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	 วารสารชุมชนวิจัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้

และวิทยาการ	เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์	บุคลากร	นักวิจัย	นักวิชาการ	นิสิตและนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและสถาบันหรือหน่วยงานอื่น	 ๆ	 โดยจัดพิมพ์วารสารเป็นราย	 4	 เดือน								

(ปีละ	3	ฉบับ)	ดังนี้	

	 ฉบับที่	1		ตีพิมพ์เผยแพร่เดือนมกราคม-เดือนเมษายน	

	 ฉบับที่	2		ตีพิมพ์เผยแพร่เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม

	 ฉบับที่	3		ตีพิมพ์เผยแพร่เดือนกันยายน-เดือนธันวาคม

	 ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์	ได้แก่	บทความวิจัย	บทความวิชาการ	บทความปริทัศน์	และหรือบทความ

วจิารณ์หนงัสอื	ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วกบัมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	รฐัศาสตร์	รฐัประศาสนศาสตร์	นติศิาสตร์	

ศิลปศาสตร์	 รวมไปถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวกับครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา	 และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์/

บริหารธุรกิจและการจัดการ	 โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงานจัดท�าวารสารชุมชนวิจัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	ดังต่อไปนี้

การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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แก้ไข

ขั้นตอนการด�าเนินงานจัดท�าวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(7	วัน)

(1	วัน)

ประกาศรับต้นฉบับ/ผู้เขียนส่งต้นฉบับมายังกองบรรณาธิการในระบบออนไลน์

กองบรรณาธิการดาวน์โหลดเพื่อตรวจสอบ

ความสมบูรณ์และความถูกต้องของต้นฉบับ

ตรวจสอบ/พิจารณาเลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

แจ้งผู้เขียนแก้ไข

ต้นฉบับ

รับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ	(Peer	Review)	อ่าน

ประเมิน

ผ่านแบบมีเงื่อนไขให้

ปรับแก้

ส่งคืนผู้เขียนแก้ไข

กองบรรณาธิการตรวจสอบ

การปรับแก้ไข/ความถูกต้อง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

แก้ไข

กองบรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์

ผ่าน

กองบรรณาธิการจัดส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์

ด�าเนินการจัดท�ารูปเล่ม

รับ/ตรวจสอบ

กองบรรณาธิการด�าเนินการเผยแพร่วารสาร

ชุมชนวิจัย	และประกาศรับต้นฉบับในระบบออนไลน์

แจ้งผู้วิจัยโดยเผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์

แก้ไข

ผ่าน

(7	วัน)แจ้งผู้เขียนแก้ไข

(1-3	วัน)

(21	วัน)

(1-7	วัน)

แจ้ง/ส่งโรงพิมพ์แก้ไข

แจ้งผู้เขียน

Reject
(14-30	วัน)

หมายเหตุ :	ระยะเวลา	(จ�านวนวัน)	ที่ปรากฏในขั้นตอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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หลักเกณฑ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

	 1.	 บทความต้นฉบับท่ีส่งมาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	 หรือส่ิงพิมพ์ใดมาก่อน											

และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น	ๆ	

	 2.	 บทความต้นฉบบั	จะต้องไม่มเีนือ้หาทีเ่กดิจากการลอกเลียนหรอืตัดทอนมาจากผลงานวจัิยของผูอ้ืน่	

หรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต	 หรือปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม	 ควรเกิดจาการสังเคราะห	์										

ความคิดขึ้นโดยผู้เขียนเอง	

	 3.	 บทความต้นฉบับ	 จะต้องเขียนตามรูปแบบที่ก�าหนดไว้ในระเบียบการส่งบทความต้นฉบับวารสาร

ชุมชนวิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	

	 4.	 การประเมินผลบทความต้นฉบับ	จ�าแนกเป็นสรุปผลการประเมิน	4	ระดับ	 ได้แก่	ดีมาก	ดี	พอใช้	

และไม่เหมาะสม	โดยแบ่งผลการพิจารณาบทความเป็น	4	ข้อ	ได้แก่	สมควรเผยแพร่	โดยไม่มีการแก้ไข	สมควร

เผยแพร่หลังจากแก้ไขโดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา	 สมควรเผยแพร่หลังจากแก้ไขโดยให้บรรณาธิการพิจารณา		

และไม่สมควรเผยแพร่	 (กรณีส่งอ่านประเมินใหม่	 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมิน	 (Peer	 review)	 จะต้องได้เสนอ							

เป็นข้อแนะน�าอื่น	ๆ	อยู่ในแบบประเมินผล)	

	 5.	 ผู้เขียนต้องด�าเนินการปรับแก้ไขตามค�าแนะน�าหรือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ	 (Peer	 review)	

พร้อมชี้แจงการแก้ไขต้นฉบับบทความ	มายังกองบรรณาธิการ	

	 6.	 กองบรรณาธิการ	จะด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบทความที่ผู้เขียนปรับแก้ไขอีกครั้ง	

	 7.	 กองบรรณาธิการ	 จะด�าเนินการจัดส่งวารสารชุมชนวิจัย	 (ฉบับร่าง)	 ไปยังผู้เขียนเพื่อตรวจสอบ							

ความถูกต้องก่อนตีพิมพ์เผยแพร่

 

 การจัดท�าต้นฉบับบทความ และจัดเตรียมรูปแบบ
 ต้นฉบับ	:	ต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดบนกระดาษขาว	 B5	 หน้าเดียว	 (1	 คอลัมน์)																	

เว้นขอบด้านบน	 ด้านล่าง	 และด้านขวา	 0.5	 นิ้ว	 (1.27	 เซนติเมตร)	 ด้านซ้าย	 0.7	 นิ้ว	 (1.78	 เซนติเมตร)																

และจากขอบหัวกระดาษ	และท้ายกระดาษ	0.25	นิ้ว	 (0.63	 เซนติเมตร)	พิมพ์เว้นวรรคหรือช่องว่าง	1	 เคาะ		

และระยะห่างบรรทัดคือ	1	

	 	 	 การเขียนค�าขึ้นต้นภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่	 ส�าหรับภาษาอังกฤษที่มีในเนื้อหา							

ในวงเล็บ	และ	Keywords	ส่วนหน้าแรกของบทความที่มีชื่อเรื่อง	ชื่อผู้เขียน	หน่วยงาน	และจังหวัด	ยังคงเป็น

ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเหมือนเดิม

 ความยาว :	 แต่ละบทความรวมรูปภาพ	 และตาราง	 ควรอยู่ระหว่าง	 10-15	หน้ากระดาษพิมพ์	 หรือ						

ตามความสมบูรณ์	ถูกต้อง	เหมาะสมของบทความ	และไม่ควรต�่ากว่า	8	หน้ากระดาษพิมพ์
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 บทความ

	 การเรียงล�าดับหัวข้อในบทความ	:	ลักษณะและขนาดตัวอักษร	

ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	:		TH	SarabunPSK	(18	Bold)

ชื่อ-นามสกุล	ผู้เขียน/ผู้วิจัย	:	TH	SarabunPSK	(16	Bold)

ที่อยู่	(หน่วยงาน/สถานศึกษา)	จังหวัด	:		TH	SarabunPSK	(14	Bold)

หัวข้อหลักตามที่รูปแบบบทความก�าหนดไว้	:	TH	SarabunPSK	(16	Bold)

เนื้อหาและตาราง	:	TH	SarabunPSK	(14)		

 รายละเอียดดังนี้  

 1. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด		

 2. ชือ่ผูเ้ขยีน/ผูว้จิยั (Author) และสถานท่ีท�างานภาษาไทย	และภาษาองักฤษใช้ตัวพมิพ์ใหญ่ทัง้หมด	

	 	 2.1	 ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	พิมพ์เฉพาะชื่อ-นามสกุล	เท่านั้น	

	 	 2.2	 หน่วยงาน/สถานศึกษา	เช่น	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อมหาวิทยาลัย	และอื่น	ๆ	ให้พิมพ์ทั้งภาษาไทย	

	 	 	 และภาษาอังกฤษ	

 3. เนื้อหา (Text)	ใช้ตัวอักษรและขนาดพิมพ์ไทยและอังกฤษ	TH	SarabunPSK	(14)	บทความภาษา

ไทยที่มีค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	 ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด	 ในกรณีที่ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นค�าเฉพาะ	

ที่แปลไม่ได้หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์ก็ได้	 และควรใช้ภาษาที่ผู้อื่นเข้าใจง่าย	 ชัดเจน													

หากใช้ค�าย่อต้องเขียนค�าเต็มไว้ครั้งแรกก่อน	 และแสดงตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 ด้วยทศนิยม													

2	ต�าแหน่ง	

 4. ตารางและรูปประกอบ (Table and figure)	ควรมีเฉพาะที่จ�าเป็น	ส�าหรับ	รูป/ภาพประกอบ	

ควรเป็นรปูถ่ายขาว-ด�า	ทีช่ดัเจนและมคี�าบรรยายใต้รูป/ภาพ	กรณทีีจ่�าเป็นอาจใช้ภาพสีได้	และตวัเลขในตาราง

ใช้ทศนิยม	2	ต�าแหน่ง

 5. ผูเ้ขยีนบทความ ให้ระบคุ�าน�าหน้า ชือ่ นามสกุ สถานภาพ	เช่น	ส่งบทความในสถานภาพนกัศึกษา	

ตวัอย่าง	นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก	หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ	สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์	สถาบนับัณฑติ

พัฒนบริหารศาสตร์	 พร้อมใส่ที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ของที่ตั้งมหาวิทยาลัย	 และระบุอีเมล์ของผู้เขียนบทความ	

กรณรีะบอุาจารย์ทีป่รกึษา	ให้ระบคุ�าน�าหน้า	ชือ่	นามสกลุ	สถานะ	เช่น	อาจารย์ทีป่รกึษาหลัก	อาจารย์ทีป่รกึษา

ร่วม	 โดยระบุหน่วยงานท่ีอาจารย์สังกัด	 และกรณีมีผู้ร่วมวิจัยหรือผู้ร่วมเขียนบทความ	 ให้ระบุต�าแหน่ง														

หน่วยงานที่สังกัด	ที่อยู่	และอีเมล์	ให้ครบถ้วน			

 รูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อหา การอ้างอิงท้ายบทความ และการอธิบายเพิ่มเติม      

และการอ้างเอกสารใต้ตารางและภาพ	 (ให้เป็นไปตามการอ้างอิงแบบ	APA6th	 Edition	 ขึ้นไป)	 สามารถด	ู					

หลักเกณฑ์การอ้างอิงวารสารชุมชนวิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	ได้ที่	http://www.rdi.nrru.ac.th/

การบริการ/ส่งบทความออนไลน์	เลือก	ค�าแนะน�า
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 การส่งต้นฉบับ :		ส่งบทความผ่านระบบออนไลน์	ส�าหรับผู้ที่ส่งบทความก่อนวันที่	1	กรกฎาคม	2560	

ได้ที่	 http://rdi.nrru.ac.th/rdi/rdi_office/index.php?page=page&page_id=1	 และส�าหรับผู้ส่ง												

บทความตั้งแต่วันท่ี	 1	 กรกฎาคม	 2560	 เป็นต้นไป	 ได้ที่	 https://www.tci-thaijo.org/index.php/NRRU								

และกรอกข้อมูลพร้อมลงนามให้ครบถ้วนในแบบเสนอขอส่งบทความเพ่ือพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร														

ชุมชนวิจัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 และต้นฉบับท่ีส่งให้กองบรรณาธิการต้องเป็นฉบับจริง																	

จ�านวน	2	ชุด	แผ่นซีดีที่มีบทความ	1	แผ่น	และส�าเนาหลักฐานการช�าระเงินค่าธรรมเนียม	ที่	

	 	 	 	 กองบรรณาธิการวารสาชุมชนวิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	สถาบันวิจัยและพัฒนา	(ส่งบทความ)

	 	 	 	 เลขที่	340	ถนนสุรนารายณ์	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	

	 	 	 	 จังหวัดนครราชสีมา	30000

	 	 	 	 ต้นฉบับที่ส่งไป	ไม่ควรม้วนหรือพับต้นฉบับ	ควรส่งในซองหนาและใหญ่พอเหมาะกับ

แผ่นกระดาษต้นฉบับ	 เมื่อผู ้เขียนย้ายที่อยู ่หรือเดินทางไปจากสถานที่อยู ่เดิมเป็นเวลานาน	 ควรแจ้งให้

บรรณาธิการทราบด้วย		

 การปรับแก้ต้นฉบับ :	 โดยทั่วไป	ผู้อ่านทบทวน	 (Reviewer)	จะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ด้านวชิาการแล้วส่งให้ผูเ้ขยีนปรบัแก้	สทิธใินการปรบัแก้ต้นฉบบัเป็นของผูเ้ขยีน	แต่กองบรรณาธกิารสงวนสทิธิ์

ในการตพีมิพ์เฉพาะทีผ่่านความเหน็ชอบตามรปูแบบและสาระของกองบรรณาธกิารเท่านัน้	ทัง้นีม้กีารประสาน

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านวิชาการและอื่น	ๆ	ประมาณสองครั้ง	

 การตรวจทานต้นฉบบัก่อนตีพมิพ์ (Final proof) :	ผูเ้ขยีนต้องตรวจทานพสิจูน์อกัษรในล�าดบัสดุท้าย

เพื่อให้ความเห็นชอบในความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาก่อนตีพิมพ์	

 ลขิสทิธิใ์นบทความทีต่พีมิพ์ในวารสาร : บทความทีไ่ด้ลงตพีมิพ์ในวารสารเป็นลขิสทิธิข์องสถาบนัวจิยั

และพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมายเหตุ : 

	 1.	 ผูเ้ขยีนบทความต้องลงนามรบัรองในแบบเสนอขอส่งบทความต้นฉบบัเพือ่พจิารณาตพีมิพ์ในวารสาร

ชมุชนวจิยัของสถาบนัวจิยัและพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสีมาก่อนกองบรรณาธิการจงึจะน�าบทความ

เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป	

	 2.	 บทความแต่ละเรื่องให้เวลาในการพิจารณาประมาณ	 2-3	 เดือน	 (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ�านวนและสาขา

วิชาการของบทความที่เสนอขอลงตีพิมพ์)	

	 3.	 เมื่อบทความได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์	 ผู้เขียนจะได้รับวารสารชุมชนวิจัย	 เล่มที่ลงตีพิมพ์

บทความของผูเ้ขยีน	จ�านวน	1	เล่ม	จดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุว้ในแบบเสนอขอส่งบทความ

ต้นฉบับ	

	 4.	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาลงตีพิมพ์

ติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการ	วารสารชุมชนวิจัย	ได้ที่	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	(อาคาร	9)	ชั้น	4	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		

340	ถนนสุรนารายณ์	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา	30000
โทรศัพท์	:	0-4400-9009	ต่อ	9462		โทรสาร	:	0-4427-2941

E-mail	:	journal-rdi.nrru@hotmail.com,	journal-rdi@nrru.ac.th	Web	:	www.rdi.nrru.ac.th


