
คําแนะนําในการสงเรื่องเพ่ือลงตีพิมพ 
ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย ราชนครินทร 

 
 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ราชนครินทร มีกําหนดการตีพิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ คือฉบับที่ 1 เดือน

มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ในการคัดสรรเรื่องที่จะตีพิมพในวารสารฯ  
กองบรรณาธิการยินดีจะรับบทความวิจัย และบทความวิชาการตางๆ จากทานที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิก
วา รส า รฯ  ทั้ ง นี้ ก อ งบ รร ณ าธิ ก าร ข อ พิ จ า ร ณ า เรื่ อ งที่ จ ะ ล งตี พิ ม พ  แ ล ะ เพื่ อ ค ว าม ส ะด วก 
ในการพิจารณา จึงขอแนะนําการเขียนในการตีพิมพตนฉบับ ดังนี้ 
 
ประเภทของเรื่องที่จะลงตีพิมพ 
   1) บทความวิจัย (Research articles or Original article)  เปนบทความที่ผูเขียนเรียบเรียงขึ้น
จากงานวิจัยของตนซึ่งเปนผลมาจากการศึกษาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไดแก บทความวิจัยทางสังคมศาสตร 
รวมทั้งสาขาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของและจะเปนประโยชนกับวิชาชีพตางๆ 

2) บทความวิชาการ (Academic article) เปนบทความที่ผูเขียนมุงนําเสนอเนื้อหาสาระเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว ไดจากการศึกษาคนควาเอกสารสิ่งพิมพตางๆ และนํามากลั่นกรอง เรียบเรียงขึ้นโดย
ผูเขียน 

3) บทความปริทัศน (Review article) เปนบทความที่ผูเขียนวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ 
วิจารณ เรื่อง/ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เพื่อนําเสนอแนวคิดใหม หรือองคความรูใหม 
 
เงือ่นไขในการสงเรื่องเพ่ือลงตีพิมพในวารสารอื่นๆ 

1) เปนเรื่องที่ไมเคยลงตีพิมพหรือกําลังรอตีพิมพในวารสารอื่นๆ 
2) ตนฉบับ ทุกเรื่องจะตองผานการประเมินหรือไดรับความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ 

เพื่อตรวจสอบเนื้อหา (Peer review) ถาไดรับคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข กองบรรณาธิการจะสงเรื่อง 
ที่จะลงตีพิมพที่ไดรับคําแนะนําใหปรบัปรุงแกไข หรือเพิ่มเติมไปยังเจาของตนฉบับ (ผูเขียน) ซึ่งเจาของตนฉบับ
จะต อ งส ง ต น ฉบั บ ที่ ป รั บ ป รุ งแก ไขแล วก ลั บ คื น ให กั บ ก อ งบ ร รณ าธิก ารภ าย ใน  2  สั ป ด าห  
กองบรรณาธิการจะตอบรับการตีพิมพก็ตอเมื่อตนฉบับไดรับการแกไขจนครบถวนสมบูรณจากเจาของตนฉบับ
แลวเทานั้น 

3) ใหผูเขียนสงตนฉบับมายังบรรณาธิการวารสารฯ ไมเกินสองเดือนแรกของการตีพิมพแตละ
ฉบับ (กุมภาพันธหรือสิงหาคม) เพื่อเรื่องที่จะลงตีพิมพจะไดรับการดําเนินการตามขั้นตอนการวินิจฉัย และ
พิจารณาตพีิมพในวารสารตอไป 

4) ตนฉบับที่สงมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ ตองเปนไปตามขอกําหนด คําแนะนําในการตีพิมพ
ตนฉบับ 

5) เรื่องที่ไดรับพิจารณาตีพิมพ ผูเขียนจะไดรับวารสารฉบับที่ตีพิมพ จํานวน 2 ฉบับ 
การเตรียมตนฉบับ 

บทความวิจัย: 
1) พิมพดวยตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 แบบ 2 คอลัมน พิมพหนาเดียว โดยใช

กระดาษ A4 พิมพใหหางจากขอบกระดาษ 2.5 ซม. 



   2) สงตนฉบับ จํานาน 2 ชุด และแผน CD (กรุณาใช CD ใหม) รวมกับสงในรูปแบบ จดหมาย
อิเลคทรอนิกส (e-mail) 

3) พิมพชื่อเรื่องไวกลางหนาแรก ใตชื่อเรื่องเยื้องไปทางดานขวามือ พิมพชื่อผูเขียน นามสกุล 
สวนตําแหนงทางวิชาการและสถานที่ทํางานของผูเขียนพิมพไวเปนเชิงอรรถ 
   4) บทความวิจัย ใหเขียนชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

5) บทคัดยอตองมีทั้งบทคัดยอภาษาไทยและบทคัดยอภาษาอังกฤษจํานวนคําไมเกิน 300 คํา    
ในสวนของบทคัดยอภาษาไทยใหระบุคําสําคัญ 3-5 คํา ใตบทคัดยอ สวนบทคัดยอภาษาอังกฤษใชคําวา 
Abstract ระบุ Key words จํานวน 3-5 คํา เชนกัน บทคัดยอทั้ง 2 สวน บรรจุอยูภายในกรอบสี่เหลี่ยม      
ไมอางอิงเอกสารรูปภาพหรือตารางใดๆ 
  บทคัดยอใหเขียนเปนเรียงความตามลําดับ ไดแก วัตถุประสงค การเก็บขอมูลการวิจัย โดยสรุป 
ผลการศึกษาที่พบและขอเสนอแนะ 
  ตนฉบับเขียนใหครอบคลุม จํานวนไมเกิน 15 หนา (รวมรายการอางอิง) โดยเริ่มจากความเปนมา
และความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย สมมุติฐานการวิจัย (ถามี) ขอบเขตการวิจัย ระเบียบวิธี
วิจัย (ไดแก ประเภทของการวิจัย  แบบแผนการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและ
การตรวจสอบคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล) ผลการวิจัย อภิปรายผล ขอเสนอแนะ
และรายการอางอิง 

6) เอกสารอางอิงใชตามรูปแบบของ Publication Manual of the American Psychological 
Association (APA style) รายการอางอิงตองไมเกิน 40 รายการ และควรเปนรายการที่มีการอางอิงไวใน
เนื้อหาเทานั้น 

 
บทความวิชาการและบทความปริทัศน: 

บทความวิชาการและบทความปริทัศน ประกอบดวย บทคัดยอ บทนํา เนื้อเรื่อง (แสดงสาระสําคัญที่
ตองการนําเสนอตามลําดับ) บทสรุป ขอเสนอแนะและรายการอางอิง  

การเขียนเอกสารอางอิง 
1) การเขียนอางอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง ใชระบบนาม ป ช่ือผูแตง (กรณีภาษาอังกฤษ ใสสกุล

อักษรยอของชื่อ) กรณีที่มีผูแตงไมเกิน 3 คน ใหเขียนช่ือผูแตงทุกคนในการอางอิงครั้งแรก และถามีการอางอิง
เอกสารอีกให ใช “และคณะ” หรือ “et al.” ตอท ายชื่อผูแตงคนแรก สวนกรณีที่มีผู แตงมากกวา 
3 คน  ใหเขียนชื่อผูแตงคนแรกตามดวย “และคณะ” หรือ “et al.” ในการอางอิงทุกครั้ง ตัวอยาง ไมมีความแตกตาง
กัน (William, et al.,1989) 

2) การเขียนอางอิงเอกสารทายเรื่อง ควรมีเฉพาะรายชื่อเอกสารที่ไดรับการอางอิงในเนื้อเรื่อง
เทานั้น กรณีที่มีผูแตงไมเกิน 3 คน ใหเขียนชื่อผูแตงทุกคน สวนกรณีที่มีผูแตงมากกวา 3 คน ใหเขียนช่ือผูแตง
คนแรกตามดวย “และคณะ” หรือ “et al”  

  รูปแบบการเขียน มีทั้งการเขียนอางอิงวิทยานิพนธและการเขียนอางอิงวารสาร ดังตัวอยาง
ตอไปนี้  

(1) การเขียนอางอิงวิทยานิพนธ  
 

    
ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา และ/หรือภาควิชา ชื่อคณะ และหรือบัณฑิตวิทยาลัย ชือ่มหาวิทยาลัย 



          ตัวอยางการอางวิทยานิพนธ 
ดวง สุวรรณเกิดผล.  (2550).  สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ ตามแนวปฏิรูปของ 

สถานศึกษาขึน้พื้นฐาน สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2.        
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. 
 

 การอางบทความในวารสาร 
 
  
 

วิศรุต ศรีบุนนาค และภาวิณี มะโนวรรณ.  (2548, มกราคม-มีนาคม). การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ 
  ความเสี่ยงทางการเงิน. จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัฒน, (103), 43-67,69 
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