
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ 
เพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นคู่มือในการเขียนบทความสําหรับผู้ท่ีมีความประสงค์ในการส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ 
ลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยจะกําหนดท้ังรูปแบบและแนวทางในการพิมพ์บทความ ซ่ึงจะใช้ในการจัดทําวารสารฯ 
ในแบบรูปเล่ม  ดังนั้น เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพและเพ่ือให้การจัดทําเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ส่งบทความควรพิมพ์
บทความตามรูปแบบและแนวทางท่ีกําหนดอย่างเคร่งครัด  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร 
           1.1 วัตถุประสงค ์ เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ บทความท่ัวไป บทวิจารณ์หนังสือ  
ท่ีมีคุณค่าต่อการพัฒนาสงัคม เปน็สื่อกลางแลกเปลีย่นความคิดเห็นเชิงวิชาการของนกัวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตศึกษา โดยมีขอบเขตเนื้อหาในสาขาภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป การตลาด นิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สง่เสริมการเกษตร สิง่แวดล้อม ศิลปกรรม 
สารสนเทศศาสตร์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ครอบคลุมสหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 1.2 ประเภทผลงานท่ีตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความวิชาการ/บทความปริทัศน์ บทความวิจัย 
 1.3 ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์  
และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1.4 กําหนดพิมพ์เผยแพร่  ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม) 
2. นโยบายการพิจารณากล่ันกรองบทความ 
 2.1 บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ 
ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อ่ืนใด 
 2.2 บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมีประโยชน์ในเชิงทฤษฎี 
หรือเชิงปฏิบัติ  โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ(Peer Review) ท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ัน ๆ 
จํานวนอย่างน้อย 2 ท่าน ข้ึนไปต่อบทความและเป็นผู้มีผลงานทางวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
 2.3 กองบรรณาธิการอาจส่งผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนแก้ไข เพ่ิมเติม หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณ ี
 2.4 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ในการตรวจแก้ไขรูปแบบบทความท่ีส่งมาตีพิมพ์ 
 2.5 การยอมรับเร่ืองท่ีตีพิมพ์เป็นสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเน้ือหา หรือความ
ถูกต้องของเร่ืองท่ีส่งมาตีพิมพ์ทุกเร่ือง 
3. รูปแบบการเขียนบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
 3.1 การเตรียมต้นฉบับ  จัดพิมพ์แบบ 1 คอลัมน์ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ขนาดของต้นฉบับ  พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 4 (8¼   11¾ นิ้ว = 21 29.7 ซม.) เว้นระยะห่าง
ระหว่างขอบกระดาษด้านบน 3.18 เซนติเมตร  ด้านล่าง ขวามือ และซ้ายมือ 2.5 เซนติเมตร   



  2) เค้าโครงหน้ากระดาษ ระยะขอบบน ขนาด 3.18 ซม. ระยะขอบซ้าย ขวา ล่าง ขนาด 2.5 ซม. 
  3) ตําแหน่งของแท็บหยุด ต้ังค่าเร่ิมต้นท่ี 1.5 เซนติเมตร และตั้งเพ่ิมข้ึนท่ีละ 0.5 เซนติเมตร 
 3.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางตําแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 
ระยะระหว่างบรรทัดเป็นแบบบรรทัดเด่ียว (Single Space) โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมท้ังการจัดวางตําแหน่ง ดังนี้ 
  1) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)  ขนาด 18 Point ชนิดตัวอักษรตัวหนา ตําแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย 
  2) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 Point ชนิดตัวอักษรตัวหนา  ตําแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย 
  3) ชื่อผู้เขียน (ให้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)*  เว้น 1 บรรทัด ขนาด 12 Point ชนิดตัวอักษรหนาแบบเอียง 
ตําแหน่งชิดขอบกระดาษซ้ายใต้ชื่อเร่ือง 
  4) ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา/ผู้วิจัยร่วม (ให้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) **  ขนาด 12 Point ชนิดตัวอักษรหนา
แบบเอียง ชิดขอบกระดาษซ้าย ใต้ชื่อผู้เขียน/ผู้วิจัยคนท่ี 1 ตามลําดับ 
  5) หัวข้อใหญ่ในบทความ ขนาด 14 ชนิดตัวอักษรหนา ตําแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย ก่อนข้ึนหัวข้อต่อไป 
 เว้น 1 บรรทัด จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และจัดย่อหน้าเป็นแบบกระจายแบบไทย 
  6) หัวข้อย่อย เว้นระยะห่างตามลําดับของแท๊บหยุด  ขนาด 16 Point ชนิดตัวอักษรตัวปกติ 
  7) การอ้างอิงในเนื้อหา ให้จัดพิมพ์ดังนี้ 
   7.1 การเขียนอ้างอิงโดยระบุ ชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ของเอกสาร ไว้หน้าข้อความเพ่ือบอกแหล่งท่ีมา 
    7.1.1 ภาษาไทย 
       ชื่อ สกุล (พ.ศ. : หน้า)  
     7.1.2 ภาษาอังกฤษ 
       นามสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อต้น. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง. (ค.ศ. : หน้า) 
   7.2 การเขียนอ้างอิงโดยระบุ ชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ของเอกสาร ไว้หลังข้อความเพ่ือบอกแหล่งท่ีมา 
    7.1.1 ภาษาไทย 
       (ชื่อ สกุล, พ.ศ. : หน้าท่ี)  
     7.1.2 ภาษาอังกฤษ 
       (นามสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อต้น. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง, ค.ศ. : หน้า) 
  8) ท้ายกระดาษ  ประกอบด้วย 
   * นักศึกษาหลักสูตร...  สาขาวิชา..  สถาบันการศึกษา...   ขนาด 12 Point ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบเอียง  
ตําแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย 
   ** ตําแหน่งทางวิชาการประจํา/พิเศษ อาจารย์ประจําหลักสูตร....  สาขาวิชา...สถาบันการศึกษา...    
ขนาด 12 Point ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบเอียง  ตําแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย 
 3.3 จํานวนหน้า  ต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
4. การเรียงลําดับเนื้อหาต้นฉบับ 
 เนื้อหา ภาษาไทยที่มีคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากท่ีสุด (ในกรณีคําศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นคํา
เฉพาะท่ีแปลไม่ได้หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์ได้) และควรใช้ภาษาท่ีผู้อ่านเข้าใจง่าย  ชัดเจน  หากใช้คําย่อ
ต้องเขียนคําเต็มไว้คร้ังแรกก่อน เนื้อหาต้องเรียงลําดับดังนี้ 
 4.1 ชื่อเรื่อง  ควรสั้นและกะทัดรัด  ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร  ชื่อเร่ืองต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
โดยให้นําชื่อเร่ืองภาษาไทยขึ้นก่อน 



 4.2 ชื่อผู้เขียนและที่อยู่  ให้มีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุตําแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือสถาบัน ท่ีอยู่ 
หรือ E-mail ของผู้เขียน เพ่ือใช้ติดต่อเกี่ยวกับต้นฉบับและบทความท่ีตีพิมพ์แล้ว  
 4.3 บทคัดย่อ  ให้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) เขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่ายความ
ยาวไม่ควรเกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัด โดยให้นําบทคัดย่อภาษาไทยข้ึนกอ่น บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)  โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา  
 4.4 คําสําคัญ  เขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จํานวน 3 คํา โดยให้คําสําคัญภาษาอังกฤษตรงกับคําสําคัญ
ภาษาไทย แต่ละคําคั่นด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (comma) 
 4.5 บทนํา  เป็นส่วนของเนื้อหาท่ีบอกความเป็นมาและเหตุผลนําไปสู่การศึกษาวิจยั ให้ข้อมูลทางวิชาการพร้อมท้ัง
จุดมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องอย่างคราวๆ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการวิจัยนั้นด้วย และควรอ้างอิงงานวิจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 
 4.6 วัตถุประสงค์  ใช้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 4.7 วิธีดําเนินการวิจัย  ควรอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย  โดยมีหัวข้อดังนี้ 
  1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กล่าวถึงกลุ่มประชากร วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ท่ีมาของกลุ่มตัวอย่าง  แหล่งท่ีมาของ
ข้อมูล   
  2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.8 สรุปผล  สรุปผลท่ีได้จากการวิจัยเป็นลําดับอาจแสดงด้วยตารางกราฟ แผนภาพประกอบการอธิบาย ท้ังนี้ถ้าแสดง
ด้วยตาราง  ควรเป็นตารางแบบไม่มีเสน้ขอบตารางด้านซ้ายและขวา หัวตารางเป็นแบบธรรมดาไม่มีการระบายสี และขีดเส้นคู่ กรณี
ตารางยังไม่สิ้นสุดให้ขีดด้วยเส้นเด่ียว และเม่ือสิ้นสุดตารางให้ขีดด้วยเส้นคู่ ตารางควรมีเฉพาะท่ีจําเป็น  ไม่ควรมีเกิน 5 ตาราง  
สําหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพ ขาวดํา  
ท่ีชัดเจนและมีคําบรรยายใต้รูป กรณีท่ีจําเป็นอาจใช้ภาพสีได้  
 4.9 อภิปรายผล  การอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้หรือไม่เพียงไร และควรอ้างทฤษฎีหรือ
เปรียบเทียบการทดลองของผู้อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ  เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรือคัดค้านทฤษฏีท่ีมีอยู่เดิม 
 4.10 ข้อเสนอแนะ   
  1) ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้   
  2) ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
 4.11 เอกสารอ้างอิง  เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA ให้เร่ิมต้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้ว
ตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศหากผู้เขียนมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อคนแรกแล้วตามด้วย และคณะหรือ and others 
5. บทความวิชาการ 
 5.1 ชื่อเร่ือง 
 5.2 ผู้แต่ง 
 5.3 บทคัดย่อ 
 5.4 คําสําคัญ 
 5.5 บทนํา 
 5.6 เนื้อหา 
 5.7 บทสรุป 



 5.8 เอกสารอ้างอิง 
 
6. บทความท่ัวไป 
 6.1 ชื่อเร่ือง 
 6.2 ผู้แต่ง 
 6.4 คําสําคัญ 
 6.5 บทนํา 
 6.6 เนื้อหา 
 6.7 บทสรุป 
 6.8 เอกสารอ้างอิง 
7. บทวิจารณ์หนังสือ 
 7.1 ข้อมูลทางบรรณานุกรม 
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