การเตรียมตนฉบับ
เพื่อตีพิมพในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ไดกําหนดหลักเกณฑและ
รูปแบบสําหรับการเตรียมตนฉบับสําหรับการตีพิมพ ดังตอไปนี้
1. หลักเกณฑในการลงตีพิมพตนฉบับของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1) บทความที่สงมาตองไมเคยเผยแพรที่ใดมากอน
2) บทความที่สงมาตองไมอยูระหวางเสนอขอตีพิมพเผยแพรในวารสารอื่น
3) เนื้อหาในบทความเปนการสังเคราะหความคิดโดยผูเขียน ไมไดคัดลอกหรือตัดทอนมาจาก
งานวิจัยของผูอื่น หรือบทความอื่นโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมไดอางอิงอยางถูกตอง
4) ผูเขียนตองแกไขบทความตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
2. ความยาวของบทความ
จํานวนหนาของบทความอยูระหวาง 10 – 15 หนา ขนาดกระดาษ A4 (รวมตาราง รูปภาพ
และเอกสารอางอิง)
3. สวนประกอบของบทความ
บทความจะตองมีสวนตาง ๆ เรียงตามลําดับดังนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) ชื่อผูเขียนบทความ ใหระบุหนวยงานที่สังกัด (กรณีที่เปนนักศึกษา ใหระบุชื่อหลักสูตร
สาขาวิชา คณะ และชื่อสถานศึกษา) (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
พรอมทั้ง E-mail address
3) บทคัดยอภาษาไทยและคําสําคัญ
4) บทคัดยอภาษาอังกฤษและคําสําคัญ (Abstract) และคําสําคัญ (Keywords)
5) บทนํา
6) วัตถุประสงคของการวิจัย
7) ขอบเขตการวิจัย
8) วิธีดําเนินการวิจัย
9) การเก็บรวบรวมขอมูล
10) การวิเคราะหขอมูล
11) ผลการวิจัย
12) สรุปผลการวิจัย
13) อภิปรายผลการวิจัย
14) ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
15) เอกสารอางอิง
4. ขอแนะนําในการพิมพ
1) การตั้งขอบกระดาษ (Margin) ใหเปนไปดังนี้ คือ ขอบบน 3.8 ซม. ขอบลาง 2.5 ซม.
ขอบขวา 2.6 ซม. ขอบซาย 3.8 ซม.
2) หมายเลขกํากับหนาใหอยูบริเวณมุมขวาบน หางจากริมกระดาษสวนบน 2.5 ซม.
ใสเลขหนากํากับทุกหนา ยกเวนหนาแรก

3) พิมพโดยไมเวนบรรทัด หากจะขึ้นหัวขอใหมใหเวนหนึ่งบรรทัดและยอหนา 1.5 ซม.
5. ขนาดและแบบตัวอักษร
1) รูปแบบตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชแบบ TH SarabunPSK
2) ขนาด ลักษณะตัวอักษรและตําแหนงการพิมพ
หัวขอ
ชื่อบทความ
ชื่อผูเขียน
ที่อยูของผูเขียน
หัวขอ
เนื้อเรื่อง
คําบรรยายภาพ/ที่มา
ชื่อตาราง/ที่มา/เนื้อหาในตาราง

ขนาดตัวอักษร
16
14
14
16
16
14
14

ตําแหนง
กึ่งกลาง
กึ่งกลาง
กึ่งกลาง
ชิดซาย
ชิดซายและขวา
กึ่งกลาง/ใตภาพ
ชิดซาย/เหนือตาราง

ลักษณะตัวอักษร
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวธรรมดา
ตัวหนา
ตัวธรรมดา
ตัวธรรมดา
ตัวธรรมดา

6. ภาพประกอบ (รูปภาพ ภาพลายเสน แผนภูมิ กราฟ)
1) ภาพประกอบมีความกวางไมเกิน 16 ซม.
2) ตัวอักษรในภาพประกอบจะตองชัดเจนและมีขนาดที่อานได
3) ภาพประกอบแตละรูปตองมีหมายเลข และคําบรรยายประกอบสั้น ๆ ดานลาง
4) ภาพประกอบที่เปนลายเสนควรเปนเสนสีดํา
7. รูปแบบของตาราง
1) การพิมพตารางใชตารางแบบปด
2) ตารางแตละตารางตองมีหมายเลขกํากับ
3) ชื่อตารางอยูดานบน ชิดขอบซายเหนือตารางนั้น ๆ
4) ขนาดของตัวเลขและตัวอักษรในตารางไมควรเล็กกวาตัวอักษรในเนื้อเรื่อง
8. ภาษาในบทความ
1) การใชภาษาไทยยึดคําศัพทและชื่อบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน
2) ควรหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไมจําเปน ในกรณีจําเปนใหเขียนคําศัพท
ภาษาไทยกอน แลวตามดวยคําภาษาอังกฤษในวงเล็บ
3) คําศัพทภาษาอังกฤษคําแรกใหขึ้นดวยตัวพิมพใหญ สวนอักษรและคําที่เหลือทั้งหมดให
พิมพดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะทุกคําใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ
4) คําศัพทคําเดียวกันที่ใชภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษ ใหใชคําศัพทภาษาไทยตามดวย
ภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครัง้ ตอไปใชเฉพาะคําศัพทภาษาไทยเทานั้น
9. บทคัดยอและคําสําคัญ
1) เปนขอความสรุปงานวิจัยที่สมบูรณในรูปแบบสั้นและกระชับ ภาษาไทยไมเกิน
10 บรรทัด และภาษาอังกฤษไมเกิน 300 คํา
2) ใหมีคําสําคัญ 3 – 5 คํา ดานลางถัดจากบทคัดยอ
10. การอางอิง
ใชการอางอิงตามรูปแบบของ American Psychological Association (APA)
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11. การสงตนฉบับ
1) สงตนฉบับบทความ
2) กรอกขอความในแบบนําสงบทความใหครบถวน
3) สงเอกสารในขอ 1 และ 2 ทางออนไลนที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/journal
12. การพิจารณาตนฉบับ
บรรณาธิการจะพิจารณาตนฉบับและจะแจงผลการพิจารณาใหทราบเปนลายลักษณอักษร
13. ติดตอสอบถาม
1) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ อาจารยทรงเกียรติ อิงคามระธร สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เลขที่ 46 หมู 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท 032-261790-7 ตอ 1080 E-mail: researchmcru@gmail.com
2) ดาวนโหลดแบบฟอรมตาง ๆ ไดที่เว็บไซทของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึงที่ www.irdmcru.mcru.ac.th

