นโยบายและคุณลักษณะการตีพิมพ์บทความลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) ฉบับที่ 1
(ม.ค.-มิ .ย.) และ ฉบั บ ที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.) ซึ่ ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
จัดทาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ บ ริห ารการศึ ก ษา นิ สิ ตระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และนั กวิ ช าการทั่ ว ไป จากทั้ งภายในและภายนอก
ได้ มี โ อกาสเสนอผลงานทางวิ ช าการในสาขาที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยเผยแพร่ ในลั ก ษณะของวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e–Journal)
1. การพิจารณาบทความ
1.1 การพิจารณาบทความ เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองบรรณาธิการตรงตามสาขาวิชา
ในพิจารณา 2 คน ต่อ 1 บทความ
1.2 กรณีบทความมาจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง กองบรรณาธิการ
พิจารณานาส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน
1.3 กรณีบทความมาจากบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง กองบรรณาธิการ
พิจารณานาส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและหรือภายนอก 2 คน
1.4 กรณี ผู้ ส่ ง บทความ แก้ ไ ขไม่ เป็ น ไปตามก าหนดเวลา ที่ ก องบรรณาธิ ก ารแจ้ ง
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์พิจารณา ยกเลิก กระบวนการเพื่อการตีพิมพ์
2. คาแนะนาสาหรับผู้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
2.1 วิ ธี ส่ ง บทความ เจ้ า ของบทความสามารถศึ ก ษาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และส่ งต้ น ฉบั บ
บทความ ในรู ป แบบไฟล์ word และรู ป แบบไฟล์ PDF ได้ ที่ ร ะบบออนไลน์ ข องวารสารวิช าการ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JLPRU
3. รูปแบบบทความที่ส่งกองบรรณาธิการเพื่อตีพิมพ์
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บทคัดย่อ
บทความงานวิจั ยต้องประกอบด้วยบทคัดย่อที่ระบุถึงความส าคัญ ของเรื่อง วัตถุประสงค์
วิธีการศึกษา ผลการศึกษาและบทสรุป ในกรณีที่ต้นฉบับเป็นภาษาไทย ให้ผู้นิพนธ์เขียนบทคัดย่อ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คา ระบุคาสาคัญของเรื่อง (keywords) จานวน
ไม่เกิน 5 คา
คาสาคัญ: รูปแบบบทความ; ขนาดตัวอักษร; รูปแบบตัวอักษร
Abstract
An article of research to composes with abstract to specify importance of
subject, object, method to study, result and summary. Both Thai and English
abstracts are required. The length of each should not exceed 300 words. Also, the
keywords should not be used more than 5 words.
Keywords: submission procedure; manuscript format; font size; font style; blank line
1. บทนา
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการเขียนบทความฉบับเต็มสาหรับผู้ที่มีความประสงค์
ในการส่งบทความเข้าตีพิมพ์ในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและ
เพื่ อให้ การจั ด ทาเอกสารเป็ น ไปอย่ างรวดเร็ว ผู้ ที่ส่ งบทความควรพิ ม พ์บ ทความตามรูป แบบและ
แนวทางที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
2. เนื้อหาบทความ
วารสารฉบับเต็มควรประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อและที่อยู่ของผู้เขียนบทความ บทคัดย่อ
คาสาคัญ วัตถุป ระสงค์ เนื้ อหาโดยสมบู รณ์ ของบทความ กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง
โดยในส่วนของเนื้อหาของบทความ สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และอาจแบ่งถึงหัวข้อ
ย่ อยลงมา ทั้ งนี้ ตั วอั กษรทั้งหมดที่ ใช้ในการพิ ม พ์ ทุ กส่ ว นให้ ใช้ตั ว อักษรแบบ TH SarababunPSK
ขนาด 16 ตัวหนาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะระหว่างบรรทัดเป็นแบบรรทัดเดี่ยว (Single
Space) และแต่ละหน้าไม่ต้องมีการเติมหมายเลขหน้า
2.1 ขนาดและการตั้งค่าหน้ากระดาษ
ขนาดของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์กาหนดให้มีขนาดมาตรฐาน A4 (8¼  11¾ นิ้ว)
โดยกาหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้
ริมขอบกระดาษด้านบน
1.5 นิ้ว
ริมขอบกระดาษด้านล่าง
1
นิ้ว
ริมขอบกระดาษด้านซ้าย
1.5 นิ้ว
ริมขอบกระดาษด้านขวา
1
นิ้ว
ความยาวโดยรวมของบทความไม่ควรเกิน 12 หน้ากระดาษ และบันทึกไฟล์ข้อมูลด้วย
Microsoft Word 2010 ขึ้นไปเท่านั้น

2.2 ชื่อบทความและรายละเอียดของผู้เขียน
ในการพิมพ์ชื่อบทความให้พิมพ์ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใช้ตัวอักษรขนาด 18
พอยต์ พิมพ์เป็นตัวหนา โดยแต่ละคาในชื่อภาษาอังกฤษให้พิมพ์อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (ยกเว้น
ค าน าหน้ า นาม: articles, ค าสั น ธาน: coordinate conjunctions และค าบุ พ บท: prepositions
นอกจากคาเหล่านี้จะถูกใช้นาชื่อเรื่อง) สาหรับชื่อผู้เขียนบทความให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ ในขณะ
ที่ส่วนของที่อยู่ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 พอยต์ โดยที่อยู่ควรประกอบไปด้วย
สาหรับบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
สาขาวิชาที่สังกัด เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ E-mail ที่สามารถติดต่อได้ กรณีผู้เขียน
มากกว่าหนึ่ ง สามารถระบุที่อยู่ ของผู้ เขียนแต่ละคนโดยอาศัยตัวเลขที่พิมพ์แบบยกสูง (Superscript)
ไว้หลังชื่อของผู้เขียนนั้น นอกจากนั้นควรมีการระบุชื่อผู้ติดต่อ (Corresponding author) โดยการพิมพ์
เครื่ อ งหมายดอกจั น ทน์ (  ) ไว้ ห ลั งชื่ อ เฉพาะบรรทั ด สุ ด ท้ าย ของรายละเอี ย ดผู้ ติ ด ต่ อ ให้ ระบุ
เบอร์ โทรศัพท์ และ e-mail ของผู้ ติดต่อ ทั้ งชื่ อบทความและรายละเอียดของผู้เขียนให้พิ มพ์ไว้กลาง
หน้ากระดาษ
สาหรับบุคลากร ภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ชื่ อของหน่ วยงาน เลขที่ อยู่ เขต/ต าบล แขวง/อ าเภอ จั งหวั ด และรหั ส ไปรษณี ย์
ซึ่งสามารถระบุ ที่อยู่ ของผู้ เขียนแต่ละคนโดยอาศัยตัวเลขที่พิ มพ์แบบยกสูง (Superscript) ไว้ หลังชื่อ
ของผู้ เขี ย นนั้ น นอกจากนั้ น ควรมี ก ารระบุ ชื่ อ ผู้ ติ ด ต่ อ (Corresponding author) โดยการพิ ม พ์
เครื่ อ งหมายดอกจั น ทน์ (  ) ไว้ ห ลั งชื่ อ เฉพาะบรรทั ด สุ ด ท้ า ยของรายละเอี ย ดผู้ ติ ด ต่ อ ให้ ระบุ
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสารและ e-mail ของผู้ติดต่อ ทั้งชื่อบทความและรายละเอียดของผู้เขียนให้พิมพ์
ไว้กลางหน้ากระดาษ
3. บทคัดย่อและคาสาคัญ
การพิมพ์บทคัดย่อและคาสาคัญให้พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ตัวอักษรขนาด
16 พอยต์ และจัดรูปแบบอยู่ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษ โดยให้พิมพ์ชื่อหัวข้อ “บทคัดย่อ” และ
“Abstract” เป็นแบบตัวหนา
4. เนื้อหาของบทความ
บทความวิจัยควรประกอบด้วย บทนา (Introduction) บอกความสาคัญหรือที่มาของปัญหา
นาไปสู่การศึกษา วัตถุประสงค์ วัส ดุ อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย (Materials and Method) กล่าวถึง
รายละเอียด การวิเคราะห์และการทดลองที่กระชับและชัดเจน ผลการทดลอง (Results) บอกผลที่
พบอย่ า งชั ด เจน สมบู ร ณ์ และมี ร ายละเอี ย ดครบถ้ ว น สรุ ป และอภิ ป รายผล (Discussion and
Conclusion) อาจเขียนรวมกับ ผลการทดลองได้ เป็นการประเมิน การตีความ และการวิเคราะห์
ในแง่มุมต่าง ๆ ของผลที่ได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลงาน
ผู้อื่นอย่างไร ต้องมีการอ้างหลักการหรือทฤษฎี มาสนับสนุนหรือการหักล้างอย่างเป็นเหตุเป็นผลและ
อาจมีข้อเสนอแนะที่จะนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่วนของเนื้อหาบทความ กาหนดตัวอักษรที่ใช้ในเนื้อหาให้มีขนาด 16 พอยต์ รวมถึงไม่ต้องมี
การเว้นบรรทัดระหว่างย่อหน้า (ไม่ต้องเคาะบรรทัดเมื่อขึ้นย่อหน้าใหม่) สาหรับรูปแบบตัวอักษรที่ใช้
ในการพิมพ์หัวข้อกาหนดดังนี้
4.1 หัวข้อหลัก
กาหนดให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา ในการพิมพ์หัวข้อหลัก และให้พิมพ์ไว้ชิด
ริมซ้ายของคอลัมน์
4.2 หัวข้อย่อยและหัวข้อย่อยรองลงมา
กาหนดให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา ในการพิมพ์หัวข้อย่อยและหัวข้อย่อย
รองลงมา และให้พิมพ์ห่างจากริมซ้ายของคอลัมน์ 0.5 นิ้ว
5. รูปภาพ ตาราง และสมการ
5.1 รูปภาพและตาราง
การน าเสนอรู ป ภาพและตารางสามารถน าเสนอต่อ จากข้ อความที่ กล่ าวถึ งหรืออาจ
นาเสนอภายหลังจากจบหัวข้อหรือนาเสนอในหน้าใหม่ ขนาดของรูปภาพและตารางไม่ควรเกินกรอบ
ของการตั้งค่าหน้ากระดาษที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 2.1
ทั้งรูปภาพและตารางจะต้องมีคาอธิบายโดยคาอธิบายของรูปภาพให้พิมพ์ไว้ใต้รูปภาพ
และอยู่ชิดซ้ายของหน้ากระดาษ หากรูปภาพใดถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนให้มีการระบุคาอธิบายของแต่
ละส่วนโดยอาศัยตัวอักษรภาษาไทยในวงเล็ บเรียงตามลาดับเช่น (ก) และ (ข) ส่วนคาอธิบายตาราง
ให้พิมพ์ไว้เหนือตารางและชิดริมซ้ายของกระดาษ โดยการเรียงลาดับรูปภาพและตารางให้แยกการ
เรียงลาดับออกจากกัน
ตารางข้อมูลที่นาลงตีพิมพ์ ต้องพิมพ์ด้วย word เพื่อความคมชัดของตาราง เช่น
ตารางที่ 1 ตารางที่ไม่เหมาะสมในการนาลงตีพิมพ์

ตารางที่ 2 ตารางที่เหมาะสมในการนาลงตีพิมพ์
ผู้ออกแบบ
ผู้ใช้อาคาร
1) กระเบื้องดินเผามีคุณสมบัติในการใช้ 1) กระเบื้องดินเผามีขนาดที่ไม่เท่ากันตามลักษณะ
งานที่เหมาะสมสวยงาม
เฉพาะตัวของวัสดุ ผู้ใช้อาคารรู้สึกถึงความไม่เรียบร้อย
2) ข้อด้อยของกระเบื้องดินเผา คือ
ไม่สม่าเสมอของพื้นผิว
ติดตั้งยากเนื่องจากความไม่สม่าเสมอของ 2) กระเบื้องดินเผาที่ใช้ปูพื้นบันไดและชานพักมีพื้นผิว
ขนาดและความหนาของแผ่นกระเบื้อง ที่ไม่สม่าเสมอ ผู้ใช้อาคารอาจสะดุด เมื่อใช้งาน
ดินเผา
รูปภาพที่นาลงตีพิมพ์ ควรเลือกภาพที่เหมาะสมและคมชัดที่สุด

ภาพที่ 1 ภาพที่ไม่เหมาะสมในการนาลงตีพิมพ์
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ภาพที่ 2 ภาพที่เหมาะสมในการนาลงตีพิมพ์
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การระบุ ห มายเลขลาดับ รูป ภาพและตารางในบทความให้ ระบุเป็นรูปที่และตารางที่ เช่น
ภาพที่ 1, ภาพที่ 1 – 3, ตารางที่ 1, ตารางที่ 1 - 3 เป็นต้น
Mole fraction of light component in vapor
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Mole fraction of light component in liquid

ภาพที่ 1 แผนภาพสมดุลของของผสมไอ – ของเหลวที่มี 2 องค์ประกอบภายใต้สภาวะความดันคงที่
ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้น้ามันปิโตรเลียมในแต่ละภาคเศรษฐกิจ ๆ ของประไทย (หน่วย: ล้านลิตร)
ปี
ภาคเศรษฐกิจ
2545
2546
1. เกษตรกรรม
3,509
3,827
2. เหมืองแร่
19
26
3. อุตสาหกรรม
4,821
4,937
4. ไฟฟ้า
703
757
5. การก่อสร้าง
169
172
6. ที่พักอาศัยและการพาณิชย์
2,729
2,792
7. คมนาคมขนส่ง
23,980
25,475
Total
35,930
37,986
5.2 สมการ
การเขียนสมการให้เขียนไว้กลางคอลัมน์และมีการระบุลาดับของสมการโดยใช้ตัวเลขที่
พิมพ์อยู่ในวงเล็บ เช่น (1), (2) เป็นต้น
6. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
หากต้องการเขียนกิตติกรรมประกาศเพื่อขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
เขียนได้ โดยให้อยู่หลังเนื้อหาหลักของบทความและก่อนเอกสารอ้างอิง เช่น
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ที่ได้เอื้อเฟื้อเอกสารและ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานวิจัย

7. การอ้างอิง
ให้ รวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ์และวัส ดุความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหลั กฐานหรือเอกสารอ้างอิงใน
การศึกษาแทรกไว้ในเนื้อหาและท้ายบทความ
การอ้ า งอิ งในเนื้ อ หา เป็ น การวงเล็ บ ระบุ แ หล่ งที่ ม าอย่ างกว้ างๆแทรกอยู่ ในเนื้ อ หาของ
บทความวิ ช าการ ส่ ว นรายละเอี ย ดที่ ส มบู ร ณ์ ข องแหล่ ง ข้ อ มู ล จะแสดงใน “เอกสารอ้ า งอิ ง ”
ในส่วนท้ายของบทความวิชาการ โดยใช้รูปแบบ APA เท่านั้น
7.1 การลงรายละเอียดของการอ้างอิงในเนื้อหา
(ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, หน้า เลขหน้าที่อ้างอิง)
(ผู้แต่งคนแรก และผู้แต่งคนที่สอง, ปีที่พิมพ์, หน้า เลขหน้าที่อ้างอิง)
(ผู้แต่งคนแรก และคณะ, ปีที่พิมพ์, หน้า เลขหน้าที่อ้างอิง)
(ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, ไม่มีเลขหน้า)
(หน่วยงาน, ปีที่พิมพ์, หน้า เลขหน้าที่อ้างอิง)
(นามแฝง, ปีที่พิมพ์, หน้า เลขหน้าที่อ้างอิง)
7.2 การลงรายละเอียดของการอ้างอิงท้ายบทความ
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