
การประชุมวชิาการการบริหารการพฒันาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ คร้ังที ่5  
ภายใตห้วัขอ้ 

 “Citizen Engagement: พลงัภาคประชาชนสู่การพฒันาสังคมอย่างยัง่ยืน” 
วนัที ่7  มกราคม 2564 ณ มหาวทิยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 

------------------------------------------------------------------ 
  
 ส่งบทความวจิยัฉบบัเตม็ในรูปแบบของ File Word จ านวน 1 ชุด เป็นแฟ้มขอ้มูลอิเล็กทรอนิคส์โดย
ใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Word 2010 เป็นตน้ไป ขอ้แนะน าในการเตรียมบทความมีดงัน้ี 
 1. ความยาวของบทความวจัิยฉบับ โดยนับรวมรูปภาพ  ตาราง และเอกสารอ้างองิ  จ านวน 7–15 
หน้า ใช้กระดาษ A4  
 

2. แบบอกัษร (Font) บทความวจัิย 
 2.1 ใหพ้ิมพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 และพิมพเ์น้ือหาในลกัษณะคอลมัน์เดียว 

(one column)   
 2.2 ช่ือบทความวจิยั พิมพด์ว้ยตวัหนาโดยใชข้นาดอกัษร 18 ก่ึงกลางหนา้กระดาษ กรณี

เป็นภาษาองักฤษ ใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกเป็นตวัใหญ่ส าหรับค าหลกัต่างๆ  
 2.3 ช่ือ-นามสกุลผูเ้ขียน (และอาจารยท่ี์ปรึกษา) ใหมี้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และให้

ใชห้มายเลขก ากบัช่ือผูเ้ขียนหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาเฉพาะท่ีเป็นภาษาไทยเท่านั้น พมิพด์ว้ยตวัหนาโดยใช้
ขนาดอกัษร 16 ก่ึงกลางหนา้กระดาษ  

 2.4 ช่ือสาขาวชิา คณะ และสถาบนัการศึกษาตน้สังกดั  ให้พิมพท่ี์บรรทดัล่างต่อจากช่ือ
ผูว้จิยั ชิดขอบซา้ย พิมพอ์กัษรเป็นตวับางขนาด 14 ใชเ้ขียนทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ แต่ใหใ้ชห้มายเลข
ก ากบัเฉพาะท่ีภาษาไทยเท่านั้น 

 
3. องค์ประกอบของบทความวจัิยฉบับเต็ม ประกอบด้วย 

  3.1  ช่ือเร่ือง (Title) ใชค้  าท่ีสั้น กระชบั และมีความหมายชดัเจน ให้เขียนเป็นระดบักลุ่มค า
ไม่ใช่ระดบัประโยค และตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยพิมพช่ื์อเร่ืองเป็นภาษาไทยก่อนและตาม
ดว้ยช่ือเร่ืองภาษาองักฤษในบรรทดัต่อมา แต่ให้เขียนช่ือเร่ืองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นในกรณีท่ีบทความ
เขียนเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ความยาวระหวา่ง 8-15 ค า 
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  3.2  บทคดัยอ่ (Abstract) สรุปสาระส าคญัของงานวิจยัซ่ึงประกอบดว้ย วตัถุประสงคก์าร

วจิยั ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือวจิยั สถิติท่ีใชใ้นการเคราะห์ขอ้มูล และผลการวจิยั ตอ้งมีทั้งภาษาไทย

และภาษาองักฤษ ความยาวแต่ละภาษาไม่เกิน 1 หนา้ หรือระหวา่ง 150-200 ค า ให้เขียนบทคดัเป็น

ภาษาองักฤษเท่านั้น ในกรณีท่ีบทความเขียนเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 

  3.3 ค าส าคญั (Keywords) ระบุค าส าคญัของเน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับน าไปใชเ้ป็นค า

สืบคน้ในระบบฐานขอ้มูลใตบ้ทคดัยอ่ ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ จ านวน 3-5 ค า ใหเ้ขียนค าส าคญั

เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ในกรณีท่ีบทความเขียนเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 

  3.4 บทน า (Introduction) ระบุถึงความส าคญัของปัญหาท่ีศึกษา วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและ

ประโยชน์โดยรวมท่ีจะเกิดข้ึนจากผลวจิยั 

  3.5  วตัถุประสงคข์องการวจิยั (Objective) ระบุวตัถุประสงคใ์นการท าวจิยัใหช้ดัเจนและ

สะทอ้นถึงภาพรวมทั้งหมดของงานวจิยั 

  3.6 วธีิด าเนินการวจิยั (Methodology) ระบุวธีิวิจยัท่ีครอบคลุมถึงประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือวิจยั ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  3.7  ผลการวจิยั (Results) ระบุผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

  3.8  อภิปรายผล (Discussion) น าเสนอผลการวจิยัโดยอา้งโยงถึงทฤษฎีต่างๆ เพื่อ

สนบัสนุนผลการวจิยัท่ีคน้พบหรือเห็นแยง้ท่ีสมเหตุสมผล 

  3.9  ขอ้เสนอแนะ (Recommendations) เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์

และเสนอแนะเพื่อการท าวิจยัในคร้ังต่อไป 

3.10  การอา้งอิง (References) ใชก้ารอา้งอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological  

Association)  ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 6 (6th edition) 

 
4.  การพมิพ์ 

               4.1  การพิมพห์วัขอ้ ใหพ้ิมพต์รงกลางหนา้กระดาษ มีระยะบรรทดัวา่ง 1 บรรทดั เหนือ
หวัขอ้ และไม่ตอ้งใส่ตวัเลขก ากบัหวัขอ้ 

              4.2  การยอ่หนา้เน้ือหา ใหย้อ่หนา้ 0.75 น้ิว 
 4.3  การวางรูปหนา้กระดาษ การเวน้ระยะห่างจากริมกระดาษใหเ้วน้ระยะห่างดงัน้ี ดา้นบน

และดา้นซา้ยมือ เวน้ห่างจากขอบกระดาษ 1.5 น้ิว ดา้นล่างและดา้นขวามือ เวน้จากขอบกระดาษ 1 น้ิว  
  4.4 ไม่ตอ้งใส่เลขหนา้ในบทความ 
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 4.5.  การพิมพต์าราง จะตอ้งมีหมายเลขก ากบัแต่ละตาราง ใหพ้ิมพห์มายเลขล าดบัของ 
ตารางและช่ือตารางคนละบรรทดั โดยพิมพชิ์ดขอบซา้ยมือของกระดาษ ถา้ช่ือตารางยาวกวา่ 1 บรรทดั ให้
ข้ึนบรรทดัใหม่ โดยใหต้วัอกัษรตวัแรกตรงกบัช่ือตารางในบรรทดัแรก และใหเ้วน้แถววา่ง 1 แถวก่อนและ
หลงัพิมพต์าราง 

 4.6 การพิมพภ์าพประกอบ ภาพแต่ละภาพตอ้งมีหมายเลขล าดบัจาก 1 ไปจนจบบทความ  
การพิมพห์มายเลขล าดบัของภาพ ช่ือ และ/ หรือ ค าอธิบายใหพ้ิมพไ์วใ้ตภ้าพ และใหเ้วน้แถววา่ง 1 แถวก่อน
และหลงัพิมพภ์าพประกอบ 

 4.7 การพิมพส์มการใหแ้ยกพิมพไ์วใ้นแถวหน่ึงต่างหาก และใหเ้วน้แถววา่ง 1 แถวก่อน 
และหลงัพิมพส์มการ 
 
                               Ti = f(x) 
 

5. การพมิพ์เอกสารอ้างองิในเน้ือหาของบทความวจัิย 
การอา้งอิงเอกสารในเน้ือหา (In-text citation) ใหใ้ชภ้าษาองักฤษเท่านั้นส าหรับผูเ้ขียนทั้งท่ี 

เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยระบุเฉพาะนามสกุลแลว้ตามดว้ยปี ค.ศ. ท่ีเผยแพร่เอกสาร และ/หรือ
เลขหนา้ เช่น Nuemaihom (2014) หรือ (Nuemaihom, 2014: 23)   
 
 6. การเรียงล าดับเอกสารอ้างองิท้ายบทความ  
  การเรียงล าดบัเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ (References) ใหเ้รียงตามล าดบัอกัษร (A-Z) 
ของช่ือผูเ้ขียน โดยไม่ตอ้งมีตวัเลขก ากบั ใหอ้า้งนามสกุลก่อนแลว้ตามดว้ยอกัษรยอ่ของช่ือแรก ในกรณี
อา้งอิงเอกสารท่ีเป็นภาษาไทยหรือภาษาอ่ืนๆ ใหแ้ปลเอกสารอา้งอิงนั้นเป็นภาษาองักฤษ และใหว้งเล็บค าวา่ 
[in Thai/in other languages] ไวส่้วนทา้ยของเอกสารอา้งอิงนั้น ใหเ้ขียนตามรูปแบบเดียวกนักบัการอา้งอิง
เอกสารท่ีเป็นภาษาองักฤษคือใหอ้า้งนามสกุลก่อนแลว้ตามดว้ยอกัษรยอ่ของช่ือแรก และใหเ้ขียนรวมไปกบั
รายการอา้งอิงท่ีเป็นภาษาองักฤษเลย ในบรรทดัแรกของแต่ละรายการใหพ้ิมพชิ์ดดา้นซ้ายมือ หากพิมพไ์ม่
จบในบรรทดัแรก ในบรรทดัต่อมาใหย้อ่หนา้ 7 ตวัอกัษรและเร่ิมพิมพต์วัท่ี 8 ถา้ช่ือหนงัสือหรือช่ือวารสาร
เป็นภาษาองักฤษใหพ้ิมพอ์กัษรตวัแรกรวมทั้งค  าท่ีเป็นช่ือเฉพาะ (Proper nouns) ดว้ยตวัใหญ่ ต่อจากนั้น
พิมพเ์ป็นตวัเล็กทั้งหมดและใหพ้ิมพเ์ป็นตวัเอียง   
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ตวัอยา่งเช่น 
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