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6. ประเภทของบทความ 
� บทความวิจัย (Research article) � บทความวชิาการ (Review article)  
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9. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจา้ได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปน้ี 
ชื่อ – สกุล............................................................................................................................................................... 
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Email Address...................................................................................................................................................... 
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10. สิ่งที่แนบมาด้วย 
� แผ่น CD งานวิจยั/บทความทางวชิาการ จาํนวน 1 แผ่น 
� เอกสารพิมพ์ต้นฉบับ จาํนวน 1 ชุด 

11. องค์ประกอบของบทความ 
ข้าพเจ้าได้จัดทําบทความตามคําแนะนําการเตรียมต้นฉบับของวารสารวชิาการ “รมยสาร” ครบสมบูรณ์ ดงันี ้
� บทความวิชาการ   � บทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
� ช่ือเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ � ช่ือเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  � วิธีการวิจัย 
� ช่ือผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ � ช่ือผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ � ผลการวิจยั 

� บทคัดย่อภาษาไทยและAbstract � บทคัดย่อภาษาไทยและ Abstract  � อภิปรายผล 
� คําสําคัญและKeywords  � คําสําคัญและ Keywords   � บทสรุป 
� บทนํา    � บทนํา    � เอกสารอ้างอิง 
� เน้ือความ    � วัตถุประสงค์การวิจัย   � ประวัติผู้วิจยั 
� บทสรุป        
� เอกสารอ้างอิง 

12. ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาได้ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษ ในส่วนของ Abstract และ
บทความความภาษาอังกฤษ และขอรับรองว่าบทความฉบับน้ีมีการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักภาษา
และหลักไวยากรณ์ทุกประการ เห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา ลงชือ่........................................................... 
(.........................................................) 

ตําแหน่ง........................................................... 
............/......................../................... 
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13. อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตรวจบทความน้ีแล้วขอรับรองว่า องค์ประกอบและเน้ือหาของบทความน้ี มีความ
สมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ เห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้  
*(กรณีที่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา) 

อาจารย์ที่ปรึกษา ลงชื่อ.......................................................... 
(........................................................) 
.........../......................../................... 

14. ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารน้ี ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ไหนมาก่อนและไม่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของวารสารอ่ืน และยินดีให้แก้ไขตามที่กองบรรณาธิการเสนอแนะ 

ผู้ส่งบทความ ลงชื่อ........................................................... 
(.........................................................) 
............/......................../................... 

 
หมายเหตุ 

1. ขอให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านด้วยลายมือท่ีอ่านออก และชัดเจน เพ่ือให้กองบรรณาธิการได้รับข้อมูลของ
ท่านอย่างครบถ้วน พร้อมท้ังสแกนไฟล์เป็น PDF ส่งไฟล์แบบฟอร์มขอลงบทความและบทความต้นฉบับ   
(ไฟล์ word) ของท่านท่ี http://rommayasan.bru.ac.th → ติดต่อขอลงบทความ 

2. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความของท่านตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความของกองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ “รมยสาร” หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับ
การพิจารณาข้ันต่อไป 

3. บทความของท่านต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนของ Abstract และ
บทความความภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง 

4. ในกรณีท่ีเป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยลงลายมือชื่อ
รับรอง 
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ 

บทความจากงานวิจัยส่งตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ รมยสาร 

1. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวกับภาษา วรรณกรรม ชาติพรรณ บรรณารักษ์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา การเมือง วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม 

2. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีเป็นบทความภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจาก
ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาก่อนส่งให้บรรณาธิการ 

3. ต้องระบุช่ือบทความ และช่ือ – สกุลจริงของผู้เขียนบทความ พร้อมวุฒิการศึกษาตําแหน่งและสถานท่ีทํางานอย่างชัดเจน 
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4. ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร TH SarabanPSK 14 พร้อมท้ังแฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผ่านระบบออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ http://rommayasan.bru.ac.th 

5. ต้องเป็นบทความท่ีไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ท่ีใดมาก่อน 
6. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจาก

เจ้าของลิขสิทธ์ิ 
7. บทความต้องมีสาระสังเขปท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
8. บทความควรมีตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบ ตามความเหมาะสม 
9. บทความท่ีส่งมาตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อยสองท่าน 
10. บทความท่ีไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ แต่ไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน 

ส่วนประกอบของบทความ 
� บทความวิชาการ หัวข้อและเน้ือหาควรช้ีประเด็นท่ีต้องการนําเสนอให้ชัดเจนและมีลําดับเน้ือหาท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ผู้อ่าน

สามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปน้ี 
1. ชื่อเร่ือง (Title) ช่ือเรื่องควรมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ช่ือเรื่องเป็นภาษาไทยและตามด้วยช่ือเรื่อง

ภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา 
2. บทคัดย่อ (Abstract) สรุปเน้ือหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน และควรมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียน

เป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ จํานวนคําไม่เกิน 250 คํา 
3. คําสําคัญ (Keywords) ระบุคําเป็นคําสําคัญของเน้ือหา เหมาะสมสําหรับนําไปใช้เป็นคําค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่เกิน 5 

คํา ใต้บทคัดย่อ 
4. บทนํา (Introduction) เป็นส่วนแนะนําและปูพ้ืนเรื่องเพ่ือให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเบ้ืองต้นของเน้ือหา รวมท้ังระบุถึง

ขอบเขตเน้ือหาของบทความ 
5. เนื้อหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเน้ือหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นเรื่องย่อยๆ และมีการจัด

เรียงลําดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเน้ือหา 
6. บทสรุป (Conclusion) เป็นการสรุปเน้ือหาในบทความท้ังหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป ปิดท้าย

เน้ือหาท่ีเราได้นําเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร 
7. เอกสารอ้างอิง (References) เขียนในรูปแบบ APA (American Psychological Association Citation Style) 

� บทความวิจัย ควรมีการนําเสนอผลการวิจัยท่ีได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปน้ี  
1. ชื่อเร่ือง (Title) ช่ือเรื่องควรมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ช่ือเรื่องเป็นภาษาไทยและตามด้วยช่ือเรื่อง

ภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา 
2. บทคัดย่อ (Abstract) ควรมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 

(การเขียนบทคัดย่อ คือ การสรุปสาระสําคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการและผลการวิจัย) 
3. คําสําคัญ (Keywords) ระบุคําเป็นคําสําคัญของเน้ือหา เหมาะสมสําหรับนําไปใช้เป็นคําค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่เกิน 5 

คํา ใต้บทคัดย่อ 
4. บทนํา (Introduction) เป็นการอธิบายถึงท่ีมาและความสําคัญของปัญหา และเหตุผลท่ีนําไปสู่การวิจัย มีข้อมูลทาง

วิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
5. วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย 
6. วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอย่างละเอียดและชัดเจน 
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7. ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยท่ีตรงประเด็นตามลําดับข้ันของการวิจัย การใช้ตารางหรือแผนภูมิ ไม่ควรเกิน 5 
ตารางหรือแผนภูมิ โดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลท่ีค้นพบอย่างชัดเจน 

8. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยให้เข้ากับหลักทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังเช่ือมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย 

9. บทสรุป (Conclusion) สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะท่ีจะนําผลการวิจัยน้ันไปใช้ประโยชน์ 
10. เอกสารอ้างอิง (References) เขียนในรูปแบบ APA (American Psychological Association Citation Style) 

คําแนะนําสําหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ 
1.  จัดหน้ากระดาษขนาด A4  
2.  กรอบของข้องความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังน้ี จากขอบบนของกระดาษ 3.81 ซม. ขอบล่าง 2.54 ซม. ขอบซ้าย 

3.81 ซม. ขอบขวา 2.54 ซม. 
3.  ระยะห่างระหว่างบรรทัด หน่ึงช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4.  ตัวอักษรใช้ TH SarabanPSK และพิมพ์ตามท่ีกําหนด ดังน้ี 

o ชื่อเร่ือง (Title) 
� ภาษาไทยขนาด 18 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา 
� ภาษาอังกฤษขนาด 18 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา 

o ชื่อผู้เขียนและชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
� ใช้ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point ระบุช่ือผู้เขียน และขนาด 12 point จัดก่ึงกลางระบุต้นสังกัดของ

ผู้เขียน 
o บทคัดย่อ 

� ช่ือ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย ตัวหนา 
� ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, กําหนดกระจายแบบไทย 
� ข้อความบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, กําหนดกระจายแบบไทย 
� ย่อหน้า 1.27 ซม. 

o คําสําคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ ควรเลือกคําท่ีสําคัญเก่ียวข้องกับบทความ ประมาณ 4 – 5 คํา ใช้
ตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point 

o รายละเอียดบทความ 
� หัวข้อใหญ่ ขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย, ตัวหนา 
� หัวข้อรอง ขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย, ตัวหนา 
� ตัวอักษร ขนาด 14 point, กําหนดกระจายแบบไทย, ตัวธรรมดา 

o การอ้างอิงในเนื้อหา  
การอ้างอิงแทรกเน้ือหา ให้มีช่ือผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ อยู่ในวงเล็บแต่ถ้ามีอยู่แล้วให้ใส่เฉพาะปีท่ีพิมพ์ในวงเล็บ เช่น  
� บุณย์เสนอ  ตรีวิเศษ (2550 : 5) กล่าวว่า …… 
� การศึกษาในบริบทของสังคมไทย (บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ, 2544 : 103) 

o การเขียนเอกสารอ้างอิง  
รายช่ือเอกสารท่ีใช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจัย ท่ีได้ตรวจสอบเพ่ือนํามาเตรียมรายงานและมีการอ้างถึง จัด
เรียงลําดับตามตัวอักษรโดยเริ่มจากเอกสารภาษาไทย เอกสารภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบของ APA (American 
Psychological Association Citation Style) มีรูปแบบ ดังน้ี 
 
� หนังสือ 

ผู้แต่ง.�� (ปีท่ีพิมพ์). ��ชื่อเร่ือง�. (ครั้งท่ีพิมพ์). �สถานท่ีพิมพ์�:�สํานักพิมพ์.� 
������� 

วรวรรธน์ ศรยีาภัย. (2554).  การจัดประชุมและฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งท่ี1). สมุทรปราการ: 
เดอะ บุ๊ค พลสั พับลิชชิง. 
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� วารสาร 
ผู้แต่ง.��(ปีท่ีพิมพ์,�เดือน).��ช่ือบทความ.��ชื่อวารสาร.��ปีท่ีหรือเล่มท่ี (ฉบับท่ี) �:� 

�������หน้าท่ีตีพิมพ์บทความ. 
ศศิวิมล  ศักดา.  (2549, เมษายน-พฤษภาคม).  เทศกาลสงกรานต์ 4 ภาค.  
               วารสารกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. 2 (12) : 2-5. 

� หนังสือพิมพ์ 
ผู้แต่ง.��(ปีท่ีพิมพ์,�เดือน�วันท่ี).��ช่ือบทความ.��ชื่อหนังสือพิมพ์.�หน้าท่ีตีพิมพ์บทความ. 
บุณย์เสนอ  ตรีวิเศษ.  (2551, มีนาคม 30).  อาจารย์ราชภัฏกับความท้าทายใหม่.  มติชน. หน้า 5 

� หนังสือท่ีมีผู้รับผิดชอบแต่ละบทแต่ละตอน 
ช่ือผู้แต่ง.��(ปีท่ีพิมพ์).��ช่ือเรื่องหรือช่ือตอน.�ใน�ช่ือผู้แต่งหรือหน่วยงานท่ีจัดทํา, � 

�������ชื่อหนังสือ.��(หน้า).��สถานท่ีพิมพ์�:�สํานักพิมพ์. 
ศิริพร  ลิมตระการ.  (2540).  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการอ่าน. ใน มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช,  
                 เอกสารการสอนชดุวิชาการอ่านภาษาไทย  (หน้า 1-36).  นนทบุรี : สํานักพิมพ์ 
                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

� บทความในหนังสือรวมเร่ือง 
ช่ือผู้แต่ง.��(ปีท่ีพิมพ์).��ช่ือบทความ.�ใน�ช่ือผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ.�(บก.)�ชื่อเร่ือง.� 

�������(หน้า).��สถานท่ีพิมพ์�:�สํานักพิมพ์. 
ครรชิต  มาลัยวงศ์.  (2536ก).  การประมวลผลคําคืออะไร. ใน อนุชิต บุญธรรม (บก) คอมพิวเตอร์น่ารู้ (หน้า 77). 

กรุงเทพฯ : สถาบันประมวลข้อมลูเพ่ือการศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

� วิทยานิพนธ์ 
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.��(ปีท่ีพิมพ์).��ชื่อวิทยานิพนธ์.��ระดับวิทยานิพนธ์.�สาขาวิชา�คณะ� 
�������มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน. 
ชาติชาย  พานิชชอบ.  (2544).  แนวโน้มบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 
                อนาคต.  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
                บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏบุรีรมัย์. 

� รายงานการวิจัย 
ช่ือผู้วิจัย ��(ปีท่ีพิมพ์).��ชื่องานวิจัย.�(ครั้งท่ีพิมพ์).��สถานท่ีพิมพ์.�:�สํานักพิมพ์. 
บุณย์เสนอ  ตรีวิเศษ.  (2544).  รายงานการวิจัยเร่ือง แนวคิดเชิงอุดมการณ์และอัตลักษณ์แห่งกวี 
                ประชาชนในร้อยกรองของ ประเสริฐ  จันคํา.  บุรีรัมย์ : คณะมนุษยศาสตร์และ 
                สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 

� สื่อโสตทัศน์ 
ช่ือผู้ผลติ.��(ตําแหน่งในการผลติ).�(ปีท่ีผลิต)�ชื่อเร่ือง.�[ประเภทสื่อ].�สถานท่ีผลิต:� 

�������หน่วยงานผู้ผลติ. 
ศิราณี  อินทรหนองไผ่.  (2546). วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเร่ืองแผลและการพัน 
                ผ้าพันแผล. [วีดิทัศน์]. มหาสารคาม : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

� การสัมภาษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ.์��(ปี, �เดือน�วันท่ีให้สัมภาษณ์).��ตําแหน่งหรือท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้. 
�������สัมภาษณ์. 
แม้นมาศ  ชวลิต, คุณหญิง.  (2542, สิงหาคม 26).  นายยกสมคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 
              สัมภาษณ์ 
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� ฐานข้อมูลออนไลน์ 
• หนังสือออนไลน์จากเว็บไซต์ 

ช่ือผู้แต่ง.��(ปีท่ีพิมพ์).��ชื่อหนงัสือ.��ค้นเมื่อ��วัน�เดือน, �ปี�จาก�แหล่งสารสนเทศ 
มนู  อรดีดลเชษฐ์. (2557.).  ความจําเป็นต้องมี พรบ. คุมครองข้อมูลส่วนบุคคล.   
                 ค้นเมื่อ  22 พฤษภาคม 2557 จาก http://2ebook.com/stou/readind/index.php 

• สารสนเทศอ่ืนๆ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ช่ือผู้เขียน.��(ปีท่ีแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล).��ชื่อเร่ือง.��ค้นเมือ่�วัน�เดือน,�ปี�จาก� 
�������แหล่งสารสนเทศ. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิพิธภัณฑ์ผ้า.  (2551).  ผ้าแพรวา. ค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2552 จาก  
                 http://2ebook.com/stou/readind/index.php 
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การเขียนประวัติผู้เขียนบทความ 

ช่ือผู้เขียนบทความ 
(ชื่อ)....................................สาํเร็จการศึกษาปริญญา...... หลักสูตร................................................... (อักษรย่อ) 

สาขาวิชา............................................คณะ.................................มหาวิทยาลัย................................และกําลังศึกษา
ระดับปริญญา....... หลักสูตร...................................................... (อักษรย่อ) สาขาวิชา..............................................
คณะ.......................................มหาวิทยาลัย...................................................ปัจจุบัน................................................... 

E-mail address : ........................................................................ 

ตัวอย่าง 

นางกวินนาฏ  ผินกลาง 
นางกวินนาฏ  ผินกลาง สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกําลังศึกษาระดับปริญญาโท 
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