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คําแนะนํา
การสงบทความตนฉบับเพื่อการตีพิมพ

ของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วารสารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพชรบุรี เปน วารสารดา นมนุษ ยศาสตรแ ละสัง คมศาสตรที่บ ทความ
ที่จ ะไดรับ การเผยแพรตอ งไดรับ การประเมิน คุณ ภาพโดยผูท รงคุณ วุฒิ (peer review) ในสาขาวิช านั้น ๆ
อยา งนอ ย 3 ทา นตอ 1 บทความในรูป แบบผูพิจ ารณาไมท ราบชื่อ ผูแ ตง และ ผูแ ตง ไมท ราบชื่อ ผูพิจ ารณา
(Double-blind peer review) โดยบทความวิจัย ที่ไ ดรับ การพิจ ารณาตีพิม พเ ผยแพรใ นวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถือเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หามนําขอความทั้งหมดหรือ
บางสว นไปพิม พซ้ํา เวน แตจ ะไดรับ อนุญ าตจากมหาวิท ยาลัย เปน ลายลัก ษณอัก ษร หรือ มีก ารอา งอิง อยา ง
เหมาะสม โดยเนื้อ หาตน ฉบับ ที่ป รากฏในวารสารฯ เปน ความรับ ผิด ชอบของผูนิพ นธบ ทความหรือ นัก วิจัย
ผูเขียนบทความ ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพกองบรรณาธิการฯ

วัตถุประสงคและขอบเขตของวารสาร

วารสารวิ ชาการมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเพชรบุ รี เป นวารสารกลุ ม สหวิ ท ยาการด า นมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร เปดรับบทความวิชาการ (review article) และบทความวิจัย (research article) ของทั้งผูทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการ อาจารย นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีประสบการณหรือมุมมองทางดานงานวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคม
ศาตรแบบบูรณาการที่สงผลกระทบตอการพัฒนาองคความรู พัฒนาสังคมและประเทศชาติอยางกวางขวาง โดยบทความ
ดังกลาวตองนําเสนอองคความรูหรือแนวคิดใหมที่ไดมาจากการศึกษาคนควา การวิจัยที่ลุมลึก และไมเคยถูกนําไปตีพิมพ
เผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมากอน

กําหนดพิมพเผยแพร

วารสารมีกําหนดพิมพเผยแพรปละ 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

ขอกําหนดของบทความตนฉบับ

ตนฉบับตองพิมพดวยโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) เวอรชั่น 2003 หรือ 2007 หนากระดาษ
A4 ความยาวไม เกิ น 8-10 หนากระดาษ รวมตาราง รู ปภาพ และเอกสารอางอิ ง ด านบนและด านในเวนหางจาก
ขอบกระดาษ 2.7 เซนติเมตร ดานลางและดานนอกเวนหางจากขอบกระดาษ 1.5 เซนติเมตร มีเลขหนากํากับทุกหนา
ที่ดานบนขวาของเอกสาร บทความตองมีลักษณะดังนี้
• ชื่อเรื่องภาษาไทย พิมพดวยตัวอักษร Angsana New ตัวหนาขนาด 20 pt จัดกลางหนา
• ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ พิมพดวยตัวอักษร Angsana New ขนาด 20 pt จัดกลางหนา
• ชื่อผูเขียนภาษาไทย พิมพดวย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหนา เวนหางจากชื่อเรื่อง
ภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด

-Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University• ชื่อผูเขียนภาษาอังกฤษ พิมพดวย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหนา เวนหางจาก
ผูเขียนภาษาไทย 1 บรรทัด
• หนวยงาน สถานที่ทํางาน หรืออีเมลของผูเขียนพิมพดวย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัด
กลางหนา
• บทคัด ยอ พิม พดว ย Angsana New ตัว หนา ขนาด 16 pt เนื้อ หาในบทคัด ยอ พิม พดว ย
Angsana New ตัวปกติ ขนาด 14 pt ความยาวไมเกิน 300 คํา ซึ่งควรประกอบดวยรายละเอียดโดยสรุปของ
วัตถุประสงคการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยและผลของการวิจัยเปนตน
คําสําคัญ 3-5 คํา พิมพดวย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 14 pt ไมตองคั่นดวยเครื่องหมาย
comma โดยเวนหางจากบทคัดยอ 1 บรรทัด
• Abstract พิมพดวย Angsana New ตัวหนา ขนาด 16 pt เนื้อหาใน Abstract พิมพดวย Angsana New
ตัวปกติ ขนาด 14 pt ที่มีเนื้อหาสอดคลองกับบทคัดยอและการเขียนถูกตองตามหลักไวยากรณดานภาษา
Keywords มี 3-5 คํา พิมพดวย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 14 pt เวนหางจาก abstract 1 บรรทัด
• บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหเรียงลําดับเหมือนกันดังนี้ คือ ชื่อเรื่อง, ชื่อผูเขียน, หนวยงาน,
บทคัดยอ, คําสําคัญ, Abstract และ Keywords จากนั้นจึงตามดวยเนื้อเรื่อง
• เนื้อเรื่องภาษาไทย พิมพดวย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 14 pt จัดกระจายแบบไทย และจัดเปน
แบบ 1 คอลัมน
• เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ พิมพดวย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 14 pt จัดกระจายแบบไทย และจัดเปน
แบบคอลัมน 1 คอลัมน
• ตารางและภาพประกอบ
ตาราง
ใหระบุชื่อตารางที่กระชับและสื่อถึงเนื้อหาในตารางโดยพิมพเหนือตาราง (ชิดซาย) และเรียงลําดับ
ตารางดวยตัวเลขอารบิคจากนอยไปมากตามลําดับ (ตารางที่ 1 ตารางที่ 2, Table 1, Table 2) ซึ่งในตารางอาจ
ใชตัวยอไดแตตองอธิบายเพิ่มเติมใตตารางแบบเชิงอรรถ (footnote) ใหชัดเจน หากจําเปนตองระบุที่มาของตารางให
ระบุในรูปแบบของการอางอิงแทรกในเนื้อหา (ดูหลักการเขียนอางอิงแทรกในเนื้อหา)
ภาพประกอบ
ใหระบุชื่อภาพประกอบใหระบุที่มาไวใตรูปภาพ (จัดกลาง) กรณีที่มีรูปภาพหลายภาพ ใหระบุลําดับของ
รูปภาพ (รูปที่ 1 รูปที่ 2, Figure 1 , Figure 2) หากจําเปนตองระบุที่มาของรูปภาพใหระบุในรูปแบบของการอางอิง
แทรกในเนื้อหา (ดูหลักการเขียนอางอิงแทรกในเนื้อหา) และหากเปนรูปภาพที่ผูเขียนจัดทําหรือถายรูปนั้นเองใหระบุ
หลังจากชื่อภาพหรือคําอธิบายใตภาพดวยขอความดังนี้ “(ภาพถายโดยผูวิจัย)” แนบไฟลภาพประกอบที่ใชในบทความ
โดยบันทึกแตละไฟลในรูปแบบ .JPG หรือ .PNG หรือ .PDF ภาพตองคมชัดและมีขนาดที่สามารถเห็นรายละเอียดได
อยางครบถวน
• เอกสารอางอิง ใหเรียงเอกสารที่ใชอางอิงทั้งหมดตามลําดับตัวอักษรตัวแรกของรายการที่อางอิง โดยยึด
วิธีการเรียงตามพจนานุกรม และใชวิธีการอางอิงรูปแบบแวนคูเวอร (Vancouver)

การเขียนเอกสารอางอิง

เอกสารอางอิงทุกฉบับตองมีการอางหรือถูกกลาวในบทความ การเขียนเอกสารอางอิงใชรูปแบบแวนคูเวอร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การอางอิงแทรกในเนื้อเรื่อง
เมื่อสิ้นสุดขอความที่ตองการอางอิง ใสหมายเลขอางอิงไวในวงเล็บใหญ โดยใชเลขอารบิค เชน [1] หรือ
[1, 5] หรือ [1-3]

-Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University2. การอางอิงทายบทความ
2.1 วารสาร
ชื่อผูเขียน. ชื่อเรื่อง; ชื่อวารสาร: ปที่พิมพ; ปที่ของวารสาร; เลมที่;หนา เชน
[1] นวลจันทร วันเพ็ญผอง. การบูรณาการขอมูลประชากร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2554;3:20-29.
[2] จิราภรณ จันทรจร. การใชโประแกรม EndNote: จัดการเอกสารอางอิงทางการแพทย.
จุฬาลงกรณเวชสาร 2551; 52:241-53.
[3] Kane RA, Kane RL. Effect of genetic for risk of Alzheimer’s disease. N Engl J Med
2009;361:298-9.
หากเปนภาษาอังกฤษใหใชชื่อสกุลกอน ตามดวยอักษรยอตัวหนาตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรอง
กรณีมีผูนิพนธมากกวา 6 คน ใหใสชื่อเพียง 6 คนแรก และคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (comma-,) แลวตาม
ดวย et al. (ในภาษาอังกฤษ) หรือ และคณะ (ในภาษาไทย).
[1] Mitchell SL, Teno JM, Kiely DK, Shaffer ML, Jone RN, Prigerson HG, et al. The crinical
course of advanced dementia. N Engl J Med 2009; 361:1529-38.
[2] จริยา เลิศอรรฆยมณี, เอมอร รักษมณี, อนุพันธ ตันติวงศ, กรุณา บุญสุข, อิงอร นิลประดับ, พุฒ
ฑิพรรณี วรกิจโภคาทร, และคณะ. ความเสี่ยงและประสิทธิผลของการผาตัดตอมลูกหมาก. จดหมายเหตุทางแพทย
2545;85:1288-95.
2.2 วิทยานิพนธ
ชื่อผูเขียน. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา). เมืองที่พิมพ: มหาวิทยาลัย; ปที่ไดปริญญา. เชน
[1] เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. การวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร [ดุษฎีนิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2540.
[2] Kaplan SJ, Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization
[dissertation]. St. Louis, MO: Washington University; 1995.
2.3 หนังสือ
ชื่อผูเขียน. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปที่พิมพ. เชน
[1] น้ําทิพย วิภาวิน และนงเยาว เปรมกมลเนตร. นวัตกรรมหองสมุดและการจัดการความรู. พิมพครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ: ซีเอที โซลูชั่น; 2551.
[2] Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchick M. Immunobiology. 5th ed. New
York: Garland Publishing; 2001.
หนังสือที่ผูแตงเปนบรรณาธิการหรือผูรวบรวม
[3] ภานุมาศ ทักษณา, บรรณาธิการ. รอยยิ้มของในหลวง. พิมพครั้งที่ 2. ลําพูน: ณัฐพลการพิมพ;
2553.
[4] Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York:
Churchill Livingstone; 1996.
2.4 อินเทอรเน็ต
ชื่อผูเขียน. ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่อ/วัสดุ]. ปที่พิมพ [เขาถึงเมื่อ ป เดือน วันที่]. เขาถึงไดจาก URL
address เชน
[1] จิราภรณ จันทรจร. การเขียนรายงานการอางอิงในเอกสารวิชาการทางการแพทย [อินเทอรเน็ต].
กรุ งเทพฯ: คณะแพทยศาสตร จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2551[เขาถึงเมื่ อ 18 ตุ ลาคม 2554]. เขาถึงได จาก:
http://lib.med.psu.ac.th/libmed2557/images/Libservice/van1nov1.pdf

-Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University[2] Greenly W, Sandeman-Craik C, Otero Y, and Streit J. Case Study: Contextual Search
for Volkswagen and the Automotive Industry. [Internet]. 2011 [cited 2011 November 22]. Available
from:http://www.w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/Volkswagen/
2.5 รายงานการประชุม (conference proceeding)
ชื่อผูเขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม;วัน เดือน ปที่ประชุม; สถานที่จัดประชุม. เมืองที่พิมพ: ปที่พิมพ.
หนาแรก-หนาสุดทาย.
[1] ฐิติพรรณ บรรลือทรัพย, ปญญา ทองนิล, กาญจนา บุญสง. การบริหารจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นของโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ทาเรือน้ําลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษตอการเปลี่ยนแปลงกาญจนบุรี; 7 กันยายน 2561;
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. จังหวัดกาญจนบุรี: 2561. 220-231.

การสงตนฉบับ

สง “ไฟลตนฉบับ” พรอมทั้ง “แบบฟอรมการสงตนฉบับเพื่อพิจารนําลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี” ผานทาง เวปไซต http://journal.pbru.ac.th/ หรือ E-mail: kanunn_ksupranee@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือ E-mail: pichitsud@gmail.com

