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กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัย
นครราชสีมา   มี ความยินดี ของเรี ยนเชิญ  
คณาจารย  นักวิชาการ  นักศึกษา สมาชิกวารสาร  
และผูสนใจ  สงบทความวิชาการ และรายงานวิจัย
ที่นาสนใจโดยขอใหมีบทคัดยอดวย  บทความ
และรายงานการวิจัยจะได รับการพิจารณา         
จากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 2 ทาน และ
บรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตีพิมพ  
และถาไมไดรับการตีพิมพจะไมสงคืนตนฉบับ  
บทความที่ไดรับการพิจารณาถือเปนสิทธิ์ของ
ผูเขียนและวารสาร  และผูเขียนตองสงบทความที่
แกไขครั้งสุดทายเปนแผนดิสก หรือ แนบไฟล 
ทาง E – mail : research@nmc.ac.th ซ่ึงการ
เขียนอางอิง  ใชรูปแบบ  APA Style  ดังนี้ 
1. การอางอิงในเนื้อหา 

..... (พระธรรมปฏก, 2540) 

..... (Green+Me Creaner, 1996) 

..... (สนิท  ตั้งทวี, 2529 อางใน กุหลาบ 
มัลลิกะมาส, 2529) 

2. การอางอิงทายเรื่อง 
หนังสือ   
ช่ือผูแตง : // (ปที่พิมพ).//ช่ือเร่ือง. //คร้ังที่

พิมพ  (คร้ังที่  2 เปนตนไป) สถานที่พิมพ  :  
สํานักพิมพ 
 ตัวอยาง 
 อมภา  คัมภิรานนท. (2540). พันธุศาสตร
ของเซลล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาเกษตรศาสตร. 
 Whitfield , P. (1998). Elocution  :  The  
greatest  Story ever  told. London : Marshall 
Publishing.   

บทความจากวารสาร 
 ช่ือผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ช่ือ
บทความ. ช่ือวารสาร, ปที่ (ฉบับที่). 
 ตัวอยาง 
 จรีรัตน  นามประดิษฐ, มานิตย  โฆษิต
ตระกูล ม สุมน  มาสุธน  และ  กวิศร วานิชกุล. 
(2545)  การเจริญเติบโตของผลกระทอนพันธุ
ปุยฝายท่ีได รับการหอ : ลักษณะภายนอก.
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 30 (3). 
 บทความในการประชุม 
 สุธน   ตั้งทวีวัฒนา   และ  บุญลอม      
ธีวะอิสระกุล. (2533) การใชเมล็ดทานตะวัน
เปนแหลงโปรตีนและแหลงพลังงานใน
อาหารสัตวปก .  รายงานการประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษมศาสตร คร้ังท่ี  
28 (สาขาสัตวศาสตรและประมง). กรุงเทพฯ :  
มหาวิทยาลัยเกษมศาสตร. หนา 47 -59. 

Henderson , S. (1978). An evaluation  of  
the  filter  feeding  fisher , silver  and  bighead  
carp, for  Water  quality improvement. In R.O.  
Smiterman, W.L. Shelton & J.H. Grover, (Eds.)  
Symposium  on  the  Culture  of  Exotic  
Fisher. Alabama : American  Fisheries  Society , 
Auburn  University. pp.  121 – 136. 

วิทยานิพนธ 
 Bhrombutr N. Mental Health of 
caregiuers of person with  schizophrenia. 
Master thesies. Chiang Mai : Chiang  Mai 
University 
 

คําแนะนําในการเขียนและสงตนฉบับ 
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สําหรับสมาชิก  (กรุณาเขียนใหชัดเจน) 
 

 สมาชิกใหม    สมาชิกเกา  (ตออายุ) 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล สมาชิก ..................................................................................................................... 
ท่ีอยู (ท่ีตองการใหสงหนังสือ) .................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
มีความประสงคจะสมัครเปนสมาชิกวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา 
ประเภท   1 ป  2 ฉบับ    เปนเงิน  200 บาท   2 ป  4 ฉบับ    เปนเงิน 350 บาท 
    ชําระครัง้เดียว    เปนเงิน 5,000 บาท 
เริ่มฉบับ   มกราคม–มิถนุายน พ.ศ. ............   กรกฎาคม–ธันวาคม พ.ศ. ........... 
 
และไดสงเงินคาสมาชิกเปน   เงินสด    เช็ค 
      ธนาณัติ    ต๋ัวแลกเงินไปรษณีย 
จํานวนเงิน ......................... บาท  (.............................................................................) ตัวอักษร 

 
ลงนาม...................................................ผูสมัคร 

                                                                                    (....................................................)      
      วันที่.......... เดือน......................... พ.ศ. ............ 

 
หมายเหตุ   ส่ังจาย  เช็ค / ธนาณัติ / ตั๋วแลกเงินไปรษณีย ในนาม วทิยาลัยนครราชสีมา 

 โดยจาหนาซองถึง  กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สํานักวจิัยและพฒันา 
 วิทยาลัยนครราชสีมา  290  หมู 2  ถ.มิตรภาพ  ต.บานใหม  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 
 
 

สําหรับเจาหนาที่ 
 ใบเสร็จเลขที่ ............................. เลมที่ ................... ลงวันที่ ......................................... 

วารสารเลมแรกที่จายไป ................................................................................................ 

ใบสมัครเปนสมาชิกวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา 


