
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ 
เพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือในการเขียนบทความวิชาการส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ในการส่ง
บทความเข้าร่วมตีพิมพ์ลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยจะก าหนดทั้งรูปแบบและแนวทางในการพิมพ์
บทความ ซึ่งจะใช้ในการจัดท าวารสารฯ ในแบบรูปเล่ม  ดังนั้น เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพและเพ่ือให้การจัดท า
เอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ส่งบทความควรพิมพ์บทความตามรูปแบบและแนวทางที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1.  ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร 
 1.1  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้คณาจารย์  นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ได้เผยแพร่
ความรู้  ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางวิชาการสู่สาธารณชนในรูปแบบการน าเสนอทางวารสารวิชาการ และเพ่ือ
สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1.2  ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย 
 1.3  ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1.4  ก าหนดพิมพ์เผยแพร่  ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม) 
 
2.  นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ 
 2.1  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในกระบวนการ
พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อ่ืนใด 
 2.2  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมีประโยชน์
ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ  โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ จ านวนอย่างน้อย 2 ท่าน ขึ้นไปต่อบทความและเป็นผู้มีผลงานทางวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
 2.3  กองบรรณาธิการอาจส่งผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนแก้ไข เพ่ิมเติม หรือพิมพ์ต้นฉบับ
ใหม่แล้วแต่กรณี 
 2.4  กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ในการตรวจแก้ไขรูปแบบบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ 
 2.5  การยอมรับเรื่องที่ตีพิมพ์เป็นสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบ  
ในเนื้อหา หรือความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง 
 
 



3.  รูปแบบการเขียนบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
 3.1  การเตรียมต้นฉบับ  มีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  ขนาดของต้นฉบับ  พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 4 (8¼   11¾ นิ้ว = 21   29.7 
ซม.) เว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบน 3.8 เซนติเมตร  ด้านล่าง ขวามือ และซ้ายมือ 2.5 เซนติเมตร   
  2)  ต าแหน่งของแท๊บหยุด ตั้งค่าเริ่มต้นที่ 1.25 เซนติเมตร และตั้งเพ่ิมข้ึนที่ละ 0.5 เซนติเมตร 
 3.2  รูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK พิมพ์ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เวิร์ด ระยะระหว่างบรรทัดเป็นแบบบรรทัดเดี่ยว (Single Space) โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร 
รวมทั้งการจัดวางต าแหน่ง ดังนี้ 
  1)  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)  ขนาด 18 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษขวา 
  2)  ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา  ต าแหน่งชิดขอบกระดาษขวา 
  3)  ชื่อผู้เขียน*  เว้น 1 บรรทัด ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรหนาแบบเอียง ต าแหน่งชิดขอบกระดาษขวา
ใต้ชื่อเรื่อง 
  4)  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้วิจัยร่วม**  ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรหนาแบบเอียง ชิดขอบกระดาษขวา 
ใต้ชื่อผู้เขียน/ผู้วิจัยคนที่ 1 ตามล าดับ 
  5)  หัวข้อใหญ่ในบทความ ขนาด 14 ชนิดตัวอักษรธรรมหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย ก่อนขึ้น
หัวข้อต่อไป เว้น 1 บรรทัด จัดพิมพ์เป็น 2 คอลัมน์ โดยที่ความกว้างของแต่ละคอลัมน์ ตั้งที่ 7.6 เซนติเมตร 
ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ 0.8 เซนติเมตร และจัดย่อหน้าเป็นแบบกระจายแบบไทย 
  6)  หัวข้อย่อย เว้นระยะห่างตามล าลับของแท๊บหยุด  
  7)  การอ้างอิงในเนื้อหา ให้จัดพิมพ์ดังนี้ 
   7.1)  ........./ชื่อ//สกุล/(พ.ศ.:/หน้าที่)/.............  
    ภาษาอังกฤษ ../นามสกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อต้น.อักษรตัวแรกของชื่อกลาง./(ค.ศ.:/หน้าที่)/.. 
   7.2)  ......... (ชื่อ//สกุล./พ.ศ.:/หน้าที่).............กรณภีาษาอังกฤษ 
    ภาษาอังกฤษ ../(นามสกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อต้น.อักษรตัวแรกของชื่อกลาง./ค.ศ.:/หน้าที่)/... 
  8)  ท้ายกระดาษ  จัดพิมพ์แบบ 1 คอลัมน์ ประกอบด้วย 
   *นักศึกษาหลักสูตร...  สาขาวิชา..  สถาบันการศึกษา...   ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบ
เอียง  ต าแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย 
   **ต าแหน่งทางวิชาการประจ า/พิเศษ สถาบันการศึกษา...   ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบ
เอียง  ต าแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย 
 3.3  จ านวนหน้า  ต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
 
4.  การเรียงล าดับเนื้อหาต้นฉบับ 
 เนื้อหา ภาษาไทยที่มีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด ( ในกรณีค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเป็นค าเฉพาะที่แปลไม่ได้หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์ได้) และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่าน
เข้าใจง่าย  ชัดเจน  หากใช้ค าย่อต้องเขียนค าเต็มไว้ครั้งแรกก่อน เนื้อหาต้องเรียงล าดับดังนี้ 
 4.1  ชื่อเรื่อง  ควรสั้นและกะทัดรัด  ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร  ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  โดยให้น าชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน 
 
 



 4.2  ชื่อผู้เขียน  เป็นภาษาไทยและระบุต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้าม)ี 
 4.3  บทคัดย่อ  เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ABSTRACT) เขียนสรุปสาระส าคัญของเรื่อง อ่าน
แล้วเข้าใจง่ายความยาวไม่ควรเกิน 250 ค า หรือ 15 บรรทัด โดยให้น าบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ (ABSTRACT)  ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง 
จะใช้ตัวเอนเฉพาะค าศัพท์วิทยาศาสตร์ 
 4.4  ค าส าคัญ  เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ านวน 3 ค า โดยให้ค าส าคัญภาษาอังกฤษตรงกับ
ค าส าคัญภาษาไทย 
 4.5  บทน า  เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมาและเหตุผลน าไปสู่การศึกษาวิจัยและควรอ้างอิง
งานวิจัยอื่นที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
 4.6  วัตถุประสงค์  ใช้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 4.7  วิธีการด าเนินงานวิจัย  ควรอธิบายวิธีด าเนินการวิจัย  โดยมีหัวข้อดังนี้ 
  1)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กล่าวถึงกลุ่มประชากร วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง  
แหล่งที่มาของข้อมูล   
  2)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3)  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.8  สรุปผล  สรุปผลที่ได้จากการวิจัยเป็นล าดับอาจแสดงด้วยตารางกราฟ  แผนภาพประกอบการ
อธิบาย  ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง  ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้นขอบ  ตารางด้านซ้ายและขวา  หัวตารางแบบ
ธรรมดาไม่มีสี  ตารางควรมีเฉพาะที่จ าเป็น  ไม่ควรมีเกิน 5 ตาราง  ส าหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพ ขาว
ด า ที่ชัดเจนและมีค าบรรยายใต้รูป กรณีท่ีจ าเป็นอาจใช้ภาพสีได้ 
 4.9  อภิปรายผล  การอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงไร  และควรอ้าง
ทฤษฏีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องประกอบ  เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรือคัดค้าน
ทฤษฏีที่มีอยู่เดิม 
 4.10  ข้อเสนอแนะ   
  1)  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้   
  2)  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 4.11  รายการอ้างอิง  เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ MLA (Modern Language 
Association Style) ให้เริ่มต้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศหากผู้เขียน
มีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อคนแรกแล้วตามด้วย และคณะหรือ and others 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง 
 หนังสือ 

ชื่อ//นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 วารสาร 

ชื่อ//นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร,ปีที่พิมพ์ 
(ฉบับที่พิมพ์),เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 

 หนังสือพิมพ์ 
ชื่อ//นามสกุลผู้เขียน. (ปี เดือน วันที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์,  
เลขหน้าแรก - หนา้สุดท้าย 

 วิทยานิพนธ์ 
ชื่อ//นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. เมืองที่พิมพ์: สถาบันศึกษา. 

 รายงานการประชุม 
ชื่อ//นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเอกสารรวมเรื่องท่ีได้จากรายงานการประชุม. วันเดือนปีที่
จัด. สถานที่จัด. ส านักพิมพ์. เลขหน้า. 

 สื่ออินเตอร์เน็ต 
ชื่อ-นามสกุลผู้เผยแพร่. (ปี เดือน วันที่อ้างอิง). ชื่อเรื่อง. จ านวนหน้า. 
แหล่งที่มา : URL:http:// 

การอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้เช่นเดียวกับภาษาไทย 
 
5.  การส่งบทความ  
 5.1  ก าหนดการรับบทความ  สามารถส่งบทความถึงกองบรรณาธิการ ไดต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 5.2  วิธีการส่งบทความ ผู้เสนอจัดส่งบทความต้นฉบับ และแบบเสนอบทความ 1 ชุด จัดส่งเอกสารถึง  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12  ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120  
พร้อมส่งไฟล์ต้นฉบับและไฟล์แบบเสนอบทความ โดยบันทึกลงแผ่นซีดี หรือจัดส่งทางอีเมล์มาที่  
aomkwan.k@ gmail.com 
 
6. ติดต่อสอบถามข้อมูล 
 ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://grad.reru.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู ่12 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120  
เบอร์โทรศัพท์ 0 4355 6231, 0 4355 6001-8 ต่อ 1026, 1027  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 ต้ังTab 1.25   175   2.25  2.75 … 
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