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 ผลงานทางวิชาการที่สงมาตองไมเคยเผยแพรที่ใดมากอน โดยใหพิมพผลงานทางวิชาการดวย
กระดาษ A4 พิมพหนาเดียว จํานวนไมเกิน 14 หนา โดยใหจัดพิมพดวย Microsoft Word for Windows 
โดยใชชนิดและขนาดของตัวอักษรตามที่กําหนดดังนี้ 
 1. บทความภาษาไทย/อังกฤษ  ใชตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ชื่อเร่ืองมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษขนาด 16 ตัวหนา ชื่อภาษาอังกฤษ เฉพาะคําข้ึนตนใหพิมพเปนตัวพิมพใหญ 
 2. ชื่อผูเขียนและผูเขียนบทความรวม และหนวยงานตนสังกัด  ใชตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ                  
ใหพิมพบรรทัดถัดจากชื่อเร่ืองและแบงจํานวนคอลัมน  เทากับจํานวนผูเขียนใหจัดก่ึงกลาง 
 3. สวนของบทคัดยอและสวนของเน้ือหา  สวนบทคัดยอและ Abstract  ใชตัวอักษรขนาด 16  
ตัวหนา จัดก่ึงกลางหนากระดาษ  คําวา  Abstract  เฉพาะตัวอักษรนํา A ใหใชตัวพิมพใหญ และเนื้อความ             
ใชตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ จัดพิมพเปน 1 คอลัมน  สวนของเนื้อหาใหจัดพิมพเปน 2 คอลัมน หัวขอใหญ
ใชตัวอักษร 16 ตัวหนา  หัวขอยอยใชตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา จัดชิดซาย คอลัมนเนื้อความใชตัวอักษร
ขนาด 14  ตัวปกติ  โดยใหบรรทัดแรกของทุกยอหนาเยื้อง 0.5 ซม. ของบรรทัดถัดไป 
 4. คําสําคัญ  (Keywords) ใหพิมพตอจากสวนของบทคัดยอกอนข้ึนสวนของเนื้อหา ควรเลือก                 
คําสําคัญที่เก่ียวของกับบทความ ประมาณ 4 – 5 คํา บทความภาษาไทยใชตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ 
 5. รูปภาพและตาราง  กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางใหจัดชิดซายของคอลัมน เนื้อหาและ                  
คําบรรยายภาพใชตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ 
 6. การเขียนเอกสารอางอิง  เอกสารอางอิงทุกฉบับจะตองมีการอางอิงหรือกลาวถึงในบทความ
หัวขอเอกสารอางอิงไมตองใสหมายเลขกํากับหนาหัวขอ  รายละเอียดของเอกสารอางอิงประกอบดวยชื่อ
ผูเขียน ชื่อบทความ ชื่อเอกสารที่ตีพิมพ ผูพิมพ สถานที่พิมพ ปที่พิมพ ฉบับที่พิมพ และเลขหนาของ
บทความ หรือเปนไปตามรูปแบบของชนิดการอางอิง เชน อางจากหนังสือ หรืออางจากวารสาร โดยใช
ตัวอักษรตัวแรกเยื้องตรงกันทุกบรรทัด 
 7. การเวนระยะขอบกระดาษ 
  -   ขอบบนและลาง 1 นิ้ว (2.54 ซม.) 
  -   ขอบซายและขวา 0.8 นิ้ว (2.03 ซม.) 
  -   ระยะหางระหวาง 2 คอลัมน เปน 0.3 นิ้ว (0.76 ซม.) 
 

 การสงตนฉบับ  สงตนฉบับ 1 ชุดและสําเนาพรอมแผนบันทึกขอมูล (CD) ที่กองบรรณาธิการ
วารสารราชนครินทร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พรอมทั้งสถานที่ติดตอและหมายเลขโทรศัพท
ของผูเขียนทุกคน 
 การติดตอ กองบรรณาธิการวารสารราชนครินทร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เลขที่ 422 ถ.มรุพงษ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
หมายเลขโทรศัพท  0-3850-0000  ตอ 6415  โทรสาร  0-3881-0337 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอางอิงเอกสาร 
 
 

1.   ในเนื้อเรื่อง  เอกสารภาษาไทยใชชื่อตน  เอกสารภาษาอังกฤษใชชื่อสกุล 
 ตัวอยาง 
  1.  วีรพงษ และวิฑูรย. (2536). รายงานวา..... 
       ถาเกิน 2 คน ใชเฉพาะชื่อแรกแลวตอดวย และคณะ ถาเปนภาษาอังกฤษ et al.  
  2.   ผลพลอยไดจากงานหลอมอะลูมิเนียมเปนวัสดุท่ีเหลือใชจากกระบวนการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม และมีแรธาตุอาหารท่ีสามารถนํามาใชประโยชนกับภาคการเกษตร (ไพรัตน, 2548) 
  3. การรูสารสนเทศเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูตลอดชีวิต (Breivik, 1987) 
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   กรณีผูแตงเปนคนไทย แตง เขียนหนังสือภาษาอังกฤษ ใหลงชื่อผูแตงเหมือนคนไทย              
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    สืบคนเม่ือ... จาก www… 
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