจัย ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การพิมพ์ต้นฉบับใช้แบบอักษร (Font) ชนิด TH SarabunPSK ขนาด 
18, 16 และ 14 ตามที่ก าหนดในแบบฟอร์ม พิมพ์หน้าเดียวขนาด A4 ความยาว 10 – 12 หน้า 
ต้นฉบับประกอบไปด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
 

บทความวิจัย (Research Article) 
บทความวิจัย Research Article 

1. ชื่อบทความวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 1. Title 
2. ชื่อผู้เขียน สถานที่ท างาน (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) และ Email 

2. Author, Affiliations and Email 

3. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยย่อ) 3. ABSTRACT 
4. ค าส าคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 4. Keywords 
5. ความส าคัญของปัญหา 5. Introduction 
6. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 6. Research Questions 
7. วัตถุประสงค์การวิจัย 7. Research Objectives 
8. วิธีด าเนินการวิจัย 8. Methodology 
9. ผลการวิจัย 9. Research Results 
10. อภิปรายผล 10. Discussion 
11. ข้อเสนอแนะ 11. Suggestions 
12. เอกสารอ้างอิง 12. References 

 
บทความวิชาการ (Academic Article) 

บทความวิชาการ Academic Article 
1. ชื่อเรื่อง/บทความ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 1. Title 
2. ชื่อผู้เขียน สถานที่ท างาน (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) และ Email 

2. Author, Affiliations and Email 

3. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 3. ABSTRACT 
4. ค าส าคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 4. Keywords 
5. บทน า 5. Introduction 
6. เนื้อหา 6. Content 
7. สรุป 7. Conclusion 
8. เอกสารอ้างอิง 8. References 
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รูปแบบและขนาดตัวอักษร 
 
ตารางท่ี 1 การก าหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษร 
 

ส่วนประกอบบทความ 

บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(English Articles)  

Font = TH SarabunPSK 
ขนาด

ตัวอักษร 
Size 

ลักษณะตัวอักษร 
Font Type 

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) / Title 18 [CT] ตัวหนา / Bold Font 
ชื่อผู้เขียน / Author 14 [CT] ตัวปกติ / Regular Font 
สถานที่ท างาน และ Email / Affiliations & Email 14 [CT] ตัวปกติ / Regular Font 
บทคัดย่อ และ ABSTRACT 16 [CT] ตัวหนา / Bold Font 
เนื้อหาบทคัดย่อ และ ABSTRACT 16 [LRJ] ตัวปกติ / Regular Font 
ค าส าคัญ และ Keywords 16 [LJ] ตัวหนา / Bold Font 
เนื้อหาค าส าคัญ 16 [LRJ] ตัวปกติ / Regular Font 
หัวข้อหลักต่างๆ ได้แก่ ความส าคัญของปัญหา  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล 
ข้อเสนอแนะ / Item 

16 [LJ] ตัวหนา / Bold Font 

เนื้อหา / Article 16 [LRJ] ตัวปกติ / Regular Font 
เอกสารอ้างอิง/ References 16 [CT] ตัวหนา / Bold Font 
เนื้อหาเอกสารอ้างอิง 16 [LRJ] ตัวปกติ / Regular Font 

หมายเหตุ : CT = Centre Text (กึ่งกลาง), LJ = Left Justified (ชิดซ้าย),  
LRJ = Left & Right Justified (กระจายแบบไทย) 
 
การก าหนดรูปแบบบทความวิจัย ส าหรับตีพิมพ์ ให้ผู้ส่งปฏิบัติ ดังนี้ 
1.  ตั้งระยะขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
2.  ตั้งระยะขอบด้านซ้าย 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบด้านขวา 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)  
3.  แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18, 16 และ 14 (ตามท่ีก าหนดในแบบฟอร์ม) 
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ค าแนะน าผู้เขียน 
1. ชื่อเรื่อง ไม่ยาวเกินไป แต่ครอบคลุมสาระทั้งเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาด 18 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ขนาด 18 ตัวหนาและตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
2. ชื่อผู้แต่ง ชื่อ-นามสกุลของผู้แต่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ตัวธรรมดา โดยพิมพ์
ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง (ชื่อผู้แต่งไม่ใส่ต าแหน่งทางวิชาการ ยศ ต าแหน่งทหาร 
สถานภาพทางการศึกษา หรือค าน าหน้าชื่อหรือท้ายชื่อ) 
3. สถานที่ท างานและ Email หน่วยงานของผู้แต่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ตัว
ธรรมดา โดยพิมพ์ตรงก่ึงกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้แต่งให้ใส่ตัวเลขยก (1) ก ากับท้ายนามสกุลผู้แต่ง
และด้านหน้าหน่วยงานหรือต้นสังกัด และ Email ที่สามารถติดต่อได้ ขนาด 14 ตัวธรรมดา โดยพิมพ์
ตรงก่ึงกลางหน้ากระดาษใต้สถานที่ท างาน 
4. บทคัดย่อ และ Abstract เป็นการสรุปสาระส าคัญของเรื่อง กรณีบทความวิจัยภาษาไทย ให้เขียน
บทคัดย่อภาษาไทย แล้วตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และกรณีบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ ให้เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษแล้วตามด้วยบทคัดย่อภาษาไทย ทั้งนี้ บทคัดย่อ ควรมี
ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัดหรือความยาวระหว่าง 200 ถึง 250 ค า 
 บทคัดย่อภาษาไทย หัวข้อบทคัดย่อขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ เนื้อหา
บทคัดย่อขนาด 16 ตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน (กระจายแบบไทย) 
 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ หัวข้อบทคัดย่อขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ เนื้อหา
บทคัดย่อขนาด 16 ตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน (กระจายแบบไทย) 
5. ค าส าคัญ ค าส าคัญต่อท้ายบทคัดย่อ และ Keywords ต่อท้าย Abstract ควรมีไม่เกิน 5 ค า 
 ค าส าคัญภาษาไทย หัวข้อค าส าคัญขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ใต้
บทคัดย่อภาษาไทย เนื้อหาขนาด 16 ตัวธรรมดา เว้นระหว่างค าด้วยเคาะ 1 ครั้ง 
 ค าส าคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) หัวข้อค าส าคัญขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย ใต้บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เนื้อหาขนาด 16 ตัวธรรมดา เว้นระหว่างค าด้วย Comma (,)   
6. เนื้อหา ให้จัดพิมพ์ 1 คอลัมน์ เนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ตัวธรรมดา บรรทัด
แรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และจัดพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน (กระจายแบบไทย)  
 หัวข้อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 16 ตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 
หัวข้อย่อย ขนาด 16 ตัวหนา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามล าดับหมายเลขต าแหน่ง ให้ 
Tab 0.75 เซนติเมตร จากอักษรตัวแรกของหัวข้อเรื่อง 
7. การจัดรูปภาพต้องพิมพ์รูปภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ใต้รูปภาพให้บอกชื่อของรูปภาพและ
บอกแหล่งที่มาของรูปภาพด้วย 
 รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าทีจ าเป็นเท่านั้น เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้น
ใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด ชื่อภาพให้จัดวางไว้ชิดริมซ้าย โดยวางไว้ใต้ภาพ ภาษาไทยใช้ค าว่า
ภาพที่ ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Figure ตามด้วยหมายเลขภาพ ห่างจากค าว่าภาพที่ 1 ตัวอักษร ใช้
ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยชื่อภาพควรระบุที่มาของภาพ (ถ้ามี) โดย
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ระบุค าว่า ที่มา ให้ตรงกับค าว่าภาพที่ ด้วยรูปแบบอักษรปกติ ตามด้วยเครื่องหมาย (:) แล้วเว้น 1 
ตัวอักษรตามด้วยแหล่งอ้างอิง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก (L.O. MANO Model) 
ที่มา: Pedler, Burguyne and Boydell (1988) 
8. การจัดรูปแบบตาราง ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายก ากับเหนือตารางให้เว้น
บรรทัดเหนือชื่อตาราง 1 บรรทัด และเว้นใต้ตาราง/หมายเหตุตาราง หรือ ที่มา 1 บรรทัด ชื่อตาราง
ภาษาไทยใช้ค าว่า ตารางที่ ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Table ตามด้วยหมายเลขตารางห่างจากค าว่าตาราง
ที่ 1 ตัวอักษร ใช้ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยชื่อตารางโดยจัดรูปแบบชิด
ขอบกระดาษด้านซ้าย 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ที่มีต่อการใช้ชุด
    การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
 

ชุดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง   S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.09 0.73 มาก 
ด้านจุดประสงค์ 4.06 0.64 มาก 
ด้านเนื้อหา 3.92 0.77 มาก 
ด้านสื่อ 4.07 0.73 มาก 
ด้านการวัดประเมินผล 4.31 0.64 มาก 
ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ 4.60 .56 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.11 .70 มาก 

ตัวอย่าง รูปแบบภาพ 
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ตัวอย่าง รูปแบบตาราง 
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จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่

พัฒนาขึ้น โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( =4.11)   
9. การจัดรูปแบบสมการ ต้องพิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

 
 
 

x2+7x+10   = 0 
10. เอกสารอ้างอิง หัวข้อเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ (References) ขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ รายการอ้างอิงขนาด 16 ตัวธรรมดา ต าแหน่งชื่อผู้แต่งชิดขอบซ้าย การอ้างภาพหรือ
ตารางขอให้ใส่ที่มา เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น) และอ้างอิงเป็นแบบแทรกปนในเนื้อหา 
(In-Text Citation) และการเขียนเอกสารอ้างอิงขอให้เขียนตามรูปแบบของวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รูปแบบ APA) โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
ในกรณีที่เป็นอ้างอิงภาษาไทย ให้แปลเป็นอักษรโรมันตัวอ่านภาษาไทย แล้วจึงแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ตัวอย่าง รูปแบบสมการ 


