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หลกัเกณฑ์การเสนอบทความวชิาการหรือ 
บทความวจิัยเพ่ือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ รมยสาร 

 
1. ส่งบทความวจิยัฉบบัเตม็ในรูปแบบของ Word File จ านวน 1 ชุด เป็นแฟ้มขอ้มูลอิเล็กทรอนิคส์

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

2. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ี เก่ียวกับภาษา 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 และพิมพเ์น้ือหาในลกัษณะคอลมัน์เดียว 

(One column) ก าหนดระยะห่างระหวา่งบรรทดัเป็นแบบระยะพิมพเ์ด่ียว (single space) 

 4.2 ช่ือบทความทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ พิมพด์ว้ยตวัหนาโดยใชข้นาดอกัษร 18 

ก่ึงกลางหนา้กระดาษ กรณีเป็นภาษาองักฤษ ใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกเป็นตวัใหญ่ส าหรับค าหลกัต่างๆ  

 4.3 ช่ือ-นามสกุลผูเ้ขียน (และอาจารยท่ี์ปรึกษา) พิมพด์ว้ยตวัหนาโดยใชข้นาดอกัษร 16 

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 
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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. บทความท่ีไม่ผา่นการพิจารณาให้ตีพิมพ ์กองบรรณาธิการจะแจง้ให้ทราบ แต่จะไม่ส่งตน้ฉบบั
คืนใหผู้เ้ขียน 

12. ผูเ้ขียน/คณะผูเ้ขียน (ผูว้ิจ ัย/คณะผูว้ิจ ัย) ต้องเขียนข้อมูลส่วนตัวโดยย่อทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษไวใ้นส่วนทา้ยสุดของบทความต่อจากเอกสารอา้งอิง โดยให้ระบุค าน าหน้าช่ือ (นาย/นาง/
นางสาว) ต าแหน่งทางวิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์ (ถา้มี) คุณวุฒิปริญญา
เอก (ดร.) (ถา้มี) พร้อมใส่ขอ้มูลท่ีอยูใ่หค้รบถว้นสมบูรณ์ รวมทั้งรหสัไปรษณีย ์โทรสาร โทรสาร และอีเมล
ดว้ย ในกรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ให้เขียนเฉพาะขอ้มูลนกัศึกษาเท่านั้นโดยไม่ตอ้งใส่
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 าเสนอขอ้มูลเบ้ืองต้นของเน้ือหา 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) ฉบบัพิมพ์คร้ังท่ี 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) ระบุวธีิวิจยัท่ีครอบคลุมถึงประชากร 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) 
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* การเขยีนเอกสารอ้างองิ * 

1. การอา้งอิงเอกสารในเน้ือหา (In-text citation) ให้ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้นส าหรับผูเ้ขียนทั้งท่ีเป็น
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยระบุเฉพาะนามสกุลแลว้ตามดว้ยปีท่ีเผยแพร่เอกสาร และ/หรือเลขหน้า 
เช่น Nuemaihom (2014) หรือ (Nuemaihom, 2014: 23)   

2. การเรียงล าดบัเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ (References) ให้เรียงตามล าดบัอกัษรของช่ือผูเ้ขียน 
โดยไม่ต้องมีตัวเลขก ากับ ให้เ ร่ิมด้วยรายช่ือเอกสารภาษาไทยก่อน และต่อด้วยรายช่ือเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ และช่ือผูเ้ขียนให้อา้งนามสกุลก่อนโดยเขียนตามรูปแบบเดียวกนักบัการอา้งอิงเอกสารท่ี
เป็นภาษาองักฤษ  

3. ในกรณีท่ีอา้งอิงเอกสารท่ีเป็นภาษาไทย ให้แปลเอกสารอา้งอิงนั้นเป็นภาษาองักฤษเพิ่มเติมและ
น าไปต่อทา้ยรายการอา้งอิงขา้งตน้ภายใตห้วัขอ้ Translated Thai References และใหว้งเล็บค าวา่ [in Thai] ไว้
ทา้ยเอกสารอา้งอิงด้วย และช่ือผูเ้ขียนให้อา้งนามสกุลก่อนโดยเขียนตามรูปแบบเดียวกนักบัการอ้างอิง
เอกสารท่ีเป็นภาษาองักฤษ  

ตวัอยา่งเช่น 
 

เอกสารอ้างองิ 
อคัรพนท ์ เน้ือไมห้อม. (2553). พูดอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์ (Speaking English in All Situations) (พิมพ ์

คร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ศูนยก์ารเรียนรู้และผลิตส่ือส่ิงพิมพร์ะบบดิจิตอล. 
ดรุณี โยธิมาศ. (2558). ศึกษาและพัฒนานวตักรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวส าหรับ 

บุคลากรด้านการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีปราสาทเมืองต า่   อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  

(รายงานผลการวิจยั). บุรีรัมย:์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์    

Guo, M. (2012). Analysis on the English-translation errors of public signs: Theory and practice in language  

        studies. 2(6), pp. 1214-1219.   

 

Translated Thai Reference  

Nuemaihom, A. (2010). Speaking English in all situations (2nd ed.). Bangkok: Digital Media Learning and  
Production Center. [in Thai] 

Yothimas, D. (2015). A study and development of innovation on tourism English communication for tourism  
personnel at Phnom Rung Sanctuary in Chaloemphrakiat district, Buriram province (Research  
report). Buriram: Buriram Rajabhat University. [in Thai] 

(สามารถดูหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบการอา้งอิงเอกสารเพิ่มเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://rommayasan.bru.ac.th) 
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   ใหใ้ชร้ะบบการเขียนเอกสารอา้งอิงน้ีตั้งแต่ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-เมษายน) 2561 เป็นตน้ไป 

Manuscript Preparation Guidelines for the Submission of Academic and Research  
Articles in ROMMAYASAN 

 
1. The full article should be submitted in the Word File as an electronic file using Microsoft Office 

Word 2007 or 2010 via the website: http://rommayasan.bru.ac.th or to the Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Buriram Rajabhat University, Muang District, Buriram Province  31000 Tel./Fax 044-612858. 

2. The article must be relevant to Humanities and Social Sciences of the following areas: Language, 
Literature, Ethics, Library and Information Science, Music, Dancing Art, Law, Social Development, 
Education, Social Studies, Politics and Governance, Culture and Tradition, History, and Fine Arts. 

  3. The article must be typed on A4 paper to include figures, tables, references and appendix (if 

any) and should be between 10-15 pages in length. 

 4. Font 

  4.1 Angsana New with font size 16 is required. The article must be typed in one column 

and single spacing.  

4.2 Both Thai and English article titles should be in bold face, font size  

18 with initial caps of the content words, and be centered.  

  4.3 The author's name (and the advisor’ s name)  is typed in bold using font size 16 and 

centered on the page, and their names must be numbered in order. 

4.4 Department(s)/program(s), faculty(s) and affiliation(s) must be set flush on the left  

using font size 14 below the author’s name. 

5.  Either Thai or English article can be submitted. In the case of an English article, it must be 

verified and signed by an English language expert before being sent to the editor.  

6. The article submitted for publication in Rommayasan has not already been published elsewhere 
or is not under consideration by peer reviewers for publication in other journals.  

7.  The article must contain both Thai and English abstracts with no more than 1 page of A4, or 
between 150-200 words. Only English abstract is required for a foreign author.  
 8. The author must strictly comply with the reference system and the criteria for the publication of 

academic or research articles set by the journal.  

http://rommayasan.bru.ac.th/
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9. The article will be reviewed by at least two peer reviewers in the relevant fields. If one of them 
does not agree to get it published, the article will be sent to the third peer reviewer for his/her 
consideration. It is noted that the article published in the journal must be approved by at least two peer 
reviewers. 

10. The Editorial board is responsible for the final decision regarding acceptance or rejection of 
the article published in the journal. 

11. The author will be officially informed if his/her article is not accepted. However, the 
manuscript will not sent back to him/her.  
 12. The author/authors (researcher/researchers) must write the personal information in both Thai 

and English in the last part of the article below the references, providing a title (Mr. / Mrs. / Miss), an 

academic position i.e. Assistant Professor / Associate Professor / Professor (if any), and a doctoral degree 

i.e. Dr. (If any). A full address, including a postal code, a fax number, and an email address, should also 

be provided. It is noted if the author is a master’s or doctoral student, his/her personal information must be 

presented while his/her advisors’ individual information is not required.  

 
 

⁎ Components of Academic Articles ⁎ 

 To write an academic article, clear points should be identified and appropriate sequences of the 
content should be considered in order to help a reader understand it easily. The article should consist of the 
following parts: 

1. Title: The title should be written in both Thai and English. Moreover, the Thai title is typed first, 
followed by the English one on the next line. 
 2. Abstract: The article contents are clearly summarized. Both Thai and English abstracts are 

required. Moreover, a one-page Thai abstract with 150-200 words to be written first, followed by the 

English one with the same number of words.  

3.  Keyword:  Not more than five keywords from the article content, appropriate for retrieving 
information from the database, are required and must be placed below the abstract.  

4. Introduction: The article background is presented. The article scope is also specified.   
5.  Body of Text:  The main contents and sub- topics of the article are identified.  Moreover, the 

topics are sorted by the contents.  
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6. Conclusion: The article contents are clearly and concisely summarized.   
7.  References:  In- text citation is based on the author- year system of the APA ( American 

Psychological Association) style (6th edition). It is noted that all entries in the text should be listed 

in the references. 
 
 

⁎ Components of Research Articles ⁎ 

 
The research results should be presented systematically.  The research article should be composed 

of the following parts:   
 1.  Title: Both Thai and English titles are required.  

 2.  Abstract: Both Thai and English abstracts must be written. The length of each language is not 

more than 1 page or between 150-200 words. 

 3.  Keywords: About 3-5 keywords are recommended to write in both Thai and English.   

 4. Introduction: The significance of research problems are identified. The relevant literature is 

reviewed. In addition, the overall benefits obtained from the research results are also presented. 

 5.  Objective: The research objectives are clearly identified to reflect the overall picture of the 

research. 

 6.  Methodology: The research methods, including population, samples, instruments, steps of 

data collection, and statistics for data analysis, are clearly indicated.   

 7.  Results: The research results obtained from analyzing the data are clearly interpreted 

according to the research objectives. 

 8.  Discussion: The research results are discussed with theoretical support so as to check whether 

the current research results are in line with or against the previous studies. 

 9. Conclusion: The summary of the core issues found in the research are presented.  

 10.  Recommendations: Utilization of the research results, and guidelines for the next research 

should be recommended.  

 11.  References: The references must be based on APA (American Psychological Association) 

style (6th edition). 
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* Writing References * 

1.  Both Thai and foreign authors’  names in the in- text citation must be written in English only. 
Moreover, their last names should be written first,  followed by the year of publication, and/or page numbers, 
for example,  Nuemaihom (2014) or (Nuemaihom, 2014: 23). 

2.   When references are listed fully in alphabetical order according to the last name of the author 
and not numbered. Moreover, Thai documents are written first and followed by foreign documents.  

3. For referring the Thai documents, the documents must be translated into English, and these 
referred documents are placed below the first references under the title “Translated Thai References”. 
Moreover, the additional word “in Thai’ must be put in brackets [  ] i.e. [in Thai].  

For example: 
 

เอกสารอ้างองิ 
อคัรพนท ์ เน้ือไมห้อม. (2553). พูดอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์ (Speaking English in All Situations) (พิมพ ์

คร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ศูนยก์ารเรียนรู้และผลิตส่ือส่ิงพิมพร์ะบบดิจิตอล. 
ดรุณี โยธิมาศ (2558). ศึกษาและพัฒนานวตักรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวส าหรับ 

บุคลากรด้านการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีปราสาทเมืองต า่   อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  

(รายงานผลการวิจยั). บุรีรัมย:์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์    

Guo, M. (2012). Analysis on the English-translation errors of public signs: Theory and practice in language  

        studies. 2(6), pp. 1214-1219.   

Translated Thai Reference  

Nuemaihom, A. (2010). Speaking English in all situation (2nd ed.). Bangkok: Digital Media Learning and  
Production Center. [in Thai] 

Yothimas, D. (2015). A study and development of innovation on tourism English communication for tourism  
personnel at Phnom Rung Sanctuary in Chaloemphrakiat district, Buriram province (Research  
report). Buriram: Buriram Rajabhat University. [in Thai] 
 
(For further information about the guidelines on writing references, please visit the website: 

http://rommayasan.bru.ac.th) 
 

       This reference style will come in effect from Vol. 16 No.1 (January-April) 2018 onwards. 

http://rommayasan.bru.ac.th/

