
 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการเสนอบทความ 

เพ่ือลงตีพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 

 เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนคูมือในการเขียนบทความสําหรับผูท่ีมีความประสงคในการสงบทความ 

เขารวมตีพิมพลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยจะกําหนดท้ังรูปแบบและแนวทางในการพิมพบทความ 

ซ่ึงจะใชในการจัดทําวารสารฯ ในแบบรูปเลม  ดังนั้น เพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพและเพ่ือใหการจัดทําเอกสาร

เปนไปอยางรวดเร็ว ผูสงบทความควรพิมพบทความตามรูปแบบและแนวทางท่ีกําหนดอยางเครงครัด  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

1.  ขอมูลเบ้ืองตนของวารสาร 

 1.1  วัตถุประสงค  เพ่ือใหคณาจารย  นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดและบุคคลท่ัวไป ไดเผยแพร

ความรู  ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางวิชาการสูสาธารณชนในรูปแบบการนําเสนอทางวารสารวิชาการ และเพ่ือ

สรางบรรยากาศทางวิชาการ ใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 

 1.2  ประเภทผลงานท่ีตีพิมพ ประกอบดวย บทความวิชาการ/บทความปริทัศน บทความวิจัย 

 1.3  ขอบเขตเนื้อหา ประกอบดวย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร 

และมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 1.4  กําหนดพิมพเผยแพร  ปละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม) 

2.  นโยบายการพิจารณากล่ันกรองบทความ 

 2.1  บทความท่ีไดรับการตีพิมพ ตองไมเคยตีพิมพเผยแพรท่ีใดมากอน และตองไมอยูในกระบวนการ

พิจารณาตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพิมพอ่ืนใด 

 2.2  บทความท่ีไดรับการตีพิมพ ตองเปนบทความท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมีประโยชน

ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ  โดยผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ท่ีเปน

ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ จํานวนอยางนอย 2 ทาน ข้ึนไปตอบทความและเปนผูมีผลงานทางวิจัยอยางตอเนื่อง  

 2.3  กองบรรณาธิการอาจสงผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิใหผูเขียนแกไข เพ่ิมเติม หรือพิมพตนฉบับ

ใหมแลวแตกรณี 

 2.4  กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธในการตรวจแกไขรูปแบบบทความท่ีสงมาตีพิมพ 



 2.5  การยอมรับเรื่องท่ีตีพิมพเปนสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไมรับผิดชอบ 

ในเนื้อหา หรือความถูกตองของเรื่องท่ีสงมาตีพิมพทุกเรื่อง 

3.  รูปแบบการเขียนบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 

 3.1  การเตรียมตนฉบับ  จัดพิมพแบบ 1 คอลัมน มีรายละเอียดดังนี้ 

  1)  ขนาดของตนฉบับ  พิมพหนาเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 4 (8¼ ×  11¾ นิ้ว = 21 ×29.7 ซม.) 

เวนระยะหางระหวางขอบกระดาษดานบน 3.5 เซนติเมตร  ดานลาง ขวามือ และซายมือ 2.5 เซนติเมตร   

  2)  เคาโครงหนากระดาษ ระยะขอบบน ขนาด 3.5 ซม. ระยะขอบซาย ขวา ลาง ขนาด 2.5 ซม. 

  3)  ตําแหนงของแท็บหยุด ตั้งคาเริ่มตนท่ี 1.5 เซนติเมตร และตั้งเพ่ิมข้ึนท่ีละ 0.5 เซนติเมตร 

 3.2  รูปแบบอักษรและการจัดวางตําแหนง ใชรูปแบบอักษร TH Sarabun PSK พิมพดวยโปรแกรม

ไมโครซอฟทเวิรด ระยะระหวางบรรทัดเปนแบบบรรทัดเดี่ยว (Single Space) โดยใชขนาด ชนิดของตัวอักษร 

รวมท้ังการจัดวางตําแหนง ดังนี้ 

  1)  ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย)  ขนาด 18 ชนิดตัวอักษรตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย 

  2)  ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวอักษรตัวหนา  ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย 

  3)  ช่ือผูเขียน*  เวน 1 บรรทัด ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรหนาแบบเอียง ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย

ใตชื่อเรื่อง 

  4)  ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา/ผูวิจัยรวม**  ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรหนาแบบเอียง ชิดขอบกระดาษซาย 

ใตชื่อผูเขียน/ผูวิจัยคนท่ี 1 ตามลําดับ 

  5)  หัวขอใหญในบทความ ขนาด 14 ชนิดตัวอักษรหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย กอนข้ึนหัวขอ

ตอไป เวน 1 บรรทัด จัดพิมพเปน 1 คอลัมน และจัดยอหนาเปนแบบกระจายแบบไทย 

  6)  หัวขอยอย เวนระยะหางตามลําลับของแทบหยุด  ขนาด 16 ชนิดตัวอักษรตัวปกติ 

  7)  การอางอิงในเนื้อหา ใหจัดพิมพดังนี้ 

   7.1  การเขียนอางอิงโดยระบุ ชื่อผูแตงและปท่ีพิมพของเอกสาร ไวหนาขอความเพ่ือบอก

แหลงท่ีมา 

    7.1.1  ภาษาไทย 

       ชื่อ สกุล (พ.ศ. : หนาท่ี)  

     7.1.2  ภาษาอังกฤษ 

       นามสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อตน. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง. (ค.ศ. : หนาท่ี) 

   7.2  การเขียนอางอิงโดยระบุ ชื่อผูแตงและปท่ีพิมพของเอกสาร ไวหลังขอความเพ่ือบอกแหลงท่ีมา 

    7.1.1  ภาษาไทย 

       (ชื่อ สกุล, พ.ศ. : หนาท่ี)  

     7.1.2  ภาษาอังกฤษ 

       (นามสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อตน. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง, ค.ศ. : หนาท่ี) 

 



 

  8)  ทายกระดาษ  ประกอบดวย 

   * นักศึกษาหลักสูตร...  สาขาวิชา..  สถาบันการศึกษา...   ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบ

เอียง  ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย 

   ** ตําแหนงทางวิชาการประจํา/พิเศษ อาจารยประจําหลักสูตร....  สาขาวิชา...สถาบันการศึกษา...   

ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบเอียง  ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย 

 3.3  จํานวนหนา  ตนฉบับควรมีความยาวไมเกิน 10 หนา 

4.  การเรียงลําดับเนื้อหาตนฉบับ 

 เนื้อหา ภาษาไทยท่ีมีคําศัพทภาษาอังกฤษ  ควรแปลเปนภาษาไทยใหมากท่ีสุด (ในกรณีคําศัพท

ภาษาอังกฤษเปนคําเฉพาะท่ีแปลไมไดหรือแปลแลวไมไดความหมายชัดเจนใหทับศัพทได) และควรใชภาษาท่ีผูอาน

เขาใจงาย  ชัดเจน  หากใชคํายอตองเขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน เนื้อหาตองเรียงลําดับดังนี้ 

 4.1  ช่ือเรื่อง  ควรสั้นและกะทัดรัด  ความยาวไมควรเกิน 100 ตัวอักษร  ชื่อเรื่องตองมีท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  โดยใหนําชื่อเรื่องภาษาไทยข้ึนกอน 

 4.2  ช่ือผูเขียน  เปนภาษาไทยและระบุตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) 

 4.3  บทคัดยอ  เขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ABSTRACT) เขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่อง อาน

แลวเขาใจงายความยาวไมควรเกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัด โดยใหนําบทคัดยอภาษาไทยข้ึนกอน บทคัดยอ

ภาษาอังกฤษ (ABSTRACT)  ซ่ึงแปลจากบทคัดยอภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษตองมีเนื้อหาตรงกัน ใชอักษรตัวตรง 

จะใชตัวเอนเฉพาะคําศัพทวิทยาศาสตร 

 4.4  คําสําคัญ  เขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จํานวน 3 คํา โดยใหคําสําคัญภาษาอังกฤษตรงกับ

คําสําคัญภาษาไทย แตละคําค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค (comma) 

 4.5  บทนํา  เปนสวนของเนื้อหาท่ีบอกความเปนมาและเหตุผลนําไปสูการศึกษาวิจัยและควรอางอิง

งานวิจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของประกอบดวย 

 4.6  วัตถุประสงค  ใชชี้แจงถึงจุดมุงหมายของการศึกษา 

 4.7  วิธดีําเนินการวิจัย  ควรอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย  โดยมีหัวขอดังนี้ 

  1)  ประชากรและกลุมตัวอยาง กลาวถึงกลุมประชากร วิธีการสุมกลุมตัวอยาง ท่ีมาของกลุมตัวอยาง  

แหลงท่ีมาของขอมูล   

  2)  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  3)  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4)  การวิเคราะหขอมูล 

 4.8  สรุปผล  สรุปผลท่ีไดจากการวิจัยเปนลําดับอาจแสดงดวยตารางกราฟ  แผนภาพประกอบการ

อธิบาย  ท้ังนี้ถาแสดงดวยตาราง  ควรเปนตารางแบบไมมีเสนขอบตารางดานซายและขวา  หัวตารางเปนแบบ

ธรรมดาไมมีการระบายสี และขีดเสนคู กรณีตารางยังไมสิ้นสุดใหขีดดวยเสนเดี่ยว และเม่ือสิ้นสุดตารางใหขีดดวย



เสนคู  ตารางควรมีเฉพาะท่ีจําเปน  ไมควรมีเกิน 5 ตาราง  สําหรับรูปภาพประกอบควรเปนรูปภาพ ขาวดํา  

ท่ีชัดเจนและมีคําบรรยายใตรูป กรณีท่ีจําเปนอาจใชภาพสีได  

 4.9  อภิปรายผล  การอภิปรายผลการวิจัยวาเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวหรือไมเพียงไร  และควรอาง

ทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผูอ่ืนท่ีเก่ียวของประกอบ  เพ่ือใหผูอานเห็นดวยตามหลักการหรือคัดคาน

ทฤษฏีท่ีมีอยูเดิม 

 4.10  ขอเสนอแนะ   

  1)  ขอเสนอแนะในการนําไปใช   

  2)  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 4.11  เอกสารอางอิง  เปนการอางอิงเอกสารในเนื้อหาใหใชระบบ APA ใหเริ่มตนดวยเอกสารอางอิง

ภาษาไทยกอนแลวตามดวยเอกสารภาษาตางประเทศหากผูเขียนมีมากกวา 3 คน ใหใสชื่อคนแรกแลวตามดวย 

และคณะหรือ and others 

5.  การสงบทความ  

 กําหนดการรับบทความ  สามารถสงบทความถึงกองบรรณาธิการ ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ผานระบบ

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

6. ติดตอสอบถามขอมูล 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 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 : aomkwan.k@gmail.com    
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คําสําคัญ  : ภาษาไทย 3 คํา แตละคําคั่นดวย ,  (หัวขอ TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา)  

    (เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวปกติ) 

 

Abstract (TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา) 
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Keywords : ภาษาอังกฤษ 3 คํา แตละคําคั่นดวย ,  (หัวขอ TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา)  

    (เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวปกติ) 

 

บทนํา  (TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา) 

 เริ่มเน้ือหา........................ (เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวปกติ)................................................ 

 

วัตถุประสงค (TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา) 
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 2.  เน้ือหา............ (เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวปกติ)............................................................ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย (TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา) 

 เริ่มเน้ือหา.............. (เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวปกติ)........................................................ 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง (TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา) 

  1.1  ประชากร (TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา) 

    เน้ือหา........... (เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวปกติ).................................................... 

    1.2 กลุมตัวอยาง (TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา) 

    เน้ือหา........... (เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวปกติ).................................................... 

 

* นักศึกษาหลักสูตร... สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา 

** ตําแหนงทางวิชาการ อาจารยประจําหลักสูตร ชื่อสถาบันการศึกษา (ขอมูลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก) 

*** ตําแหนงทางวิชาการ อาจารยประจําหลักสูตร ชื่อสถาบันการศึกษา  (ขอมูลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม) 

3.5 ซ.ม. 

2.5 

ซ.ม. 

(TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 12 Point ตัวหนา และ เอียง) 

2.5 

ซ.ม. 

TH SarabunPSK ขนาด 12 Point  

ตัวปกติ แบบเอียง   

2.5 ซ.ม. 



 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย (TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา) 

  เน้ือหา.............. (เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวปกติ)......................................................... 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล (TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา) 

  เน้ือหา.............. (เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวปกติ)......................................................... 

 4.  การวิเคราะหขอมูล (TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา) 

  เน้ือหา.............. (เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวปกติ)......................................................... 

 

สรุปผล (TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา) 

 เน้ือหา............... (เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวปกติ)............................................................... 

 

อภิปรายผล (TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา) 

 เน้ือหา............... (เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวปกติ).............................................................. 

 

ขอเสนอแนะ (TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา) 

 1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช (TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา) 

   1.1  เน้ือหา...........(เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวปกติ)...................................................... 

  1.2  เน้ือหา...........(เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวปกติ)...................................................... 

 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป (TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา) 

   2.1  เน้ือหา...........(เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวปกติ)...................................................... 

  2.2  เน้ือหา...........(เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวปกติ)...................................................... 

 

เอกสารอางอิง แบบ APA (หัวขอ TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 Point ตัวหนา) และ เน้ือหา TH SarabunPSK ขนาด 

ขนาด 14 Point ตัวปกติ) 

  หนังสือ 

• ช่ือ  นามสกุลผูเขียน. (ปท่ีพิมพ). ช่ือหนังสือ. เมืองท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 

   จารุณี  ชินตระกูล. (2550). ภูมิปญญาทองถ่ินอีสาน. รอยเอ็ด: มีชัยการพิมพ. 

 วารสาร 

• ช่ือ  นามสกุลผูเขียน. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปท่ีพิมพ(ฉบับท่ีพิมพ), เลขหนาท่ีอางอิง. 

   สมพร  พูลพงษ. (2559). ระบบสารสนเทศฐานความรูผานสมารทโฟนสําหรับทองถ่ิน. วารสาร 

   มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอ็ด, 10(2), 148. 

 วิทยานิพนธ 

• ช่ือ  นามสกุลผูเขียน.  (ปท่ีพิมพ).  ช่ือวิทยานิพนธ. วิทยานิพนธ ช่ือหลักสตูร สาขาวิชา.   

        เมืองท่ีพิมพ: สถาบันการศึกษา. 

  จิตรสุดา  ทองอินทร.  (2561). การพัฒนาดัชนีช้ีวัดความมั่นคงดานสุขภาพ.  วิทยานิพนธ  

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัรอยเอ็ด.  

   รอยเอ็ด: มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอ็ด 



  รายงานการประชุม 

• ช่ือ  นามสกุลผูเขียน.  (ปท่ีพิมพ).  ช่ือหัวขอหรือเรื่องการประชุม. ช่ือการประชุมประชุม.  วันเดือนป

ท่ีจัด. สถานท่ีจัด : สํานักพิมพ.  เลขหนา. 

   มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอ็ด. (2559). สถิติเพ่ือการพัฒนาสังคมยคุใหม. การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏรอยเอ็ด สมัยสามญั ครั้งท่ี 1 (หนา 10-12). รอยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด. 

 

  สื่ออินเตอรเน็ต 

• ช่ือ  นามสกุลผูเผยแพร. (ปพิมพ). ช่ือเรื่อง. คนเมื่อ วันเดือนปท่ีคน, จาก URL 

    วสิน  มีเจรญิ. (2559). ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ. คนเมื่อ 16 กันยายน 2560, จาก  

     http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=405 

 

1.  ตัวอยางตาราง กรณีเนื้อหาสิ้นสุดในหนาเดียว (ใหขีดเสนหัวตาราง และทายตารางเปนเสนคู) 

 

ตาราง 1 ช่ือตาราง 

 

กลุม สอบกอนทดลอง ดําเนินการทดลอง สอบหลังทดลอง 

A T1 X1 T2 

B T1 X2 T2 

 

2.  ตัวอยางตาราง กรณีเนื้อหาตาราง มีมากกวา 1 หนา 

  กรณเีน้ือหาของตารางมีมากกวา 1 หนา บรรทัดสดุทายของตาราง ใหขีดเสนเดี่ยว  เมื่อเน้ือหาตารางสิ้นสุดในหนาใด  

ใหทําการขีดเสนคู  ตัวอยางเชน 

 

ตาราง 2  ช่ือตาราง (กรณีเน้ือหาตารางยังไมสิ้นสุด ใหขีดเสน ทายตารางเปนเสนเดี่ยว) 

 

กลุม สอบกอนทดลอง ดําเนินการทดลอง สอบหลังทดลอง 

C T1 X1 T2 

D T1 X2 T2 

 

ตาราง 3 (ตอ) (จากตาราง 2 ท่ีเน้ือหาตารางยังไมสิ้นสุด และเมื่อเน้ือหาสิ้นสุดแลว ใหขีดเสน สวนทายของตารางเปนเสนคู) 

 

กลุม สอบกอนทดลอง ดําเนินการทดลอง สอบหลังทดลอง 

E T1 X1 T2 

F T1 X2 T2 

 

http://

	หลักเกณฑ์การเสนอบทความ
	เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

