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วัตถุประสงค์ 
 “วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ เป็นวารสาร
เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการความรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และ
สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษาทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนะ ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ แนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์   
รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยก าหนดเผยแพร่ปี
ละ 2 ฉบับ คือ 
 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 
 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
 
การเตรียมต้นฉบับ   

  1)  ขนาดของต้นฉบับ  พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาดเอ 4 เว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษ
(เค้าโครงหน้ากระดาษ เลือกแบบปกติ) ด้านบน ด้านล่าง 1 นิ้ว/2.54 ซม. ด้านขวาและซ้าย 1 นิ้ว/2.54 ซม.   
  2)  ต าแหน่งของแท๊บหยุด ตั้งคา่เริ่มต้นที่ 1.25 เซนติเมตร และตั้งเพ่ิมข้ึนที่ละ 0.5 เซนติเมตร 
 รูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหน่ง  
 ใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ระยะระหว่างบรรทัดเป็น
แบบบรรทัดเดี่ยว (Single Space) โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางต าแหน่ง ดังนี้ 
  1)  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)  ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษขวา 
  2)  ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา  ต าแหน่งชิดขอบกระดาษขวา 
  3)  ชื่อผู้เขียน1  เว้น 1 บรรทัด ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษขวาใต้ชื่อ
เรื่อง 
  4)  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้วิจัยร่วม2  ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรหนา ชิดขอบกระดาษขวาใต้ชื่อ
ผู้เขียน/ผู้วิจัยคนที่ 1 ตามล าดับ 
  5)  หัวข้อใหญ่ในบทความ ขนาด 14 ชนิดตัวอักษรชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย 
ก่อนขึ้นหัวข้อต่อไป เว้น 1 บรรทัด  
  6)  หัวข้อย่อย เว้นระยะห่างตามล าลับของแท๊บหยุด  
  7)  เนื้อหาบทความ ขนาดตัวอักษร ใช้ขนาด 14   
  8)  การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้อ้างอิงโดยระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ไว้ข้าง
หลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง และอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างด้วยก็ได้ และให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม 
(Reference) รูปแบบ APA style โดยรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนใช้อ้างอิงที่ปรากฏเฉพาะใน
บทความเท่านั้น และจัดเรียงรายการตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง 
  9) ท้ายกระดาษ  จัดพิมพ์แบบ 1 คอลัมน์ ประกอบด้วย 
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   1นักศึกษาหลักสูตร...  สาขาวิชา..  สถาบันการศึกษา...   ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบ
เอียง  ต าแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย 
   2ต าแหน่งทางวิชาการประจ า/พิเศษ สถาบันการศึกษา...   ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรธรรมดา
แบบเอียง  ต าแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย 
  10)  จ านวนหน้า  ต้นฉบับควรมีความยาว 8 - 15 หน้า 
 
องค์ประกอบของผลงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. บทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ คือ งานเขียนที่มีความน่าสนใจ มีความรู้ใหม่ โดย
ส่วนประกอบของผลงานมีดังต่อไปน ี้ 

1.1  ชื่อเรื่อง ควรสั้นและกะทัดรัด  ชื่อเรื่องต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยให้น าชื่อเรื่อง
ภาษาไทยขึ้นก่อน 

1.2  ชื่อผู้เขียน  เป็นภาษาไทยและระบุต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และหน่วยงานที่สังกัด (กรณีเป็น
นิสิตนักศึกษา ให้ระบุชื่อหลักสูตรและชื่อสถานศึกษา ส่วนในกรณีเป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรือคณาจารย์ ให้
ระบุชื่อหน่วยงานที่สังกัด) 

1.3  บทคัดย่อ  เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ABSTRACT) เขียนสรุปสาระส าคัญของเรื่อง 
อ่านแล้วเข้าใจง่ายความยาว บทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
(ABSTRACT) ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยให้น าบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
(ABSTRACT)  ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง 

1.4  ค าส าคัญ  เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยให้ค าส าคัญภาษาอังกฤษตรงกับค าส าคัญ
ภาษาไทย 

1.5  เนื้อหาในบทความ แบ่งออกเป็น 
1.5.1 บทน า  เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมาและเหตุผล 
1.5.2 บทสรุป  สรุปผลที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง  ควรเป็น

ตารางแบบไม่มีเส้นขอบ  ตารางด้านซ้ายและขวา  หัวตารางแบบธรรมดาไม่มีสี  ตาราง
ควรมีเฉพาะที่จ าเป็น  ส าหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพ ที่ชัดเจนและมีค าบรรยาย
ใต้รูป  

1.5.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
1.5.4 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
1.5.5 เอกสารอ้างอิง 

 
2. บทความวิจัย คือ งานเขียนที่น าเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยส่วนประกอบของผลงานมี

ดังต่อไปนี้ 
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 2.1  ชื่อเรื่อง  ควรสั้นและกะทัดรัด  ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยให้น าชื่อเรื่อง
ภาษาไทยขึ้นก่อน 
 2.2  ชื่อผู้เขียน  เป็นภาษาไทยและระบุต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และหน่วยงานที่สังกัด (กรณีเป็น
นิสิตนักศึกษา ให้ระบุชื่อหลักสูตรและชื่อสถานศึกษา ส่วนในกรณีเป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรือคณาจารย์ ให้
ระบุชื่อหน่วยงานที่สังกัด) 
 2.3  บทคัดย่อ  เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ABSTRACT) เขียนสรุปสาระส าคัญของเรื่อง 
อ่านแล้วเข้าใจง่ายความยาว บทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
(ABSTRACT) ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยให้น าบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
(ABSTRACT)  ซ่ึงแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง  
 2.4  ค าส าคัญ  เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยให้ค าส าคัญภาษาอังกฤษตรงกับค าส าคัญ
ภาษาไทย 
 2.5  บทน า  เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมาและเหตุผลน าไปสู่การศึกษาวิจัยและควรอ้างอิง
งานวิจัยอื่นที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
 2.6  วัตถุประสงค์  ใช้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 2.7  วิธีการด าเนินงานวิจัย  ควรอธิบายวิธีด าเนินการวิจัย  โดยมีหัวข้อดังนี้ 
  1)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กล่าวถึงกลุ่มประชากร วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ที่มาของกลุ่ม
ตัวอย่าง  แหล่งที่มาของข้อมูล   
  2)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3)  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.8  สรุปผล  สรุปผลที่ได้จากการวิจัยเป็นล าดับอาจแสดงด้วยตารางกราฟ  แผนภาพประกอบการ
อธิบาย  ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง  ควรมีเฉพาะที่จ าเป็น  ส าหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพ ที่ชัดเจนและ
มีค าบรรยายใต้รูป  
 2.9  อภิปรายผล  การอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงไร  และควรอ้าง
ทฤษฏีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องประกอบ  เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรือ
คัดค้านทฤษฏีที่มีอยู่เดิม 
 2.10  ข้อเสนอแนะ   
  1)  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้   
  2)  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.11  เอกสารอ้างอิง 
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3. บทวิจารณ์หนังสือ คืองานเขียนที่ถ่ายทอดความคิดเห็น โดยน าเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้ ต้องใช้
หลักวิชาที่เหมาะสมเพ่ือวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงข้อดี ข้อไม่ดี โดยชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของ
หนังสือที่จะวิจารณ์ และเสนอแนวทางแก้ไข โดยผลงานจะต้องมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 

3.1  ชื่อเรื่องบทวิจารณ์หนังสือ 
3.2  ชื่อผู้เขียนบทความ  
3.3  บทวิจารณ์หนังสือ แบ่งออกเป็น บทน าหรือประเด็นที่จะวิจารณ์เนื้อหา บทสรุป ข้อสังเกตท่ีเป็น

ประโยชน์ และเอกสารอ้างอิง 
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ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) 
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) 

 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน1  ชื่อ-นามสกุล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม2 (ภาษาไทย) 

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน1  และชื่อ-นามสกุล ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลัก/ร่วม2 (ภาษาอังกฤษ) 

 
บทคัดย่อ 

             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
ค าส าคัญ :             
 

 

2.54 ซม. 

องค์ประกอบบทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ 

2.54 ซม. 2.54 ซม. 
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