
1 
 

                                                                             กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสมีา 

 

  
รูปแบบการตีพิมพ์บทความลงวารสารศึกษาศาสตร์ 

วิทยาลัยนครราชสีมา  

ประเภทของผลงานที่เปิดรับ  

1. บทความวิจัย (Research Article) รวมถึงวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ  

2. บทความวิชาการ (Article)   

3. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)   

4. บทความปริทรรศน์ (Review Article)   

สาขาวิชาของผลงานที่เปิดรับ  

1. สาขาศึกษาศาสตร์  
2. สาขาอ่ืนๆ ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร  

การจัดส่งบทความ  

    1. ผู้เขียนจัดทําบทความตามรูปแบบที่กําหนด   

    2. โหลดแบบเสนอบทความเพ่ือตีพิมพ์และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  

    3. ลงทะเบียน ที่เว็บไซต์วารสาร http://research.nmc.ac.th/th/regmember.php   

    4. Login เข้าสู่ระบบ http://research.nmc.ac.th/th/ เพ่ือส่งบทความและแบบเสนอบทความฯ   

    5. ศึกษาขั้นตอนการพิจารณาบทความได้ที่เมนูขั้นตอนการตีพิมพ์  

กําหนดตีพิมพ์เผยแพร่  

ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม   

ขั้นตอนการตรวจพิจารณาบทความ  

1. กองบรรณาธิการรับบทความ และตรวจพิจารณาในเบื้องต้น จากนั้นติดต่อผู้เขียนเพ่ือปรับแก้ไข  

2. เมื่อได้รับบทความที่แก้ไขเบื้องต้นแล้ว กองบรรณาธิการ จะเสนอบทความแก่บรรณาธิการและ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือพิจารณา (ใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 7-15 วัน แล้วแต่จํานวนบทความ)   

3. กองบรรณาธิการแจ้งผลการพิจารณาในเว็บไซต์ “ผ่านโดยต้องแก้ไข” ให้ผู้เขียนชําระค่าตีพิมพ์ตามกําหนด  
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4. กองบรรณาธิการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และแจ้งผลการตรวจบทความทางอีเมล์ดังนี้   

   4.1 "ผ่าน" โดยต้องแก้ไขปรับปรุง กองบรรณาธิการจะติดต่อผู้เขียนเพ่ือแก้ไขตามคําแนะนําของบรรณาธิการ  

         และผู้ทรงคุณวุฒิภายในเวลาที่กําหนด (ซึ่งสามารถแก้ไขได้เพียง 3 รอบเท่านั้น)    

   4.2 "ไม่ผ่าน" กองบรรณาธิการจะติดต่อผู้เขียนเกี่ยวกับเหตุที่ไม่รับตีพิมพ์  
5. ผู้เขียนส่ง file บทความฉบับแก้ไข มาทางเว็บไซต์ http://www.edujournal.nmc.ac.th/index.php โดยวงเล็บ
ว่า “แก้ไข”    
6. กองบรรณาธิการติดต่อผู้เขียนเพื่อจัดส่งแบบตอบรับการตีพิมพ์บทความ  
7. ตีพิมพ์เผยแพร่ตามกําหนด  

การตั้งค่าหน้ากระดาษ   

กระดาษ     ขนาดกระดาษ A4   

ระยะขอบ              ขอบล่าง (Botton Margin) และขอบขวา (Right Margin)    

           2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)   

                              ขอบบน (Top Margin) 3.17 เซนติเมตร (1.25 นิ้ว)    
               ขอบซ้าย (Left Margin) 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)   

รูปแบบตัวอักษร    แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK ทั้งบทความ  
การย่อหน้า     ส่วนเนื้อหา ย่อหน้า 3 Tab (ตั้งค่า tab ละ 0.5 เซนติเมตร)   
การพิมพ์ชื่อเรื่อง    ชื่อเรื่องกลางหน้ากระดาษ ตัวหนา ขนาด 18   

การพิมพช์ื่อผู้แต่ง    ชื่อผู้แต่งกลางหน้ากระดาษ ตัวปกติขนาด 16  
การพิมพ์ส่วนเนื้อหา   จัดข้อความกระจาย ชิดขอบ ขนาด 16 ตัวหนาเฉพาะหัวข้อ   
การพิมพบ์รรณานุกรม   หัวข้อกลางหน้ากระดาษ ตัวหนา ขนาด 16   

      (โดยแถวแรกชิดขอบซิดซ้าย แถวที่ 2 เยื้องเข้า 1.5 เซนติเมตร)  
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รูปแบบบทความวิชาการ (Article)   

ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง (ใช้ APA  Style) ทั้ง
ภายในและส่วนท้ายบทความ  

รายละเอียด  

1. ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

2. ชื่อ-สกุล ผู้เขียนทุกท่าน (Authors) ไม่ต้องระบุคํานําหน้า ตําแหน่งทางวิชาการ ชั้นยศ   

3. ตัวเลขยก ให้เขียนไว้บนท้ายนามสกุล เพ่ือระบุว่าเป็นตําแหน่ง คณะวิชา สาขาวิชา หน่วยงานที่สังกัด และ
เชื่อมโยงเป็นเชิงอรรถท้ายหน้าเดียวกัน  

   4. เนื้อหา (Content) แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ บทคัดย่อ ส่วนความนํา ส่วนรายละเอียดเนื้อเรื่อง และ ส่วนสรุป  
5. เอกสารอ้างอิง (References) ระบุแหล่งอ้างอิง เท่าที่จําเป็น อ้างอิงภายในบทความและท้าย บทความต้อง
ตรงกัน   

- อ้างอิงภายใน       ใช้ระบบนาม-ปีและหน้า (APA Style)   

   (ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ : หน้าที่อ้างอิง) 

               
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และ บทความปริทรรศน์ (Review Article)   
  ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง (ใช้ APA  Style) ทั้ง

ภายในและส่วนท้ายบทความ  

รายละเอียด  

1. ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

2. ชื่อ-สกุล ผู้เขียนทุกท่าน (Authors) ไม่ต้องระบุคํานําหน้า ตําแหน่งทางวิชาการ ชั้นยศ   

3. ตัวเลขยก ให้เขียนไว้บนท้ายนามสกุล เพ่ือระบุว่าเป็นตําแหน่ง คณะวิชา สาขาวิชา หน่วยงานที่สังกัด และ
เชื่อมโยงเป็นเชิงอรรถท้ายหน้าเดียวกัน  
4. เนื้อหา (Content) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ส่วนความนํา ส่วนรายละเอียดเนื้อเรื่อง และส่วนสรุป  
5. เอกสารอ้างอิง (References) ระบุแหล่งอ้างอิง เท่าที่จําเป็น อ้างอิงภายในบทความและท้าย บทความต้อง
ตรงกัน  

- อ้างอิงภายใน    ใช้ระบบนาม-ปีและหน้า (APA Style)   

(ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ : หน้าที่อ้างอิง)  
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รูปแบบบทความวิจัย (Research Article) รวมถึงวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ 
       ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง (ใช้ APA  Style) ทั้ง

ภายในและส่วนท้ายบทความ  

รายละเอียด  

1. ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

2. ชื่อ-สกุล ผู้เขียนทุกท่าน (Authors) ไม่ต้องระบุคํานําหน้า ตําแหน่งทางวิชาการ ชั้นยศ   

3. ตัวเลขยก ให้เขียนไว้บนท้ายนามสกุล เพ่ือระบุว่าเป็นตําแหน่ง คณะวิชา สาขาวิชา หน่วยงานที่สังกัด และ
เชื่อมโยงเป็นเชิงอรรถท้ายหน้าเดียวกัน  
4. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงานอย่าง รัดกุม 
ครอบคลุมสาระสําคัญของการวิจัย ความยาวไม่เกิน 400 ตัวอักษร  
5. คําสําคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการกําหนดคําสําคัญที่สามารถนําไปใช้เป็น คํา
สืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 5 คํา  
6. บทนํา เป็นความเป็นมา ความสําคัญและมูลเหตุที่นําไปสู่การวิจัย   

7. วัตถุประสงค์เป็นการระบุจุดมุ่งหมายของการวิจัย  

8. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)   

9. ขอบเขตของปัญหา เป็นการอธิบายขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

10. เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎีหรือบทความที่เก่ียวข้อง หากเป็นงานวิจัย เฉพาะ
ทางควรมีส่วนนี้เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้  
11. วิธีดําเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการดําเนินการวิจัย เครื่องมือ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีเก็บ ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงขั้นตอนอย่างกระชับและชัดเจน  
12. สรุปผลการวิจัย เป็นการสรุปสาระสําคัญท่ีได้จากการวิจัยที่ตรงตามวัตถุประสงค์กระชับและชัดเจน  
13. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   

อภิปรายผล เป็นการเสนอความคิดเห็น ทัศนคติและพิจารณาสิ่งที่ได้จากการวิจัยแล้วหาข้อสรุปของ  
               ปัญหานั้น   
ข้อเสนอแนะ เป็นการเสนอแนวทางวิธีการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะต่างๆ  

               ทางวิชาการ  
14. เอกสารอ้างอิง (References) ระบุแหล่งอ้างอิง เท่าท่ีจําเป็น อ้างอิงภายในบทความและท้าย  
     บทความต้องตรงกัน  

- อ้างอิงภายใน     ใช้ระบบนาม-ปีและหน้า (APA Style)   

(ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์) หรือ (ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์/:/หน้าที่)   

- อ้างอิงท้ายเรื่อง  เรียงลําดับตามตัวอักษร โดยมีวิธีการเขียนอ้างอิงท้ายบทความดังตัวอย่าง ต่อไปนี้   
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ตัวอย่างการอ้างอิงท้ายบทความ  
1. หนังสือ  

ตัวอย่าง  

ชื่อผู้แต่ง./(พ.ศ.)./ชื่อหนังสือ./เมืองพิมพ์/:/โรงพิมพ์./เลขหน้า.   
ชุติมา สัจจานันท์. (2546). การวิจัยกับอาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.กรุงเทพฯ : 

สมาคม ห้องสมุดแห่งชาติ  

2. บทความ  

2.1 บทความในวารสารวิชาการ  

ตัวอย่าง  

ชื่อผู้แต่ง./(พ.ศ.,/เดือนที่ตีพิมพ์เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อวารสาร./เมอืงพิมพ์/:/โรงพิมพ์./ปีที่    

           (ฉบับที่),/เลขหน้า.   
ภัทรพร ตั้งสุขฤทัย. (2547, พฤศจิกายน-ธันวาคม). กินอาหารไม่เป็นโรคอ้วน.               
           หมออนามัย. กรุงเทพฯ : สํานักงานของวารสารหมออนามัย. 14(3), 54-59  

2.2 บทความในนิตยสาร  

ตัวอย่าง  

ชื่อผู้แต่ง./(พ.ศ.,/เดือนที่ตีพิมพ์เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อนิตยสาร./ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า.     

ดุษฎี พนมยงค์. (2548, มีนาคม). คนรุ่นใหม่กับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม. มติชนสุดสัปดาห์.  

            25(1284), 38   
2.3 บทความในหนังสือพิมพ์  

ตัวอย่าง  

ชื่อผู้แต่ง./(พ.ศ.,/วัน/เดือนที่ตีพิมพ์เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อหนังสือพิมพ์/:/เลขหน้า.   

วิวัฒนชัย อัตถากร. (2548, 27 เมษายน). อุดมศึกษาไทยในทางแพ่ง. มติชน : 7.  
3. สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media)   

ตัวอย่าง  

ชื่อผู้แต่ง./(พ.ศ.ที่เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./[ออนไลน์]./สืบค้นจาก/:/แหล่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต// 

 [พ.ศ.,/วัน/เดือนที่สืบค้นข้อมูล]   
อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน.์ (2542). ประวัติความเป็นมาของวิชาการอุดมสมบูรณ์ของติน.  [ออนไลน์].   

สืบค้นจาก : http://158.108.200.11/soil/009421/Chap1#eral   
[2542, 25 ตุลาคม]   

ชื่อผู้แต่ง./(พ.ศ.ที่เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อวารสาร./ปีที่(ฉบับที)่./ เลขหน้า./[ออนไลน์]./  
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             สืบค้นจาก/:/แหล่งทอยี่  ู่บนอินเทอร์เน็ต//[พ.ศ.,/วัน/เดือนที่สืบค้นข้อมูล]   
Kennrth, I. (1998). A buddist response to the nature of human right.    

Journal  Of Buddhis Ethics seril. 2(9) [Online].  
Available :http://cac.psu.edu/Jbe/twocont.htm. [1998, 15 June]  

 


