
 
 
 

ค ำแนะน ำส ำหรับผู้เขียนในกำรส่งบทควำมเสนอตีพมิพ์ 
ลงในวำรสำรวจิัยและพฒันำหลกัสูตร 

(เร่ิมใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2565) 

 
1. ประเภทของบทควำมท่ีรับตีพมิพ์ 
 
 บทควำมวิชำกำร ท่ีแสดงถึงการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge)              
ด้านการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนรู้ โดยมีการทบทวนวรรณกรรมหรือความกา้วหน้าของการ
ศึกษาวิจยัหรือทิศทางแนวโนม้การศึกษาในหวัขอ้ใดหรือศาสตร์ใดศาสตร์หน่ึงจนถึงปัจจุบนั (state of the art)             
อย่างละเอียด รอบด้าน และครอบคลุม ทั้งน้ีผูเ้ขียนควรน าเสนอในลกัษณะของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วิพากษ ์วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการในหัวขอ้ของบทความท่ีน าเสนอ ความยาวของบทความ                     
รวมการอา้งอิงประมาณ 12 – 15 หนา้พิมพ ์รับเฉพำะบทควำมภำษำอังกฤษเท่ำนั้น 
 
 บทควำมวิจัยเป็นรายงานผลการศึกษาคน้ควา้วิจยัของผูเ้ขียนท่ีมีองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงไม่เคยตีพิมพใ์นวารสารใดๆ มาก่อน ประกอบดว้ย
หวัขอ้เร่ืองตามล าดบัต่อไปน้ี ช่ือผูเ้ขียนภาษาไทย และภาษาองักฤษ บทคดัยอ่ภาษาไทย ค าส าคญั บทคดัยอ่
ภาษาองักฤษ ค าส าคญัภาษาองักฤษ ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอบเขต
ของการวิจยั กรอบแนวคิดของการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั ขอ้เสนอแนะ
ในการน าผลการวิจัยไปใช้ ข้อ เสนอแนะในการวิจัยค ร้ังต่อไป และเอกสารอ้างอิง  กรณีท่ี มี
กิตติกรรมประกาศให้ระบุไวก่้อนส่วนของเอกสารอา้งอิง ความยาวของบทความรวมการอา้งอิงประมาณ               
12 – 15 หนา้พิมพ ์ รับเฉพำะบทควำมภำษำอังกฤษเท่ำนั้น 
 
 บทวิจำรณ์หนังสือ เป็นบทความท่ีเขียนขึ้ นเพ่ือแนะน า วิเคราะห์ วิจารณ์หนังสือหรือต ารา                            
ทางวิชาการเล่มใดเล่มหน่ึงอย่างเป็นวิชาการ บทวิจารณ์หนงัสือควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบหรือโครงสร้าง
ของหนงัสือ เน้ือหาของหนงัสือในภาพรวม และเน้ือหาของแต่ละส่วนโดยยอ่ ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และ/หรือ ประโยชน์
ของหนงัสือนั้น ความยาวไม่เกิน 5 หนา้พิมพ ์รับเฉพำะภำษำอังกฤษเท่ำนั้น 
  



2. รูปแบบกำรเขียนและกำรเตรียมต้นฉบับบทควำมวิจัย 
       **กำรส่งต้นฉบับบทควำมต้องเป็นบทควำมภำษำองักฤษเท่ำนั้น 
 จดัพิมพแ์ละ Submit ตน้ฉบบับทความโดยใช้ไฟล ์Word ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 14 point                 
ตั้ งค่าหน้ากระดาษขนาด A4 ระยะขอบด้านบน 3.0 ซ.ม. ด้านซ้ำย 2.5 ซ.ม. ด้าน ล่ำง  2.0 ซ.ม.                  
ดา้นขวำ 2.0 ซ.ม. เท่ำนั้น  โดยไม่ต้องแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 คอลมัน์ และต้องระบุขอ้มูลต่อไปน้ี  
 
  1. ช่ือเร่ืองภาษาไทย 
  2. ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ 
  3. ช่ือผูแ้ต่งภาษาไทย 
  4. ช่ือผูแ้ต่งภาษาองักฤษ 
  5. ช่ือสถานท่ีท างานภาษาไทย 
  6. ช่ือสถานท่ีท างานภาษาองักฤษ 
  7. สถานท่ีตั้งของสถานท่ีท างานท่ีเป็นภำษำอังกฤษ พร้อมรหสัไปรษณีย ์ 
  8. Corresponding Author e-mail 
  9. บทคดัยอ่ภาษาไทย 
  10. ค าส าคญัภาษาไทย 
  11. บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 
  12. ค าส าคญัภาษาองักฤษ 
  13. Keywords 
  14. ความเป็นมา 
  15. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
  16. วิธีด าเนินการวิจยั 
  17. ผลการวิจยั 
  18. อภิปรายผลการวิจยั 
  19. ขอ้เสนอแนะ 
   20. เอกสารอา้งอิง 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่ำงรูปแบบกำรเขียนและกำรเตรียมต้นฉบับตำมข้อ 1 – 8 
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หำกข้อมูลตำมข้อ 1 – 8  ไม่ครบถ้วน ทำงวำรสำรจ ำเป็นต้องปฏิเสธกำรรับบทควำมไว้พิจำรณำ 

เน่ืองจำกไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลประวัติของบทควำมที่ส่งมำได้ 
 
 

3. แนวทำงกำรเขียนบทควำม 
 
 บทคัดย่อ (Abstract)  
  ภำษำไทย สรุปสาระส าคญัของงานวิจยั โดยน าเสนอสาระส าคญัท่ีส าคญัและจ าเป็น ระบุตวัเลข
สถิติท่ีส าคญั ใช้ภาษารัดกุม เป็นประโยคสมบูรณ์ เขียนในลกัษณะความเรียง และควรมีองค์ประกอบ ไดแ้ก่ 
วตัถุประสงค ์ระเบียบวิธีวิจยั ผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะ โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการอา้งอิงเอกสารในบทคดัย่อ
ความยาวประมาณ 10 – 15 บรรทดั  
  ภำษำอังกฤษ แปลจากบทคดัยอ่ภาษาไทยให้มีเน้ือหาสาระตรงกบับทคดัยอ่ภาษาไทย 
 
 ค ำส ำคัญ (Keywords) เป็นค านามหรือนามวลีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ท่ีช่วยให้ผูอ่้านไดสื้บคน้
งานวิจยัหรือบทความไดง้่าย ประมาณ 3 – 5 ค า 
 



 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ (Introduction) อธิบายความเป็นมาท่ีเป็นปัญหาของการวิจยั 
อา้งอิงทฤษฎี ผลการประเมินและผลการวิจยัสนบัสนุน ช้ีให้เห็นความส าคญัของเร่ืองท่ีท าการวิจยั และน าเสนอ
ให้ทราบปัญหาการวิจยัคืออะไร งานวิจยัจะท าส่ิงใด และเพ่ือวตัถุประสงคใ์ด 
 
 วัตถุประสงค์กำรวิจัย (Objective) อธิบายส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการศึกษาในงการวิจยั สอดคลอ้งกบัปัญหา
การวิจยั ครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาและตวัแปรท่ีศึกษา มีความชดัเจน และน าไปสู่การออกแบบการวิจยั 
 
 กรอบแนวคิดของกำรวิจัย (Conceptual framework) ให้ระบุภาพรวมของการวิจยัว่ามีแนวคิดส าคญั
ของการวิจยัอยา่งไร มีการเช่ือมโยงแนวคิดเหล่านั้นอยา่งไร ซ่ึงอาจแสดงในลกัษณะของแผนภาพ 
 
 ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) อธิบายวิธีด าเนินการวิจยัอย่างเป็นระบบและมีความชัดเจน 
เก่ียวกบัการก าหนดประชากร การเลือกกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล และวิธีการ เก็บรวบรวม
ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
 ผลกำรวิจัย (Results / Finding) น าเสนอขอ้คน้พบจากการวิจยัท่ีสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การวิจัย              
โดยเสนอหลกัฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ พร้อมแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล อาจมีตาราง 
ภาพประกอบ แผนภูมิ หรือภาพส่ือในลกัษณะอื่นๆ ท่ีช่วยให้ท าความเข้าใจได้ง่าย กรณีท่ีมีตาราง ให้ระบุ
ขอ้ความ “ตำรำง....” ไวเ้หนือตาราง และระบุที่มาไวใ้ตต้าราง (ถา้มี) ส่วนกรณีท่ีมีภาพประกอบ ให้ระบุขอ้ความ 
“ภำพประกอบ.....” ไวใ้ตภ้าพประกอบ พร้อมระบุที่มา (ถา้มี) 
 
 อภิปรำยผลกำรวิจัย (Discussion) อภิปรายและอ้างอิงให้เห็นว่าผลการวิจัยเป็นไปตามวตัถุประสงค์   
การวิจยั และสมมติฐานการวิจยั (ถา้มี) หรือไม่ ไดส้ร้างองค์ความรู้ใหม่ในส่วนใด และอธิบายปรากฏการณ์              
ท่ีเกิดขึ้นจากผลการวิจยัให้เห็นเป็นรูปธรรม ควรอธิบายขอ้จ ากดัของการวิจยั (ถา้มี) และระมดัระวงัการเขียน
รายละเอียดหรือแสดงความหมายของขอ้มูลซ ้ าซอ้นกบัท่ีน าเสนอไปแลว้ในส่วนของผลการวิจยั 
 
 ข้อเสนอแนะ (Suggestion) เขียนให้เห็นว่ามีแนวทางการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างไร               
หรือให้ขอ้เสนอแนะประเด็นปัญหาท่ีเป็นขอ้จ ากดั หรือท่ีสามารถปฏิบติัไดส้ าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
 
 เอกสำรอ้ำงอิง (Reference) ระบุแหล่งข้อมูลท่ีมีการอ้างอิงในเน้ือหาของบทความอย่างถูกต้องและ
ครบถว้น เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้ทนัสมยั โดยเขียนอา้งอิงตามรูปแบบ APA (American 
Psychology Association) ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 6 
 



4. รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงในเน้ือหำของบทควำม  
 ความถูกตอ้งของการเขียนเอกสารอา้งอิง เป็นเง่ือนไขเบ้ืองตน้ของการรับบทความไวพิ้จารณาตีพิมพ ์         
ลงในวารสาร หากตน้ฉบบับทความใชก้ารอา้งอิงไม่ถูกตอ้ง ทางวารสารจะปฏิเสธการรับบทความไวพ้ิจารณา 
และหากผู ้เขียนได้แก้ไขแล้วจะต้องเร่ิมต้นส่งบทความเข้ามาใหม่ (Submit ใหม่) โดยให้ใช้รูปแบบ                   
APA ( American Psychology Association)  ฉ บั บ พิ ม พ์ ค ร้ั ง ท่ี  6 Download เ อ ก ส า ร คู่ มื อ ไ ด้ ท่ี  
http://www.journalclinicpsy.org/index.files/APA6th.pdf  ซ่ึงมีตวัอยา่งการเขียนเอกสารอา้งอิงดงัน้ี 
 

 4.1 กำรอ้ำงเอกสำรหนึ่งเร่ือง 
   (จ ารัส อินทลาภาพร, 2562) หรือ จ ารัส อินทลาภาพร (2562) 
   (ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั, 2559:151) หรือ ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั (2559: 15)  
   (ศิริมา โกมารฑตั, อรุณนีย ์ประทมุถ่ิน และณิรดา ป่ินประสงค,์ 2563) 
   McMillan & Chavis (1986) หรือ (McMillan, & Chavis, 1986) 
   Bakar, Mohamed, & Zakaria (2012) หรือ (Bakar, Mohamed, & Zakaria, 2012) 
     
 4.2 กำรอ้ำงเอกสำรมำกกว่ำหนึ่งเร่ือง ผู้แต่งซ ้ำกนั ปีพมิพ์ซ ้ำกัน 
  (ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, 2548ก, 2548ข) 
 
  4.2 กำรอ้ำงเอกสำรมำกกว่ำหนึ่งเร่ือง ผู้แต่งต่ำงกัน ปีที่พมิพ์ต่ำงกนั 
  (จ ารัส อินทลาภาพร, มารุต พฒัผล, 2562; Senge, 1993) 
 
 4.4 กำรอ้ำงเอกสำรมำกกว่ำหนึ่งเร่ือง ผู้แต่งซ ้ำกนั ปีที่พมิพ์ต่ำงกัน 
  (จ ารัส อินทลาภาพร, 2562ก, 2562ข; Senge, 1993a, 1997b) 
 

 4.5 กำรอ้ำงเอกสำรทุติยภูมิ (Secondary Source) 
  (กาญจนา แกว้เทพ, 2538, อา้งถึงใน เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540) 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม 
 การลงรายการเอกสารอา้งอิง ให้ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอา้งอิงในเน้ือหาของบทความเท่านั้น โดยให้
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