
 
 

ค ำแนะน ำในกำรเตรียมและกำรส่งต้นฉบับ 
(Guidelines for Manuscript Preparation and Submission) 

 
กองบรรณาธิการ วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นวารสารทางด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รับผลงานเกี่ยวกับบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือ 
บทความปริทัศนท์ี่เกี่ยวกับครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยบทความต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่าง
น้อยบทความละ 2 ท่าน เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะน าแนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่ง
ต้นฉบับดังนี้ 
 
 ประเภทของบทควำม 

 1. บทความวิชาการ (Academic article) หมายถึง บทความท่ีเขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์ 
วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ ๆ จากพ้ืนฐานวิชาการท่ีได้เรียบเรียงมาจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือ
ของผู้อ่ืน หรือเป็นบทความทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพ่ือเป็นความรู้ส าหรับผู้สนใจทั่วไป กล่าวถึงความเป็นมาของ
ปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล สรุป เช่น 
หนังสือ วารสารวิชาการ อินเตอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์ เสนอแนวทางการแก้ไข 

 2. บทความวิจัย (Research article) หมายถึง เป็นการน าเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค ์การด าเนินการวิจัย 

 บทความวิจัยประกอบด้วย หน้าที่เป็นชื่อเรื่อง บทคัดย่อ และเนื้อหาของบทความ ในส่วนหน้าที่
เป็นชื่อเรื่องควรมีข้อมูลตามล าดับดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) หรือในกรณีท่ี
เป็นนักศึกษา ควรมีรายละเอียด เช่น หลักสูตร สาขา มหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ 
วุฒิการศึกษาของคณะกรรมการ 

 บทคัดย่อต้องระบุถึงความส าคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย (ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
และวิธีการสุ่ม เครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิจัย) ผลการวิจัย และบทสรุป ความยาวไม่เกิน 250 ค า 

ในกรณีที่ต้นฉบับเป็นภาษาไทย ให้ผู้นิพนธ์เขียนบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุค า
ส าคัญของเรื่อง (keywords) จ านวนไม่เกิน 5 ค า 



 เนื้อหาของบทความ ให้เริ่มต้นจากบทน าโดยมีความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค์ และสมมุติฐานของงานวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย สรุป
ผลการวิจัย และกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เทคนิคและวิธีการทั่วไปให้อธิบายไว้ในส่วนวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
วิจัย ผลการทดลองต่างๆ ให้อธิบายไว้ในส่วนผลการศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดลองกับงานของ
ผู้อื่นให้เขียนไว้ในส่วนอภิปรายผลการวิจัย และการสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ให้เขียนไว้ในส่วนสรุป
ผลการวิจัย 

 3. บทความปริทัศน์ (Review article) หมายถึง งานวิชาการท่ีประเมินสถานะล่าสุดทาง
วิชาการเฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่าง
ทันสมัย โดยให้ข้อวิพากษ์ท่ีชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 

 บทความปริทัศน์เป็นการน าเสนอภาพรวมของเรื่องที่น่าสนใจโดยในหน้าแรกของบทความ
ปริทัศน์จะต้องประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ ที่อยู่ผู้นิพนธ์ และบทสรุป เพ่ือเป็นการสรุปเรื่องโดยย่อให้
เข้าใจว่าเรื่องที่ได้น าเสนอมีความน่าสนใจและความเป็นมาอย่างไรพร้อมระบุค าส าคัญของเรื่อง (keywords) 
จ านวนไม่เกิน 5 ค า 

 เนื้อหาของบทความ ต้องมีบทน า เพ่ือกล่าวถึงความน่าสนใจของเรื่องที่น าเสนอก่อนเข้าสู่เนื้อหา
ในแต่ละประเด็น และต้องมีบทสรุป เพ่ือขมวดปมเรื่องที่น าเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้นิพนธ์เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวส าหรับให้ผู้อ่านได้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจต่อไป 

 ผู้นิพนธ์ควรตรวจสอบเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับบทความที่น าเสนออย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เนื้อหาที่ใหม่ที่สุด บทความปริทัศน์ต้องน าเสนอพัฒนาการของเรื่องที่น่าสนใจ ข้อมูลที่น าเสนอจะต้องไม่
จ าเพาะเจาะจงเฉพาะผู้อ่านที่อยู่ในสาขาของบทความเท่านั้น แต่ต้องน าเสนอข้อมูลที่ผู้อ่านในสาขาอ่ืนๆ หรือ
นิสิตนักศึกษาในระดับสูงสามารถเข้าใจได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรเตรียมต้นฉบับ 
 1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทย องค์ประกอบต่างๆ ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้จัดท า

ตามค าแนะน าการเตรียมต้นฉบับนี้ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้ค าศัพท์และชื่อบัญญัติตามหลักของ
ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จ าเป็น กรณีจ าเป็นให้เขียนค าศัพท์
ภาษาไทยตามด้วยในวงเล็บภาษาอังกฤษ โดยค าแรกให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนอักษรและค าที่เหลือ
ทั้งหมดให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะทุกค าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ การปรากฏอยู่หลายที่ใน
บทความของศัพท์ค าเดียวกันที่เป็นภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษให้ใช้ค าศัพท์ภาษาไทยตามด้วย
ภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้งต่อไปใช้เฉพาะค าศัพท์ภาษาไทยเท่านั้น 

 2. การพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word ระยะบรรทัดเดี่ยว โดยจัด
หน้ากระดาษ ขนาด A 4 (8.5 x 11 นิ้ว) ตั้งค่าหน้ากระดาษส าหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้าน ด้าน
ละ 1 นิ้ว (2.5 เซนติเมตร) จัดสองคอลัมน์ใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า 

 3. รูปแบบตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้แบบ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษรทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ขนาดตัวอักษรอย่างเดียวกัน ดังนี้ ชื่อเรื่องขนาด 18 pt. ชือ่ผู้เขียนบทความและ
หัวข้อหลักใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. หัวข้อรองใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนาเนื้อความทุกส่วนใช้ตัวอักษร
ขนาด 14 pt. ตัวปกต ิเชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อต าแหน่งทางวิชาการของผู้เขียนบทความและที่อยู่ใช้
ตัวอักษรขนาด 12 pt. ตัวปกติ 

 4. จ านวนหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 9 หน้า (รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง) 
 5. ตาราง รูปภาพ ภาพลายเส้น แผนภูม ิและกราฟ (Tables, Pictures, Figures, Diagrams and 

Graphs) ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่องอาจจัดท าเป็นขาวด าหรือสีใดก็ได้ โดยให้ผู้เขียนบทความคัดเลือกเฉพาะที่
จ าเป็นเท่านั้น เรียงล าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง ส่วนชื่อรูปภาพ แผนภูม ิ
และกราฟให้อยู่ด้านล่างพร้อมทั้งค าอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน ส่วนไฟล์รูปภาพให้แยกไฟล์
ต่างหากจากต้นฉบับโดยให้แนบเป็นไฟล์สกุล .jpg หรือ .gif เป็นต้น 

 6. เอกสารอ้างอิง มีรายละเอียดตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 ให้น าปีที่พิมพ์ลงไว้หลังชื่อผู้แต่งและใส่ไว้ในวงเล็บ ดังตัวอย่าง 

 6.1 ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//พิมพ์ครั้งที่.//สถานที่พิมพ์/:/ส านักพิมพ์. 
 6.2 ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์, เดือน).//“ชื่อบทความ,”//ชื่อวารสาร.//ปีที่หรือเล่มที่(ฉบับที่)/;/

เลขหน้า. 
 6.3 ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ระดับวิทยานิพนธ์.//ชื่อเมือง : ชื่อมหาวิทยาลัย. 
 6.4 การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้ 2 ภาษาคู่กัน คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ้ากรณีเป็น

ภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 7. ผลงานวิชาการท่ีส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณากับ

วารสารฉบับอื่น 



 8. การส่งต้นฉบับ ให้ผู้เขียนบทความน าส่งต้นฉบับที่ edunpujournal@gmail.com โดยสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารจตุรวิทย์ เลขที่ 167/1 หมู่ 8 บ้าน เนิน 
สะอาด, ต าบล นาราชควาย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร. 082-2292829 


