คำแนะนำในกำรส่งเรื่องเพื่อลงตีพิมพ์
ในวำรสำรบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีกาหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ
คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ในการคัดสรรเรื่องที่จะตีพิมพ์
ในวารสารฯ กองบรรณาธิการยินดีจะรับบทความวิจัย และบทความวิชาการต่างๆ จากท่านที่เป็นสมาชิก
และไม่เป็นสมาชิก วารสารฯ ทั้ง นี้ กองบรรณาธิการขอพิจารณาเรื่องที่จะลงตีพิมพ์ และเพื่อความสะดวก
ในการพิจารณา จึงขอแนะนาการเขียนในการตีพิมพ์ต้นฉบับ ดังนี้
ประเภทของเรื่องที่จะลงตีพิมพ์
1) บทความวิจัย (Research articles or Original article) เป็นบทความที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น
จากงานวิจัยของตนซึ่งเป็นผลมาจากการศึก ษาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ได้แก่ บทความวิจัยทางสังคมศาสตร์
รวมทั้งสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์กับวิชาชีพต่างๆ
2) บทความวิชาการ (Academic article) เป็นบทความที่ผู้เขียนมุ่งนาเสนอเนื้อหาสาระเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเพียงเรื่อ งเดียว ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ และนามากลั่นกรอง เรียบเรียงขึ้น
โดยผู้เขียน
3) บทความปริทั ศน์ (Review article) เป็นบทความที่ ผู้ เ ขียนวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ เรื่อง/ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เพื่อนาเสนอแนวคิดใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่
เงื่อนไขในกำรส่งเรื่องเพื่อลงตีพิมพ์ในวำรสำรอื่นๆ
1) เป็นเรื่องที่ไม่เคยลงตีพิมพ์หรือกาลังรอตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ
2) ต้ น ฉบั บ ทุ ก เรื่ อ งจะต้ อ งผ่ า นการประเมิ น หรื อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เพื่อตรวจสอบเนื้อหา (Peer review) ถ้าได้รับคาแนะนาในการปรับปรุ งแก้ไข กองบรรณาธิก ารจะส่งเรื่อง
ที่จะลงตีพิมพ์ที่ได้รับคาแนะนาให้ปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมไปยังเจ้าของต้นฉบับ (ผู้เขียน) ซึ่งเจ้าของต้นฉบับ
จะต้องส่ง ต้นฉบับที่ป รับปรุงแก้ไขแล้วกลับคืนให้กับกองบรรณาธิการภายใน 2 สัปดาห์ กองบรรณาธิการ
จะตอบรับการตีพิมพ์ก็ต่อเมื่อต้นฉบับได้รับการแก้ไขจนครบถ้วนสมบูรณ์จากเจ้าของต้นฉบับแล้วเท่านั้น
3) ให้ผู้เขียนส่งต้นฉบับมายังบรรณาธิการวารสารฯ ไม่เกินสองเดือนแรกของการตีพิมพ์แต่ละฉบับ
(กุมภาพันธ์หรือสิงหาคม) เพื่อเรื่องที่จะลงตีพิมพ์จะได้รับการดาเนินการตามขั้นตอนการวินิจฉัย และพิ จารณา
ตีพิมพ์ในวารสารต่อไป
4) ต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ต้องเป็นไปตามข้อกาหนด คาแนะนาในการตีพิมพ์ต้นฉบับ
5) เรื่องที่ได้รับพิจารณาตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารฉบับที่ตีพิมพ์ จานวน 2 ฉบับ
กำรเตรียมต้นฉบับ
บทควำมวิจัย:
1) ชื่อบทความภาษาไทย/อังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 ตัวหนา
2) ชื่อผู้เขียนและผู้เ ขียนบทความร่วม และหน่วยงานต้นสัง กัด ใช้ตัวอัก ษรขนาด 12 ตัวปกติ
ชิดด้านขวามือ ผู้เขียนพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถ
3) ส่วนของบทคัดย่อและส่วนของเนื้อหาบทคัดย่อต้องมีทั้งบทคัดย่อภาษาไทย ใช้ตัวอักษรขนาด
16 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ คาว่า Abstract เฉพาะตัวอักษรนา A ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ และเนื้อความ

ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และบทคัดย่อภาษาอังกฤษจานวนคาไม่เกิน 300 คา
ในส่วนของบทคัดย่อภาษาไทยให้ร ะบุคาส าคัญ 3-5 คา ใต้บ ทคัดย่อ ส่วนบทคัดย่อภาษาอัง กฤษใช้คาว่า
Abstract ระบุ Keywords จานวน 3-5 คา เช่นกัน ส่วนของเนื้อหาให้จัดพิมพ์เป็น 2 คอลัมน์ หัวข้อใหญ่ใช้
ตัวอักษร 14 ตัวหนา คอลัมน์เนื้อความใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติบทคัดย่อทั้ ง 2 ส่วน ไม่อ้างอิงเอกสาร
รูป ภาพหรือตารางใดๆ ส่ง ต้นฉบับ จ านาน 2 ชุด และแผ่น CD (กรุณาใช้ CD ใหม่ ) ร่วมกั บส่ง ในรูปแบบ
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)
4) บทคัดย่อ ให้เ ขียนเป็นเรีย งความตามลาดับ ได้แก่ วัตถุป ระสงค์ การเก็ บ ข้อมู ล การวิจัย
โดยสรุปผลการศึกษาที่พบและข้อเสนอแนะ
ต้นฉบับเขียนให้ครอบคลุม จานวนไม่เกิน 12 หน้า (รวมรายการอ้างอิง) โดยเริ่มจากความเป็นมา
และความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย
(ได้แก่ ประเภทของการวิจัย แบบแผนการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบ
คุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและรายการอ้างอิง
5) เอกสารอ้างอิงใช้ตามรูปแบบของ Publication Manual of the American Psychological
Association (APA style) รายการอ้างอิงต้องไม่เกิน 40 รายการ และควรเป็นรายการที่มีการอ้างอิงไว้ในเนื้อหาเท่านั้น
บทควำมวิชำกำรและบทควำมปริทัศน์:
บทความวิชาการและบทความปริทัศน์ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนา เนื้อเรื่อง (แสดงสาระสาคัญ
ที่ต้องการนาเสนอตามลาดับ) บทสรุป ข้อเสนอแนะและรายการอ้างอิง
กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง
1) การเขียนอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบนาม ปี ชื่อผู้แต่ง (กรณีภาษาอังกฤษ ใส่สกุลอักษรย่อ
ของชื่อ) กรณีที่มีผู้แต่งไม่เกิน 3 คน ให้เขียนชื่อผู้แต่งทุกคนในการอ้างอิงครั้งแรก และถ้ามีการอ้างอิงเอกสารอี ก
ให้ใช้ “และคณะ” หรือ “et al.” ต่อท้ายชื่อผู้แต่งคนแรก ส่วนกรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ให้เขียนชื่อผู้แต่งคนแรก
ตามด้วย “และคณะ” หรือ “et al.” ในการอ้างอิงทุกครั้ง ตัวอย่าง ไม่มีความแตกต่างกัน (William, et al.,1989)
2) การเขียนอ้างอิงเอกสารท้ายเรื่อง ควรมีเฉพาะรายชื่อเอกสารที่ได้รับการอ้างอิงในเนื้อเรื่องเท่านั้น
กรณีที่มีผู้แต่งไม่เกิน 3 คน ให้เขียนชื่อผู้แต่งทุกคน ส่วนกรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ให้เขียนชื่อผู้แต่งคนแรก
ตามด้วย “และคณะ” หรือ “et al”
รูปแบบการเขียน มีทั้งการเขียนอ้างอิงวิทยานิพนธ์และการเขียนอ้างอิงวารสาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
กำรเขียนอ้ำงอิงวิทยำนิพนธ์
ชื่อผู้เขียนวิทยำนิพนธ์.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ชื่อปริญญำ ชื่อสำขำวิชำ และ/หรือภำควิชำ ชื่อคณะ และหรือบัณฑิตวิทยำลัย ชื่อมหำวิทยำลัย

ตัวอย่ำงกำรอ้ำงวิทยำนิพนธ์จำกเล่มจริง
อุดม คุ้มภัย. (2559). ภาวะผู้นาของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรสายสนันสนุน
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์
ภาคกลาง. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

กำรเขียนอ้ำงอิงวิทยำนิพนธ์จำกอินเตอร์เน็ต
ชื่อผูแ้ ต่ง.//(ปีทเี่ ผยแพร่).//ชื่อเรื่อง.// [ประเภทสือ่ ].// วัน เดือน ปี ที่เข้ำถึงข้อมูล.// จำก// สถำนที่ผลิตหรือหน่วยงำนที่ผลิต (ถ้ำทรำบ)//แหล่งข้อมูลหรือแหล่งที่สบื ค้น

จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ. (2550). ประสิทธิภาพและประสิทธิผล. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อวันที่ 4
เมษายน 2558. จาก http://www.gotoknow.org/blog/jureewan1001.
กำรอ้ำงงำนวิจัยในวำรสำร
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปี, เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่/(เล่มที)่ ,/เลขหน้า.
กัญภร เอี่ยมพญา.// (2559, กรกฎาคม –ธันวาคม). รูปแบบการจัดการเรียนที่เหมาะสมต่อ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา.
วารสารราชนครินทร์, 13 (30), 37-50.
กำรเขียนอ้ำงอิงบทควำมในวำรสำร
ชื่อผู้เขียนบทควำม//(ปี, เดือน).//ชื่อบทควำม // ชื่อวารสาร,/ปีที่/ (เล่มที,่ /เลขหน้า)
ประภาวดี สืบสนธิ์. (2533, ตุลาคม-ธันวาคม). พัฒนาการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย. วารสารห้องมสุด, 34 (9), 14-31.
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