คําแนะนําสําหรับผูเขียน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร$บทความวิจัย
(Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทความวิจารณหนังสือ (Book Review)
และบทความปริ ทั ศ น (Review Article) ซึ่ ง เปA น ผลงานวิ ช าการที่ มี คุ ณ ค$ า ในสาขาวิ ช าดD า น
เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร ศึกษาศาสตร จิตวิทยา หรือสหวิทยาการ
ดDานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อเปAนสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรูDและแนวความคิดทาง
วิชาการ โดยมีกําหนดจัดพิมพออกเผยแพร$ ปJละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
บทความที่ส$งมาเพื่อการพิจารณาตDองเปAนบทความที่ไม$เคยตีพิมพเผยแพร$มาก$อน ไม$อยู$
ระหว$างการเสนอขอตีพิมพในวารสารอื่น เนื้อหาของบทความไดDจากการสังเคราะหความคิดขึ้น
โดยผูD เ ขี ย นเอง ไม$ ไ ดD คั ด ลอก หรื อ ตั ด ทอนมาจากผลงานของผูD อื่ น โดยไม$ ไ ดD รั บ อนุ ญ าต หรื อ
ปราศจากการอDางอิงที่เหมาะสม ทุกบทความที่ไดDตีพิมพในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ ด รธานี ไดD ผ$ า นการตรวจสอบจากผูD ท รงคุ ณ วุ ฒิ (Peer Review) ในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วขD อ งกั บ
บทความโดยตรง
กองบรรณาธิก ารกํา หนดระเบียบการส$ง ตDนฉบั บใหDผูDเ ขียนยึ ดเปAนแนวทาง โดยผูDเขีย น
จะตDองจัดรูปแบบตDนฉบับตามหลักเกณฑที่กําหนด เพื่อใหDวารสารมีคุณภาพตามมาตรฐานทาง
วิชาการที่นําไปใชDอDางอิงไดD

หลักเกณฑการเสนอบทความ
1. การเตรียมตนฉบับ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ตนฉบับ เปAนตDนฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม$เกิน 15 หนDา พิมพหนDา
เดียวบนกระดาษขนาด A4 ใชDตัวอักษรแบบ TH Niramit จัดเปAน 1 คอลัมน และกําหนดการเวDน
ระยะขอบกระดาษ ดังนี้
ระยะขอบบน
4.5 เซนติเมตร
ระยะขอบล$าง
3.5 เซนติเมตร
ระยะขอบซDาย
4.5 เซนติเมตร
ระยะขอบขวา
3.5 เซนติเมตร
1.2 ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 พอยต ชนิดตัวหนา ตําแหน$งกึ่งกลาง
หนDากระดาษ ความยาวไม$เกิน 3 บรรทัด โดยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใชDอักษรตัวพิมพใหญ$ทั้งหมด
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1.3 ชื่ อ ผู เขี ย น ขนาด 14 ชนิ ด ตั ว ธรรมดา ตํ า แหน$ ง กึ่ ง กลางหนD า กระดาษใตD ชื่ อ เรื่ อ ง
ส$วนตําแหน$งทางวิชาการ หน$วยงาน หรือสังกัด ของผูDเขียนและผูDเขียนร$วม ใชDเชิงอรรถ ขนาด
11 พอยต ชนิดตัวธรรมดา ตําแหน$งชิดขอบกระดาษดDานซDาย
1.4 บทคั ด ย) อ หั ว ขD อ ภาษาไทยใชD คํ า ว$ า “บทคั ด ย$ อ ” หั ว ขD อ ภาษาอั ง กฤษใชD คํ า ว$ า
“ABSTRACT” ขนาด 14 พอยต ชนิดตัวหนา ตําแหน$งกึ่งกลางหนDากระดาษ
1.5 คํ า สํ า คั ญ หั ว ขD อ ภาษาไทยใชD คํ า ว$ า “คํ า สํ า คั ญ ” หั ว ขD อ ภาษาอั ง กฤษใชD คํ า ว$ า
“KEYWORDS” ขนาด 14 พอยต ชนิดตัวหนา ตําแหน$งชิดซDายหนDากระดาษ โดยมีคําสําคัญไม$เกิน
4 คํา คั่นแต$ละคําดDวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตัวอักษรขนาด 14 พอยต ชนิดตัวธรรมดา เรียงคํา
สําคัญตามลําดับอักษร
1.6 หัวขอเรื่อง หัวขDอใหญ$ ขนาด 14 พอยต ชนิดตัวหนา ตําแหน$งชิดขอบกระดาษดDานซDาย
หัวขDอย$อย ขนาด 14 พอยต ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหนDาหัวขDอย$อย จัดการเยื้องย$อหนDา
ตามความเหมาะสม
1.7 เนื้อหา ขนาด 14 พอยต ชนิดตัวธรรมดา จัดกั้นหนDากั้นหลัง ตลอดทั้งบทความ
1.8 เอกสารอางอิง หัวขDอภาษาไทยใชDคําว$า “เอกสารอDางอิง” หัวขDอภาษาอังกฤษใชDคําว$า
“REFERRENCES” ขนาด 14 พอยต ชนิดตัวหนา ตําแหน$งกึ่งกลางหนDากระดาษ ส$วนของรายการ
อDางอิง ขนาด 14 พอยต ชนิดตัวธรรมดา จัดกั้นหนDากั้นหลัง
1.9 ตัวเลข ใชDเลขอารบิค ตลอดทั้งบทความ
1.10 หมายเลขหนา ใชD เ ลขอารบิ ค แบบอั ก ษร TH Niramit ขนาด 16 ชนิ ด ตั ว ธรรมดา
ตําแหน$งชิดขอบกระดาษดDานบนขวา
2. องคประกอบของบทความ
2.1 บทความวิชาการและบทความปริทัศน ประกอบดDวย ชื่อเรื่อง บทนํา เนื้อเรื่อง สรุป
และเอกสารอDางอิง
2.2 บทความวิ จั ย ประกอบดD ว ย ชื่ อ เรื่ อ ง บทคั ด ย$ อ บทนํ า วิ ธี ก ารวิ จั ย ผลการวิ จั ย
การอภิปรายผล สรุป ขDอเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถDามี) และเอกสารอDางอิง
2.3 บทความวิจารณหนังสือ ประกอบดDวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูDแต$ง ชื่อผูDเขียนวิจารณ บทวิจารณ
ไดDแก$ บทนํา บทสรุปเนื้อหา บทวิเคราะหวิจารณ และบทสรุป
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3. การอางอิง (แบบ APA)
3.1 อางอิงจากวารสาร
ชื่อผูDเขียนบทความ.//(ปJพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปที่(ฉบับที่),/เลขหนDา.
ตัวอย$าง
วิชาญ เตชิตธีระ. (2540). เอกภาพกับชีวิต. วารสารวิทยาศาสตรลาดกระบัง, 7(3), 12-15.
Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations.
Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.
3.2 อางอิงจากหนังสือ
ชื่อผูDแต$ง.//(ปJพิมพ).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ (ครั้งที่ 2 เปAนตDนไป).//สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
ตัวอย$าง
อมรา คัมภิรานนท. (2540). พันธุศาสตรของเซลล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
Raven, P. H., & Johnson, G. B. (1999). Biology. 5th ed. Boston: WCB/McGraw-Hill.
3.3 อางอิงจากเว็บไซต
ชื่อผูDแต$ง.//(ปJพิมพ).//ชื่อเรื่อง.//สืบคDนเมื่อ/วัน/เดือน/ปJ,/จาก//แหล$งที่เขDาถึงไดD
ตัวอย$าง
ประสพ รัตนากร. (2548). ใจเขาใจเรา. สืบคDนเมื่อ 3 ธันวาคม 2548, จากhttp://www.bnn.go.th
/files/library/c-a03.htm
Dewey, R. A. (2004). APA Style Resources by Russ Dewey. Retrieved September 8, 2004
from http://www.psywww.com/resource/apacrib.htm
3.4 อางอิงจากวิทยานิพนธ
ชื่อผูDเขียนวิทยานิพนธ.//(ปJพิมพ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//วิทยานิพนธปริญญา................................
///////สาขาวิชา................................/ชื่อสถาบัน.
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ตัวอย$าง
สมพร อินทะกนก. (2548). การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปที่ 6 ดKวยกระบวนการสอนของเฮวินส. วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี.
Nuankoksoong, P. (1998). Morale of the personnel of the Office of Accelerated Rural
Devalopment in the northeast. Master Thesis in Development Sociology, Graduate
School, Khon Kaen University.
3.5 อางอิงจากบทความในหนังสือ
ชื่อผูDเขียนบทความ.//(ปJพิมพ).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อผูDแต$ง/(บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ
///////(ครั้งที่พิมพ,/เลขหนDาที่ปรากฏบทความ).//สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
ตัวอย$าง
เรวัต เลิศฤทัยโยธิน. (2541). ขDาวฟ}าง. ใน วาสนา วงษใหญ$, อุดม พูลเกษ และวิทยา แสงแกDวสุข
(บรรณาธิ ก าร), พฤษศาสตรพื ช เศรษฐกิ จ (หนD า 20-25). กรุ ง เทพฯ: สํ า นั ก พิ ม พ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
Roy, A. (1995). Psychiatric emergencies. In H. I. Kaplan (Ed.), Comprehensive textbook of
psychiatry (6th ed., pp. 1739-1749). Baltimore: William & Wilkins.

การส)งตนฉบับ
ส$ ง ตD น ฉบั บ ที่ จั ด รู ป แบบตามขD อ กํ า หนดของวารสาร โดยส$ ง เปA น ไฟลจากโปรแกรม
ไมโครซอฟทเวิ ร ด (นามสกุ ล .doc หรื อ .docx) และไฟล PDF (นามสกุ ล .pdf) ทางเว็ บ ไซต
graduate.udru.ac.th/a_journal หรือทางอีเมล udru.ajournal@gmail.com หรือส$งตDนฉบับ 1 ฉบับ
พรDอมแผ$น CD มาที่
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

