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เร่ือง ขอเชิญส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราซภัฏร้อยเอ็ด: วิทยาศาสตีรื่และเทคโน่โล
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราฃภ์ฏวไลยอลงกรณ์ ในบรมราชูปถัมภ์

ส่ิงท่ีส่ิงมาด้วย ๑. หลักเกณฑการเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดทำวารสาร 
มหาวิทยาลัยราซภัฏร้อยเอ็ด: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับท่ี ๑ (มกราคม -  มิถุนายน) โดยมีวัตถุประสงค ์
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมใหนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ'ใต้มี'โอกาสแลกเปลี่ยนองค ์
ความรู้ ประสบการณ์ นำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิขาซีพที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต น้ัน

ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏร้อยเอ็ด จึงขอเชิญซวนให้ผู ้
ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวตามรายละเอียดแนบท้าย ทั้งนี้โปรดส่งด้นฉบับ 
บทความที่ต้องการเผยแพร่มายัง บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราซภัฏร้อยเอ็ด: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน ๑ ชุด พร้อมส่งไฟล์เอกสารทังหมดทาง https//AAVw.tci-thab.a§/ndex.php/ScienceRERJ/indsx หรือ  
Email: sciencel01@reru.ac.th /  stchanyarin@gmail.com และสามารถสอบถามข้อม ูลเพ ิ่มเต ิมได ้ท ี่ 
หมายเลข ๐๙ ๐๒๘๔ ๓๘๘๘/๐๘ ๙๗๑๐ ๕๖๙๖
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หล ัก เกณ ฑ ์การเส นอบ ท ความ 
เพ ี่อ ล งต ีพ ิม vflน วารสารว ิทยาศาสตร ์และเทคโน โลย ี 

( J o u r n a l  o f  S c ie n c e  a n d  T e c h n o lo g y )

เอกสารฉบับนี้จัตทำขึ้นเพื่อเป็นดู่มือใบการเขียนบทความสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ในการส่งบทความเข้าร่วม 
สิพ ิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal o f Science and Technology) โดยจะกำหนดทั้งรูปแบบและ 
แนวทางในการพิมพ์บทความ ซึ่งจะใข้ในการจัดทำวารสารๆ ในแบบรูปเล่ม ดังท้ัน เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและเพื่อให้การ 
จัดทำเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ส่งบทความควรพิมพ์บทความตามรูปแบบและแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งดรัด โดยมี 
รายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร
1.1 ขื่อวารสาร ะ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Journal o f Science an d  Technology
1.2 เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (In ternational S tan d ard  Serial N um ber -  ISSN)

ISSN XX (Print)
ISSN XX (Online)

1.3 วัตลุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักวิขาการ นักวิจัย คณาจารย่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจไดัมีโอกาส 
แลกฝสืยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ น่าเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลศทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

1.4 ประเภทผลงาบที่ตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความวิชาการ/บทความปริทัศน์ บทความวิจัย
1.5 ขอบ เขตเน ื้อห า ประกอบด้วย สาขาวิชาพิสิกส์ เคมี ช ีววิทยา ชีวเคมี จ ุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ 

เกษตรศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี (ไฟฟ้าและอีเลคทรอนิกส์) และสาขาอีน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.6 กำหนดพิมพ์เผยแพร่ จำนวนวารสารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (จำนวน 8 เรื่อง ต่อ ฉบับ)
ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มิถุนายน)
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

2. นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ
2.1 บทความที่ได้รับการสิพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาสิพิมพ์ 

ในวารสารหรือส่ิงสิพิมพ์อ่ืนใด
2.2 เรื่องที่จะส่งมาลงพิมพ์ในวารสารฯ จะต้องเป็นบทความทางวิขาการ หรืองานวิจัย เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ 

ผู้เขียนได้จัดทำเอง ทั้งนี้บทความทุกเรื่องก่อนการเผยแพร่มีผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาที่เก่ียวข้อง เป็นผู้ประเมินบทความ (double 
blinded peer review) จำนวน 3 ท่าน และต้องผ่านการกลั่นกรอง 2 ใน 3 เพื่อให้บทความที่ส ิพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
มาตรฐานสากลเพ่ือน่าไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดการพัฒนาในศาสตร์และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องต่อไป

2 3  กองบรรณาธิการอาจส่งผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เชียนแก้1ฃ เพ่ืมเสิม หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี
2.4 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธี้ในการตรวจแก้ใขรูปแบบบทความที่ส่งมาตีพิมพ์
2.5 การยอมรับเรื่องที่ต ิพิมพ์เป็นสิทธี้ของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไม่รับผีดซอบในเนื้อหา 

หรือความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง
3. รูปแบบการเขียนบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

3.1 การเตรียมต้นฉบับ จัดพิมพ์แบบ 1 คอลัมน์ มีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสันขนาด A4 (8V4 X 11% น้ีว = 21 X29.7 ชม.)

เว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบน 3.18 เขนตีเมตร ด้านล่าง ขวามีอ และซ้ายมือ 2.5 เซนตีเมตร
3.1.2 เค้าโครงหน้ากระดาษ ระยะขอบบน ขนาด 3.18 ซม. ระยะขอบซ้าย ขวา ล่าง ขนาด 2.5 ซม.
3.1.3 ตำแหน่งของแท็บหยุด ตั้งค่าเรื่มต้บที่ 1.5 เซนติเมตร และตั้งเพื่นขึ้นจุดละ 0.5 เซนติเมตร



3.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางตำแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ 
เวิร์ด ระยะระหว่างบรรทัดเป็นแบบบรรทัดเดี่ยว (Single space) โดยใช้ฃนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทังการจัดวางตำแหน่ง 
ตังน้ี

3.2.1 ขื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 18 Point ซนิดตัวอักษรตัวหนา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษช้าย
3.2.2 ขื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 Point ชนิดตัวอักษรตัวหนา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษช้าย
3.2.3 ขื่อผู้เขียน (ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ขนาด 12 Point ซนิดตัวอักษรหนา แบบเอียง ตำแหน่ง 

ชิดขอบกระดาษช้ายใต้ขื่อเรื่อง เว้น 1 บรรทัด
3.2.4 หัวข้อใหญ่ในบทความ ขนาด 14 ชนิดตัวอักษรหนา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษช้าย ก่อนข้ึนหัวข้อต่อไป 

เว้น 1 บรรทัด จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และจัดย่อหน้าเป็นแบบกระจายแบบไทย
3.2.5 หัวข้อย่อย เว้นระยะห่างตามลำดับของแท๊บหยุด ขนาด 16 Point ชนิดตัวอักษรตัวปกต
3.2.6 การอ้างอิงใบเนื้อหา ให้จัดพิมพ์ตังนี้

1) การเขียนอ้างอิงโดยระบุ ขื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสาร ไว้หน้าข้อความเพื่อบอกแหล่งที่มา
1.1) ภาษาไทย

ขื่อ สกุล (พ.ค. ะ หน้า)
1.2) ภาษาอังกฤษ

นามสกุล, อักษรตัวแรกของขื่อด้น. อักษรตัวแรกของขื่อกลาง. (ค.ศ. ะ หน้า)
2) การเขียนอ้างอิงโดยระบุ ขื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสาร ไว้หลังข้อความเพื่อบอกแหล่งที่มา

2.1) ภาษาไทย
(ข่ือ สกุล, พ-ศ. : หน้า)

2.2) ภาษาอังกฤษ
(นามสกุล, อักษรตัวแรกของขื่อด้น. อักษรตัวแรกของขื่อกลาง, ค.ศ. ะ หน้า)

3.2.7 ท้ายกระดาษ แทรกอ้างอิงท้ายเรื่อง ประกอบด้วย
ข้อมูล สังกัดผู้นิพนธ์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ครบถ้วนทุกคน
1) นักสิกษาหลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการสิกษา อีเมล ขนาด 12 Point ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบเอียง 

ตำแหน่งชิดชอบกระดาษช้าย (กรณี : นิสิต หรอนักศกษ'))
2) ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการสิกษา ขนาด 12 Point 

ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบเอียง ตำแหน่งชิดขอบกระดาษช้าย (ข้อมูลที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
3.3 จำนวนหน้า ด้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า

4. การเรียงลำดับเนื้อหาต้นฉบับ
เนื้อหา ภาษาไทยที่ม ีคำตัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด (ในกรณีคำตัพท์ภาษาอังกฤษ 

เป็นคำเฉพาะที่แปลไม่ได้หรึอแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับตัพห์ได้) และควรใช้ภาษาที่ผู้อ ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน 
หากใช้คำย่อต้องเขียนคำเต็มไว้ครั้งแรกก่อน เนื้อหาต้องเรียงลำดับตังนี้

4.1 บทความวิจัย
บทความวิจ ัยจ ัดเป ็นเอกสารทางว ิชาการประเภทเด ียวก ับรายงานการว ิจ ัย (Research report) มีสาระ 

และรูปแบบการนำเสนอที่คล้ายคลึงกันโดยบทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการที่นักวิจัยเขียนขึ้นในรูปบทความวิชาการ 
เพ่ือนำเสนอข้อด้นพบ เชิงประจักษ์และหรึอนวัตกรรมที่เป็นผลงาน บทความวิจัยมีการเรียงลำตับเนื้อหาที่ลำคัญดังนื้

4 .1 .1  ข ื่อ เร ื่อง ควรสันและกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ขื่อเร ื่องต้องมีท ั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษโดยให้นำขื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน

4.1 .2  ข ื่อผ ู้เข ียนและท ี่อย ู่ ให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน 
หรอสถาบัน ที่อยู่ หรือ Email ของผู้เขียน เพื่อใช้ดีดต่อเกี่ยวกับต้นฉบับและบทความที่ดีพิมพ์แล้ว

4.1.3 บทคัดย ่อ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) เขียนสรุปสาระสำคัญของเรื่อง อ่านแล้ว 
เช้าใจง่ายความยาวไม่ควรเกิน 250 คำ หรึอ 15 บรรทัด โดยให้นำบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 
โดยเร ียงลำด ับความสำคัญชองเน ื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะท์ข ้อมูล 
ผลการสิกษา

4.1.4 คำสำค ัญ  เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คำ โดยให้คำสำคัญภาษาอังกฤษตรงกับ 
คำสำคัญภาษาไทย แต่ละคำคันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (comma)

4.1 .5  บทนำ เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมาและเหตุผลนำไปสู่การสิกษาวิจัย ให้ข้อมูลหางวิชาการ 
พร้อมทั้งจุดบุ่งหมายที่เกี่ยวช้องอย่างคราว  ๆ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการวิจัยนนด้วย และควรอ้างอิงงานวิจัยอื่น 
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย



4.1.6 วัตชุประสงค์ ใข้ซี้แจงพีจุดมุ่งหมายของการศึกษา
4.1.7 วิธีดำเนินการวิจัย ควรอธิบายวิธีดำเนินการวิจัยโดยมีหัวข้อตังนี้

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กล่าวถึงกลุ่มประชากร วิธ ีการลุ่มกลุ่มตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง 
แหล่งท่ีมาของข้อมูล

2) เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัย
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
4) การวิเคราะห์ข้อมูล

4.1.8 ผลและวิจารณ์ผลการวิจ ัย ผลที่ได้จากการวิจัยเป็นลำตับอาจแสดงด้วยตาราง แผนภาพประกอบการ 
อธิบาย ทั้งนี้ ตารางและภาพประกอบเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด โดยจัดพิมพ์แทรกในเนี้อเรื่อง การใส่หมายเหตุ (footnote) ชอง 
ตารางให้ใช้ระบบตัวเลขแสดงคำอธิบาย เช่น 1/, 2 /  เป็นต้น ช ่อตารางให้วางอยู่เหมือตาราง เช่น Table 1 Bioactive 
com pounds and  antioxidant activities o f .... ส่วนชื่อภาพประกอบให้วางอยู่ใต้ตาราง เช่น Figure 1 The relationship 
betw een  .... การแสดงนัยสำคัญให้ใช้สัญลักษณ์ **" หรือ ’**" สำหรับ p<0.05 และ PcO.Ol ตามลำตับ หน่วยในตาราง 
(รวมพีใบเนื้อเรื่อง) ให้ใช้ระบบเมตริกซ์และใช้อักษรย่อ เช่น 100% , 10 มก./มล. เป็นต้น และหากมุการแสดงค่าเฉลี่ยและคำ 
P-value ต้องแสดงค่า standard  error o f m ean (SEM) สำหรับการบรรยายสรุปผลการวิจัยหลีกเลี่ยงกา๗ าช้อนกับข้อความ 
ใบตารางหรือรูปประกอบ (ถ้ามื) ตารางและรูปประกอบให้ใช้ภาษาอังกชุษทั้งหมด การวิจารณ์ควรประกอบด้วยหลักการที่ 
ออกมาจากการวิจัยเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น ป็ญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยใน 
อนาคต และแนวทางที่จะนำไปใช้ประโยชน์

4.1.9 สรุปผลการวิจัย ไม่ควรช้ําช้อนกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุปให้สอดคล้องกับวัตชุประสงค์
4.1.10 กิตติกรรมประกาศ ระบุสัน  ๆ ว่าได้รับการสนับสบุนทุนวิจัย และความช่วยเหลือจากองค์กรใดหรือใครบ้าง
4.1.11 ข้อเสนอแนะ

1) ข้อเสนอแนะในการนำไปใข้
2) ข้อเสนอแนะในการพำวิจัยครั้งต่อไป

4 .1 .1 2  เอกสารข ้างอ ิง เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA (A m erican Psychological 
A ssociation) ให้เรีมด้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศหากผู้เช่ยนมืมากกว่า 3 คน 
ให้ใส่ช่ือคนแรกแล้วตามด้วย และคณะหรือ and  others

4.2 บทความวิชาการ
บทความวิชาการเป็นการนำเสนอความรู้ ความคิตที่ตั้งอยู่บนพ้ืนjp นทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในเรื่องนั้น  ๆโดยมื 

หลักฐานทางวิชาการอ้างอิง มืการวิเคราะห์ วิจารณ์ ให้ผูอ่านเห็นประเด็นสำคัญอันเป็นสารประโยชน์ที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอ 
แก่ผู้อ่าน ชื่งอาจจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัว หรือประสบการณ์และผลงานของผู้อื่นมาใช้ มืการเรียบเรียงเนื้อหาสาระ 
อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้อ ่านเกิดความกระจ่างใบความรู้ความคดที่นำเสนอ อ้างอิงทางวิชาการและใช้แหล่งอ้างอิง 
ทางวิชาการอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ และจรรยาบรรณของนักวิชาการ มีการอภิปรายให้แนวคด แนวทาง 
ใบการนำความรู้ ความศึตที่นำเสนอไปใช้ให้เป็นประโยขน์ หรือมีประเด็นใหม่  ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความต้องการสืบเสาะ 
หาความรู้หรือพัฒนาความคิดใบประเด็นนั้น  ๆ ต่อไป บทวิชาการมีการเรียงลำตับเนื้อหาที่สำคัญดังนี้

4 .2.1 ช ื่อเร ื่อง ควรสันและกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ โดยให้นำชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน

4.2.2 ชื่อผู้เข ียนและที่อยู่ ให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือ 
สลาบัน ที่อยู่ หรือ Email ของผู้เขียน เพื่อใช้ติดต่อเกี่ยวกับด้นฉบับและบทความที่ติพิมพ์แล้ว

4.2.3 บทคัดย่อ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) เขียนสรุปสาระสำคัญของเรื่อง อ่านแล้วเช้าใจ 
ง่ายความยาวไม่ควรเกิน 250 คำ หรือ 15 บรรทัด โดยให้นำบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 
โดยเรียงลำตับความสำคัญของเนื้อหา เช่น วัตอุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ผล 
การศึกษา

4.2.4 คำสำคัญ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คำ โดยให้คำสำคัญภาษาอังกฤษตรงกับคำ 
สำคัญภาษาไทย แต่ละคำคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (comma)

4.2.5 บทนำ เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้น  ๆ ชื่งสามารถใช้วิธีการและเทคนิคต่าง  ๆ ตามแต่ 
ผู้เขียนจะเห็นสมควร เช่น อาจใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจผู้อ่านหรือยกป็ญหาที่กัาลังเป็นที่สนใจขณะนั้นขึ้นมาอภิปราย หรือต้ัง 
ประเด็นคำถามหรือป็ญหาที่ท้าทายความคิดจองผู้อ่านหรืออาจจะกล่าวถึงประโยขน์ทีผู้อ่านจะได้รับจากการอ่าน เป็นต้น

4.2.6 เบื้อหา การจัดสำตับเบื้อหาสาระ ผู้เขียนควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของเบื้อหาสาระที่จะนำเสนอ 
และจัดสำตับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น การนำเสนอเนื้อหาสาระควรมีความต่อเนื้องกัน 
เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเช้าใจสาระนั้นได้โดยง่าย



4.2.7 ผลการสีกษา ควรมีการสรุปประเด็นสำคัญ  ๆ ของบทความนั้น  ๆ เงอาจทำในลักษณะที่เป็นการย่อ คือ 
การเสือกเก็บประเด็นสำคัญๆ ของบทความน้ันๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่างส้ัน  ๆ ท้ายบท

4.2.8 เอกสารอ้างอิง บทความทางวิชาการ เป็นงานที่เขียนขึ้นบนพื้นฐานของวิชาการที่ได้มีการศึกษา คันคว้า 
วิจัยกันมาแล้ว และการวิเคราะห์ วิจารณ์อาจมีการเชื่อมโยงกับผลงาบของผู้อื่นจึงจำเป็นต้องมีการอ้างอิงเมื่อนำข้อความหรือ 
ผลงาบของผู้อื่นมาใช้โดยการระบุให้ขัดเจนว่าเป็นงานของใคร ทำเมื่อไร และนำมาจากไหน เป็นการให้๓ ยรติเจ้าของงาน 
การอ้างอิงเอกสารในเนั้อหาให้ใช้ระบบ APA (Am erican Psychological A ssociation) ให้เริ่มต้นด้วยเอกสารอ้างอิง 
ภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศหากผู้เขียนมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อคนแรกแล้วตามด้วย และคณะหรือ 
and others

4.3 บทวิจารณ์หนังสือ
บทวิจารณ์หนังสือ เป็นการพิจารณาหนังสือเริ่องนั้นๆ โดยละเอียดเพื่อประเมินคุณค่า ออกมาเป็นข้อเขียน เป็น 

บทความที่ว ิพากษ ์ว ิจารณ ์เบ ื้อหาสาระ คุณค่าและคุณูปการของหนังสือ บทความ โดยบทวิจารณ์หนังสือจะต้องบอก 
รายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ ช่ือหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ จำนวนหน้าและเลข ISBN ให้ขัดเจนด้วย 
โดยใช้หลักวิชาการและดุลพินิจอันเหมาะสม บทวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วย

4.3.1 ข ื่อเร ึ๋อง ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นำชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน ควรทั้งชื่อเรื่องที่ 
เรียกร้องความสนใจของผู้อ่าน และส่ือ ความหมายได้ขัดเจน เซ่น ทั้งชื่อตามชื่อหนังสือที่ต้องการวิจารณ์ ทั้งชื่อตามจุดมุ่งหมาย 
ของเรื่อง ท้ังช่ือ ด้วยการให้ประเด็นชวนคิด ชวนสงลัย

4.3.2 ขื่อผู้เข ียนและที่อยู่ ให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือ 
สถาบัน (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) ที่อยู่ หรือ E-mail ชองผู้เขียน เพื่อใช้ติดต่อเกี่ยวกับต้นฉบับและบทความที่สืพิมพ์แล้ว

4.3.2 บทนำ เป็นการเขียนนำเกี่ยวกับเรื่องที่จะวิจารณ์ เซ่น ถ้าเป็นการวิจารณ์วรรณคดต้อง บอก ชื่อวรรณคดี 
ผู้แต่ง ประ๓ ท ความเป็นมาชองเรื่อง และอาจเขียนอธิบายและลูงใจที่ทำให้ผู้วิจารณ์ สนใจวรรณคดีเรื่องบื้

4.3.3 เบื้อเรื่อง เป็นส่วนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ์ โดยนำเสนอจุดเด่น และจุดบกพร่อง 
ของเรื่องอย่างมีหลักเกณฑ์และมีเหตุผล หากต้องการเล่าเรื่องย่อของวรรณคดี หรือ วรรณกรรม ที่นำมาวิจารณ์ควรเขียนเล่า 
เร่ืองอย่างส้ันๆ เพราะการวิจารณ์๒ใช่การสรุปเรื่อง แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้วิจารณ์ที่มีต่อวรรณคดีหรือวรรณกรรม 
เร่ืองน้ัน ผู้เขียนต้องการที่อความหมายอะไร มายังผู้อ่านหนังสือและที่อให้ชัดเจนหรือไม'อย่างไร ถ้าประเด็นใบการวิจารณ์มี 
หลายประเด็น ควรนำเสนอ ตามลำดับ เพื่อให้ผู้อ่านบทวิจารณ์เช้าใจง่ายไม่สับสน ในกรณีที่วรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่องนั้นมี 
จุดเด่น และจุดด้อย ควรเขียนถึงจุดเด่นก่อนแล้วจึงกล่าวลีงจุดด้อย เพื่อให้เกียรติผู้เขียน และแสดงให้เห็นว่าการ วิจารณ์คือ 
การสร้างสรรค์ไม่ใช่การทำลาย

4.3 .4  บทสรุป เป็นย่อหน้าสุดท้ายชองบทวิจารณ์ เป็นการเขียนสรุปความคิดทั้งหมดที่วิจารณ์ และให้แง่คิด 
หรือข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน นอกจากบื้บทสรุปยังช่วยให้ผู้อ่านได้ทบทวนประเด็น สำคัญของเรื่องและความคิด 
สำคัญชองผู้วิจารณ์แม้ว่าผู้อ่านอาจจะไม่ได้อ่านบทวิจารณ์ทั้งบท แต่ได้อ่าน บทสรุปก็สามารถทราบเรื่องชองวรรณคดีหรือ 
วรรณกรรมที่นำมาวิจารณ์รวมทั้งความคิดเห็นของผู้วิจารณ์ ที่มีต่อวรรณคดีหรือวรรณกรรมเร่ืองนั้นได

4.4 บทความปริทัศน์
เป็นงานทางวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการเฉพาะหางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์องค์ 

ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อมูลวิพากษ์ที่ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป ผู้เขียนควร 
ตรวจสอบเบื้อหาที่เกี่ยวช้องกับบทความที่นำเสนออย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยงเบื้อหาที่ใหม่ที่สุด บทความปริทัศน์ต้อง 
นำเสนอพัฒนาการของเรื่องที่น่าสนใจ ข้อมูลที่นำเสนอจะต้องไม่จำเพาะเจาะจงเฉพาะผู้ที่อ่านที่อยู่ในสาขาชองบทความ 
เท่าน้ัน แต่ต้องนำเสนอข้อมูลที่ผู้อ่านในสาชาอื่นๆ หรือนิสิตนักศึกษาในระดับสูงสามารถเข้าใจได้ บทความปริทัศน์เป็นการ 
นำเสนอภาพรวมชองเรื่องที่น่าสบไจโดยในหน้าแรกของบทความปริทัศน์จะประกอบด้วย

4.4.1 ขื่อเรื่อง ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นำชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน ควรท้ังช่ือเร่ืองท่ี 
เรียกร้องความสนใจของผู้อ่าน และส่ือ ความหมายได้ขัดเจน

4.4.2 ขื่อผู้เข ียนและที่อยู่ ให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุตำแหน่งหางวิชาการ หน่วยงานหรือ 
สถาบัน (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) ที่อยู่ หรือ E-mail ของผู้เขียน เพื่อใช้ดีดต่อเกี่ยวกับต้นฉบับและบทความที่ดีพิมพ์แล้ว

4.4.2 ตำส์าคัญ ระบุความสาคัญของเรื่อง (keywords) จำนวน'โม่เกีน 5 ตำ
4.4.3 ส ่วนของเน ื้อหาของบทความ ต้องมีบทนำ (introduction) เพื่อกล่าวถึงความน่าสนใจ ของเรื่องที่ 

นำเสนอก่อนเข้าสู่เบื้อหาในแต่ละประเด็น
4.4.4 บทสรุป (conclusion) เพื่อเป็นการสรุปเรื่องโดยย่อให้เช้าใจว่า เรื่องที่ได้นำเสนอมีความน่าสนใจและ 

ความเป็นมาอย่างไร พร้อมขมวดปมเรื่องที่นำเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้นิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว สำหรับให้ผู้อ่านได้ 
พิจารณาประเด็นที่ น่าสนใจต่อไป ผู้นิพนธ์ควรตรวจสอบเบื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่นำเสนออย่างละเอียด โดยเฉพาะ 
อย่างยงเบื้อหาที่ใหม่ที่สุด บทความปริทัศน์ต้องนำเสนอพัฒนาการของเรื่องที่น่าสนใจ ข้อมูลที่นำเสนอ จะต้องไม่จำเพาะ



เจาะจงเฉพาะผู้อ่านที่อยู่ในสาขาของบทความเท่านั้น แต่ต้องนำเสนอข้อมูลที่ขื่งผู้อ่าน ในสาขาอื่นหรือนิสิตนักศึกษาใน 
ระดับสูงสามารถเข้าใจได
5. การส่งบทความ

กำหนดการรับบทความ สามารถส่งบทความถึงกองบรรณาธิการ ไต้ตั้งแต่บัดนื้เป็นต้นไป ผ่านระบบลงทะเบียน 
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