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หลกัเกณฑ์การเสนอบทความวชิาการหรือ 
บทความวจิัยเพ่ือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ รมยสาร 

 
1. ส่งบทความวจิยัฉบบัเตม็ในรูปแบบของ Word File จ านวน 1 ชุด เป็นแฟ้มขอ้มูลอิเล็กทรอนิคส์

โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Word 2007 หรือ 2010 ไปท่ีเวบ็ไซต ์http://rommayasan.bru.ac.th หรือ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เลขท่ี 439 ถนนจิระ อ าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์31000 โทรศพัท/์โทรสาร 044-6128585 

2. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ี เ ก่ียวกับภาษา วรรณกรรม ชาติพันธ์ุ 
บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ กฎหมาย การพฒันาสังคม การศึกษา สังคมศึกษา 
การเมืองการปกครอง วฒันธรรมและประเพณี ประวติัศาสตร์ และ ศิลปกรรม  
 3. ความยาวของบทความโดยนบัรวมรูปภาพ  ตาราง เอกสารอา้งอิง  และภาคผนวก (ถา้มี) จ านวน 

10-15 หนา้กระดาษ A4  

 4. แบบอกัษร (Font) บทความ 

 4.1 ใหพ้ิมพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 และพิมพเ์น้ือหาในลกัษณะ 2 คอลมัน์ 

(ยกเวน้ส่วนท่ีเป็นบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และรายการเอกสารอา้งอิง ใหเ้ขียนเป็น 1 

คอลมัน์) ก าหนดระยะห่างระหวา่งบรรทดัเป็นแบบระยะพิมพเ์ด่ียว (Single space) 

 4.2 ช่ือบทความทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ พิมพด์ว้ยตวัหนาโดยใชข้นาดอกัษร 18 

ก่ึงกลางหนา้กระดาษ กรณีเป็นภาษาองักฤษ ใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกเป็นตวัใหญ่ส าหรับค าหลกัต่างๆ  

 4.3 ช่ือ-นามสกุลผูเ้ขียน (และอาจารยท่ี์ปรึกษา) พิมพด์ว้ยตวัหนาโดยใชข้นาดอกัษร 14 

ก่ึงกลางหนา้กระดาษ ใหใ้ชห้มายเลขก ากบัช่ือผูเ้ขียนหรืออาจารยท่ี์ปรึกษา 

 4.4 ช่ือสาขาวชิา คณะ และสถาบนัการศึกษาตน้สังกดั  ให้พิมพท่ี์บรรทดัล่างต่อจากช่ือ

ผูว้จิยั ชิดขอบซา้ย พิมพอ์กัษรเป็นตวับางขนาด 14  

5. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ในกรณีท่ีเป็นบทความภาษาองักฤษตอ้งผา่นการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและลงนามรับรองจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษก่อนส่งใหบ้รรณาธิการ  

6. ต้องเป็นบทความท่ีไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ท่ีใดมาก่อนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจาก
ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อตีพิมพใ์นวารสารอ่ืน 
 7. บทความตอ้งมีสาระสังเขป (บทคดัยอ่) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4  

หรือระหวา่ง 150-200 ค า ในกรณีท่ีเจา้ของบทความเป็นชาวต่างประเทศ ให้เขียนขอ้มูลน้ีเป็นภาษาองักฤษ

เท่านั้น 

http://rommayasan.bru.ac.th/
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8. ผูเ้ขียนบทความจะตอ้งปฏิบติัตามระบบการอา้งอิงเอกสารและหลกัเกณฑก์ารเสนอบทความ
วชิาการหรือบทความวิจยัเพื่อตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ รมยสาร อยา่งเคร่งครัด  

9. บทความท่ีส่งมาตีพิมพจ์ะไดรั้บการกลัน่กรองจากผูท้รงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งอย่างน้อย 2 
ท่าน ถ้าผูท้รงคุณวุฒิ 1 ใน 2 ท่านไม่เห็นควรให้ตีพิมพ์ ก็จะส่งบทความนั้นไปให้ผูท้รงคุณวุฒิท่านท่ี 3 
พิจารณา ทั้งน้ี บทความท่ีจะไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ รมยสาร ตอ้งผา่นการพิจารณาเห็นควรให้
ตีพิมพโ์ดยผูท้รงคุณวฒิุอยา่งนอ้ย 2 ท่าน 

10. ผลการพิจารณาให้ตีพิมพบ์ทความในวารสารวชิาการ รมยสาร ใหถื้อมติของกองบรรณาธิการ
เป็นท่ีสุด  

 11. บทความท่ีไม่ผา่นการพิจารณาใหตี้พิมพ ์กองบรรณาธิการจะแจง้ใหท้ราบ แต่จะไม่ส่งตน้ฉบบั
คืนใหผู้เ้ขียน 

12. ผูเ้ขียน/คณะผู ้เขียน (ผู ้วิจ ัย/คณะผูว้ิจ ัย) ต้องเขียนข้อมูลส่วนตัวโดยย่อทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษไวใ้นส่วนทา้ยสุดของบทความต่อจากเอกสารอา้งอิง โดยให้ระบุค าน าหน้าช่ือ (นาย/นาง/
นางสาว) ต าแหน่งทางวิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์ (ถา้มี) คุณวุฒิปริญญา
เอก (ดร.) (ถา้มี) พร้อมใส่ขอ้มูลท่ีอยูใ่ห้ครบถว้นสมบูรณ์ รวมทั้งรหสัไปรษณีย ์โทรสาร โทรสาร และอีเมล
ดว้ย ในกรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ให้เขียนเฉพาะขอ้มูลนักศึกษาเท่านั้นโดยไม่ตอ้งใส่
ขอ้มูลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ตวัอยา่งเช่น 

ผู้เขียน 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อคัรพนท ์เน้ือไมห้อม 

 สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เลขท่ี 439 ถ. จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์34000 

 โทรสาร: 044-6128585 โทรศพัท:์ 081-8204402  อีเมล: akkarapon2512@gmail.com 

Author 

 Assistant Professor Dr. Akkarapon  Nuemaihom 

 English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences 

 Buriram Rajabhat University  439 Jira Rd., Muang District, Buriram Province  34000 

 Fax:  044-6128585  Tel.: 081-8204402 E-mail: akkarapon2512@gmailc.om 
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⁎ ส่วนประกอบของบทความวชิาการ ⁎ 

⁎ บทความวชิาการ  

ในการเขียนบทความวชิาการ ควรช้ีประเด็นท่ีตอ้งการน าเสนอใหช้ดัเจนและมีล าดบัเน้ือหาท่ี 
เหมาะสมเพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจน บทความวชิาการควรมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือเร่ือง (Title) ช่ือเร่ืองควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยพิมพช่ื์อเร่ืองเป็นภาษาไทยก่อน
และตามดว้ยช่ือเร่ืองภาษาองักฤษในบรรทดัต่อมา 
 2. บทคัดย่อ (Abstract) สรุปเน้ือหาของบทความใหไ้ดใ้จความชดัเจน และใหเ้ขียนทั้งภาษาไทย

และภาษาองักฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ หรือระหวา่ง 150-200 ค า  

3. ค าส าคัญ (Keyword) ระบุค าส าคญัของเน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับน าไปใชเ้ป็นค าสืบคน้ในระบบ
ฐานขอ้มูล ไม่เกิน 5 ค า ใตบ้ทคดัยอ่ 

4. บทน า (Introduction) น าเสนอข้อมูลเบ้ืองตน้ของเน้ือหา รวมทั้งระบุถึงขอบเขตเน้ือหาของ
บทความ 

5. เน้ือหา (Body of Text) ระบุเน้ือหาหลกัของบทความ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นยอ่ยๆ และมีการ
จดัเรียงล าดบัหวัขอ้ตามรายละเอียดของเน้ือหา 

6. บทสรุป (Conclusion) สรุปเน้ือหาในบทความทั้งหมดออกมาอยา่งชดัเจนและสั้นกระชบั  
7. เอกสารอ้างอิง (References) อา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหา (In-text citation) โดยใช้ระบบนาม-ปี 

(Author-Year) ตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 6 (6th edition) 
และเอกสารอา้งอิงทุกรายการท่ีปรากฏในบทความตอ้งมีรายช่ือปรากฏอยู่ในรายการเอกสารอา้งอิงทา้ย
บทความ (References) ดว้ย 

 
⁎ บทความวจัิย  

ใหน้ าเสนอผลการวจิยัท่ีไดรั้บอยา่งเป็นระบบ โดยบทความวจิยัมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  
 1.  ช่ือเร่ือง (Title) ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

 2.  บทคัดย่อ (Abstract) ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวแต่ละภาษาไม่เกิน 1 หนา้ 

หรือระหวา่ง 150-200 ค า 

 3.  ค าส าคัญ (Keywords) ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ จ านวน 3-5 ค า 

 4.  บทน า (Introduction) ระบุถึงความส าคญัของปัญหาท่ีศึกษา วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและ

ประโยชน์โดยรวมท่ีจะเกิดข้ึนจากผลวจิยั 

 5.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย (Objective) ระบุวตัถุประสงคใ์นการท าวจิยัใหช้ดัเจนและสะทอ้นถึง

ภาพรวมทั้งหมดของงานวจิยั 
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 6.  วธีิด าเนินการวจัิย (Methodology) ระบุวธีิวจิยัท่ีครอบคลุมถึงประชากร กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือ

วจิยั ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 7.  ผลการวจัิย (Results) ระบุผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 8.  อภิปรายผล (Discussion) น าเสนอผลการวจิยัโดยอา้งโยงถึงทฤษฎีต่างๆ เพื่อมาสนบัสนุนหรือ

เห็นแยง้ท่ีสมเหตุสมผล 

 9. สรุปผล (Conclusion) สรุปประเด็นหลกัๆ ของผลการวจิยั 

 10.  ข้อเสนอแนะ (Recommendations) เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์และ

เสนอแนะเพื่อการท าวจิยัในคร้ังต่อไป 

11.  การอ้างองิ (References) ใชก้ารอา้งอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association)  

ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 6 (6th edition) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


