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If there are pictures and graphs should be save and send in form of JPEGs or Tiffs files.
4. การจัดส่งบทความ
ผู้สนใจส่งบทความ สามารถสมัครและส่งบทความผ่านระบบวารสารวิทยาจารย์ออนไลน์ ได้ที่
https://www.tcithaijo.org/index.php/withayajarnjournal/index
5. ติดต่อสอบถาม
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์
โทร. 0 2282 1308
e-mail: withayajarn@gmail.com
Contact us
Editorial Department
Tel: 0 2282 1308
e-mail: withayajarn@gmail.com

ชื่อเรื่องภำษำไทย
Title (ชื่อเรื่องภำษำอังกฤษ)
ชื่อนามสกุลผู้วิจัย1
ชื่อ นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 1 (หรือผู้วิจัยร่วม)2 (ถ้ามี)
Email
ชื่อ นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 2 (หรือผู้วิจัยร่วม)3 (ถ้ามี)
Email
ชื่อ นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 3 (หรือผู้วิจัยร่วม)4 (ถ้ามี)
Email
1นักศึกษาระดับปริญญา...สาขาวิชา มหาวิทยาลัย (หรือผู้วิจัย พร้อมสังกัด)
Email
2สังกัด (ถ้ามี)
3สังกัด (ถ้ามี)
4สังกัด (ถ้ามี)
บทคัดย่อ
บทคัดย่อภาษาไทยเป็นส่วนที่เสนอวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย
โดยสรุปเพื่อให้ภาพรวมทั้งฉบับ ประกอบด้วยข้อความที่เป็นคาสาคัญทั้งหมด มีความกะทัดรัด และสั้น
คำสำคัญ
คาสาคัญ 1, คาสาคัญ 2, คาสาคัญ 3
Abstract
บทคัดย่อภาษาไทยเป็นส่วนที่เสนอวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย
โดยสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งฉบับ ประกอบด้วยข้อความที่เป็นคาสาคัญ ทั้งหมด มีความกะทัดรัด
และสั้น
Keywords
Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3
บทนำ
ให้เขียนเป็นความเรียงที่ดี กล่าวถึงภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ค้นคว้าวิจัย หรือที่มาของเรื่อง
ที่นามาวิจัย ชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหา ความจาเป็น และความสาคัญ โดยนาทฤษฎีหลักวิชาการ และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงสนับสนุนอธิบายถึงวัตถุประสงค์ (Objectives) ของการทาวิจัยให้ชัดเจนมี
ขอบเขตการทาที่แน่นอนรวมถึงทฤษฎีแนวคิดที่จะนามาใช้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากงานวิจัย

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. วัตถุประสงค์ข้อ 1
2. วัตถุประสงค์ข้อ 2
ขอบเขตกำรวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
2. ขอบเขตตัวแปร
3. ขอบเขตเวลา
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
2. ขั้นตอนการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลกำรวิจัย
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Results) เสนอเนื้อหาที่เป็นการบรรยายแนวทาง
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และตามด้ ว ยผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และการแปลความหมาย ส าหรั บ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในรูปตารางหรือรูป ต้องมีการบรรยายสาระประกอบด้วย มิใช่เสนอแต่ตาราง
หรือรูปโดยไม่มีการบรรยาย
อภิปรำยผลกำรวิจัย
เลือกส่วนที่เป็นประเด็นสาคัญของผลการวิจัยมาแสดงความคิดในเชิงวิชาการที่มีเหตุมีผล นา
ข้อมูลมาสนับสนุนผลการวิจัยที่นามาอภิปราย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้งาน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
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ตัวอย่าง
Gary, R. S. (2544). การฝึกปฏิบัติในงานจริง (แปลจาก Hands-On Training โดยยุดา รักไท).
กรุงเทพ ฯ: เอ็กซเปอร์เน็ต.
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (Emory, F.W., Trans.)
New York: Dover.
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นิติบุคคล./ (ปีที่พิมพ์)./ ชื่อหนังสือ/ (ครั้งที่พิมพ์) (ถ้ามี)./ สถานที่พิมพ์:/ สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). 107 ปี กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพ ฯ: ผู้แต่ง.
4. กำรอ้ำงอิงหนังสือที่ไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง
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ชื่อหนังสือ./ (ปีที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/ สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
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หน่วยงาน.
ตัวอย่าง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
8. กำรอ้ำงอิงบทควำมในวำรสำรหรือนิตยสำร
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./ (ปีที่พิมพ์)./ ชื่อบทความ./ ชื่อวารสาร หรือชื่อนิตยสาร./ ปีที่ หรือเล่มที่ หรือ
Volume (ฉบับ ที่ หรือ Number),/ เลขหน้า.
ตัวอย่าง
วิ นิ จ เทื อ กทอง. (2541). การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยแบบลอจิ ส ติ ก . ครุ ศ าสตร์ ป ริ ทั ศ น์ . 1(1), 21-28.
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9. กำรอ้ำงอิงบทควำมในหนังสือพิมพ์
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ./ (ปีที่พิมพ์,/เดือน/วันที่)./ ชื่อบทความ./ ชื่อหนังสือพิมพ์./ หน้า.
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10. กำรอ้ำงอิงข่ำวจำกหนังสือพิมพ์
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หัวข้อข่าว./ (ปีที่พิมพ์,/เดือน/วันที่)./ชื่ อหนังสือพิมพ์./ หน้า.
ตัวอย่าง
เพิ่มสัตว์ป่าคุ้มครอง 356 ชนิด. (2546, พฤศจิกายน 6). ไทยรัฐ. หน้า 7.
11. กำรอ้ำงอิงบทควำมในจดหมำยข่ำว
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สมศักดิ์ สว่างศรี. (2547, พฤศจิกายน 30). กระบวนการทางวิทยานิพนธ์. จดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม.
4(21),
12. กำรอ้ำงอิงวิทยำนิพนธ์
รูปแบบ
ชื่อผู้จัดทา./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./ระดับวิทยานิพนธ์/ชื่อสาขาวิชา/คณะ/ชื่อมหาวิทยาลัย
ตัวอย่าง
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