คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
หลักเกณฑ์ในกำรพิ จำรณำตีพิมพ์บทควำม
1. ผลงานทีส่ ง่ มาเพือ่ ตีพมิ พ์ตอ้ งไม่เคยผ่านการเผยแพร่ทใ่ี ดมาก่อน
2. ผลงานทีส่ ง่ มาเพือ่ ตีพมิ พ์ตอ้ งไม่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
3. ผลงานทีส่ ่งมาเพื่อตีพมิ พ์ตอ้ งเป็ นบทความทีม่ คี ุณค่าทางวิชาการ เกิดขึน้ จากผูเ้ ขียนได้ทาการ
ทดลอง สร้างสรรค์ สังเคราะห์ หรือมีส่วนเกีย่ วข้องกับงานโดยตรง หรือเป็ นบทความทีเ่ สนอถึงความคิด หรือ
หลักการใหม่ทเ่ี ป็ นไปได้และมีทฤษฎีสนับสนุนอย่างเพียงพอ มีประโยชน์ต่อการศึกษาและการวิจยั
4. ผลงานทีส่ ่งมาเพื่อตีพมิ พ์ตอ้ งไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจยั ของผูอ้ ่นื หรือจาก
บทความอืน่ โดยไม่ได้รบั อนุญาตหรือปราศจากการอ้างอิงทีถ่ กู ต้อง
5. ผูเ้ ขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบตามข้อกาหนดในการส่งต้นฉบับอย่างเคร่งครัด
6. ผูเ้ ขียนได้แก้ไขความถูกต้องของบทความทีส่ ง่ มาตีพมิ พ์ตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒแิ ล้ว
7. บทความจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบรรณาธิการและการประเมิน คุณภาพ
จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ (Peer Review) ที่มคี วามเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์บทความละ 2 ท่าน
กำรเตรียมต้นฉบับ
ทางกองบรรณาธิการยินดีรบั ตีพมิ พ์ผลงานวิชาการทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ตวั อักษร
Browallia New ขนาด 15 พอยต์ พิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรสีดา พิมพ์ในกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน A 4
และไม่มเี ส้นบรรทัด การตัง้ ค่าหน้ากระดาษ เว้นขอบบนและขอบซ้าย 3.81 ซม. ขอบล่าง 6.34 ซม. ขอบขวา
5.08 ซม. บทความวิชาการ และบทความวิจยั มีความยาว 15 - 20 หน้า ส่วนบทความปริทศั น์ ความยาว 10 - 20
หน้า ยกเว้นบทวิจารณ์หนังสือ ความยาว 5 - 15 หน้า และใช้ระบบการอ้างอิง APA
องค์ประกอบของผลงำน
1. บทควำมวิ ชำกำร และ บทควำมปริ ทศั น์ คือ งานเขียนทีม่ คี วามน่ าสนใจ มีความรูใ้ หม่ โดย
ส่วนประกอบของผลงานมีดงั ต่อไปนี้
1.1 ชือ่ เรือ่ ง กรณีเป็ นบทความภาษาไทย ชือ่ เรือ่ งต้องมีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2 ชื่อผูเ้ ขียนบทความ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงตาแหน่ งทางวิชาการ (ถ้ามี)
และหน่ ว ยงานที่ส ังกัด (กรณี เป็ นนิ ส ิต นั กศึกษา ให้ระบุ ช่ือหลัก สูต รและชื่อ สถานศึก ษา ส่ว นในกรณี เป็ น
นักวิชาการ นักวิจยั หรือ คณาจารย์ ให้ระบุชอ่ื หน่วยงานทีส่ งั กัด)
1.3 บทคัดย่อ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250-300 คา
1.4 คาสาคัญ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 5 คา
1.5 เนื้อหาในบทความ แบ่งออกเป็ น บทนา บทสรุป ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) กิตติกรรมประกาศ
(ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง
2. บทควำมวิ จยั คือ งานเขียนทีน่ าเสนอผลการวิจยั อย่างเป็ นระบบ โดยส่วนประกอบของผลงาน
มีดงั ต่อไปนี้
2.1 ชือ่ เรือ่ ง กรณีเป็ นบทความภาษาไทย ชือ่ เรือ่ งต้องมีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.2 ชื่อผูเ้ ขียนบทความ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงตาแหน่ งทางวิชาการ (ถ้ามี)
และหน่ ว ยงานที่ส ังกัด (กรณี เป็ นนิ ส ิต นั กศึกษา ให้ระบุ ช่ือหลัก สูต รและชื่อ สถานศึก ษา ส่ว นในกรณี เป็ น
นักวิชาการ นักวิจยั หรือ คณาจารย์ ให้ระบุชอ่ื หน่วยงานทีส่ งั กัด)
2.3 บทคัดย่อ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250-300 คา
2.4 คาสาคัญ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 5 คา
2.5 เนื้อหาบทความวิจยั แบ่งออกเป็ น บทนา วัตถุประสงค์การวิจยั สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี)
นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) กรอบแนวคิดการวิจยั (ถ้ามี) วิธดี าเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั การอภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง
3. บทวิ จ ำรณ์ ห นั งสื อ คือ งานเขีย นที่ถ่ายทอดความคิด เห็น โดยน าเสนอเนื้ อหาสาระที่เป็ น
ความรู้ ต้องใช้หลักวิชาที่เหมาะสมเพื่อวิจารณ์ อย่างสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงข้อดี ข้อไม่ดี โดยชี้ให้เห็นถึง
ข้อบกพร่องของหนังสือทีจ่ ะวิจารณ์ และเสนอแนวทางแก้ไข โดยผลงานจะต้องมีสว่ นประกอบดังต่อไปนี้
3.1 ชือ่ เรือ่ งบทวิจารณ์หนังสือ
3.2 ชื่อผูเ้ ขียนบทความ ทัว้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงตาแหน่ งทางวิชาการ (ถ้ามี)
และหน่วยงานทีส่ งั กัด
3.3 บทวิจารณ์หนังสือ แบ่งออกเป็ น บทนาหรือประเด็นทีจ่ ะวิจารณ์เนื้อหา บทสรุป ข้อสังเกต
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ และเอกสารอ้างอิง
กำรส่งต้นฉบับ
สามารถส่งต้นฉบับผลงานออนไลน์ได้ท่ี http://rdi.udru.ac.th/ แล้วคลิกที่ วำรสำร UDRU หรือส่งทาง
ไปรษณียพ์ ร้อมต้นฉบับ จานวน 2 ชุด และแผ่น CD จานวน 1 แผ่น พร้อมแบบฟอร์มการส่งบทความ มายังที่
อยูด่ งั ต่อไปนี้
กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

