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คาแนะนาผู้เขียน
1. ชื่อเรื่อง ไม่ยาวเกินไป แต่ครอบคลุมสาระทั้งเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาด 18 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
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ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง (ชื่อผู้แต่งไม่ใส่ตาแหน่งทางวิชาการ ยศ ตาแหน่งทหาร
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ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัดหรือความยาวระหว่าง 200 ถึง 250 คา
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หัวข้อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 16 ตัวหนา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
หัวข้อย่อย ขนาด 16 ตัวหนา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามลาดับหมายเลขตาแหน่ง ให้
Tab 0.75 เซนติเมตร จากอักษรตัวแรกของหัวข้อเรื่อง
7. การจัดรูปภาพต้องพิมพ์รูปภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ใต้รูปภาพให้บอกชื่อของรูปภาพและ
บอกแหล่งที่มาของรูปภาพด้วย
รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าทีจาเป็นเท่านั้น เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้น
ใต้คาบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด ชื่อภาพให้จัดวางไว้ชิดริมซ้าย โดยวางไว้ใต้ภาพ ภาษาไทยใช้คาว่า
ภาพที่ ภาษาอังกฤษใช้คาว่า Figure ตามด้วยหมายเลขภาพ ห่างจากคาว่าภาพที่ 1 ตัวอักษร ใช้
ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยชื่อภาพควรระบุที่มาของภาพ (ถ้ามี) โดย
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ระบุคาว่า ที่มา ให้ตรงกับคาว่าภาพที่ ด้วยรูปแบบอักษรปกติ ตามด้วยเครื่องหมาย (:) แล้วเว้น 1
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ภาพที่ 1 แสดงรู ป แบบการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพความเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องโรงเรี ย น
ประถมศึกษาขนาดเล็ก (L.O. MANO Model)
ที่มา: Pedler, Burguyne and Boydell (1988)
8. การจัดรูปแบบตาราง ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและคาบรรยายกากับเหนือตารางให้เว้น
บรรทัดเหนือชื่อตาราง 1 บรรทัด และเว้นใต้ตาราง/หมายเหตุตาราง หรือ ที่มา 1 บรรทัด ชื่อตาราง
ภาษาไทยใช้คาว่า ตารางที่ ภาษาอังกฤษใช้คาว่า Table ตามด้วยหมายเลขตารางห่างจากคาว่าตาราง
ที่ 1 ตัวอักษร ใช้ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยชื่อตารางโดยจัดรูปแบบชิด
ขอบกระดาษด้านซ้าย
ตัวอย่าง รูปแบบตาราง

ตารางที่ 1 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ที่มีต่อการใช้ชุด
การเรียนรู้ด้วยการนาตนเองวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ชุดการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านจุดประสงค์
ด้านเนื้อหา
ด้านสื่อ
ด้านการวัดประเมินผล
ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้
เฉลี่ย



4.09
4.06
3.92
4.07
4.31
4.60
4.11

S.D.
0.73
0.64
0.77
0.73
0.64
.56
.70

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองที่
พัฒนาขึ้น โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (  =4.11)
9. การจัดรูปแบบสมการ ต้องพิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
ตัวอย่าง รูปแบบสมการ

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

