
 
 
 
 

 
   ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

เรื่อง  รับบทความทางวิชาการ บทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่ 
ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 ตามท่ีส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนินการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
ตั้ ง แต่ ปี  พ . ศ .  ๒๕๔๗  เป็ นต้ นมา  ซึ่ ง มี ก า ร เ ผยแพร่ ใ น ระบบ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ผ่ า นทา ง เ ว็ บ ไซต์ 
http://grad.snru.ac.th โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัยและบทความ
วิทยานิพนธ์ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ และเป็น
สื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับชาติหรือระดับนานาชาติและเสริมสร้าง
ศักยภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น 
 ปัจจุบันวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 
(Thai Journal Citation Index Centre) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทยที่มีการจัดท าค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงอย่างถูกต้องสมบูรณ์และต่อเนื่องทุกปี 
 ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงประกาศรับบทความทางวิชาการ บทความ
วิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โดยมีเงื่อนไขเสนอบทความเพ่ือพิจารณา แบบ Online http://www.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ/user/register 
ระยะเวลาการรับสมัคร และการตอบรับบทความดังนี้ 
 

๑. หลักเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์ต้นฉบับบทความของวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สกลนคร 

๑.๑ ต้นฉบับบทความที่น าเสนอเพ่ือพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน 

๑.๒ บทความที่น าเสนอควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้เขียนมิได้เกิดจากการแอบอ้าง 

น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

๑.๓ ผู้เขียนต้องจัดท าต้นฉบับตามข้อก าหนดของกองบรรณาธิการวารสาร 

๑.๔ ผู้เขียนจะต้องแก้ไขความถูกต้องของบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.๕ ผู้เขียนยินยอมให้กองบรรณาธิการแก้ไขความสมบูรณ์ของบทความและยินยอมปฏิบัติตาม 

เงื่อนไขท่ีกองบรรณาธิการก าหนด 

๒. ระยะเวลาในการรับสมัครบทความ 
๒.๑ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๕๒  ประจ าเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๗ 
  เปิดรับบทความ วันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
๒.๒. ปีที ่๑๑ ฉบับที่ ๕๓  ประจ าเดือน เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
  เปิดรับบทความ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
๒.๓ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๕๔  ประจ าเดือน กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕๗ 
  เปิดรับบทความ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๒.๔ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๕๕  ประจ าเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  เปิดรับบทความ วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

  /๓. กระบวนการฯ  

http://grad.snru.ac.th/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tci-thaijo.org%2Findex.php%2FSNGSJ%2Fuser%2Fregister&h=vAQHrRf90


๓. กระบวนการด าเนินการตอบรับบทความ 
ขั้นตอน

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา หมายเหตุ 

๑ ประกาศรับต้นฉบับ ๙๐ วัน การด าเนินการใน
ขั้นตอนที่ ๒-๖ นั้น

เริ่มด าเนินการได้เลย
นับจากวันที่ได้รับ

บทความแล้ว 

๒ กองบรรณาธิการวารสารตรวจสอบความสมบูรณ์ 
และความถูกต้องของต้นฉบับ 

๒ วัน 
 

๓ ตอบรับการได้รับบทความ ๑ วัน 
๔ กองบรรณาธิการจัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  

(Peer Review) ในสาขาวิชานั้นๆ ประเมินต้นฉบับ 
๒-๔ สัปดาห ์

๕ ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ สัปดาห์ 
๖ ตอบรับการตีพิมพ์ ๑ วัน 
๗ ด าเนินการจัดท ารูปเล่ม ๒-๔ สัปดาห ์
๘ ด าเนินการเผยแพร่วารสาร ๒ สัปดาห์ 

 

๔. การตอบรับบทความ 
บัณฑิตวิทยาลัยจะตอบรับบทความหลังจากท่ีแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  

(Peer Review) แล้ว 
๕. รูปแบบการเขียนบทความดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

ดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://grad.snru.ac.th หัวข้อ  
แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความ ติดต่อได้ที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๖๘๐ หมู่ ๑๑ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร หรือโทร ๐-๔๒๗๔-๓๗๓๘  โทรสาร ๐-๔๒๙๗-๐๐๓๒  
 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
                                       (ดร.กิตติชัย  โสพันนา) 
                               ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

1. บทความที่จะตีพิมพ์ลงวารสารบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 

 - ชื่อเรื่องภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ 
 - ชื่อผู้แต่ง (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ ในกรณีเป็นนักศึกษาให้ระบุชื่อประธานและกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ด้วย) 
 - บทคัดย่อภาษไทย – ภาษาอังกฤษ 
 - บทน า (ภูมิหลัง) 
 - ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 - กรอบแนวคิดในการวิจัย (มีภาพประกอบ) 
 - วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
  - ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
  - เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คุณภาพของเครื่องมือ (ค่าความเชื่อม่ัน ค่าอ านาจจ าแนก เป็นต้น) 
  - วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 - สรุปผลการวิจัย 
 - ข้อเสนอแนะ (ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป) 
 - เอกสารอ้างอิง (ต้องเป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิงในบทความ โดยจัดเรียงตามตัวอักษรผู้แต่ง) 
 
 ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 * หนังสือ 
  ชื่อ//นามสกุล.//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์. 
 *วารสาร 
     ชื่อ//นามสกุล.// “ชื่อบทความ,”.//ชื่อวารสาร.//ปีที่หรือเล่มที่(ฉบับที่)/:/หน้าที่ตีพิมพ์ 

  บทความ/:วัน เดือน ปี  
*วิทยานิพนธ์ 

                  ชื่อ//นามสกุล.//ชื่อเรื่อง.//วิทยานิพนธ์ ชื่อย่อหลักสูตร.สถานที่พิมพ์ :  
  ชื่อสถาบันการศึกษา,/ปีที่พิมพ์. 

 *สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
                  ชื่อ//นามสกุล.//ชื่อเรื่อง,/[ประเภทสื่อ].//เข้าถึงได้จาก:/แหล่งที่มา.//(วัน เดือน ปีที่บันทึกหรือ
สืบค้นสารสนเทศ) 
 

2. รูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหน่ง   
 - ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A4 โดยนับรวม รูป ตาราง และเอกสารอ้างอิง 
 - ใช้ขนาดอักษร ขนาด 16pt และ 14pt แบบอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร 
    TH SarabunPSK 
 - เตรียมข้อมูลต้นฉบับบทความตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ 
 



แบบฟอร์มการเขียนต้นฉบับบทความในการลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 

-๔- 
 
 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/งานวิจัย ภาษาไทย (ขนาด 16 ชนิด ตัวหนา) 
..............................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................. .......... 
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์งานวิจัย ภาษาอังกฤษ(ขนา 

ด 14 ชนิด ตัวหนา ตัวพิมพ์ใหญ่ท้ังหมด)  
..............................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................... ....................................... 
ชื่อผู้วิจัย* 

ชื่อประธานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์** 
ชื่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ*์** 

 
บทคัดย่อ  (ขนาด 16 ชนิด ตัวหนา) 

............................ (ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา)....................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

Abstract (ขนาด 16 ชนิด ตัวหนา) 
............................ (ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา)........................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 
 

 

ภูมิหลัง (ขนาด 16 ชนิด ตัวหนา) 
............................. (ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา)...................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย (ขนาด 16 ชนิด ตัวหนา) 

............................. (ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา)...................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย (ขนาด 16 ชนิด ตัวหนา) 

............................. (ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา)....................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
 
 
 

(ขนาด 12 ชนิดตัวธรรมดา) 



-๕- 
 
 
 
 
 
 
 
                                       ภาพประกอบ  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย (ขนาด 16 ชนิด ตัวหนา) 

............................ (ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา)........................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ขนาด 14 ชนิด ตัวหนา) 
.......................... (ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา).......................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล (ขนาด 14 ชนิด ตัวหนา) 
............................ (ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา)........................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
 

วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ (ขนาด 14 ชนิด ตัวหนา) 
............................. (ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา)....................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการวิจัย (ขนาด 16 ชนิด ตัวหนา) 

.......................... (ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา).......................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
 
ข้อเสนอแนะ (ขนาด 16 ชนิด ตัวหนา) 

............................ (ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา)....................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

 
 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 



-๖- 
 
  
เอกสารอ้างอิง (ขนาด 16 ชนิด ตัวหนา)   
 
* หนังสือ (ขนาด 14) 
 ชื่อ//นามสกุล.//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์. 
*วารสาร 
 ชื่อ//นามสกุล.// “ชื่อบทความ,”.//ชื่อวารสาร.//ปีที่หรือเล่มที่(ฉบับที่)/:/หน้าที่ตีพิมพ์บทความ/: 
   วัน เดือน ปี  
*วิทยานิพนธ์ 
           ชื่อ//นามสกุล.//ชื่อเรื่อง.//วิทยานิพนธ์ ชื่อย่อหลักสูตร.สถานที่พิมพ์ : ชื่อสถาบันการศึกษา,/ปีที่พิมพ์. 
 
*สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
           ชื่อ//นามสกุล.//ชื่อเรื่อง,/[ประเภทสื่อ].//เข้าถึงได้จาก:/แหล่งที่มา.//(วัน เดือน ปีที่บันทึก 
   หรือสืบค้นสารสนเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

 

แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อพิจารณาการตีพิมพ์ลงวารสารบัณฑิตศึกษา  
 
 

ข้าพเจ้า............................................................. ...............................(.......) นักศึกษา (........) บุคคลทั่วไป 
สาขา/หน่วยงาน........................................................ สถาบนั/องค์กร................................................................... 
ชื่อบทความ............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ................................................... 
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