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คำแนะนำสำหรับผูเขียน 
 

วารสารสังคมศาสตรวิจัย (Journal for Social Science Research) เปนวารสารบัณฑิต

ศึกษา ดานสังคมศาสตรเกิดจากความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 

4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนผูรับ

ผิดชอบดำเนินการ กำหนดตีพิมพวารสารราย 6 เดือน (จำนวน 2 ฉบับตอป) วารสารสังคมศาสตร

วิจัยเนนการนำเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทวิจารณหนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน 

(review article) ตีพิมพรวมดวย บทความท่ีจะตีพิมพในวารสารตองผานการกล่ันกรองจาก 

ผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 คน ชื่อผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิถือเปนความลับ และการประสานงาน

ระหวางผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิตองผานกองบรรณาธิการเทาน้ัน 

ผูประสงคจะสงบทความ ใหกรอกรายละเอียดในหนังสือนำสงบทความเพ่ือรับรองวาผลงาน

ดังกลาวเปนของตนจริงและเปนผลงานใหมไมเกิน 2 ป ไมเคยเผยแพรในที่ใด ไมอยูในระหวาง 

การพิจารณาเพ่ือเผยแพรในท่ีใด และจะไมสงเพ่ือพิจารณาเผยแพรในท่ีใดภายใน 90 วัน จากวันท่ี 

รับบทความ กรณีที่บทความเปนสวนหน่ึงของการศึกษาควรใสชื่ออาจารยที่ปรึกษาเปนผูเขียน 

รวมดวย  

การเรียงลำดับเน้ือหา จัดรูปแบบ และการพิมพขนาดอักษร สำหรับบทความวิจัยมีเกณฑ 

ดังตอไปนี้ 

การเรียงลำดับเนื้อหา 

1.  ชื่อเรื่อง (Title) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.  ชื่อผูเขียน (Author) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3.  บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 15-20 บรรทัด (300-350 คำ) โดยใหสรุปเนื้อหาของ

บทความท้ังหมดใหเขาใจที่มาของการทำวิจัย วิธีการโดยยอ ผลที่ไดจากการวิจัย และนำไปใช

ประโยชนอยางไร และไดผลลัพธอยางไร 
4.  คำสำคัญภาษาไทย ไมเกิน 5 คำ (ไมใชวลี หรือ ประโยค) 

5.  บทคัดยอภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดยอภาษาไทย มีขนาดและเน้ือหาเหมือนกับ

บทคัดยอภาษาไทย 

6.  คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) แปลจากคำสำคัญภาษาไทย 

7.  บทนำ (Introduction) ชี้ใหเห็นความสำคัญของเรื่องที่ทำ และขอบขอบเขตของปญหา
วิจัย 
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8.  วัตถุประสงค (Objective) ระบุวัตถุประสงคการวิจัย หรือวัตถุประสงคเฉพาะท่ีนำเสนอ 

ในบทความวิจัยน้ี 

9.  วิธีดำเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยในสาระสำคัญ 

ที่จำเปน โดยกลาวถึงวิธีการสุมกลุมตัวอยาง ที่มาของกลุมตัวอยาง แหลงท่ีมาของขอมูล การเก็บ

และรวบรวมขอมูล การใชเคร่ืองมือ สถิติที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 

10.  ผลการวิจัย (Result/Finding) แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยโดยตรง ซึ่งอาจ 

มีภาพประกอบ แผนภูมิ ตารางหรือการส่ือในลักษณะอ่ืน ๆ ที่เขาใจไดงาย 

11.  อภิปรายผล (Discussion) อภิปรายและอางอิงใหเห็นวาผลการวิจัยดังกลาวน้ัน ไดสราง

องคความรูใหม ในสวนใด และอธิบายปรากฏการณที่เกิดจากผลการดำเนินงานใหเห็นเปนรูปธรรม

ไดอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากผลการวิจัยอ่ืน ๆ 

12.  ขอเสนอแนะ (Suggestion) แนะนำการนำไปใช และแนะนำเพ่ือนำไปตอยอดการวิจัย 

13.  สรุป (Conclusion) สรุปประเด็นขางตนทุกขอใหไดความกะทัดรัด ประมาณ 1 ยอหนา 

14. เอกสารอางอิง (Reference) ใหดูการลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความประกอบ

ขางตน 

การพิมพ ขนาดตัวอักษร และความหางระหวางบรรทดั 

ใหพิมพตนฉบับดวยโปรแกรม Microsoft Word 2007 มีความยาวรวมทุกรายการ (ชื่อเรื่อง-

เอกสารอางอิง และตาราง) จำนวน 15-20 หนา (4,500-6,000 คำ) ขนาดกระดาษ A4 หางจากขอบ

ทุกดาน 1 นิ้ว ใชแบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด 

1 เคาะ (Single Space) โดยมีรายละเอียดแตละรายการ ดังตอไปนี้ 

1.  ชื่อเรื่อง (Title) ขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ 

2.  ชื่อผูเขียน (Author) และหัวขอ “บทคัดยอ” หรือ “Abstract” ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา 
จัดไวกลางหนากระดาษ 

3.  คำสำคัญ (Keywords) และ หัวขอหลัก (Heading) ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา เน้ือหา

ของคำสำคัญขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดชิดขอบกระดาษดานขวา 

4.  ชื่อขอหัวขอรอง (Sub-heading) และชื่อตารางขนาด 16 จุด/หนา ขอความในตาราง
ขนาดตัวอักษร 14 จุด จัดไวกลางหนากระดาษ 

5.  ความหางระหวางขอความ เมื่อสิ้นสุดเน้ือหาแลวข้ึนหัวขอหลักเคาะ 2 ครั้ง เน้ือหา

บรรทัดใหมถัดจากหัวขอใหเคาะ 1 ครั้ง ตามปกติ 
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การลงรายการเอกสารอางอิงในเนื้อเรื่องของบทความ (Citation) 

การอางอิงในเน้ือหาของบทความ ใชการอางแบบนาม-ป (Author-year) ปรากฏแทรกอยูใน

เน้ือหาของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1.  การอางอิงมี 2 แบบ คือ แบบท่ีชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ และท่ีชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ 

 แบบที่ 1 ชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ขอความที่อางถึง...(ชื่อ//นามสกุล 

ผูแตง,/ปที่พิมพ:/หมายเลขหนาท่ีอาง)/ ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ ใชเฉพาะนามสกุล เชน 

 ...ชาวเขามีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น (ประไพ  อุดมทัศนีย, 2530: 20) 

 ...จึงคนหาขอมูลโดยการใชหองสมุดอื่น ๆ (Taylor, 1968: 181-182) 

 แบบท่ี 2 ชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ:/หมายเลข

หนาท่ีอาง)/ขอความท่ีอาง... ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ เมื่อนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ 

ตองเขียนนามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน 

 ประไพ  อุดมทัศนีย (2530: 20) ไดกลาวถึงเปาหมายของการดำเนินงาน... 

 เทเลอร (Taylor, 1968: 181-182) ไดแสดงความเห็นไววา เมื่อบุคคลตองการขอสนเทศ... 

2.  การอางอิงท่ีไมระบุหมายเลขหนา ใหเรียงเลียนตามขอ 1 ตางเพียงตัดหมายเลขหนา

ออกเทาน้ัน 

3.  การลงรายการอางอิง 

 3.1  ใหตัดยศ ตำแหนงทางวิชาการ วิชาชีพ ฐานะการสมรสออก เชน ศาสตราจารย  

ดร.เปล้ือง ณ นคร ใหเขียนวา (เปลื้อง  ณ นคร, 2536: 42) 

 3.2  กรณีผูแตงใชนามแฝง ใหใชนามแฝงตามท่ีปรากฏจริง เชน (หยก บรูพา, 2525: 41-45) 

 3.3  กรณีผูแตงเปนชาวตางประเทศ ใหใชเฉพาะนามสกุลเทาน้ัน เชน Douglas 

Cockerell ใหเขียนวา (Cockerell, 1985: 56-60) หากนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ ตองเขียน
นามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน คอกเกอรเรลล (Cockerell, 1985: 56-60) 

อธิบายวา... 

 3.4  กรณีผูแตงคนไทย เขียนเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหใสชื่อและนามสกุล เชน 
เกษม สุวรรณกุล ใหเขียนวา (Kasem Suwanagul, 1982: 60-75) 

 3.5  กรณีผูแตงมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ หรือเปนองคกร หนวยงาน ใหคง

ไวตามเดิม เชน (กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ, 2516: 16-25), (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
[จวน อุฏฐายี], 2512: 95), (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 2540: 27) 

 3.6  กรณีผูแตงหลายคน 

   ผูแตง 2 คน ใหระบุผูแตงทั้ง 2 คน โดยมีคำวาและค่ันระหวางกลาง เชน (ชุติมา  

สัจจานันท และนันทิพา มีแตม, 2530: 17-25), (Marks and Neilwson, 1991: 26-29) 
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   ผูแตง 3-6 คน ใหระบุผูแตงทุกคน โดยใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นผูแตงทุกคน  

ยกเวนคนสุดทายใหคันดวยคำวา “และ” เชน (เจือ สตะเวทิน, ฐะประนีย นาครทรรพ และประภาศรี 

สีหอำไพ, 2519: 98-100) 

   ผูแตงมากกวา 6 คน ใหระบุเฉพาะช่ือ 3 คนแรก และตามดวยคำวา “และคณะ” 

ถาเปนภาษาตางประเทศใหตามดวยคำวา “and other” หรือ “et al” (กอบแกว  โชติกุญชร, สุกานดา  

ดีโพธ์ิกลาง, กาญจนา  ใจกวาง และคณะ, 2540: 42), (Sarton, Saffdy, Gate et al., 1982: 67) 

 3.7  อางเอกสารของผูแตงคนเดียวกัน และมีหลายเร่ือง แตมีปที่พิมพเดียวกัน ใหใส  

ก ข ค กำกับ หรือ a b c ถาเปนภาษาตางประเทศ เชน (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2520 ก: 64-75), 

(ธานินทร  กรัยวิเชียร, 2520 ข: 52-55) 

 3.8  กรณีอางอิงเน้ือหาท่ีเหมือนกัน สอดคลองกัน หรือ มีความหมายเดียวกัน ของผูแตง

หลายคน ใหระบุผูแตงและรายละเอียดทุกคนโดยใชเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) คั่น เชน (ธงชัย 

สันติวงษ, 2533: 45-47; นิพนธ  จิตตภักดี และทิพาพันธ  สังฆพงษ, 2547: 15) 

 3.9  กรณีที่เอกสารไมปรากฏปที่พิมพ ใหลงรายการวา ม.ป.ป. หรือ n.d. ในกรณี 

ภาษาตางประเทศ เชน (นริศรา  ฐีตะธรรมานนท และคณะ, ม.ป.ป.: 12) 

 3.10 กรณีอางเอกสารตอจากเอกสารอ่ืน 

   1) หากใหความสำคัญกับเอกสารตนฉบับเดิมมากกวา ใหลงรายการของเอกสาร

ตนฉบับ ตามดวยคำวา “อางถึงใน” หรือ “quoted in” หรือ “cited by” ในกรณีเอกสารภาษาอังกฤษ 
แลวจึงอางรายการเอกสารรอง เชน (ม.ล.จอย นันทิวัชรินทร, 2514: 110 อางถึงใน วัลลภ  

สวัสดิวัลลภ, 2534: 171), (Felix, 1993: 17 quoted in Rampel, 1994: 94) 

   2) หากใหความสำคัญกับเอกสารรองมากกวา ใหลงรายการเอกสารรองตามดวย

คำวา “อางจาก” หรือ “quoting” หรือ “citing” ในกรณีภาษาตางประเทศ แลวจึงอางรายการเอกสาร
ตนฉบับเดิม เชน (วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2534: 171 อางจาก ม.ล.จอย  นันทิวัชรินทร, 2514: 110), 
(Rampel, 1994: 94 citing Felix, 1993: 17) 

 3.11 กรณีเอกสารอางอิงไมปรากฏช่ือผูแตง แตปรากฏช่ือบรรณาธิการ (ed.) ผูรวบรวม 

(comp.) หรือ ผูแปล (trans.) ใหลงชื่อบรรณาธิการ ผูรวบรวม หรือผูแปล เชน (สัมพัฒน 
มนัสไพบูลย, บรรณาธิการ, 2541: 25), (Normans, ed., 1999: 68-72) 

การลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความ (Reference) 

ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological Association, 
APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน โดยใหเรียงเอกสารภาษาไทย 

ไวกอนภาษาอังกฤษ และใหเรียงเอกสารปฐมภูมิไวกอนเอกสารทุติยภูมิ แสดงการลงรายการเพ่ือเปน
ตัวอยาง ดังน้ี 
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1. หนังสือท่ัวไป ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุด

หนังสือและลำดับที่ (ถามี).//เลมที่ใชอาง (ถามี).//(ครั้งท่ีพิมพ).//สถานท่ีพิมพ:/สำนักพิมพ. เชน  
เทพนารินทร ประพันธพัฒน. (2548). วศิวกรรมเคร่ืองมือ (Tool engineering). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

Longman, S. V. (2004). Page and stage: An approach to scrip analysis. Boston, MA:  

 Pearson. 

2.  หนังสือรวมเร่ือง ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อ

บทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ, ตำแหนง (ถามี)//ชื่อหนังสือรวมเร่ือง//(หมายเลขหนาบทความ).//ชื่อ

จังหวัดทีพิ่มพ:/ชือ่สำนกัพิมพ. เชน  

สปุราณี  แจงบำรงุ. (2546). ปรมิาณสารอาหารอางองิท่ีควรไดรบัประจำวัน. ใน สุปราณี แจงบำรุง  

 และคณะ, บรรณาธิการ. ปรมิาณสารอาหารอางองิท่ีควรไดรบัประจำสำหรบัคนไทย 

 พ.ศ. 2546 (พิมพครั้งที่ 3 หนา 21-26). กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ 

 พัสดุภัณฑ (รสพ). 

3. หนังสือแปล ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือแปล.//

แปลจาก/ชื่อหนังสือตนฉบับ//(พิมพครั้งท่ี).//โดย/ชื่อผูแปล.//สถานท่ีพิมพ:/สำนักพิมพ. เชน 

พารกินสัน, ซี บอรทโคท และรัสตอมจิ, เอ็ม เค. (2536). การบริหารยุคใหม. แปลจาก Rarlities in  

 management.  โดย เริงศักด์ิ  ปานเจริญ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

4.  วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนวิทยานิพนธ.// 

(ปที่วิจัยสำเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//วิทยานิพนธปริญญา(ระดับ)/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของสาขาวิชา/

มหาวิทยาลัย. เชน 

เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ. (2540). การวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 อาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

5.  รายงานการวิจัย ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูวิจัย.//(ปที่พิมพ).//รายงานการวิจัย

เร่ือง/...//สถานท่ีพิมพ:/ผูจัดพิมพ. เชน 

ชวนพิศ สุทัศนเสนีย. (2534). รายงานการวิจัยเรื่อง การใชและไมใชบริการกฤตภาคของ 
 นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

6.  วารสาร ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ,/เดือน).// 

ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,//ปที่/(ฉบับที่),เลขหนาบทความ. เชน 

ประหยัด หงษทองคำ. (2544, เมษายน). อำนาจหนาท่ีของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  
 พ.ศ. 2540. รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16. 
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7.  หนังสือพิมพและกฤตภาค ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูเขียนบทความ.// 

(ปที่พิมพ,/เดือน/วันท่ี).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนาบทความ. เชน 

ทีมขาวเศรษฐกิจ. (2545, กันยายน 18). ผลพวงแหงการพัฒนา 4 ทศวรรษ บทเรียนแผน 9 –  

 กาวอยางย่ังยืน. มติชน, 7. 

8.  อินเทอรเน็ตหรือเวิลดไวดเว็บ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูจัดทำเว็บไซต.// 

(ปที่เขาถึง).//ชื่อเว็บไซต./<แหลงท่ีอยูท่ีเขาถึงได>/(วัน/เดือนที่เขาถึง). เชน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักหอสมดุ. (2548). ฐานขอมลูทรัพยากรหองสมดุ. <http://library.nu.ac.th/>  

 (1 ตุลาคม) 

 

การเขียนบทวิจารณหนังสือ ใหประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ บทวิจารณ บทสรุป 

และเอกสารอางอิง โดยเรียงลำดับ ดังน้ี 

1. ชื่อเร่ือง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ือความหมายไดชัดเจน โดยอาจต้ัง

ตามชื่อหนังสือที่วิจารณ ตั้งชื่อตามตามจุดมุงหมายของเร่ือง หรือตั้งชื่อดวยการใหประเด็นชวนคิด 

2. ชื่อผูเขียน ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทนำ เปนการเขียนนำเก่ียวกับเรื่องที่จะวิจารณ เชน ชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง ความเปนมา

ของหนังสือ และอธิบายเหตุจูงใจที่ทำใหวิจารณหนังสือนั้น 

4. บทวิจารณ เปนสวนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ โดยเสนอแนะ

จุดเดนและจุดบกพรองของเร่ืองอยางมีหลักเกณฑและเหตุผล หากตองการเลาเร่ืองยอ ควรเขียน 

เลาอยางสั้น ๆ เพราะการวิจารณไมใชการสรุปเรื่อง แตเปนการแสดงความคิดเห็นของผูวิจารณ 

ตอหนังสือเร่ืองนั้น ผูเขียนตองการสื่อความหมายอะไรมายังผูอานหนังสือ และสื่อสารชัดเจนหรือไม 

อยางไร ถาประเด็นในการวิจารณมีหลายประเด็นควรนำเสนอตามลำดับ เพื่อใหผูอานบทวิจารณ

เขาใจงายไมสับสน ในกรณีที่มีจุดเดนและจุดดอยควรเขียนถึงจุดเดนกอนแลวจึงกลาวถึงจุดดอย 
เพ่ือใหเกียรติและแสดงใหเห็นวาการวิจารณ คือการสรางสรรคไมใชการทำลาย  

5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปความคิดทั้งหมดท่ีวิจารณและใหแงคิด หรือขอสังเกตท่ีเปน
ประโยชนตอผูอาน นอกจากน้ียังชวยใหผูอานไดทบทวนประเด็นสำคัญของเร่ืองและความคิดสำคัญ

ของผูวิจารณ 

6. เอกสารอางอิง ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American 
Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน 

โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ 
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องคประกอบและรูปแบบการพิมพบทความปริทัศน ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ 

บทปริทัศน บทสรุป และเอกสารอางอิง 

1. ชื่อเรื่อง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ือความหมายไดชัดเจน  

2. ชื่อผูเขียน ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทนำ กลาวถึงความนาสนใจของเร่ืองท่ีนำเสนอ และเปนการเขียนนำไปสูเน้ือหาแตละ

ประเด็น  

4. บทปริทัศน เปนการเขียนวิพากษงานวิชาการ ที่มีการศึกษาคนควาอยางละเอียด 

วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู ทั้งทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดยช้ีใหเห็นแนวโนมที่ควร

ศึกษาและพัฒนาตอไป 

5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปเรื่องที่นำเสนอ พรอมขอเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว 

6. เอกสารอางอิง ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American 

Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน 

โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ 

การพิมพตนฉบับวิจารณหนังสือและบทความปริทัศน ใหพิมพดวยโปรแกรม Microsoft 

Word 2007 มีความยาวรวมทุกรายการ ไมเกิน 20 หนา ขนาดกระดาษ A4 หางจากขอบทุกดาน  

1 นิ้ว ใชแบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด 1 เคาะ 

(Single Space) ชื่อเรื่องใชขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ ชื่อผูเขียนใชขนาด 

ตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ หัวขอหลักใชขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดชิดขอบ

กระดาษดานซาย เน้ือหาใชขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดขอความกระจายแบบไทย 
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ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

ผูเขียนแกแลวสงคืน 

ไมผานสงกลับ 

รับบทความ 

บรรณาธิการ 

ผูกล่ันกรองคุณภาพทางวิชาการ 

ตีพิมพโดยไมตองแกไข ตีพิมพโดยมีการแกไข 

ผูเขียนแกไขแลวสงคืนใหกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการสงใหผูเขียนแก 

กองบรรณาธิการสงใหผูกลั่นกรองตรวจสอบ 

ผูกลัน่กรองตรวจสอบแลวสงคืนกองบรรณาธกิาร 

โรงพิมพจัดทำตนฉบับแลวสงกองบรรณาธกิาร 

กองบรรณาธิการตรวจสอบและสงโรงพิมพ 

กองบรรณาธกิารสงตพีมิพเผยแพร 

แจงใหผูเขียนทราบ 

ไมรับตีพิมพ 

กองบรรณาธิการกลั่นกรองเบ้ืองตน 
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หนังสือนำสงบทความวิจัย 
 

วันท่ี ....... เดือน .......... พ.ศ. .......... 

 

เรียน  บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

เรื่อง  นำสงบทความวิจัย 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. เอกสารบทความวิจัยจำนวน 3 ชุด 

   2. CD บทความวิจัยจำนวน 1 แผน (พิมพดวยโปรแกรม Microsoft word 2007) 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ชื่อ และ นามสกุล ………………………………………...........……………….…….....……… 

 I, Mr./Mrs./Miss Name & Surname ………………………………………………………………..…............................... 

(ชาวไทยระบุทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชาวตางชาติระบุเฉพาะช่ือภาษาอังกฤษ) 

ที่อยูเพ่ือการติดตอโดยละเอียด .................................................................................... แขวง/ตำบล............................................. 

เขต/อำเภอ ............................จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย ...................... โทรศัพท.................................................  

โทรศัพทเคล่ือนที่...........................................โทรสาร ............................................... E-mail: ………........................................... 

 ขอสงบทความวิจัย    ไมเปน หรือ    เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร.......................................................... 

สาขา......................................... มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา .............................................................. ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ชื่อบทความภาษาไทย ............................................................................................................................................................. 

2. ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................................................ 

3. เจาของผลงาน (ระบุคำนำหนาชื่อ นาย  นาง  นางสาว พระมหา เปนตน ซึ่งไมใชตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ) 

    คนท่ี 1 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ .............................................................................................................................. 

 สถานท่ีทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................ 

    คนท่ี 2 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ ............................................................................................................................... 

 สถานท่ีทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................ 

    คนท่ี 3 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ .............................................................................................................................. 
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