การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสั งคมและยุทธศาสตร์ การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5
ภายใต้หวั ข้อ
“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่ การพัฒนาสั งคมอย่ างยัง่ ยืน”
วันที่ 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
-----------------------------------------------------------------ส่ งบทความวิจยั ฉบับเต็มในรู ปแบบของ File Word จานวน 1 ชุด เป็ นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ โดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 เป็ นต้นไป ข้อแนะนาในการเตรี ยมบทความมีดงั นี้
1. ความยาวของบทความวิจัยฉบับ โดยนับรวมรู ปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง จานวน 7–15
หน้ า ใช้ กระดาษ A4
2. แบบอักษร (Font) บทความวิจัย
2.1 ให้พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 และพิมพ์เนื้อหาในลักษณะคอลัมน์เดียว
(one column)
2.2 ชื่อบทความวิจยั พิมพ์ดว้ ยตัวหนาโดยใช้ขนาดอักษร 18 กึ่งกลางหน้ากระดาษ กรณี
เป็ นภาษาอังกฤษ ให้ใช้อกั ษรตัวแรกเป็ นตัวใหญ่สาหรับคาหลักต่างๆ
2.3 ชื่อ-นามสกุลผูเ้ ขียน (และอาจารย์ที่ปรึ กษา) ให้มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และให้
ใช้หมายเลขกากับชื่อผูเ้ ขียนหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาเฉพาะที่เป็ นภาษาไทยเท่านั้น พิมพ์ดว้ ยตัวหนาโดยใช้
ขนาดอักษร 16 กึ่งกลางหน้ากระดาษ
2.4 ชื่อสาขาวิชา คณะ และสถาบันการศึกษาต้นสังกัด ให้พิมพ์ที่บรรทัดล่างต่อจากชื่ อ
ผูว้ จิ ยั ชิดขอบซ้าย พิมพ์อกั ษรเป็ นตัวบางขนาด 14 ใช้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ให้ใช้หมายเลข
กากับเฉพาะที่ภาษาไทยเท่านั้น
3. องค์ ประกอบของบทความวิจัยฉบับเต็ม ประกอบด้ วย
3.1 ชื่อเรื่ อง (Title) ใช้คาที่ส้ นั กระชับ และมีความหมายชัดเจน ให้เขียนเป็ นระดับกลุ่มคา
ไม่ใช่ระดับประโยค และต้องมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่ องเป็ นภาษาไทยก่อนและตาม
ด้วยชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา แต่ให้เขียนชื่อเรื่ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นในกรณี ที่บทความ
เขียนเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆ ความยาวระหว่าง 8-15 คา

3.2 บทคัดย่อ (Abstract) สรุ ปสาระสาคัญของงานวิจยั ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์การ
วิจยั ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือวิจยั สถิติที่ใช้ในการเคราะห์ขอ้ มูล และผลการวิจยั ต้องมีท้ งั ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ความยาวแต่ละภาษาไม่เกิน 1 หน้า หรื อระหว่าง 150-200 คา ให้เขียนบทคัดเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น ในกรณี ที่บทความเขียนเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆ
3.3 คาสาคัญ (Keywords) ระบุคาสาคัญของเนื้อหาที่เหมาะสมสาหรับนาไปใช้เป็ นคา
สื บค้นในระบบฐานข้อมูลใต้บทคัดย่อ ต้องมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน 3-5 คา ให้เขียนคาสาคัญ
เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ในกรณี ที่บทความเขียนเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆ
3.4 บทนา (Introduction) ระบุถึงความสาคัญของปั ญหาที่ศึกษา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
ประโยชน์โดยรวมที่จะเกิดขึ้นจากผลวิจยั
3.5 วัตถุประสงค์ของการวิจยั (Objective) ระบุวตั ถุประสงค์ในการทาวิจยั ให้ชดั เจนและ
สะท้อนถึงภาพรวมทั้งหมดของงานวิจยั
3.6 วิธีดาเนินการวิจยั (Methodology) ระบุวธิ ีวิจยั ที่ครอบคลุมถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือวิจยั ขั้นตอนการเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.7 ผลการวิจยั (Results) ระบุผลการวิจยั ที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่ งต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
3.8 อภิปรายผล (Discussion) นาเสนอผลการวิจยั โดยอ้างโยงถึงทฤษฎีต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนผลการวิจยั ที่คน้ พบหรื อเห็นแย้งที่สมเหตุสมผล
3.9 ข้อเสนอแนะ (Recommendations) เสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และเสนอแนะเพื่อการทาวิจยั ในครั้งต่อไป
3.10 การอ้างอิง (References) ใช้การอ้างอิงตามรู ปแบบ APA (American Psychological
Association) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (6th edition)
4. การพิมพ์
4.1 การพิมพ์หวั ข้อ ให้พิมพ์ตรงกลางหน้ากระดาษ มีระยะบรรทัดว่าง 1 บรรทัด เหนื อ
หัวข้อ และไม่ตอ้ งใส่ ตวั เลขกากับหัวข้อ
4.2 การย่อหน้าเนื้ อหา ให้ยอ่ หน้า 0.75 นิ้ว
4.3 การวางรู ปหน้ากระดาษ การเว้นระยะห่างจากริ มกระดาษให้เว้นระยะห่างดังนี้ ด้านบน
และด้านซ้ายมือ เว้นห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว ด้านล่างและด้านขวามือ เว้นจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว
4.4 ไม่ตอ้ งใส่ เลขหน้าในบทความ
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4.5. การพิมพ์ตาราง จะต้องมีหมายเลขกากับแต่ละตาราง ให้พิมพ์หมายเลขลาดับของ
ตารางและชื่อตารางคนละบรรทัด โดยพิมพ์ชิดขอบซ้ายมือของกระดาษ ถ้าชื่อตารางยาวกว่า 1 บรรทัด ให้
ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยให้ตวั อักษรตัวแรกตรงกับชื่อตารางในบรรทัดแรก และให้เว้นแถวว่าง 1 แถวก่อนและ
หลังพิมพ์ตาราง
4.6 การพิมพ์ภาพประกอบ ภาพแต่ละภาพต้องมีหมายเลขลาดับจาก 1 ไปจนจบบทความ
การพิมพ์หมายเลขลาดับของภาพ ชื่อ และ/ หรื อ คาอธิบายให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพ และให้เว้นแถวว่าง 1 แถวก่อน
และหลังพิมพ์ภาพประกอบ
4.7 การพิมพ์สมการให้แยกพิมพ์ไว้ในแถวหนึ่งต่างหาก และให้เว้นแถวว่าง 1 แถวก่อน
และหลังพิมพ์สมการ
Ti = f(x)

5. การพิมพ์เอกสารอ้างอิงในเนื้อหาของบทความวิจัย
การอ้างอิงเอกสารในเนื้ อหา (In-text citation) ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นสาหรับผูเ้ ขียนทั้งที่
เป็ นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยระบุเฉพาะนามสกุลแล้วตามด้วยปี ค.ศ. ที่เผยแพร่ เอกสาร และ/หรื อ
เลขหน้า เช่น Nuemaihom (2014) หรื อ (Nuemaihom, 2014: 23)
6. การเรียงลาดับเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ
การเรี ยงลาดับเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) ให้เรี ยงตามลาดับอักษร (A-Z)
ของชื่อผูเ้ ขียน โดยไม่ตอ้ งมีตวั เลขกากับ ให้อา้ งนามสกุลก่อนแล้วตามด้วยอักษรย่อของชื่อแรก ในกรณี
อ้างอิงเอกสารที่เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอื่นๆ ให้แปลเอกสารอ้างอิงนั้นเป็ นภาษาอังกฤษ และให้วงเล็บคาว่า
[in Thai/in other languages] ไว้ส่วนท้ายของเอกสารอ้างอิงนั้น ให้เขียนตามรู ปแบบเดียวกันกับการอ้างอิง
เอกสารที่เป็ นภาษาอังกฤษคือให้อา้ งนามสกุลก่อนแล้วตามด้วยอักษรย่อของชื่อแรก และให้เขียนรวมไปกับ
รายการอ้างอิงที่เป็ นภาษาอังกฤษเลย ในบรรทัดแรกของแต่ละรายการให้พิมพ์ชิดด้านซ้ายมือ หากพิมพ์ไม่
จบในบรรทัดแรก ในบรรทัดต่อมาให้ยอ่ หน้า 7 ตัวอักษรและเริ่ มพิมพ์ตวั ที่ 8 ถ้าชื่อหนังสื อหรื อชื่อวารสาร
เป็ นภาษาอังกฤษให้พิมพ์อกั ษรตัวแรกรวมทั้งคาที่เป็ นชื่ อเฉพาะ (Proper nouns) ด้วยตัวใหญ่ ต่อจากนั้น
พิมพ์เป็ นตัวเล็กทั้งหมดและให้พิมพ์เป็ นตัวเอียง
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ตัวอย่างเช่น
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