กระบวนการพิจารณาบทความ ของวารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประกาศรับบทความ
รับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจสอบเนื้อหา
และรูปแบบของบทความ
(7 วัน)

ไม(ผ(าน

ส(งคืนผูเขียนปรับแกเบื้องตน
(7 วัน)

ผ(าน

จ(ายค(าสมัครสมาชิกและค(าขอตีพิมพ+วารสาร
จํานวน 2,000 บาท

ผ(านโดยไม(มีการแกไข

กองบรรณาธิการพิจารณาผูอ(าน
บทความ และส(งบทความให
ผูทรงคุณวุฒิ 2 ท(านต(อ
1 บทความ (30 วัน)

45 วัน
ไม(ผ(าน

ผ(านโดยมีการแกไข

กองบรรณาธิการรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิเพื่อส(งคืนผูเขียนปรับแก
ผูเขียนปรับแกไขบทความ และส(งคืนวารสาร (ภายใน 7 วัน)
กองบรรณาธิการแจงยืนยันการรับบทความตีพิมพ+
(ออกหนังสือตอบรับ)
รวบรวม และจัดรูปแบบ ทําตนฉบับ
ส(งโรงพิมพ+
นําเผยแพร(ต(อไป

หมายเหตุ ระยะเวลาในการดําเนินงานในแต(ละช(วงเวลา อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

แจงผูเขียน

หลักเกณฑ+และแนวปฏิบัติในการเขียนตนฉบับใน
“วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
1. ตนฉบับบทความที่นําเสนอเพื่อพิจารณาจะตองไมเคยตีพิมพในวารสารใดมากอน
2. บทความที่นําเสนอควรเกิดจากการสังเคราะหความคิดขึ้นโดยผูเขียน มิไดเกิดจากการแอบอางนํา
ผลงานของผูอื่นมาเป/นของตน
3. ผูเขียนตองจัดทําตนฉบับตามขอกําหนดของกองบรรณาธิการวารสาร
4. ผูเขียนจะตองแกไขความถูกตองของบทความตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
5. ผูเขียนยินยอมใหกองบรรณาธิการแกไขความสมบูรณของบทความและยินยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กองบรรณาธิการกําหนด

คําแนะนําการเขียนตนฉบับ

วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กําหนดออกเป/น ราย 4 เดือน
(มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, กันยายน-ธันวาคม) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเป/นสื่อกลาง
ในการเผยแพรบทความทางวิชาการ และงานวิจัยทางดานหลักสูตร การเรียนการสอน และนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู ในลักษณะของบทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ
(Academic article) ใหแกคณาจารย นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และผูสนใจ ไดเผยแพรความรูทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสรางสรรคอื่นๆ
อันจะเป/นประโยชนตอการสรางสรรคองคความรูทางดานหลักสูตร การเรียนการสอน และนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาการเรียนรูสูสังคม

กําหนดการรับบทความ

1. ระยะเวลาส(งตนฉบับ
ฉบับที่ 1 สงบทความระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ
ฉบับที่ 2 สงบทความระหวางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 3 สงบทความระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม
2. การส(งตนฉบับ
สามารถสงตนฉบับเพื่อการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพเผยแพรใน “วารสารวิชาการหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” โดยตองจัดพิมพลงใน Template ที่วารสารกําหนดให ความยาว
ไมเกิน 15 หนา จํานวน 1 ชุด พรอม CD จํานวน 1 แผน พรอมแนบแบบฟอรมขอสงบทความเพื่อตีพิมพ
ในวารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สงมาตามที่อยูดานลางนี้

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน
สํานักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู( 11 ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท+ 0 4297 0033 โทรสาร 0 4297 0033
E-mail: journal.rcisnru@gmail.com

3. ค(าธรรมเนียม
เปWดรับบทความทั้งจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตองชําระคาสมัครเป/นสมาชิกวารสาร จํานวน 400 บาท และคาขอตีพิมพในวารสาร 1,600 บาท รวมเปTน
เงิน 2,000 บาท ต(อ 1 บทความ
หมายเหตุ โอนเงินเขาบัญชี น.ส.อุษา ปราบหงษ+ เลขที่บัญชี 421-1-32145-0 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
และสงหลักฐานการโอนเงินมายังกองบรรณาธิการวารสาร ทางเมล journal.rcisnru@gmail.com
และในกรณีที่ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความแลวไมผานเกณฑการประเมินที่วารสารกําหนด
เจาของบทความตองรับผิดชอบคาตอบแทนแกผูทรงคุณวุฒิโดยทางวารสารจะคํานวณจากเงินคาธรรมเนียม
ที่ทานไดชําระมานี้

การเตรียมตนฉบับ

1. บทความที่จะตีพิมพลงวารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน แบงออกเป/น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 บทความวิจัย (Research article) ประกอบดวย หัวขอดังตอไปนี้
- ชื่อเรื่อง ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
- ชื่อผูแตง ชื่อประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ภาษาไทยภาษาอังกฤษ)
- สถานที่ทํางานของผูแตง ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
- บทคัดยอ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
- คําสําคัญ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
- ภูมิหลัง
- ความมุงหมายของการวิจัย
- กรอบแนวคิดของการวิจัย (มีภาพประกอบ)
- วิธีดําเนินการวิจัย (ควรประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง, เครื่องมือและ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย, การเก็บรวบรวมขอมูล, การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช)
- ผลการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย
- อภิปรายผล
- ขอเสนอแนะ
- เอกสารอางอิง
1.2 บทความวิชาการ (Academic article) ประกอบดวย หัวขอดังตอไปนี้
- ชื่อเรื่อง ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
- ชื่อผูแตง ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
- สถานที่ทํางานของผูแตง
- บทคัดยอ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
- คําสําคัญ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
- บทนํา
- เนื้อหา
- สรุป
- เอกสารอางอิง

2. ตัวอย(างการเขียนเอกสารอางอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
* หนังสือ
ชื่อ/นามสกุล./(ป^ที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
ประยูร บุญใช. (2551). New English Guide Book 1 : หนังสือเสริมประสบการณ(ภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป3ที่ 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเดอะบุaค.
Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Desining qualitative research. Thousand Oaks, California:
Sage.
* วารสาร
ชื่อ/นามสกุล./(ป^ที่พิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ป^ที่หรือเลมที่(ฉบับที่),/หนาที่ตีพิมพบทความ.
สําราญ กําจัดภัย. (2542). การลดระดับนัยสําคัญสงผลตออํานาจของการทดสอบอยางไร.
วารสารศึกษาศาสตร( มหาวิทยาลัยนเรศวร, 4(1), 69-74.
Mills, Colleen. (1994). Culture communication style and learning style in cross-cultural education:
A case for preparatory programmes for students of business. Chulalongkorn Educational
Review, 1(2), 4-24.
* วิทยานิพนธ+
ชื่อ/นามสกุล./(ป^ที่พิมพ)./ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ(./วิทยานิพนธ/ชื่อยอหลักสูตร/สถานที่พิมพ:/ชื่อสถาบัน.
พิศมัย อาแพงพันธ. (2556). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร(ตามแนวคิดการเรียนรูH
แบบอิงบริบท เพื่อเสริมสรHางความสามารถในการถJายโอนการเรียนรูH ความสามารถ
ในการแกHปLญหาทางคณิตศาสตร(และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร( ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป3ที่ 5. วิทยานิพนธ ปร.ด. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
Wilfley, D. E. (1990). Interpersonal analyses of bulimia: Normal weight and obese.
(Unpublished doctoral dissertation). University of Missouri, Columbia, U.S.
* สื่ออิเล็กทรอนิกส+
ชื่อ/นามสกุล./(ป^ที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./แหลงที่มา (ถามี)./เขาถึงไดจาก/URl.
วีรพงษ ลือประสิทธิ์. (2559). รับบริหารคุณภาพทั่วองค(กร. เขาถึงไดจาก
http://www.md.kku.ac.th/usr/work/radio/QAT/tsld047.htm.
Harris, R. (1997). Encouraging students to use technology. Retrieved from
http://www.vanguard.edu/rharris/techuse.html.
3. รูปแบบอักษรและการจัดวางตําแหน(ง
- จัดพิมพลงใน Template ที่วารสารกําหนดให ความยาวของบทความ ไมเกิน 15 หนา
โดยนับรวม รูปภาพ และเอกสารอางอิง
- ใชขนาดอักษร ขนาด 14 พอยท (point) แบบอักษรที่ใช คือ ทีเอส นิรามิต เอเอส
(TH Niramit AS) ฟอนตมาตรฐานขาราชการไทยของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
- เตรียมขอมูลตนฉบับบทความตามแบบฟอรมที่กําหนดให

