
 

 
 
 

หลักเกณฑการเสนอบทความ 
เพือ่ลงตีพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีโครงการจัดทํา “วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด”วารสารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยฯ กําหนดจัดพิมพวารสารปละ 2 ฉบับ จึงขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา นักวิชาการ และ
นักวิจัย ไดเขารวมเสนอบทความ เพื่อลงตีพิมพในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ โดยมรีายละเอียดดังน้ี 
 

1.  ขอมูลเบ้ืองตนของวารสาร 
1.1  วัตถุประสงค เพื่อใหคณาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ได

เผยแพรความรู ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางวิชาการสูสาธารณชนในรูปแบบการนําเสนอทางวารสารวิชาการ 
และเพือ่สรางบรรยากาศทางวิชาการ ใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 
 1.2  ประเภทผลงานท่ีตีพิมพ ประกอบดวย บทความวิชาการ บทความวิจัย 
 1.3  ขอบเขตเน้ือหา ประกอบดวย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตร และมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 1.4  กําหนดพิมพเผยแพร  ปละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายนและกรกฎาคม-ธันวาคม) 
 

2.  นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ 
 2.1  บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองไมเคยตีพิมพเผยแพรทีใ่ดมากอน และตองไมอยูในกระบวนการ
พิจารณาตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพมิพอื่นใด 
 2.2  บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองเปนบทความที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมี
ประโยชนในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ โดยผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒ ิ(Peer 
Review) ที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันๆ จํานวนอยางนอย 2 ทาน ข้ึนไปตอบทความและเปนผูมีผลงานทาง
วิจัยอยางตอเน่ือง  
 2.3  กองบรรณาธิการอาจสงผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิใหผูเขียนแกไขเพิม่เติม หรือพมิพใหม
แลวแตกรณี 
 2.4  กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธในการตรวจแกไขรูปแบบบทความทีส่งมาตีพิมพ 
 2.5  การยอมรับเรือ่งที่ตีพิมพเปนสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไมรบัผิดชอบใน
เน้ือหา หรือความถูกตองของเรื่องที่สงมาตีพมิพทุกเรือ่ง 
 

3. รูปแบบการเขียนบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
3.1  การเตรียมตนฉบับ มีรายละเอียดดังน้ี 
 1)  ขนาดของตนฉบับ พิมพหนาเดียวบนกระดาษขนาดเอ 4 โดยเวนระยะหางระหวาง

ขอบกระดาษดานบน 3.5 เซนติเมตร ดานลาง, ขวามือและซายมือ 2.5 เซนติเมตร 



 3.2  รูปแบบอักษรและการจัดวางตําแหนง ใชรูปแบบอักษร TH SarabunPSK พิมพดวยโปรแกรม
ไมโครซอฟทเวิรด ระยะระหวางบรรทัดเปนแบบบรรทัดเด่ียว (Single Space) โดยใชขนาด ชนิดของตัวอักษร  
รวมทั้งการจัดวางตําแหนง ดังน้ี 

1)  ทายกระดาษ ขนาด12 ชนิดตัวอักษรธรรมดาเอียง ชิดขอบกระดาษซาย ประกอบดวย 
* หลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  
** ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  
*** ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

2)  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษทางขวา 
3)  ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษทางขวา 
4)  ชื่อผูเขียน ขนาด 12 ชนิดตัวหนาเอียง ตําแหนงชิดขอบกระดาษทางขวา 

ชื่อ สกุล* 

5)  เริ่มพิมพเปนแบบ 2 คอลัมน (COLUMN) ต้ังแตสวนน้ีเปนตนไป โดยกําหนดการต้ังคา
หนากระดาษดังน้ี 

ความกวางของแตละคอลัมน    7.6   ซม. 
ระยะหางระหวางคอลัมน    0.8   ซม. 
ตัวอักษรขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ต้ังระยะ Tab ที่ 1.25, 1.75, 2.45, 2.85 ตามลําดับ 

6)  หัวขอ ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบดานซาย 
7)  เน้ือหา ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพเปน 2 คอลมัน เวนระยะ 1 Tab จาก
ขอบกระดาษดานซายและพมิพใหชิดขอบทั้งสองดาน 

3.3  จํานวนหนา  ตนฉบับควรมีความยาวไมเกิน 12 หนา 
 

4.  การเรียงลําดับเน้ือหาตนฉบับ 
เน้ือหา ภาษาไทยที่มีคําศัพทภาษาอังกฤษ ควรแปลเปนภาษาไทยใหมากทีสุ่ด (ในกรณีคําศัพท

ภาษาอังกฤษเปนคําเฉพาะที่แปลไมไดหรอืแปลแลวไมไดความหมายชัดเจนใหทบัศัพทได) และควรใชภาษาที่
ผูอานเขาใจงาย ชัดเจน หากใชคํายอตองเขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน เน้ือหาตองเรียงลําดับดังน้ี 

4.1  ชื่อเรื่อง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไมควรเกิน 100 ตัวอักษร ช่ือเรื่องตองมีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยใหนําช่ือเรื่องภาษาไทยข้ึนกอน 
4.2  ชื่อผูเขียน เปนภาษาไทยและระบุตําแหนงทางวิชาการ (ถาม)ี 
4.3  บทคัดยอ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เขียนสรปุสาระสําคัญของเรื่อง อานแลวเจาใจ
งายความยาวไมควรเกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัด  โดยใหนําบทคัดยอภาษาไทยข้ึนกอน บทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งตองแปลเปนภาษาอังกฤษใหเน้ือหาตรงกัน  
4.4  คําสําคัญ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 3 คํา 
4.5  บทนํา เปนสวนของเน้ือหาที่บอกความเปนมาและเหตุผลนําไปสูการศึกษาวิจัยและควรอางองิ
งานวิจัยอื่นทีเ่กี่ยวของประกอบดวย 
4.6  วัตถุประสงค ใชช้ีแจงถึงจุดมุงหมายของการศึกษา 
4.7  วิธกีารดําเนินการวิจัย ควรอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย โดยกลาวถึงวิธีการสุมกลุมตัวอยาง ที่มา
ของกลุมตัวอยาง แหลงที่มาของขอมลู การเก็บและรวบรวมขอมูลการใชเครื่องมือ สถิติที่ใชในการวิจัย
และการวิเคราะหขอมลู 



4.8  สรุปผลการวิจัย เปนการเสนอสิง่ที่ไดจากการวิจัยเปนลําดับอาจแสดงดวยตารางกราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธิบายทั้งน้ีถาแสดงดวยตาราง ควรเปนตารางแบบไมมเีสนขอบ ตารางดานซายและขวา  
หัวตารางแบบธรรมดาไมมสีี ตารางควรมเีฉพาะทีจ่ําเปน ไมควรมีเกิน 5 ตาราง สําหรบัภาพประกอบ
ควรเปนรปูภาพ ขาว–ดํา ที่ชัดเจนและมีคําบรรยายใตรูป กรณีที่จําเปนอาจใชภาพสีได 
4.9  อภิปรายผล เปนการสรปุผลที่ไดจากการวิจัย ควรมีการอภิปรายผลการวิจัยวาเปนไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไวหรอืไมเพียงไร และควรอางทฤษฏีหรอืเปรยีบเทียบการทดลองของผูอื่นที ่
เกี่ยวของประกอบ เพื่อใหผูอานเห็นดวยตามหลักการหรือคัดคานทฤษฏีที่มีอยูเดิม  
4.10  ขอเสนอแนะ แสดงใหเห็นถึงการนําผลไปใชประโยชน เสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
4.11  รายการอางอิง เปนการอางองิเอกสารในเน้ือหาใหใชระบบ MLA (Modern Language 
Association Style) ใหเริ่มตนดวยเอกสารอางองิภาษาไทยกอนแลวตามดวยเอกสาร  
4.12 ในกรณีท่ีเปนบทความภาษาอังกฤษ ตองมีคําแปล ABSTRACT เปนภาษาไทยดวย 
 

ตัวอยางการเขยีนเอกสารอางอิง 

 หนังสือ 
ช่ือ–นามสกลุผูเขียน.  (ปที่พมิพ).  ชื่อหนังสือ.  เมืองทีพ่ิมพ : สํานักพิมพ. 

 วารสาร 
ช่ือ-นามสกุลผูเขียน. (ป,วัน เดือน).  “ช่ือบทความ,” ชื่อวารสาร.  ปทีพ่ิมพ 
(ฉบับทีพ่ิมพ),เลขหนาทีอ่างองิ. 

 วิทยานิพนธ 
ช่ือ-นามสกุลผูเขียน.  (ปที่พิมพ).  ชื่อวิทยานิพนธ.  ช่ือปริญญา ช่ือยอปรญิญา (สาขาวิชา).
เมืองที่พิมพ : สถาบันศึกษา. 

 รายงานการประชุม 
ช่ือ-นามสกุลผูเขียน. (ปที่พมิพ).  ชื่อเอกสารรวมเรื่องท่ีไดจากรายงานการประชุม.  วัน
เดือนปทีจ่ัด. สถานทีจ่ัด : สํานักพมิพ.  เลขหนา. 

 สื่ออินเตอรเน็ต 
ช่ือ-นามสกุลผูเผยแพร. (ป เดือน วันที่อางอิง). ชื่อเรื่อง. จํานวนหนา. 
แหลงที่มา :  URL:http:// 

การอางองิภาษาอังกฤษใชเชนเดียวกับภาษาไทย 
 

5. การสงบทความ  
 วิธีการสงบทความ ผูเสนอจัดสงบทความตนฉบบั และแบบเสนอบทความ 1 ชุด จัดสงเอกสารถึง  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 113 หมู 12 ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
45120 พรอมสงไฟลตนฉบบัและไฟลแบบเสนอบทความ โดยบันทึกลงแผนซีดี หรือจัดสงทางอเีมลมาที่ 
gradreru@hotmail.co.th  
 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://grad.reru.ac.th/  หรือติดตอสอบถามขอมลูไดที่ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 113 หมู 12 ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 45120 หรือ
อีเมล gradreru@hotmail.co.th เบอรโทรศัพท 0 4355 6231, 0 4355 6001-8 ตอ 1027 



ช่ือเรือ่งภาษาไทย(TH SarabunPSK 18 หนา) 
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ(TH SarabunPSK 16 หนา) 

 
ชื่อ สกุล * 

ชื่อ สกุล อาจารยที่ปรึกษา ** 
ชื่อ สกุล อาจารยที่ปรึกษา *** 

 

บทคัดยอ (TH SarabunPSK 14 หนา) 
 เริ่มเน้ือหาบทคัดยอ................................... 
 
ABSTRACT  
 เริ่มเน้ือหาบทคัดยอ................................... 
  
คําสําคัญ  : ....ภาษาไทย 3 คํา 
Keyword(s) : …..ภาษาอังกฤษ 3 คํา 
 
บทนํา 
 เริ่มเน้ือหาบทคัดยอ................................... 
 
วัตถุประสงค 
 1. เน้ือหา........... 
 2.  เน้ือหา............ 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 เริ่มเน้ือหาบทคัดยอ................................... 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 เน้ือหา............ 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหา............  
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เน้ือหา............  
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 เน้ือหา............ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 เริ่มเน้ือหาบทคัดยอ................................... 
 1. เน้ือหา........... 
  1.1  เน้ือหา............ 
 
อภิปรายผล 
 เริ่มเน้ือหา................................... 
 1. เน้ือหา........... 
 
ขอเสนอแนะ 
 เริ่มเน้ือหา................................... 
 1. เน้ือหา........... 
  1.1  เน้ือหา............ 

 
รายการอางอิง 
หนังสือ     ชื่อ–นามสกุลผูเขียน.  (ปที่พิมพ).  ช่ือหนังสือ.  เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
วารสาร    ชื่อ-นามสกุลผูเขียน. (ป,วัน เดือน).  “ชื่อบทความ,” ช่ือวารสาร.  ปที่พิมพ(ฉบับที่พิมพ),เลขหนาที่อางอิง. 
วิทยานิพนธ    ชื่อ-นามสกุลผูเขยีน.  (ปที่พิมพ).  ช่ือวิทยานิพนธ.  ชื่อปริญญา ชื่อยอปริญญา (สาขาวิชา).เมืองที่พิมพ : 

สถาบันศึกษา. 
รายงานการประชุม  ชื่อ-นามสกุลผูเขียน. (ปที่พิมพ).  ช่ือเอกสารรวมเร่ืองที่ไดจากรายงานการประชุม.  วันเดือนปที่จัด. 

สถานที่จัด : สํานักพิมพ.  เลขหนา. 
ส่ืออินเตอรเนต็    ชื่อ-นามสกุลผูเผยแพร. (ป เดือน วันที่อางอิง). ช่ือเร่ือง. จํานวนหนา.แหลงที่มา : URL:http:// 
 
 
 
* หลักสูตร.........    สาขาวิชา......  มหาวิทยาลยั..... 
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