
                             คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ 
 

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กำหนดแนวทางในการเขียนบทความไว้ดังนี้  

1) การจัดหน้า ควรมีความยาวตั้งแต่ 8-14 หน้า ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น B5 ความกว้าง 18.21 ซม. 
(7.17 นิ้ว) ความสูง 25.70 ซม. (10.12 นิ้ว) ตั้งระยะขอบ ขอบบน (Top Margin) และขอบซ้าย (Left Margin) 
2.49 ซม. (0.98 นิ้ว) ขอบล่าง (Bottom Margin) และขอบขวา (Right Margin) 2.01 ซม. (0.79 นิ้ว)  

2) การพิมพ์ หัวข้อใหญ่ใช้ตัวหนา ชิดซ้าย ไม่ต้องใส่เลขข้อ หัวข้อย่อย ย่อหน้าเข้ามา ไม่ใส่เลขข้อ 
รูปแบบตัวอักษร TH Saraban PSK โดยกำหนดขนาดตัวอักษรของแต่ละส่วน ดังนี้ 

- ชื่อเรื่อง ตัวอักษรขนาด  18 Point ตัวหนา 
- ชื่อผู้แต่ง ตัวอักษรขนาด  16 Point ตัวหนา 
- บทคัดย่อ ตัวอักษรขนาด  16 Point  ตัวหนา 
- เนื้อหาบทคัดย่อ ตัวอักษรขนาด  14 Point  ปกต ิ
- เนื้อหาในบทความ ตัวอักษรขนาด 15 Point  ปกต ิ
- รายการอ้างอิงถึงผู้เขียน ตัวอักษรขนาด 15 Point  ปกต ิ

  
        3) บทความวิชาการ ควรมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ บทนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป ไม่ต้องเขียน 
หัวข้อของแต่ละตอน 

4) บทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ ควรครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ หัวข้อ คำอธิบาย 
1 ช่ือเรื่องภาษาไทยและ

บทคัดย่อ 
ระบุช่ืองานวิจัยอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ระบุช่ือผู้ทำวจิัยและผูร้่วมทำวิจัย หาก
เป็นวิทยานิพนธ์ให้ระบุอาจารย์ทีป่รึกษาทุกคน (ระบุตำแหน่ง สถานท่ีทำงานท่ี
ติดต่อได้ ทุนสนับสนุนวิจัยที่ได้รับ ระบุว่าวิทยานิพนธ์ระดับใด สาขาวิชา 
มหาวิทยาลยั พิมพ์ไว้ท่ีเชิงอรรถข้างล่าง) บทคัดย่อภาษาไทย พร้อมระบุคำ
สำคัญ 3-5 คำ 

2 ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษและ
บทคัดย่อ 

ระบุช่ืองานวิจัยภาษาอังกฤษอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ให้ใช้อักษรตัวใหญ่ในตัว
แรกของคำ ยกเว้นบพุบทที่มีน้อยกว่า 5 ตัวอักษร ใช้อักษรธรรมดา ระบุช่ือ
ผู้ทำวิจัยและผูร้่วมทำวิจัย หากเปน็วิทยานิพนธ์ให้ระบุอาจารย์ที่ปรกึษาทุกคน 
เป็นภาษาอังกฤษ (ระบุตำแหน่ง สถานท่ีทำงานท่ีติดต่อได้ ทุนสนับสนุนวิจัยที่
ได้รับ ระบุว่าวิทยานิพนธ์ระดับใด สาขาวิชา มหาวิทยาลยั เป็นภาษาอังกฤษ
พิมพ์ไว้ท่ีเชิงอรรถข้างล่าง) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ พร้อมระบุ Keywords 3-5 
คำ 

3 ความสำคญัและปัญหา
การวิจัย 

ระบุเหตุผลที่มาของปัญหาการวิจยั ความจำเป็นที่ต้องทำวิจัยเรื่องนี ้พอสังเขป 
(ให้สรุปย่อจากบทที่ 1 ให้เหลือความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ) 

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ระบุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงคข์องการวิจัย 
5 สมมติฐานการวิจยั โปรดระบุ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 



ที ่ หัวข้อ คำอธิบาย 
6 แนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง 
ให้สรุปกรอบแนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้โดยสังเขป (ควรสรุป
จากบทที่ 2 โดยเลือกทฤษฎ/ีแนวคิดสำคญัที่เป็นพื้นฐานของการวิจยั มีเนื้อหา
โดยสังเขป ไม่ควรเขียนแต่หัวข้อ) 

7 ระเบียบวิธีวิจยั 
- ประเภทของงานวิจัย 
 
- ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
- ตัวแปรที่ศึกษา 
- เครื่องมือท่ีใช้วิจัย 
 
 
 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

 
- ระบุว่าเป็นงานวิจัยประเภทใด (ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลองให้ระบุแบบแผนการ
ทดลองด้วย) 
- ระบุรายละเอยีดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง 
- ระบุตัวแปรอสิระ และตัวแปรตาม (ถ้ามี) 
- ระบุเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เชน่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบสนทนา
กลุ่ม แผนการสอน แบบทดสอบ แบบวัด เป็นต้น โดยอธิบายลักษณะของ
เครื่องมือ คุณภาพ/ประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยสรุประเด็นสำคญัไม่คดัลอก
จากรายงานการวจิัยมาทั้งหมด 
- ระบุขั้นตอน/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งระยะเวลา วัน/เดือน/ปี ท่ีเก็บ
ข้อมูล 
- ระบุวิธีการหรือข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
รวมทั้งสถิติที่ใช้โดยไมต่้องพิมพ์สูตร และมตีารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ
ประกอบอาจไม่ต้องครบทุกตาราง 

8 ตาราง (ถ้ามี) ช่ือตารางขนาดตัวอักษร 15 ตัวหนา อยู่ด้านบนของตาราง จัดชิดซา้ยตารางที่
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาในตารางตัวอักษรขนาด 12 

9 รูปภาพ แผนภูมิ (ถ้ามี) ขนาดตัวอักษร 15 ตัวหนา อยู่ใตภ้าพหรือแผนภูมิ จดักึ่งกลาง 
รูปภาพประกอบให้ส่งต้นฉบับเป็นภาพถ่ายหรือสไลด์ที่มีความคมชัด และส่งจดั
ไฟล์รูปภาพเป็นนามสกลุ JPEG  PNG เนื้อหาในแผนภูมติัวอักษรขนาด 12 

10 สรุปผลการวิจัย สรุปผลวิจัยทีส่ำคญั อาจย่อจากบทท่ี 4 หรือบทท่ี 5 โดยเขียนแผนการวิจัยเป็น
ข้อๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลวิจยัข้อใดมีรายละเอียดย่อย
อาจใช้ย่อหน้าหรือข้อย่อย 

11 อภิปรายผลการวิจัย ย่อการอภิปรายผลการวิจยัในประเด็นท่ีสำคญั (ไม่ควรเกิน 2 หน้ากระดาษ) 
12 ข้อเสนอแนะ ระบุข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยผลกระทบ และความเป็นไปได้ในการนำ

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ ความทันสมัยที่
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

13 เอกสารอ้างอิง - อ้างอิงเฉพาะที่ปรากฏในบทความเท่านั้น โดยจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร เริ่ม
จากเอกสารภาษาไทย 
- บทความควรเขียนอ้างอิงจากภาษาต่างประเทศท่ีสามารถสืบค้นไดอ้ย่างน้อย 
3-5 รายการ 
- การอ้างอิงใช้หลักการอ้างอิงตามรูปแบบ APA6 
  

 
 
 
 
 
 



การส่งต้นฉบับ 
ส่งต้นฉบับบทความผ่านอีเมล edutru.Journal@gmail.com 
 
 

การตีพิมพ์บทความ 
1. วารสารนี้จะรับตีพิมพ์บทความในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่

เกี่ยวข้องเท่านั้น 
2. ต้นฉบับที่ส่งมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และ ส่งตีพิมพ์

ซ้ำซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน 
3. การตีพิมพ์บทความลงในวารสาร จะเรียงตามลำดับก่อน หลังตามวันที่ได้รับเรื่องทุกบทความจะ

จัดส่งให้กองบรรณาธิการพิจารณาถึงความเหมาะสมของบทความ และอาจจะจัดส่งให้เจ้าของบทความ 
ปรับแก้ไขในเบื้องต้นก่อนจัดส่งให้ผู้ประเมินอิสระ (PeerReview) 

4. กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตีพิมพ์บทความทุกเรื ่อง รวมทั้งการปรับ
บทความบางส่วนตามข้อเสนอแนะของกรรมการภายนอกท่ีเป็นผู้อ่านบทความ 

5. กรณีเป็นบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกองบรรณาธิการ           
จะคัดเลือกบทความ ซึ่งอาจไม่ได้ตีพิมพ์ทุกบทความ 

6. บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร ถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยของคณะผู้เขียนไม่ใช่
ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนและคณะต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน  
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