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หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเตรยีมต้นฉบับบทความ 
 

หลักเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์ต้นฉบับบทความของวารสารบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors) 
 1. ต้นฉบับบทความที่น าเสนอเพ่ือพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน 
 2. บทความที่น าเสนอควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้เขียนมิได้เกิดจากการแอบอ้าง น าผลงาน

ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
 3. ผู้เขียนต้องจัดท าต้นฉบับตามข้อก าหนดของกองบรรณาธิการวารสาร 
 4. ผู้เขียนจะต้องแก้ไขความถูกต้องของบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. ผู้เขียนยินยอมให้กองบรรณาธิการแก้ไขความสมบูรณ์ของบทความและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกอง

บรรณาธิการก าหนด 
 6. ในกรณีที่ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) ได้มีมติให้ผู้เขียนผลงานปรับปรุงแก้ไขผลงานขอให้ผู้เขียน

ผลงานปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งผลงานที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้กองบรรณาธิการวารสารโดยส่งเข้าระบบ ThaiJo2 ภายใน 
10 วันนับจากวันที่ได้รับผลข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะเลื่อนบทความของท่านไป
ตีพิมพ์ในฉบับอ่ืนซึ่งจะล่าช้ากว่าก าหนดการเดิม 
  7. ในกรณีที่ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) พิจารณาไม่สามารถให้ตีพิมพ์ได้ ท่านจะไม่ได้รับค่าตีพิมพ์คืน
ในทุกกรณี 
 

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1. การเตรียมต้นฉบับรูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหน่ง   
 - พิมพ์บนกระดาษขาว  A4  หน้าเดียว ตั้งค่าหน้ากระดาษ  
  บน   1  นิ้ว  ล่าง   1  นิ้ว   
  ซ้าย 0.8  นิ้ว   ขวา 0.8 นิ้ว 
 - ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A4 โดยนับรวม รูป ตาราง และเอกสารอ้างอิง 
 - ใช้ขนาดอักษร ขนาด 18pt, 16pt และ 14pt แบบอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร                    
TH SarabunPSK  
2. บทความที่จะตีพิมพ์ลงวารสารบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 
 2.1 ชื่อเรื่อง (Title) จะต้องมีชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 
 2.2 ชื่อผู้นิพนธ์ (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ สังกัดหน่วยงาน  ในกรณีเป็นนักศึกษาให้ระบุชื่อประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และระบุต าแหน่งทางวิชาการ สังกัดหน่วยงาน  ด้วย) 
 2.3 บทคัดย่อ ต้องมีต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สรุปสาระส าคัญของงานวิจัยไว้อย่างครบถ้วน  
มีวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา สรุปผลการศึกษา และหรือข้อเสนอแนะ ไม่แบ่งเป็นข้อ มีความยาวไม่เกิน 150 - 250 ค า 
ระบุค าส าคัญ (ถ้ามี) ไว้ท้ายบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเขียนบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ควรมีเนื้อหาตรงกัน 
 2.4 บทน า (ภูมิหลัง) กล่าวถึงความส าคัญและเหตุผลที่ท าการวิจัย และควรอ้างอิงงานวิจัยอื่นที่เก่ียวข้อง
ประกอบด้วย 
 2.5 ความมุ่งหมายของการวิจัย ระบคุวามมุ่งหมายของการวิจัยเป็นข้อ ๆ เรียงล าดับ ความส าคัญ 
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 2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย (มีภาพประกอบ) กรอบของการวิจัยในด้านเนื้อหาสาระซึ่งประกอบด้วย  
ตัวแปร และการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 2.7 วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
  - ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
  - เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คุณภาพของเครื่องมือ (ค่าความเชื่อม่ัน ค่าอ านาจจ าแนก เป็นต้น) 
  - วิธีรวบรวมข้อมูล  
  - สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 2.8 สรุปผลการวิจัย เป็นการเสนอผลหรือสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นล าดับ อาจแสดงด้วย ตาราง กราฟ ภาพ 
หรือแผนภูมิประกอบการอธิบาย 
 2.9 อภิปรายผลการวิจัย เป็นการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่เพียงใด และ       
ควรอ้างทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เก่ียวข้องประกอบเพ่ือให้ ผู้อ่าน เห็นด้วยตามหลักการหรือคัดค้าน
ทฤษฎีที่มีอยู่เดิมรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการน าผลไปใช้ ประโยชน์และการให้ข้อเสนอแนะส าหรับผลการวิจัยในอนาคต 
 2.10 ข้อเสนอแนะ (ประกอบด้วยข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย         
ครั้งต่อไป) 
 2.11 เอกสารอ้างอิง (รูปแบบ Publication Manual of the American Psychological Association (APA)  
และต้องเป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิงในบทความเท่านั้น  โดยจัดเรียงตามตัวอักษรผู้แต่ง) 
  ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  การอ้างอิงในเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ระบุรายการ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิงใน
เครื่องหมายวงเล็บ แทรกอยู่ในเนื้อหาในต าแหน่งที่เหมาะสม ได้แก ่ตอนต้น หรือ ตอนท้ายของเนื้อหา 
 1. การลงรายการชื่อผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบ  

        1.1 ผู้แต่งคนเดียว ถ้ าเป็นชาวไทยใช้ชื่อและนามสกุล ระหว่างชื่อและนามสกุลเว้นระยะ 1 ตัวอักษร  
ถ้าเป็นชาวต่างประเทศใช้เฉพาะนามสกุล  
  กรณีอยู่หน้าข้อความ  
   สิปปนนท์ เกตุทัต (2539, หน้า 91)  
   Parker (1991, p. 38)  
  กรณีอยู่หลังข้อความ  
   (สิปปนนท์ เกตุทัต, 2539, หน้า 91)  
   (Parker, 1991, p. 38) 
          1.2 ผู้แต่ง 2 คน ลงรายการทั้ง 2 คน  
                    กรณีอยู่หน้าข้อความ  

   เสกสรร ประเสริฐกุล และจีระนันท์ พิตรปรีชา (2533, หน้า 24)  
   Brockner & Guare (1994, pp. 35-36)  
กรณีอยู่หลังข้อความ  
    (เสกสรร ประเสริฐกุล และจีระนันท์ พิตรปรีชา, 2533, หน้า 24)  

       (Brockner & Guare, 1994, pp. 35-36) 
  การอ้างอิงท้ายบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
  * หนังสือ 
   ภาษาไทย  
    ชื่อ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
    ภิญโญ สาธร. (2526). หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
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    ชื่อ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./(พิมพ์ครั้งที)่./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
    ภิญโญ สาธร. (2526). หลักการบริหารการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
   ภาษาอังกฤษ 
    นามสกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อ./อักษรตัวแรกของชื่อกลาง./ (ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./(ครั้งที่พิมพ์)./ 
สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
    Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Designing qualitative research. Thousand  
California: Sage. 
  *วารสาร 
     ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่หรือเล่มที่(ฉบับที่),/หน้าที่ตีพิมพ์บทความ. 

    *วิทยานิพนธ์ 
               ชื่อ//นามสกุล./(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//วิทยานิพนธ์ ชื่อย่อหลักสูตร. สถานที่พิมพ์: ชื่อสถาบันการศึกษา. 
      อมรรัตน์ อุปพงษ์. (2560). ปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัด 

การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

     *สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./แหล่งที่มา (ถ้ามี)./เข้าถึงได้จาก URL. วันเดือนปีที่เข้าถึง. 
   วีรพงษ์ ลือประสิทธิ์สกุล. (2555). การบริหารคุณภาพท่ัวองค์กร. เข้าถึงได้จาก  
      http://www.md.kku.ac.th/usr/work/radio/QAT/tsld047.html. 6 พฤษภาคม 2560. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ตัวอย่างการลงรายการส่วนของช่ือเรื่อง ผู้แตง่ และสังกัดของผู้นิพนธ์ 
 

 
การต่อสู้ทางวาทกรรมระหว่างรัฐกับท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการความขัดแย้ง 

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
DISCURSIVE STRUGGLES BETWEEN STATE AND LOCAL OF  CONFLICT MANAGEMENT 

IN THE THREE SOUTHERN BORDER PROVINCE 
 

อัศว์ศิริ ลาปีอี*  ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และ รศ.ดร.สุธ ีประศาสน์เศรษฐ 
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา จังหวัดชลบุรี 20131 
Program in Political Economy and Governance, Faculty of political Science and Law, Burapha University,  

Chon Buri 20131, Thailand 
*Corresponding author: Email:……………………………………….. เบอร์โทรศัพท์.....................................................  
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STEM EDUCATION FOR LEARNING MANAGEMENT TO WORK SKILLS IN THE 21ST CENTURY TRAINING 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความเครียด เรื่อง จ านวนจริง ด้วยวิธีห้องเรียนกลับด้าน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

A STUDY ON MATHEMATICAL ACHIEVEMENT AND STRESS IN LEARNING REAL NUMBERS USING FLIPPED 
CLASSROOM METHOD FOR MATTAYOM SUEKSA 4 STUDENTS  

 
อากร  พุทธรักษา1,*  ดร.รัชนิกร  ชลไชยะ2   ดร.วริน  วิพิศมากูล3  และ ดร.จุฑาพร  เนยีมวงษ์3 
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3ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 20131 
1Program Mathematics Education, Faculty of Science, Burapha University, Chon Buri 20131, Thailand 

2Program Mathematics Education, Faculty of Education, Suansunandha Rajabhat University, Bangkok 10300, Thailand 
3Department of Mathematics, Faculty of Science, Burapha University, Chon Buri 20131, Thailand 
*Corresponding author: Email:……………………………………….. เบอร์โทรศัพท์.....................................................  

1. ในกรณีที่ ผู้นิพนธ์ และประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ผู้แต่งร่วม) อยู่สังกัดหน่วยงานเดียวกัน 
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