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การเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสารชุมชนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิมพเพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรู
และวิทยาการ เกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางคณาจารย บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและสถาบันหรือหนวยงานอื่น ๆ โดยจัดพิมพวารสารเปนราย 4 เดือน         
(ปละ 3 ฉบับ) ดังนี้ 
 ฉบับที่ 1  ตีพิมพเผยแพรเดือนมกราคม-เดือนเมษายน 
 ฉบับที่ 2  ตีพิมพเผยแพรเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม
 ฉบับที่ 3  ตีพิมพเผยแพรเดือนกันยายน-เดือนธันวาคม
 ประเภทของผลงานท่ีตีพิมพ ไดแก บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน และหรือบทความ
วจิารณหนงัสอื ในสาขาวิชาทีเ่ก่ียวกบัมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รฐัศาสตร รฐัประศาสนศาสตร นติศิาสตร 
ศิลปศาสตร รวมไปถึงสาขาวิชาท่ีเก่ียวกับครุศาสตร/ศึกษาศาสตร/จิตวิทยา และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร/
บริหารธุรกิจและการจัดการ
 เพ่ือใหบทความไดตีพิมพเผยแพรที่ถูกตองตามกระบวนการข้ันตอนของงานจัดทําวารสารชุมชนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมไปถึงบทความมีคุณภาพสามารถเผยแพรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
*ผูสงบทความจําตองเปนเจาของบทความหรือผูเขียนบทความเทานั้น เพื่อความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานและจะตองใหขอมูลที่สามารถติดตอได โดยตองติดตอประสานงานกองบรรณาธิการ
เพื่อแจงผลการสง ซึ่งกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับบทความหากไมไดรับการติดตอเบื้องตน
จากเจาของตนฉบับบทความ* โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ดังตอไปน้ี
 หลักเกณฑการสงบทความเพ่ือพิจารณาลงตีพิมพในวารสารชุมชนวิจัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 1. บทความตนฉบับท่ีสงมาตีพิมพจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือสิ่งพิมพใดมากอน และ
ไมอยูในระหวางพิจารณาเสนอขอตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่น ๆ 
 2. บทความตนฉบับ จะตองไมมเีนือ้หาท่ีเกิดจากการลอกเลียนหรือตดัทอนมาจากผลงานวิจยัของผูอืน่ 
หรือจากบทความอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต หรือปราศจากการอางอิงที่เหมาะสม ควรเกิดจากการสังเคราะห          
ความคิดขึ้นโดยผูเขียนเอง 
 3. บทความตนฉบับ จะตองเขียนตามรูปแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบการสงบทความตนฉบับวารสาร
ชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 4. การประเมินผลบทความตนฉบับ จําแนกเปนสรุปผลการประเมิน 4 ระดับ ไดแก (4) ดีมาก (3) ดี 
(2) พอใช และ (1) ไมเหมาะสม ซึง่ผลรวมเฉล่ียตงอยูในระดบัดขีึน้ไปเทานัน้ จงึจะผานการเขาสูกระบวนการแกไข    
โดยแบงผลการพิจารณาบทความเปน 4 ขอ ไดแก สมควรเผยแพร โดยไมมีการแกไข สมควรเผยแพรหลังจาก
แกไขโดยผูทรงคุณวุฒิพิจารณา สมควรเผยแพรหลังจากแกไขโดยใหบรรณาธิการพิจารณา และไมสมควร
เผยแพร (กรณสีงอานประเมนิใหม ผูทรงคณุวุฒอิานประเมิน (Peer review) จะตองไดเสนอเปนขอแนะนาํอืน่ ๆ 
อยูในแบบประเมนิผล) 
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 5. ผูเขียนตองดําเนินการปรับแกไขตามคําแนะนําหรือขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) 
พรอมชี้แจงการแกไขตนฉบับบทความ มายังกองบรรณาธิการ 
 6. กองบรรณาธิการ จะดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของบทความท่ีผูเขียนปรับแกไขอีกครั้ง 
 7. กองบรรณาธิการ จะดําเนินการจัดสงวารสารชุมชนวิจัย (ฉบับราง) ไปยังผูเขียนเพ่ือตรวจสอบ        
ความถูกตองกอนตีพิมพเผยแพร

ขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (30 วัน) 

 (ไมนอยกวา30 วัน) 

 (7-14 วัน) 

 (1-3 วัน) 

 (1-7 วัน) 

(1-7 วัน) 

 (7-14 วัน) 

กองบรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ (ตองผานกระบวนการทุกขั้นตอนแลวเทาน้ัน) 

แจงผูวิจัย/เผยแพร   
ผานเว็บไซต 

กองบรรณาธิการดาํเนินการเผยแพรวารสารชุมชนวิจัยใน http://www.rdi.nrru.ac.th/rdi/rdi_journal/  
และประกาศรับตนฉบับในระบบออนไลน https://www.tci-thaijo.org/index.php/NRRU             

บนเว็บไซต www.rdi.nrru.ac.th 

ผาน 

แจง/สงโรงพิมพแกไข
แกไข 

ผาน 

กองบรรณาธิการจัดสงตนฉบับใหโรงพิมพดําเนินการจัดทํารูปเลม 

รับ/ตรวจสอบ 

สงคืนผูเขียนแกไข 

แจงผูเขียน Reject 
ไมผาน 

ผาน 

ผานแบบมีเง่ือนไข      
ใหปรับแก 

ประกาศรับตนฉบบั/ผูเขียนสงตนฉบบัมายังกองบรรณาธิการในระบบออนไลน 

กองบรรณาธิการดาวนโหลดเพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณและความถกูตองของตนฉบับ 

แจงผูเขียนแกไข
ตนฉบับ 

รับ 

แกไข ตรวจสอบ/พิจารณาเลือก
ผูทรงคุณวุฒ ิ

ประเมินบทความ 
(peer review) 

แจงผูเขียนแกไข 
ภายใน 7 วัน 

แกไข กองบรรณาธกิารตรวจสอบ
การปรับแกไข/ความถกูตอง 

แจงผูเขียน Reject 

หมายเหตุ : ระยะเวลา รวม 105 วนั (จาํนวนวนั) ทีป่รากฏในข้ันตอนอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม
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 การจัดทําตนฉบับบทความ และจัดเตรียมรูปแบบ
 ตนฉบับ  : ตองพิมพดวยโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด (Microsoft word) บนกระดาษขาว B5                
หนาเดียว (1 คอลัมน) เวนขอบดานบน ดานลาง และดานขวา 0.5 นิ้ว (1.27 เซนติเมตร) ดานซาย 0.7 นิ้ว                         
(1.78 เซนติเมตร) และจากขอบหัวกระดาษ และทายกระดาษ 0.25 นิ้ว (0.63 เซนติเมตร) พิมพเวนวรรค         
หรือชองวาง 1 เคาะ และระยะหางบรรทัด 1 พ. 
    การเขียนคําข้ึนตนภาษาอังกฤษดวยตัวอักษรพิมพใหญ สําหรับภาษาอังกฤษท่ีมีในเนื้อหา        
ในวงเล็บ และ Keywords สวนหนาแรกของบทความท่ีมีชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน หนวยงาน และจังหวัด ยังคงเปน
ตัวอักษรพิมพใหญทั้งหมดเหมือนเดิม
 ความยาว : แตละบทความรวมรูปภาพ และตาราง ควรอยูระหวาง 10-15 หนากระดาษพมิพ หรือ
ตามความสมบูรณ ถูกตอง เหมาะสมของบทความ และไมควรตํ่ากวา 8 หนากระดาษพิมพ

 บทความ
 การเรียงลําดับหัวขอในบทความ : ลักษณะและขนาดตัวอักษร 

 

ชื่อเร่ืองภาษาไทยและภาษาอังกฤษ :  TH SarabunPSK (18 Bold)
ชื่อ-นามสกุล ผูเขียน/ผูวิจัย : TH SarabunPSK (16 Bold)
ที่อยู (หนวยงาน/สถานศึกษา) จังหวัด :  TH SarabunPSK (14 Bold)
หัวขอหลักตามท่ีรูปแบบบทความกําหนดไว : TH SarabunPSK (16 Bold)
เนื้อหาและตาราง : TH SarabunPSK (14)  

 รายละเอียดดังนี้  
 1. ชื่อเร่ือง (Title) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญทั้งหมด
 2. ชื่อผูเขียน/ผูวิจัย (Author) และสถานที่ทํางานภาษาไทย และภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญทั้งหมด
  2.1 ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพเฉพาะชื่อ-นามสกุล เทาน้ัน 

  2.2 หนวยงาน/สถานศึกษา เชน ชื่อหนวยงาน ชื่อมหาวิทยาลัย และอื่น ๆ ใหพิมพทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
 3. เนือ้หา (Text) ใชตวัอกัษรและขนาดพิมพไทยและอังกฤษ TH SarabunPSK (14) บทความภาษาไทย
ทีม่คีาํศพัทภาษาองักฤษ ควรแปลเปนภาษาไทยใหมากทีส่ดุ ในกรณทีีค่าํศัพทภาษาอังกฤษเปนคาํเฉพาะทีแ่ปลไมได
หรือแปลแลวไมไดความหมายชัดเจนใหทับศัพทก็ได และควรใชภาษาที่ผูอื่นเขาใจงาย ชัดเจน หากใชคํายอ
ตองเขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน และแสดงตัวเลขในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยทศนิยม 2 ตําแหนง 
 4. ตารางและรูปประกอบ (Table and figure) ควรมีเฉพาะท่ีจําเปน สําหรับ รูป/ภาพประกอบ 
ควรเปนรูปถายขาว-ดาํ ทีช่ดัเจนและมคีาํบรรยายใตรปู/ภาพ กรณทีีจ่าํเปนอาจใชภาพสไีด และตวัเลขในตาราง
ใชทศนิยม 2 ตําแหนง

 5. ผูเขียนบทความ ใหระบุคํานําหนา ชื่อ นามสุก สถานภาพ เชน สงบทความในสถานภาพนักศึกษา 
ตวัอยาง นกัศกึษาระดับปรญิญาเอก หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑิต สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร สถาบนับณัฑิต

พัฒนบริหารศาสตร พรอมใสที่อยูและรหัสไปรษณียของที่ตั้งมหาวิทยาลัย และระบุอีเมลของผูเขียนบทความ 
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กรณีระบุอาจารยที่ปรึกษา ใหระบุคํานําหนา ชื่อ นามสกุล สถานะ เชน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยระบุหนวยงานท่ีอาจารยสังกัด และกรณีมีผูรวมวิจัยหรือผูรวมเขียน
บทความ ใหระบุตําแหนง หนวยงานที่สังกัด ที่อยู และอีเมล ใหครบถวน 
 รปูแบบและการเขยีนเอกสารอางองิในเนือ้หา การอางองิทายบทความ และการอธบิายเพิม่เตมิและ
การอางเอกสารใตตารางและภาพ โดยใหเปนไปตามการอางอิงแบบ APA 6th Edition ขึ้นไป ตัวอยางเชน
 การอางอิงแบบแทรกในเน้ือหา :
 (ผูแตง, ปพิมพ, เลขหนา) ไวทายขอความอางอิง เชน  (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 82), (Cronbach, 
1990, pp. 202-204), (Gersten, Baker, & Lloyed, 2000, pp. 9-10) หรือ 
 ผูแตง (ปที่พิมพ, เลขหนา) กรณีระบุชื่อผูแตงในเน้ือหาแลว เชน บุญชม ศรีสะอาด (2553, น. 82), 
Cronbach (1990, pp. 202-204), Gersten, Baker, and Lloyed (2000, pp. 9-10)
 (ชื่อ-สกุล, สัมภาษณ, วัน เดือน ป) กรณีสัมภาษณ เชน (รวม สิงหวี, สัมภาษณ, 16 มีนาคม 2559) หรือ 
 ชื่อ-สกุล (สัมภาษณ, วัน เดือน ป) เชน รวม สิงหวี (สัมภาษณ, 19 พฤศจิกายน 2559)
 การอางอิงทายบทความ : ใหเรียงลับรายการตามตัวอักษร ก-ฮ และภาษาอังกฤษ A-Z ตัวอยางเชน

ทิศนา แขมณี. (2559). ศาสตรการสอน : องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
(พิมพครั้งที่ 20). กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องตน (พิมพครั้งที่ 9). กรุงเทพมหานคร : สุรีวินาสาสน.
รวม สิงหวี, นาย. (2559, 16 มีนาคม). หมอเสน. สัมภาษณ.
วรพล นาหนองตูม. (2554). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและการมีสวนรวม
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 สามารถดูหลักเกณฑการอางอิงวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดที่ https://
www.tci-thaijo.org/index.php/NRRU 
 การสงตนฉบบั :  สงบทความผานระบบออนไลนไดที ่https://www.tci-thaijo.org/index.php/NRRU 

และกรอกขอมูลพรอมลงนามใหครบถวนในแบบเสนอขอสงบทความเพ่ือพิจารณาลงตีพิมพในวารสาร
ชมุชนวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึง่ตนฉบับทีส่งใหกองบรรณาธิการตองเปนฉบับจริง จาํนวน 2 ชดุ 
แผนซีดีที่มีบทความตนฉบับ จํานวน 1 แผน และสําเนาหลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียม ที่ 
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    กองบรรณาธิการวารสาชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา (สงบทความ)
    เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา 
    จังหวัดนครราชสีมา 30000
    ตนฉบับที่จัดสง ไมควรมวนหรือพับตนฉบับ ควรสงในซองหนาและใหญพอเหมาะ
กับแผนกระดาษตนฉบับ เมื่อผู เขียนยายที่อยู หรือเดินทางไปจากสถานที่อยู เดิมเปนเวลานาน ควรแจง
ใหบรรณาธิการทราบดวย  
 การปรับแกตนฉบับ : โดยทั่วไป ผูอานทบทวน (Reviewer) จะตรวจสอบความถูกตองและครบถวน

ดานวชิาการแลวสงใหผูเขยีนปรบัแก สทิธใินการปรับแกตนฉบบัเปนของผูเขยีน แตกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์

ในการตีพิมพเฉพาะที่ผานความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเทานั้น ซึ่งบทความ
ที่อยูระหวางดําเนินการท้ังหมด สามารถยกเลิกการตีพิมพไดหากผูเขียนบทความและบทความไมเปน
ไปตามเกณฑหรอืแนวปฏิบตัทิีก่าํหนดไวของวารสาร โดยบรรณาธิการหรือผูทีไ่ดรบัมอบหมายมีสทิธ์ิยกเลิก
การตีพมิพ ทัง้นีม้กีารประสานเพือ่ตรวจสอบความถกูตองดานวชิาการและอืน่ ๆ  อยางตอเนือ่งจนกวาบทความ
ของผูเขียนจะไดรับการตีพิมพเผยแพร
 การตรวจทานตนฉบบักอนตพีมิพ (Final proof) : ผูเขียนตองตรวจทานพิสจูนอกัษรในลําดับสดุทาย
เพื่อใหความเห็นชอบในความถูกตองครบถวนของเน้ือหากอนตีพิมพ 
 ลขิสทิธ์ิในบทความท่ีตพีมิพในวารสาร : บทความทีไ่ดลงตพีมิพในวารสารเปนลขิสิทธิข์องสถาบนัวจิยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมายเหตุ : 
 1. ผูเขยีนบทความตองลงนามรบัรองในแบบเสนอขอสงบทความตนฉบบัเพือ่พจิารณาตพีมิพในวารสาร
ชมุชนวจิยัของสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีากอน กองบรรณาธกิารจงึจะนาํบทความ
เสนอผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตอไป 
 2. บทความแตละเรื่องใหเวลาในการพิจารณาประมาณ 2-3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนและสาขา

วิชาการของบทความที่เสนอขอลงตีพิมพ) 
 3. เมื่อบทความไดรับการพิจารณาใหลงตีพิมพ ผูเขียนจะไดรับวารสารชุมชนวิจัย ฉบับที่ลงตีพิมพ
บทความของผูเขยีน จาํนวน 1 เลม จดัสงทางไปรษณยีลงทะเบยีนตามทีอ่ยูทีร่ะบไุวในแบบเสนอขอสงบทความ
ตนฉบับ 

 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาลงตีพิมพ 
หากเกิดปญหาบรรณาธิการหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีสิทธิ์ในการยกเลิกตีพิมพบทความไดทันที

ติดตอสอบถามกองบรรณาธิการ วารสารชุมชนวิจัย ไดที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  340 ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 0 0 0 0
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