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วารสารวิชาการหลั ก สู ต รและการสอน มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร เป็ น วารสารทางวิชาการที่
สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอนจัดทาขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ และงานวิจัย
ทางด้านหลักสู ตร การเรียนการสอน และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ของคณาจารย์ และนักศึกษา
ระดับ บัณ ฑิตศึก ษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย รวมถึงผู้ส นใจทั่วไป รวมทั้ง เป็นเวทีท างวิชาการ
ให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์องค์ความรู้ท างด้านหลัก สูตร การเรียนการสอน และนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาการเรียนรู้สู่สังคม โดยวารสารวิชาการหลักสูตรและการสอนได้จัดพิมพ์เป็นวารสารราย 4 เดือน
(ปี ละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน, ฉบั บ ที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับ ที่ 3 เดือ น
กันยายน-ธันวาคม) บทความทุกเรื่องได้รับการพิจารณาทางวิชาการจากผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) ที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จานวนอย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ โดยผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูล
ของผู้เขียนบทความ และผู้เขี ยนบทความไม่ท ราบผู้ป ระเมิน (Double-blind peer review) ผลงานที่ส่งมาเพื่อ
ตีพิมพ์ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือกาลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือแหล่งอื่นใดมาก่อน ผู้ส่งบทความ
ต้องดาเนินการตามคาแนะนาและรูปแบบบทความให้เป็นไปตามที่วารสารกาหนด และแก้ไขตามคาแนะนา
ของผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเคร่งครัด บทความใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์
ในการไม่รับพิจารณาเพื่อตีพมิ พ์ในวารสาร

ประเภทผลงำนที่ตีพมิ พ์

1. บทความวิจัย (Research article) หมายถึง ผลงานที่ เตรีย มจากข้อมูล ที่ผู้เขีย นหรือกลุ่มผู้เขีย นได้
ค้นคว้า วิจัยด้วยตนเอง
2. บทความวิชาการ (Rcademic article) หมายถึง ข้อเขียนที่เสนอควารู้ทางวิชาการและประสบการณ์
ของผู้เขียนที่เป็นประโยชน์ตอ่ วงวิชาการ
3. บทวิจารณ์ หนังสือ (Book Review) หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือหรือ
ตาราทางวิชาการเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างเป็นวิชาการ หนังสือหรือตาราดังกล่าวต้องมีเนื้อหาทางด้านหลักสูตร
การเรียนการสอน และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
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วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กาหนดแนวทางในการเขียน
บทความสาหรับ การตีพิม พ์ใ นวารสาร ซึ่งผู้เ ขีย นสามารถจัด เตรีย มเนื้อ หาให้เ ป็น ไปตามรูป แบบ ได้ดัง นี้
โดยเนื้อหำรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 15 หน้ำ (A4)
ลำดับ
หัวข้อ
คำอธิบำย
1
ชื่อบทความภาษาไทย
จัดกลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 18 pt. ตัวหนา
2
ชื่อบทความภาษาอังกฤษ จัดกลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 18 pt. ตัวหนา
3
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย
จัดกลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 15 pt. ตัวหนา
และภาษาอังกฤษ)
ใส่เฉพาะชื่อ-สกุลเท่านั้น มีสัญลักษณ์ 1 ท้ายนามสกุลผูแ้ ต่งหลัก
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ผู้แต่งร่วม เป็นตัวเลข 2, 3... (กรณีผแู้ ต่งร่วมตาแหน่ง
และสังกัดต่างกัน)
4
บทคัดย่อ
จัดกลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 16 pt. ตัวหนา
เนื้ อ หาในบทคั ด ย่ อ จั ด กระจายแบบไทย ใช้ ตั ว อั ก ษร TH Niramit AS
ขนาด 14 pt. ไม่บีบอักษร ให้มเี นือ้ หาไม่เกิน 500 คา
- ย่อหน้าที่ 1 ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ชัดเจน โดยนาเสนอ
เป็นข้อ ๆ (ถ้ามีมากกว่า 1 ข้อ) ระบุกลุ่มตัวอย่าง, เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย พร้อมระบุค่าแสดงคุณภาพของเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านั้น,
ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และ/หรือสถิตทิ ี่ใช้
- ย่อหน้าที่ 2 ระบุผลการวิจัย โดยสรุปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัยเป็นข้อ ๆ
5
คาสาคัญ
จัดชิดซ้าย ประมาณ 3-5 คา ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt.
ไม่บีบอักษร
6
ตาแหน่ง สังกัด
จัดชิดซ้าย ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 10 pt. ตัวหนา
และเมล์ตดิ ต่อผู้แต่งหลัก - ให้ระบุตาแหน่ง หน่วยงานหรือคณะ และมหาวิทยาลัยที่สังกัด
เป็นภาษาไทย และตามตัวภาษาอังกฤษ โดยแปลจากภาษาไทย
ระบุหลังตัวเลข 1, 2,..... ลงข้อมูลตามผู้แต่ง
- ให้ระบุเมล์ของผู้แต่งหลัก
7
ABSTRACT
จัดกลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 16 pt. ตัวหนา
เนื้ อ หาในบทคั ด ย่ อ จั ด กระจายแบบไทย ใช้ ตั ว อั ก ษร TH Niramit AS
ขนาด 15 pt. ไม่บีบอักษร แปลตามบทคัดย่อภาษาไทย
8
Keywords
จัดชิดซ้าย ประมาณ 3-5 คา ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 15 pt.
ไม่บีบอักษร ตรงตามคาสาคัญ
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10
11

วัตถุประสงค์
ของการวิจัย
กรอบแนวคิด
ของการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย

13

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผลการวิจัย

14

อภิปรายผล

วา

12

คำอธิบำย
เนือ้ หาบทความ จัดแบ่งเป็น 2 คอลัมน์
หัวข้อใหญ่ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 16 pt. หนา ชิดซ้าย
ภูมหิ ลังให้บรรยายถึงความสาคัญและที่มาของงานวิจัย
โดยมีเนือ้ หาประมาณ 1-2 หน้า โดยจัดแบบสองคอลัมน์
จัดกระจายแบบไทย ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ไม่บีบอักษร
เขียนเป็นข้อ ๆ จัดกระจายแบบไทย ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS
ขนาด 14 pt. ไม่บีบอักษร
เขียนเป็นภาพประกอบแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเด็น
หรือตัวแปรต่าง ๆ ในงานวิจัย ภาพประกอบให้จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ข้อความในภาพประกอบ
สามารถลดขนาดลงได้ตามความเหมาะสม รูปแบบจัดกระจายแบบไทย
ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ไม่บีบอักษร จัดเป็น 1 คอลัมน์
ชื่อภาพประกอบวางใต้ภาพ จัดกลางหน้ากระดาษ
สามารถเขียนได้ในลักษณะ 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 เขียนให้ครอบคลุมหัวข้อสาคัญ ๆ ได้แก่ การกาหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง, การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย,
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล, วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิจัย
รูปแบบที่ 2 เขียนจาแนกตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย
โดยแต่ละขั้นตอนเขียนบรรยายให้ชัดเจนว่าทาอะไร กับใคร เก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร
รูปแบบจัดกระจายแบบไทย ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt.
ไม่บีบอักษร
นาเสนอผลการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามลาดับ
โดยสามารถนาเสนอเป็นรูปภาพ/ตาราง/กราฟ พร้อมอธิบายและ
สรุปผลการวิจัย รูปแบบจัดกระจายแบบไทย ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS
ขนาด 14 pt. ไม่บีบอักษร
เขียนให้เหตุผลเชิงวิชาการถึงผลการวิจัยที่ค้นพบ โดยมีเอกสารอ้างอิง
และมีการนาเสนออภิปรายผลเฉพาะประเด็นหลัก ๆ ที่จาเป็น รูปแบบ
จัดกระจายแบบไทย ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ไม่บีบอักษร
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ลำดับ
หัวข้อ
9
ภูมหิ ลัง
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18

คำอธิบำย
เขียนให้ครอบคลุมข้อเสนอในการนาผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะ
ในการทาวิจัยครั้งต่อไป รูปแบบจัดกระจายแบบไทย ใช้ตัวอักษร
TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ไม่บีบอักษร
เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิงให้ระบุเฉพาะที่ปรากฏในเนื้อหาของบทความ ให้ถูกต้อง
ตามรูปแบบที่กาหนด โดยจัดแบบหนึ่งคอลัมน์ จัดแนวชิดซ้าย ใช้ตัวอักษร
TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ไม่บีบอักษร
ชื่อตาราง
ใช้ ตาราง...
วางเหนือตาราง จัดแนวชิดซ้าย ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt.
ไม่บีบอักษร
ค าอธิ บ ายภาพ แผนภู มิ ใช้ ภาพประกอบ....
หรือกราฟ
วางใต้ภาพ จัดกลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด
14 pt. ไม่บีบอักษร

รูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิงในเนื้อหำและเอกสำรอ้ำงอิง

วา

การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง
(1) กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำบทควำม รายการจะประกอบด้วย ชื่อ -สกุลผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ หน้าที่อ้างอิง
อยู่ในวงเล็บ (ชื่อ-สกุลผูแ้ ต่ง, ปีที่พิมพ์, หน้าที่อา้ งอิง)
(สิปปนนท์ เกตุทัต, 2539, หน้า 91)
(Parker, 1991, p. 38), (Brockner & Guare, 1994, pp. 35-36)
(2) เอกสำรอ้ำงอิง ให้ระบุรายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ปรากฏในบทความ จัดเรียงลาดับตามตัวอักษร
โดยเรียงจากภาษาไทยและตามด้วยภาษาอังกฤษ รูปแบบการเขียนอ้างอิง ดังนี้
* หนังสือ
ชื่อ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ประยูร บุญใช้. (2551). New English Guide Book 1 : หนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพฯ: เดอะบุ๊ค.
Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Desining qualitative research. Thousand Oaks, California: Sage.
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