
 

 

 

 

 

หลักเกณฑการเสนอบทความ 

เพ่ือลงตีพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 

 เอกสารฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือเปนคูมือในการเขียนบทความสําหรับผูท่ีมีความประสงคในการสงบทความเขารวมตีพิมพ 

ลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยจะกําหนดท้ังรูปแบบและแนวทางในการพิมพบทความ ซึ่งจะใชในการจัดทํา

วารสารฯ ในแบบรูปเลม  ดังน้ัน เพ่ือเปนการควบคุมคณุภาพและเพ่ือใหการจัดทําเอกสารเปนไปอยางรวดเร็ว ผูสงบทความ

ควรพิมพบทความตามรูปแบบและแนวทางท่ีกําหนดอยางเครงครัด  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

1. ขอมูลเบ้ืองตนของวารสาร 

           1.1 วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสรมิและเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ บทความท่ัวไป บทวิจารณหนังสือ  

ท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาสังคม เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา โดยมขีอบเขตเน้ือหาในสาขาภาษาศาสตร ศึกษาศาสตร บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป การตลาด 

นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร สังคมศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม สงเสริมการเกษตร 

สิ่งแวดลอม ศิลปกรรม สารสนเทศศาสตร และสาขาท่ีเก่ียวของ ครอบคลุมสหวิทยาการ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 1.2 ประเภทผลงานท่ีตีพิมพ ประกอบดวย บทความวิชาการ/บทความปริทัศน บทความวิจัย 

 1.3 ขอบเขตเนื้อหา ประกอบดวย สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา หลักสตูรและการสอน วิทยาศาสตร  

และมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 1.4 กําหนดพิมพเผยแพร  ปละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม และ กันยายน-ธันวาคม) 

2. นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ 

 2.1 บทความท่ีไดรับการตีพิมพ ตองไมเคยตีพิมพเผยแพรท่ีใดมากอน และตองไมอยูในกระบวนการพิจารณาตีพิมพ 

ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพอ่ืนใด 

 2.2 บทความท่ีไดรับการตีพิมพ ตองเปนบทความท่ีแสดงใหเห็นถึงคณุภาพทางวิชาการ และมีประโยชนในเชิงทฤษฎี 

หรือเชิงปฏิบัติ  โดยผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ท่ีเปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ัน ๆ 

จํานวนอยางนอย 2 ทาน ข้ึนไปตอบทความและเปนผูมผีลงานทางวิจัยอยางตอเน่ือง  

 2.3 กองบรรณาธิการอาจสงผลการประเมินของผูทรงคณุวุฒิใหผูเขียนแกไข เพ่ิมเตมิ หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแต

กรณ ี

 2.4 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธในการตรวจแกไขรูปแบบบทความท่ีสงมาตีพิมพ 

 2.5 การยอมรับเรื่องท่ีตีพิมพเปนสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไมรับผดิชอบในเน้ือหา หรือ

ความถูกตองของเรื่องท่ีสงมาตีพิมพทุกเรื่อง 

3. รูปแบบการเขียนบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 

 3.1 การเตรียมตนฉบับ  จัดพิมพแบบ 1 คอลัมน มีรายละเอียดดังน้ี 
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  3.1.1 ขนาดของตนฉบับ  พิมพหนาเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 4 (8¼ ×  11¾ น้ิว = 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 ตั้งคาเริ่มตนท่ี 1.5 เซนติเมตร และตัง้เพ่ิมข้ึนจุดละ 0.5 เซนติเมตร 

 3.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางตําแหนง ใชรูปแบบอักษร TH Sarabun PSK พิมพดวยโปรแกรมไมโครซอฟท

เวิรด ระยะระหวางบรรทัดเปนแบบบรรทัดเดี่ยว (Single Space) โดยใชขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมท้ังการจัดวางตําแหนง 

ดังน้ี 

  3.2.1 ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย)  ขนาด 18 Point ชนิดตัวอักษรตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย 

  3.2.2 ชื่อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 Point ชนิดตัวอักษรตัวหนา  ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย 

  3.2.3 ชื่อผูเขียน (ใหมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  ขนาด 12 Point ชนิดตัวอักษรหนา แบบเอียง ตําแหนงชิด

ขอบกระดาษซายใตช่ือเรื่อง 

  3.2.4 หัวขอใหญในบทความ ขนาด 14 ชนิดตัวอักษรหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย กอนข้ึนหัวขอตอไป 

 เวน 1 บรรทัด จัดพิมพเปน 1 คอลัมน และจัดยอหนาเปนแบบกระจายแบบไทย 

  3.2.5 หัวขอยอย เวนระยะหางตามลําดับของแทบหยุด  ขนาด 16 Point ชนิดตัวอักษรตัวปกต ิ

  3.2.6 การอางอิงในเนื้อหา ใหจัดพิมพดังนี้ 

   1) การเขียนอางอิงโดยระบุ ช่ือผูแตงและปท่ีพิมพของเอกสาร ไวหนาขอความเพ่ือบอกแหลงท่ีมา 

    1.1) ภาษาไทย 

       ช่ือ สกุล (พ.ศ. : หนา)  

     1.2) ภาษาอังกฤษ 

       นามสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือตน. อักษรตัวแรกของช่ือกลาง. (ค.ศ. : หนา) 

   2) การเขียนอางอิงโดยระบุ ช่ือผูแตงและปท่ีพิมพของเอกสาร ไวหลงัขอความเพ่ือบอกแหลงท่ีมา 

    2.1) ภาษาไทย 

       (ช่ือ สกุล, พ.ศ. : หนา)  

     2.2) ภาษาอังกฤษ 

       (นามสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือตน. อักษรตัวแรกของช่ือกลาง, ค.ศ. : หนา) 

  3.2.7 ทายกระดาษ แทรกอางอิงทายเร่ือง ประกอบดวย 

      ขอมูล สังกัดผูนิพนธ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ครบถวนทุกคน  

   1) นักศึกษาหลักสูตร  สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา  เบอรโทรศัพท หรืออีเมล  ขนาด 12 Point  

ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบเอียง  ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย (กรณี : นิสิต หรือนักศึกษา) 

   2) ตําแหนงทางวิชาการ อาจารยประจําหลักสตูร สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  ขนาด 12 Point  

ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบเอียง  ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย (ขอมูลท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ) 

 3.3 จํานวนหนา  ตนฉบับควรมีความยาวไมเกิน 10 หนา 

4. การเรียงลําดับเนื้อหาตนฉบับ 

 เน้ือหา ภาษาไทยท่ีมีคําศัพทภาษาอังกฤษ ควรแปลเปนภาษาไทยใหมากท่ีสุด (ในกรณีคําศัพทภาษาอังกฤษเปนคํา

เฉพาะท่ีแปลไมไดหรือแปลแลวไมไดความหมายชัดเจนใหทับศัพทได) และควรใชภาษาท่ีผูอานเขาใจงาย  ชัดเจน  หากใชคํา

ยอตองเขียนคําเตม็ไวครั้งแรกกอน เน้ือหาตองเรียงลาํดับดังน้ี 



 4.1 ชื่อเร่ือง  ควรสั้นและกะทัดรดั  ความยาวไมควรเกิน 100 ตัวอักษร  ช่ือเรื่องตองมีท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  โดยใหนําช่ือเรื่องภาษาไทยข้ึนกอน 

 4.2 ชื่อผูเขียนและท่ีอยู  ใหมีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุตําแหนงทางวิชาการ หนวยงานหรือสถาบัน 

ท่ีอยู หรือ E-mail ของผูเขียน เพ่ือใชติดตอเก่ียวกับตนฉบับและบทความท่ีตีพิมพแลว  

 4.3 บทคัดยอ  ใหมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) เขียนสรุปสาระสําคญัของเรื่อง อานแลวเขาใจงาย

ความยาวไมควรเกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัด โดยใหนําบทคดัยอภาษาไทยข้ึนกอน บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract)  โดย

เรียงลําดับความสําคญัของเน้ือหา เชน วัตถุประสงค กลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษา  

 4.4 คําสําคัญ  เขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จํานวน 3 คํา โดยใหคําสาํคัญภาษาอังกฤษตรงกับคําสําคญั

ภาษาไทย แตละคาํคั่นดวยเครื่องหมายจลุภาค (comma) 

 4.5 บทนํา  เปนสวนของเน้ือหาท่ีบอกความเปนมาและเหตผุลนําไปสูการศึกษาวิจยั ใหขอมูลทางวิชาการพรอมท้ัง

จุดมุงหมายท่ีเก่ียวของอยางคราวๆ มีวัตถุประสงคของการศึกษาและการวิจัยน้ันดวย และควรอางอิงงานวิจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ประกอบดวย 

 4.6 วัตถุประสงค  ใชช้ีแจงถึงจุดมุงหมายของการศึกษา 

 4.7 วิธีดําเนินการวิจัย  ควรอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย  โดยมีหัวขอดังน้ี 

  1) ประชากรและกลุมตัวอยาง กลาวถึงกลุมประชากร วิธีการสุมกลุมตัวอยาง ท่ีมาของกลุมตัวอยาง  แหลงท่ีมา

ของขอมูล   

  2) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  3) การเก็บรวบรวมขอมลู 

  4) การวิเคราะหขอมลู 

 4.8 สรุปผล  สรุปผลท่ีไดจากการวิจัยเปนลําดับอาจแสดงดวยตาราง แผนภาพประกอบการอธิบาย ท้ังน้ีถาแสดง

ดวยตาราง  ควรเปนตารางแบบไมมีเสนขอบตารางดานซายและขวา หัวตารางเปนแบบธรรมดาไมมกีารระบายสี และขีดเสนคู 

กรณีตารางยังไมสิ้นสุดใหขีดดวยเสนเดี่ยว และเมื่อสิ้นสุดตารางใหขีดดวยเสนคู ตารางควรมีเฉพาะท่ีจาํเปน  ไมควรมีเกิน 5 

ตาราง  สําหรบัรูปภาพประกอบควรเปนรูปภาพ ขาวดํา ท่ีชัดเจนและมีคําบรรยายใตรูป กรณีท่ีจําเปนอาจใชภาพสีได  

 4.9 อภิปรายผล  การอภิปรายผลการวิจัยวาเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวหรือไมเพียงไร และควรอางทฤษฎีหรือ

เปรียบเทียบการทดลองของผูอ่ืนท่ีเก่ียวของประกอบ  เพ่ือใหผูอานเห็นดวยตามหลักการหรือคัดคานทฤษฏีท่ีมีอยูเดิม 

 4.10 กิตติกรรมประกาศ ระบุสั้นๆ วาไดรับการสนับสนุนทุนวิจยั และความชวยเหลือจากองคกรใดหรือใครบาง  

 4.11 ขอเสนอแนะ   

  4.11.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใช   

  4.11.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 4.12 เอกสารอางอิง  เปนการอางอิงเอกสารในเน้ือหาใหใชระบบ APA ใหเริ่มตนดวยเอกสารอางอิงภาษาไทยกอน 

แลวตามดวยเอกสารภาษาตางประเทศหากผูเขียนมมีากกวา 3 คน ใหใสช่ือคนแรกแลวตามดวย และคณะหรือ and others 
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5. บทความวิชาการ 

 5.1 ช่ือเรื่อง 

 5.2 ผูแตง 

 5.3 บทคัดยอ 

 5.4 คําสําคัญ 

 5.5 บทนํา 

 5.6 เน้ือหา 

 5.7 บทสรุป 

 5.8 เอกสารอางอิง 

6. บทความท่ัวไป 

 6.1 ช่ือเรื่อง 

 6.2 ผูแตง 

 6.4 คําสําคัญ 

 6.5 บทนํา 

 6.6 เน้ือหา 

 6.7 บทสรุป 

 6.8 เอกสารอางอิง 

7. บทวิจารณหนังสือ 

 7.1 ขอมูลทางบรรณานุกรม 

 7.2 ช่ือผูวิจารณ 

 7.3 บทวิจารณ 

8. บทความปริทัศน 

 เปนงานทางวิชาการท่ีประเมินสถานะลาสุดทางวิชาการเฉพาะทางท่ีมีการศึกษาคนควา มีการวิเคราะหองคความรูท้ัง

ทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดยใหขอมูลวิพากษทีใหเห็นแนวโนมท่ีควรศึกษาและพัฒนาตอไป ผูเขียนควรตรวจสอบ

เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับบทความท่ีนําเสนออยางละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งเน้ือหาท่ีใหมท่ีสุด บทความปริทัศนตองนําเสนอ

พัฒนาการของเรื่องท่ีนาสนใจ ขอมูลท่ีนําเสนอจะตองไมจําเพาะเจาะจงเฉพาะผูท่ีอานท่ีอยูในสาขาของบทความเทาน้ัน แตตอง

นําเสนอขอมูลท่ีผูอานในสาขาอ่ืนๆ หรือนิสตินักศึกษาในระดับสูงสามารถเขาใจได บทความปริทัศนเปนการนําเสนอภาพรวม

ของเรื่องท่ีนาสนใจโดยในหนาแรกของบทความปริทัศนจะประกอบดวย 

 8.1 ช่ือเรื่อง 

 8.2 ช่ือผูเขียน 

 8.3 คําสําคัญ 

 8.4 บทนํา 

 8.5 บทสรุป 

9. การสงบทความ  

 กําหนดการรับบทความ  สามารถสงบทความถึงกองบรรณาธิการ ไดตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป ผานระบบลงทะเบียน

ออนไลน  https://rerujournal.reru.ac.th 

/10. ติดตอสอบถามขอมูล... 

https://rerujournal.reru.ac.th/


10. ติดตอสอบถามขอมูล 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ช้ัน 7  

  113 หมู 12 ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 45120  

  เบอรโทรศัพท 0 4355 6231, 0 4355 6001-8 ตอ 1027  โทรสาร 0 4355 6231, 0 4355 6009 

 เว็บไซต  https://rerujournal.reru.ac.th    E-mail : reru.journal101@gmail.com 
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ช่ือเร่ืองภาษาไทย 

ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ 
 

ชื่อ สกุลผูเขียน (ภาษาไทย)
1
  ชื่อ สกุลที่ปรึกษา/ผูรวมวิจัย

2
 และ ชื่อ สกุลทีป่รึกษา/ผูรวมวิจัย

3
 

ชื่อ สกุล ผูเขยีน (ภาษาอังกฤษ)1, ชื่อ สกุล ที่ปรึกษา/ผูวิจัยรวมคนที่ 1 2 และ ชื่อ สกุล ที่ปรึกษา/ผูวิจัยรวมคนที่ 2 3 

 

บทคัดยอ  

 เริ่มเน้ือหา.....กําหนดใหจํานวนคํา ไมเกิน 250 คํา.... 
 

คําสําคัญ  : คําท่ี1 คําท่ี 2 คําท่ี 3 

 

Abstract  

 เริ่มเน้ือหา......... 
  

Keywords  : คําท่ี1, คําท่ี 2, คําท่ี 3 

 

บทนํา 

 เริ่มเน้ือหา......... 

 

วัตถุประสงค 

 1. เริ่มเน้ือหา......... 

 2. เริ่มเน้ือหา......... 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 เริ่มเน้ือหา......... 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1.1 ประชากร  

    เริ่มเน้ือหา......... 

   1.2 กลุมตัวอยาง  

    เริ่มเน้ือหา......... 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

                                                        
1 สังกัด ผูนิพนธ ขอมูลภาษาไทย (ขอมูลภาษาไทย) 
2 สังกัด ที่ปรึกษา หรือ ผูรวมวจิัย คนที่ 1 (ขอมูลภาษาไทย) 
3 สังกัด ที่ปรึกษา หรือ ผูรวมวจิัย คนที่ 2 (ขอมูลภาษาไทย) 
1 สังกัด ผูนิพนธ (ขอมูลภาษาอังกฤษ) 
2 สังกัด ที่ปรึกษา หรือ ผูรวมวิจัย คนที่ 1 (ขอมูลภาษาอังกฤษ) 
3 สังกัด ที่ปรึกษา หรือ ผูรวมวิจัย คนที่ 2 (ขอมูลภาษาอังกฤษ) 



  เริ่มเน้ือหา......... 

  2.1 เริ่มเน้ือหา......... 

  2.2 เริ่มเน้ือหา......... 

  2.3 เริ่มเน้ือหา......... 

  2.4 เริ่มเน้ือหา......... 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

   เริ่มเน้ือหา......... 

  3.1 เริ่มเน้ือหา......... 

  3.2 เริ่มเน้ือหา......... 

  3.3 เริ่มเน้ือหา......... 

  3.4 เริ่มเน้ือหา......... 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

   เริ่มเน้ือหา......... 

  4.1 เริ่มเน้ือหา......... 

  4.2 เริ่มเน้ือหา......... 

  4.3 เริ่มเน้ือหา......... 

  4.4 เริ่มเน้ือหา......... 

 

สรุปผล 

 เริ่มเน้ือหา......... 

 1. เริ่มเน้ือหา......... 

  1.1 เริ่มเน้ือหา......... 

  1.2 เริ่มเน้ือหา......... 

 2. เริ่มเน้ือหา......... 

  2.1 เริ่มเน้ือหา......... 

  2.2 เริ่มเน้ือหา......... 

 

อภิปรายผล 

 เริ่มเน้ือหา......... 

 1. เริ่มเน้ือหา......... 

 2. เริ่มเน้ือหา......... 

 3. เริ่มเน้ือหา......... 

 4. เริ่มเน้ือหา......... 

 

ขอเสนอแนะ 

 เริ่มเน้ือหา......... 

  1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
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  1.1 เริ่มเน้ือหา......... 

  1.2 เริ่มเน้ือหา......... 

  1.3 เริ่มเน้ือหา......... 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  1.1 เริ่มเน้ือหา......... 
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