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หลักเกณฑการเสนอบทความ
เพื่อลงตีพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนคูมือในการเขียนบทความสําหรับผูที่มีความประสงคในการสงบทความเขารวมตีพิมพ
ลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยจะกําหนดทั้งรูปแบบและแนวทางในการพิมพบทความ ซึ่งจะใชในการจัดทํา
วารสารฯ ในแบบรูปเลม ดังนั้น เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพและเพื่อใหการจัดทําเอกสารเปนไปอยางรวดเร็ว ผูสงบทความ
ควรพิมพบทความตามรูปแบบและแนวทางที่กําหนดอยางเครงครัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
1.1 วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป บทวิจารณหนังสือ
ทีม่ ีคุณคาตอการพัฒนาสังคม เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา โดยมีขอบเขตเนื้อหาในสาขาภาษาศาสตร ศึกษาศาสตร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด
นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร สังคมศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม สงเสริมการเกษตร
สิ่งแวดลอม ศิลปกรรม สารสนเทศศาสตร และสาขาที่เกี่ยวของ ครอบคลุมสหวิทยาการ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.2 ประเภทผลงานที่ตีพิมพ ประกอบดวย บทความวิชาการ/บทความปริทัศน บทความวิจัย
1.3 ขอบเขตเนื้อหา ประกอบดวย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร
และมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.4 กําหนดพิมพเผยแพร ปละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม และ กันยายน-ธันวาคม)
2. นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ
2.1 บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองไมเคยตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และตองไมอยูในกระบวนการพิจารณาตีพิมพ
ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพอื่นใด
2.2 บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองเปนบทความที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมีประโยชนในเชิงทฤษฎี
หรือเชิงปฏิบัติ โดยผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
จํานวนอยางนอย 2 ทาน ขึ้นไปตอบทความและเปนผูมีผลงานทางวิจัยอยางตอเนื่อง
2.3 กองบรรณาธิการอาจสงผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิใหผูเขียนแกไข เพิ่มเติม หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแต
กรณี
2.4 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธในการตรวจแกไขรูปแบบบทความที่สงมาตีพิมพ
2.5 การยอมรับเรื่องที่ตีพิมพเปนสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไมรับผิดชอบในเนื้อหา หรือ
ความถูกตองของเรื่องที่สงมาตีพิมพทุกเรื่อง
3. รูปแบบการเขียนบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
3.1 การเตรียมตนฉบับ จัดพิมพแบบ 1 คอลัมน มีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 ขนาดของตนฉบับ พิมพหนาเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 4 (8¼  11¾ นิ้ว = 21  29.7 ซม.) เวน
ระยะหางระหวางขอบกระดาษดานบน 3.18 เซนติเมตร ดานลาง ขวามือ และซายมือ 2.5 เซนติเมตร
3.1.2 เคาโครงหนากระดาษ ระยะขอบบน ขนาด 3.18 ซม. ระยะขอบซาย ขวา ลาง ขนาด 2.5 ซม.
3.1.3 ตําแหนงของแท็บหยุด ตั้งคาเริ่มตนที่ 1.5 เซนติเมตร และตั้งเพิ่มขึ้นจุดละ 0.5 เซนติเมตร
3.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางตําแหนง ใชรปู แบบอักษร TH Sarabun PSK พิมพดว ยโปรแกรมไมโครซอฟท
เวิรด ระยะระหวางบรรทัดเปนแบบบรรทัดเดี่ยว (Single Space) โดยใชขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางตําแหนง
ดังนี้
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3.2.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 18 Point ชนิดตัวอักษรตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย
3.2.2 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 Point ชนิดตัวอักษรตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย
3.2.3 ชื่อผูเขียน (ใหมีท้งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ขนาด 12 Point ชนิดตัวอักษรหนา แบบเอียง ตําแหนงชิด
ขอบกระดาษซายใตชื่อเรื่อง
3.2.4 หัวขอใหญในบทความ ขนาด 14 ชนิดตัวอักษรหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย กอนขึ้นหัวขอตอไป
เวน 1 บรรทัด จัดพิมพเปน 1 คอลัมน และจัดยอหนาเปนแบบกระจายแบบไทย
3.2.5 หัวขอยอย เวนระยะหางตามลําดับของแทบหยุด ขนาด 16 Point ชนิดตัวอักษรตัวปกติ
3.2.6 การอางอิงในเนื้อหา ใหจัดพิมพดังนี้
1) การเขียนอางอิงโดยระบุ ชื่อผูแตงและปที่พิมพของเอกสาร ไวหนาขอความเพื่อบอกแหลงที่มา
1.1) ภาษาไทย
ชื่อ สกุล (พ.ศ. : หนา)
1.2) ภาษาอังกฤษ
นามสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อตน. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง. (ค.ศ. : หนา)
2) การเขียนอางอิงโดยระบุ ชื่อผูแตงและปที่พิมพของเอกสาร ไวหลังขอความเพื่อบอกแหลงที่มา
2.1) ภาษาไทย
(ชื่อ สกุล, พ.ศ. : หนา)
2.2) ภาษาอังกฤษ
(นามสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อตน. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง, ค.ศ. : หนา)
3.2.7 ทายกระดาษ แทรกอางอิงทายเรื่อง ประกอบดวย
ขอมูล สังกัดผูนิพนธ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ครบถวนทุกคน
1) นักศึกษาหลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการศึกษา เบอรโทรศัพท หรืออีเมล ขนาด 12 Point
ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบเอียง ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย (กรณี : นิสิต หรือนักศึกษา)
2) ตําแหนงทางวิชาการ อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ขนาด 12 Point
ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบเอียง ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย (ขอมูลที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
3.3 จํานวนหนา ตนฉบับควรมีความยาวไมเกิน 10 หนา
4. การเรียงลําดับเนื้อหาตนฉบับ
เนื้อหา ภาษาไทยที่มีคาํ ศัพทภาษาอังกฤษ ควรแปลเปนภาษาไทยใหมากที่สุด (ในกรณีคําศัพทภาษาอังกฤษเปนคํา
เฉพาะที่แปลไมไดหรือแปลแลวไมไดความหมายชัดเจนใหทับศัพทได) และควรใชภาษาที่ผูอานเขาใจงาย ชัดเจน หากใชคํา
ยอตองเขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน เนื้อหาตองเรียงลําดับดังนี้
4.1 ชื่อเรื่อง ควรสั้นและกะทัดรัด ความยาวไมควรเกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องตองมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยใหนําชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นกอน
4.2 ชื่อผูเขียนและที่อยู ใหมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุตําแหนงทางวิชาการ หนวยงานหรือสถาบัน
ที่อยู หรือ E-mail ของผูเขียน เพื่อใชติดตอเกี่ยวกับตนฉบับและบทความที่ตีพิมพแลว
4.3 บทคัดยอ ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) เขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่อง อานแลวเขาใจงาย
ความยาวไมควรเกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัด โดยใหนําบทคัดยอภาษาไทยขึ้นกอน บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract) โดย
เรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหา เชน วัตถุประสงค กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษา
4.4 คําสําคัญ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 3 คํา โดยใหคําสําคัญภาษาอังกฤษตรงกับคําสําคัญ
ภาษาไทย แตละคําคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (comma)
4.5 บทนํา เปนสวนของเนื้อหาที่บอกความเปนมาและเหตุผลนําไปสูการศึกษาวิจัย ใหขอมูลทางวิชาการพรอมทั้ง
จุดมุงหมายที่เกี่ยวของอยางคราวๆ มีวัตถุประสงคของการศึกษาและการวิจัยนั้นดวย และควรอางอิงงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย
4.6 วัตถุประสงค ใชชี้แจงถึงจุดมุงหมายของการศึกษา
4.7 วิธีดําเนินการวิจัย ควรอธิบายวิธีดาํ เนินการวิจัย โดยมีหัวขอดังนี้
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1) ประชากรและกลุมตัวอยาง กลาวถึงกลุมประชากร วิธีการสุมกลุมตัวอยาง ที่มาของกลุมตัวอยาง แหลงที่มา
ของขอมูล
2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3) การเก็บรวบรวมขอมูล
4) การวิเคราะหขอมูล
4.8 สรุปผล สรุปผลที่ไดจากการวิจัยเปนลําดับอาจแสดงดวยตาราง แผนภาพประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถาแสดง
ดวยตาราง ควรเปนตารางแบบไมมีเสนขอบตารางดานซายและขวา หัวตารางเปนแบบธรรมดาไมมีการระบายสี และขีดเสนคู
กรณีตารางยังไมสิ้นสุดใหขีดดวยเสนเดี่ยว และเมื่อสิ้นสุดตารางใหขีดดวยเสนคู ตารางควรมีเฉพาะที่จําเปน ไมควรมีเกิน 5
ตาราง สําหรับรูปภาพประกอบควรเปนรูปภาพ ขาวดํา ที่ชัดเจนและมีคําบรรยายใตรปู กรณีที่จําเปนอาจใชภาพสีได
4.9 อภิปรายผล การอภิปรายผลการวิจัยวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมเพียงไร และควรอางทฤษฎีหรือ
เปรียบเทียบการทดลองของผูอื่นที่เกี่ยวของประกอบ เพื่อใหผอู านเห็นดวยตามหลักการหรือคัดคานทฤษฏีที่มีอยูเดิม
4.10 กิตติกรรมประกาศ ระบุสั้นๆ วาไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย และความชวยเหลือจากองคกรใดหรือใครบาง
4.11 ขอเสนอแนะ
4.11.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใช
4.11.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
4.12 เอกสารอางอิง เปนการอางอิงเอกสารในเนื้อหาใหใชระบบ APA ใหเริ่มตนดวยเอกสารอางอิงภาษาไทยกอน
แลวตามดวยเอกสารภาษาตางประเทศหากผูเขียนมีมากกวา 3 คน ใหใสชื่อคนแรกแลวตามดวย และคณะหรือ and others

/5. บทความวิชาการ…
5. บทความวิชาการ
5.1 ชื่อเรื่อง
5.2 ผูแตง
5.3 บทคัดยอ
5.4 คําสําคัญ
5.5 บทนํา
5.6 เนื้อหา
5.7 บทสรุป
5.8 เอกสารอางอิง
6. บทความทั่วไป
6.1 ชื่อเรื่อง
6.2 ผูแตง
6.4 คําสําคัญ
6.5 บทนํา
6.6 เนื้อหา
6.7 บทสรุป
6.8 เอกสารอางอิง
7. บทวิจารณหนังสือ
7.1 ขอมูลทางบรรณานุกรม
7.2 ชื่อผูวิจารณ
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7.3 บทวิจารณ
8. บทความปริทัศน
เปนงานทางวิชาการที่ประเมินสถานะลาสุดทางวิชาการเฉพาะทางที่มีการศึกษาคนควา มีการวิเคราะหองคความรูทั้ง
ทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดยใหขอมูลวิพากษทีใหเห็นแนวโนมที่ควรศึกษาและพัฒนาตอไป ผูเขียนควรตรวจสอบ
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับบทความที่นําเสนออยางละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาที่ใหมท่สี ุด บทความปริทัศนตองนําเสนอ
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