คำแนะนำ/ระเบียบกำรส่งต้นฉบับ
กองบรรณาธิการได้กาหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการส่งต้นฉบับ
สาหรับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการออนไลน์ (e-Journal) และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับ
ก่อนการตีพิมพ์ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพสามารถนาไปใช้อ้างอิงได้
1. กำรเตรียมต้นฉบับ มีรำยละเอียดดังนี้
1.1 ขนำดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 4 โดยเว้นระยะห่างระหว่าง
ขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ 2.5 เซนติเมตร
1.2 รูปแบบอักษรและกำรจัดวำงตำแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK พิมพ์ ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางตาแหน่งดังนี้
1.2.1 ท้ำยกระดำษ ประกอบด้วย
1) ชื่อเรื่องต้นฉบับของผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ตาแหน่งชิด
ขอบกระดาษด้านซ้าย
2) เลขหน้า ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา
1.2.2 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
1.2.3 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
1.2.4 ชื่อผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง
1.2.5 ที่อยู่หรือหน่วยงำนสังกัดของผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตาแหน่งกึ่งกลาง
หน้ากระดาษใต้ชื่อผู้เขียน
1.2.6 หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้ายใต้ที่อยู่/หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน
1.2.7 เนื้อหำบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์
บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
1.2.8 หัวข้อเรื่อง ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
1.2.9 หัวข้อย่อย ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียง
ตามลาดับหมายเลขตาแหน่งเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย
1.2.10 เนื้อหำ ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้ง
สองด้าน
1.3 จำนวนหน้ำ ต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 12 – 15 หน้า
2. กำรเรียงลำดับเนื้อหำต้นฉบับ
กรณีที่เป็นบทความวิจัยให้มีรูปแบบตามบทความที่กาหนดดังต่อไปนี้ เนื้อหาภาษาไทยที่มีคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด (ในกรณีที่คาศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นคาเฉพาะที่แปลไม่ได้หรือ
แปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์ได้) และควรใช้ภาษา
ที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้คาย่อต้องเขียนคาเต็มไว้ครั้งแรกก่อนเนื้อหา โดยเรียงลาดับ ดังนี้
2.1 ชื่อเรื่อง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยให้นาชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน
2.2 ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทย และระบุตาแหน่งทางวิชาการ

2.3 ที่อยู่ ระบุชื่อหน่วยงานหรือสถาบัน และ E-mail ของผู้เขียน
2.4 บทคัดย่อ เขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เขียนสรุปสาระสาคัญของเรื่องอ่านแล้วเข้าใจง่าย
ความยาวไม่ควรเกิน 250 คา หรือ 15 บรรทัด โดยให้นาบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
(Abstract) ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง จะใช้ตัวเอน
เฉพาะศัพท์วิทยาศาสตร์
2.5 บทนำ เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลนาไปสู่การศึกษาวิจัย และควรอ้างอิง
งานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
2.6 วัตถุประสงค์ ให้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
2.7 วิธีกำรศึกษำ
2.7.1 ต้นฉบับด้านวิทยาศาสตร์ ควรอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี และวิธีการ
ที่ใช้ในการวิจัย
2.7.2 ต้นฉบับด้านสังคมศาสตร์ ควรอธิบายวิธีดาเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล
การใช้เครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
2.8 ผลกำรศึกษำ เป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นลาดับอาจแสดงด้วยตาราง กราฟแผนภาพ
ประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้นขอบตารางด้านซ้ายและขวา
หัวตารางแบบธรรมดาไม่มีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จาเป็นไม่ควรมีเกิน 5 ตาราง สาหรับรูปภาพประกอบควร
เป็นรูปภาพขาว-ดา ที่ชัดเจนและมีคาบรรยายใต้รูป กรณีที่จาเป็นอาจใช้ภาพสีได้
2.9 สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย ควรมีการอภิปราย
ผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด และควรอ้างทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของ
ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรือคัดค้านทฤษฎีที่มีอยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็น
ถึงการนาผลไปใช้ประโยชน์และการให้ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
2.10 กิตติกรรมประกำศ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้งานวิจัยสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เพียงสั้นๆ (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)
2.11 เอกสำรอ้ำงอิง เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ MLA (Modern Language
Association Style) ให้เริ่มต้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ
หากผู้เขียนมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรกแล้วตามด้วย และคณะ หรือ et al.
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
1) หนังสือ
ชื่อ - นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
2) วารสาร
ชื่อ - นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทควำม. ชื่อวารสาร, ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่พิมพ์),
เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
3) หนังสือพิมพ์
ชื่อ - นามสกุลผู้เขียน. (ปี เดือน วันที่พิมพ์). ชื่อบทควำม. ชื่อหนังสือพิมพ์,
เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
4) วิทยานิพนธ์

ชื่อ - นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยำนิพนธ์. เมืองที่พิมพ์: สถานศึกษา.
5) รายงานการประชุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเอกสำรรวมเรื่องที่ได้จำกรำยงำนกำรประชุม.
วันเดือนปีที่จัด. สถานที่จัด. สานักพิมพ์. เลขหน้า.
6) สื่ออินเตอร์เน็ต
ชื่อ – นามสกุลผู้เผยแพร่. (ปี เดือน วันที่อ้างอิง). ชื่อเรื่อง. จานวนหน้า.
แหล่งที่มา URL : http : / / .
7) การอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้เช่นเดียวกับภาษาไทย
3. กำรส่งต้นฉบับ
ผู้เขียนส่งต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อกาหนดของรูปแบบวารสาร จานวน 4 ชุด พร้อมซีดีรอม 1 แผ่น
ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่กองบรรณาธิการวารสารวิชาการออนไลน์ (e-Journal)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
หรือ E-mail: husonsru@hotmail.com หรือ http : // www.nsru.ac.th/human/journal.php
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์: 256 – 219100 – 29 ต่อ 2202 โทรสาร: 056 – 882511
4. กำรอ่ำนประเมินต้นฉบับ
ต้นฉบับจะได้รับการอ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยใน
สาขาวิชานั้นๆ จานวน 3 ท่านต่อเรื่องและส่งผลการอ่านประเมินคืน ผู้เขียนให้เพิ่มเติม แก้ไข หรือพิมพ์
ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี
5. ลิขสิทธิ์
ต้นฉบับทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการออนไลน์ (e-Journal) ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้ามนาข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์
ซ้าเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เป็นลายลักษณ์อักษร
6. ควำมรับผิดชอบ
เนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาด อันเกิด
จากเทคนิคการพิมพ์

