ขอมูลการเตรียมตนฉบับบทความสําหรับผูเขียนบทความเพื่อตีพิมพใน
รายงานการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจําป พ.ศ.2560
ผูเขียนจะตองสงตนฉบับเปนไฟลขอมูล .docx (Microsoft Word) โดย
- พิมพลงในกระดาษ A4
- อักษร Cordia New /ขนาดอักษร 16 point (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)
- ตั้งคาหนากระดาษโดยการเวนที่วางของกระดาษ ใหเวนที่วางขอบกระดาษไวทั้งสี่ดาน ดังนี้
ขอบดานบน เวนไว 3.75 เซนติเมตร หรือ 1.5 นิ้ว
ขอบดานซาย เวนไว 3.75 เซนติเมตร หรือ 1.5 นิ้ว
ขอบดานขวา เวนไว 2.50 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว
ขอบดานลาง เวนไว 2.50 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว
- ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ รูปภาพ (หากมีในบทความ) กรุณาอางถึงแหลงที่มาของขอมูล
- การเขียนบรรณานุกรม/เอกสารอางอิง ควรเขียนเฉพาะเอกสารที่นํามาใชอางถึงในบทความเทานั้น
(กรณีเขียนจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ บทความวิจัย หามนําขอมูลบรรณานุกรม/เอกสารอางอิงจากตัวเลมมาใส
ทั้งหมด)
- ความยาวของบทความไมเกิน 15 (หนา A4)
บทความวิจัย ควรประกอบดวยหัวขอดังนี้ (ไมตองใสตัวเลขหนาหัวขอในบทความ)
1. ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ชัดเจนและสอดคลองกับเนื้อเรื่อง)
2. ชื่อและนามสกุลผูเขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ระบุเชิงอรรถประกอบดวย ตําแหนงทางวิชาการ สังกัด
ไมตองใสตําแหนง ยศ คํานําหนาชื่อใดๆ)
3. บทคัดยอ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (เขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่อง ทั้ง 2 ภาษา ควรมีความยาวไมเกิน 1
หนา A4)
4. คําสําคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ( เขียน3-5 คํา ใช เครื่องหมาย semicolon (;) คั่น ระหวางคํา)
5. บทนํา (เขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา)
6. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
7. วัตถุประสงคการวิจัย
8. สมมติฐานการวิจัย
9. วิธีดําเนินการวิจัย
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10. ผลการวิจัย (เขียนผลที่ไดจากการวิจัย อาจแสดงภาพหรือตารางที่สําคัญประกอบการอธิบายผลวิจัย )
11. สรุปและขอเสนอแนะ
12. บรรณานุกรม/เอกสารอางอิง (APA 6th)

การเขียนบรรณานุกรม
การเขี ยนบรรณานุกรม ให เขี ยนโดยเรี ยงลํา ดับ ตามหลั กการเดียวกั บการเรียงคํ าตามลําดั บอั กษรใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ภาษาไทย) หรือ Dictionary (ภาษาอังกฤษ) โดยคําที่มีตัวสะกดจัดเรียงไว
กอนคําที่มีรูปสระตามลําดับตั้งแต ก-ฉ และ A-Z สวนคําที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะตัวเดียวกันเรียงลําดับตามรูปสระ
ที่เรียงในภาษาไทย โดยเรียงภาษาไทยกอนตามดวยภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบที่นิยมใชกันทั่วไปทางสังคมศาสตร
คือ APA 6th (American Psychological Association) ดังตัวอยางตอไปนี้
หนังสือ
ชื่อผูแตง. (ป). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ.
Ex.
วิจารณ พานิช. (2556). สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21. นนทบุรี : บริษัท เอส.อาร.พริ้นติ้งแมสโปรดักส จํากัด.
บทความในหนังสือ วารสาร และนิตยสาร
ชื่อผูแตง. (ป). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่(ฉบับที่), หนา.
Ex.
อมรรัตน กุลสุจริต. (2559). ระบบการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของรัฐมนตรี. รมพฤกษ, 34(1), 209-234.
วิทยานิพนธ
ชื่อผูแตง. (ป). ชื่อวิทยานิพนธ. คณะ/ชื่อสถาบัน-มหาวิทยาลัย, สถานที่พิมพ.
Ex.
วริศรา ศิริมังคละ. (2552). บทบาทของผูบริหารกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ. คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก,
กรุงเทพฯ.
การนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการ
ชื่อผูเขียน. (ป). ชื่อบทความ. ชื่อรายงานการประชุม, หนา.
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Ex.
สุจิตรา เนตรสกุล. (2559). การละเมิดสิทธิสวนบุคคล : ศึกษากรณีการสงตอขอมูลบนเฟสบุค. การนําเสนอผลงานวิชาการ
บัณฑิต
ศึกษาระดับชาติ ประจําป พ.ศ.2559 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ, 588-600.
เว็บไซด
ชื่อผูเขียน. เรื่องที่สืบคน. (วัน เดือน ปที่สืบคน) สืบคนจาก ชื่อเว็บไซต (URL).
Ex.
ธเนศ อาภรณสุวรรณ. ทรัมปกําลังเผชิญหนากับ “ตุลาการภิวัฒน” ฉบับอเมริกัน?. (14 กุมภาพันธ 2560) สืบคนจาก
http://www.bbc.com/thai/thailand-38915635.

สัมภาษณ
ชื่อผูถูกสัมภาษณ. ตําแหนง. สัมภาษณ, วัน เดือน ป.
Ex.
ประภาส แสงประดับ, ประธานชุมชนวัดบางบัว. สัมภาษณ, 9 ธันวาคม 2558.
หนังสือออนไลน (e Book)
ชื่อผูแตง. (ป). ชื่อเรื่อง. สืบคนเมื่อ (วัน เดือน ป ที่สืบคน). สืบคนจาก ชื่อเว็บไซต (URL).
Ex.
สมนึก อุนแกว. (2556). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. (23 กุมภาพันธ 2560). สืบคนจาก
http://www.ebooks.in.th/mybookshelf.html
บทความในวารสารออนไลน (e Journal)
ชื่อผูแตง. (ป). ชื่อบทความ. (วัน เดือน ป ที่สืบคน). สืบคนจาก ชื่อเว็บไซต (URL).
Ex.
สุจิตรา สามัคคีธรรม. (2559). เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยเครือขายปาชุมชนในเขตรอยตอ 5 จังหวัดภาคตะวันออก.
(22 กุมภาพันธ 2560). สืบคนจาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/article/view/72599/58412.
การลงรายการผูแ ตงในบรรณานุกรม/เอกสารอางอิง
1. ชื่อผูแตงชาวไทย ลงรายการทั้งชื่อและนามสกุล โดยไมมีคํานําหนา และลงรายการชื่อทุกคนหากมีผูแตงตั้งแต 2 คนขึ้นไป
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2. ผูแตงมีคํานําหนา ฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ ลงรายการทายชื่อ โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางชื่อและฐานันดร
ศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์
Ex.
ถนัดศรี สวัสดิวัตน, ม.ร.ว.
สุพัตรา มาศดิตถ, คุณหญิง.
3. ผูแตงที่เปนพระสงฆที่มีสมณศักดิ์ใหลงรายการตามเดิม และ ใสชื่อเดิมไวในวงเล็บ
Ex.
สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี).
4. ผูแตง 2 คน ลงรายการโดยใช คําวา “และ” หรือ “&” เชื่อมทั้ง 2 ผูแตงที่ 1 และ ผูแตงที่ 2
5. ผูแตงตั้งแต 3 คนขึ้นไป ใชคําเชื่อม “และ” หรือ “&” เชื่อมคนรองสุดทาย และ คนสุดทาย
6. ผูแตงชาวตางชาติ ลงรายการดวยชื่อสกุล โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยอักษรยอของชื่อตน และอักษรยอชื่อกลาง
(หากมี)
การลงรายการชื่อชาวตางชาติสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความนิยมของแตละชาติไดตามความเหมาะสม
7. ผูแตงที่เปนหนวยงานราชการ องคกร สถาบันตางๆ ลงรายการโดยเรียงลําดับจากหนวยงานใหญไปหนวยงานยอย โดยเวน
วรรคระหวางชื่อทั้ง 2 (โดยใชชื่อเต็มไมใชอักษรยอ)
8. หนังสือที่ไมปรากฏชื่อผูแตงใหลงรายการโดยใชชื่อหนังสือ และเรียงลําดับตามรายการชื่อผูแตง
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