คําแนะนําสําหรับผูเขียน
ด้วยสานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (General Education office, Loei Rajabhat
University) ได้มีความประสงค์จะจัดทาวารสารเพื่อนาเสนอผลงาน บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย โดยกาหนด
ตีพิมพวารสาร 2 ครั้งต่อปีการศึกษา โดยบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ตองผานการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายในที่ ไ ด้ รั บ ความเห็น ชอบจากกองบรรณาธิ ก าร ส าหรั บ ผู ป ระสงค์ ที่ จ ะสงบทความทางวิ ชาการสามารถกรอก
รายละเอียดในหนังสือนาสงบทความตามแบบฟอร์มของสานักวิชาศึกษาทั่วไป โดยกาหนดเนื้อหาการส่งบทความ เพื่อให้
อยู่ในมาตรฐานเดียวกันดังตอไปนี้
1. หลักเกณฑ์การนําเสนอบทความวิชาการหรือบทความงานวิจัย
1.1 เป็นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ …………………………………………
1.2 เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เป็นบทความภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษาก่อน แล้วจึงส่งบทความมายังกองบรรณาธิการสานักฯ
1.3 ต้องระบุชื่อบทความและชื่อ/นามสกุลจริงของผู้เขียนบทความอย่างชัดเจน
1.4 ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 7-15 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
1.5 ระยะขอบกระดาษ ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 3 ซม. ด้านล่าง 2 ซม. และห่างจากระยะขอบกระดาษ
ด้านซ้าย 3 ซม. ด้านขวา 2 ซม.
1.6 รูปแบบของบทความที่ตีพิมพ์จากงานวิจัยประกอบด้วย
1.6.1 ชื่อเรื่อง (ตาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ)
1.6.2 ชื่อผู้เขียนบทความ (ตาแหน่งมุมขวาใต้ชื่อเรื่อง)
1.6.3 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยท้ายบทคัดย่อจะมีคาสาคัญ (Keyword) 2-3 คา
1.6.4 เนื้อหาบทความประกอบด้วย บทนา (ที่มาและความสาคัญของปัญหา) วัตถุประสงค์การวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1.6.5 บทความที่ส่งควรมีภาพประกอบตามความเหมาะสม ตาราง และแผนภูมิควรจัดลงใน
หน้ากระดาษแยกต่างหาก พร้อมระบุชัดเจนว่าจะให้แทรกตาราง และแผนภูมิในที่ใดของบทความ
1.7 บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน :ซึ่งเป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับสาขาของบทความ
1.8 ต้นฉบับบทความสามารถส่งได้โดยตรงกับบรรณาธิการวารสารสานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย จานวน 3 ชุด พร้อม บันทึกไฟล์ในแผ่น CD 1 แผ่น

2. การอ้างอิงเอกสาร โจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)
3.1 การลงรายการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง
ให้วงเล็บ ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง สาหรับคนไทย นามสกุล ผู้แต่ง สาหรับชาวต่างชาติ และปีที่พิมพ์
ของเอกสารอ้างอิงถึง ต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้างอิง เช่น
ชื่อผู้แต่ง
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
1 คน
….(วันทนา ทับทิม, 2552)
….(Brown, 2009)
2 คน
....(วันทนา ทับทิม/และอุษา งามดี, 2552) .....(Smith and Brown, 2009)
3 คน

....(วันทนา ทับทิม/และคณะ, 2552)

....(Smith et al., 2009)

3.2 การลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความ (Reference)
ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological Association,
APA) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอางอิงในเนื้อหาของบทความเทานั้น โดยใหเรียงเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ
และใหเรียงเอกสารปฐมภูมิไวกอนเอกสารทุติยภูมิ แสดงการลงรายการเพื่อเปนตัวอยางดังนี้
3.2.1 หนังสือทั่วไป ใหลงรายการเรียงตามลาดับ ผูแตง.//(ปที่พิมพ ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุดหนังสือ
และลาดับที(่ ถามี).//เลมที่ใชอาง(ถามี).//(ครั้งที่พิมพ สถานที่พิมพ สานักพิมพ เชน
ศักดา ดาดวง. (2551). เทคโนโลยีมหัศจรรย์เพื่อชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.
Longman, S.V. (2004). Page and stage: An approach to scrip analysis. Boston, MA: Pearson.
3.2.2 หนังสือรวมเรื่อง ใหลงรายการเรียงตามลาดับ ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ ชื่อบทความ./
ใน/ชื่อบรรณาธิการ, ตาแหนง(ถามี)//ชื่อหนังสือรวมเรื่อง//(หมายเลขหนาบทความ).//ชื่อจังหวัดที่พิมพ ชื่อสานักพิมพ
เชน
สุปราณี แจงบารุง. (2546). ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจาวัน. ใน สุปราณี แจงบารุง
และคณะ, บรรณาธิการ. ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจําสําหรับคนไทย พ.ศ.2546 (หนา
21-26). กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภณ
ั ฑ (รสพ).
3.2.3 หนังสือแปล ใหลงรายการเรียงตามลาดับ ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ ชื่อหนังสือแปล.//แปล
จาก/ชื่อหนังสือตนฉบับ//(พิมพครั้งที)่ .//โดย/ชื่อผูแปล.//สถานที่พิมพ สานักพิมพ เชน
พารกินสัน, ซี บอรทโคท และรัสตอมจิ, เอ็ม เค. (2536). การบริหารยุคใหม. แปลจาก Realities in
management. โดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
3.2.4 วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ใหลงรายการเรียงตามลาดับ ผูเขียนวิทยานิพนธ ปที่วิจัย
สาเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//วิทยานิพนธปริญญา(ระดับ)/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย. เชน
เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2540). การวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน
กรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต วิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
3.2.5 รายงานการวิจัย ใหลงรายการเรียงตามลาดับ ชื่อผูวิจัย.//(ปที่พิมพ รายงานการวิจัย
เรื่อง/...//สถานที่พิมพ ผูจัดพิมพ เชน

ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง. (2550). รายงานการวิจัยเรื่อง ความต้องการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร
ธุรกิจ SMEs จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

บุคคลใน

3.2.6 วารสาร ใหลงรายการเรียงตามลาดับ ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ เดือน).//ชื่อบทความ./
ชื่อวารสาร,//ปที/่ (ฉบับที่),เลขหนาบทความ. เชน
สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์. (2550, มกราคม-มีนาคม). การสารวจการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชทางการเกษตรใน จังหวัด
ขอนแก่น. วารสารวิจัย มข, ปีที่ 12 (ฉบับที่ 1),5-16.
3.2.7 หนังสือพิมพและกฤตภาค ใหลงรายการเรียงตามลาดับ ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ
เดือน/วันที่).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ เลขหนาบทความ. เชน
ขาวการศึกษา. (2552, มิถุนายน 12). ปฏิรูปการศึกษา. เดลินิวส์, 8.
3.2.8 อินเตอรเน็ตหรือเวิลดไวดเว็บ ใหลงรายการเรียงตามลาดับ ชื่อผูจัดทาเว็บไซต ปที่
เข้าถึง).//ชื่อเว็บไซต แหลงที่อยูที่เขาถึงได วัน/เดือนที่เขาถึง). เชน
มหาวิทยาลัยลัยขอนแก่น, สานักวิทยบริการ. (2551). ฐานขอมูล E-database. < http://lib09.kku.ac.th/edatabase/> ( 29 ธันวาคม).
รูปแบบการอ้างอิง: จากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

