คาแนะนาในการส่งผลงานเพื่อลงตีพิมพ์
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏชัยภูมิเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ความรู้ บทความวิชาการและบทความวิจัยได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้บทความภาษาอังกฤษให้ใส่ชื่อ
เรื่องภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาไทยด้วย โดยจะเผยแพร่ผลงานวิชาการในสหสาขาวิชา ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ที่มีขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปรวมกัน ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการ สังคมวิทยามานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึ กษาศาสตร์
และสาขาวิชาอื่นที่มีนัยทางทฤษฎีหรือการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้
เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ผู้ที่สนใจในทุกสาขาวิชา
โดยวารสารจะจัดพิมพ์ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกาลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารเล่มใดมาก่อน
1. การส่งต้นฉบับบทความ
ผู้เขียนส่งต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อกาหนดของรูปแบบวารสารจานวน 1 ชุด ในรูปแบบไฟล์ ms-word
ส่ ง ด้ ว ยตนเองหรื อ ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นมาที่ อาจารย์ ดร.สมภารธั ช ธรณ์ ศิ โ ลศรี ไ ช ส านั ก งาน
กองบรรณาธิ ก ารวารสารวิ ช าการศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ 167 หมู่ 2
ถนนชั ย ภู มิ -ตาดโ ตน ต าบลนาฝาย อ าเภ อเมื อ ง ชั ย ภู มิ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ 36000 หรื อ e-mail:
tanadka@hotmail.com โทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 4101, 093-3271768 โทรสาร 044 – 815128
บทความหรือผลงานทางวิชาการที่ปฏิบัติตามคาแนะนาจะได้รับการพิจารณาดาเนินการทันที
2. รูปแบบบทความและการพิมพ์เนื้อหา
2.1 ขนาดของต้นฉบับ
พิมพ์หน้าเดียวจัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บนกระดาษขนาด A4 โดยตั้งค่าระยะห่างระหว่างขอบกระดาษ
ด้านบน 3.5 เซนติเมตรและด้านล่าง 2.5 เซนติเมตร ด้านซ้าย 2.5 เซนติเมตร ด้านขวา 2.5 เซนติเมตรการ
พิมพ์เว้นวรรคข้อความ พิมพ์เว้นวรรคตัวเลข ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เว้นวรรค 1 ตัวอักษรความยาว
ไม่เกิน 15 หน้า และจัดรูปแบบให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
3. รูปแบบอักษรและการจัดวางตาแหน่ง

ใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK ในการจัดพิมพ์บทความต้นฉบับ ขนาดอักษร 16 พิมพ์ด้วย
โปรแกรม Microsoft Word โดยรูปแบบการจัดวางตาแหน่งมีดังนี้

3.1 ชื่อเรื่อง
ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ชื่อภาษาอังกฤษให้ใช้ ตัวพิมพ์ใหญ่
ทุกตัว โดยพิมพ์ชื่อบทความภาษาไทยขึ้นก่อนอังกฤษ ใช้อักษรขนาด 18 (ตัวหนา)
3.2 ชื่อผู้เขียนไทย/อังกฤษ
ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ให้ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลโดย
ไม่ต้องมีคานาหน้าขนาดอักษร 16 ชื่อภาษาอังกฤษให้ใช้ขนาดอักษร 14 ตาแหน่งกึ่งกลาง ใต้ชื่อเรื่องโดยเว้น 1
บรรทัด ให้กากับหมายเลขยกกาลังไว้ต่อท้ายด้วย หากมีผู้แต่งคนเดียวให้ใส่ เครื่องหมาย * ยกกาลังที่หลังชื่อ
ผู้แต่ง สาหรับชื่อของหน่วยงานให้พิมพ์ไว้ในส่วนเชิงอรรถ โดยพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดให้ตรงกับตัวเลขยก
กาลังที่กากับไว้ในหน้าเดีย วกัน พร้อมทั้งระบุผู้นิพนธ์ประสานงาน (Corresponding Author) โดยทา
เครื่องหมาย * ไว้หลังตัวเลข ระบุ E-mail และเบอร์โทรศัพท์ของผู้นิพนธ์ประสานงาน ไว้ในเชิงอรรถด้านล่าง
กระดาษขนาดอักษร 14
3.3 หัวข้อของบทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
เขีย นสรุ ป เนื้ อหาของบทความทั้งหมดให้ เข้า ใจที่ มาของการทาวิจัย วิธีด าเนิ นการวิจัย สรุ ปและ
อภิปรายผล ตามลาดับ ความยาวไม่เกิน 300 คา พิมพ์หัวข้อเป็น ตัวหน้าขนาดตัวอักษร 16 (ตัวหนา) ตาแหน่ง
ชิดขอบซ้ายของกระดาษโดยให้นาบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งแปลจาก
บทคัดย่ อภาษาไทยเป็น ภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาตรงกัน โดยให้นาบทคัดย่ อภาษาไทยขึ้นก่อน บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาตรงกัน บทคัดย่อ
ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษให้เขียนให้จบในย่อหน้าเดียว
3.4 คาสาคัญ

ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ไม่ เ กิ น 5 ค า (ไม่ ใ ช่ ว ลี หรื อ ประโยค) ให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมาย (,)
คั้นระหว่างคา คาสาคัญเป็นการระบุความสาคัญหลักในเนื้อเรื่องงานวิจัย ต้องเป็นคาศัพท์ที่สามารถใช้ในการ
สืบค้นหรืออ้างอิงได้
3.5 หัวข้อเรื่อง
ใช้ อัก ษรขนาด 16 ตั ว หนา ต าแหน่ งชิ ด ขอบกระดาษด้ านซ้ ายระบุตั ว เลขหน้ า หั ว เรื่ อง โดยเรี ย ง
ตามลาดับหมายเลขการเว้นบรรทัดระหว่างหัวข้อเรื่องให้เว้นวรรค 1 บรรทัดทุกข้อหัวข้อเรื่อง

3.6 หัวข้อย่อย
ใช้อักษรขนาด 16 ตัวหนา และเอียง ตาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้ายระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อย
โดยเรียงตามลาดับหมายเลข เช่น 1.1,1.2 เป็นต้น ให้เว้น 1 บรรทัดแล้วจึงพิมพ์เนื้อหน้า โดยบรรทัดแรกของ
เนื้อหาให้ย่อหน้า 1 Tap กรณีมีหัวข้อย่อยลงไปอีก ให้เว้น 1 บรรทัด ใส่ตัวเลขหัวข้อโดยมีจุดกากับเช่น 1.1.1,
1.1.2 เป็นต้น พิมพ์เลขหัวข้อย่อยชิดซ้าย ส่วนเนื้อหาไม่ต้องเว้นบรรทัดจากหัวข้อย่อยให้ย่อหน้ า 1 Tap แล้ว
พิมพ์เนื้อหา
3.7 เนื้อหา
การพิมพ์เนื้อหาประกอบด้วย
1. บทนา บอกความสาคัญหรือที่มาของปัญหาที่นาไปสู่การศึกษาวิจัย
2. วัตถุประสงค์
3. สมมติฐาน (ถ้ามี)
4. คาถามในการวิจัย (ถ้ามี)
5. แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. วิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย อธิ บ ายวิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย โดยกล่ า วถึ ง 1) ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ขั้น ตอนวิ ธีการสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ าง ที่ม าของกลุ่ มตัว อย่า ง แหล่ งที่ม าของข้อ มูล 2) เครื่ องมื อ ที่ใ ช้ในการวิจั ย
3) การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 4) การเก็บและรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
3.8 ผลการวิจัย

บอกผลที่ได้จากการวิจัยอย่างชัดเจน สมบูรณ์ และมีรายละเอียดครบถ้วนอาจแสดงด้วยตารางกราฟ
แผนภาพประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้นขอบตารางด้านซ้ายและขวา
หัวตารางแบบธรรมดาไม่มีสี ตารางควรมี เฉพาะที่จาเป็น ไม่ควรมีเกิน 5 ตาราง สาหรับรูปภาพประกอบควร
เป็นรูปภาพขาว-ดาที่ชัดเจนและมีคาบรรยายใต้รูปกรณีที่จาเป็นอาจใช้ภาพสีได้ ให้ระบุลาดับที่ของตารางโดย
เว้นบรรทัด 1 บรรทัด ใช้คาว่า “ตารางที่ 1หรือ ภาพที่ 1 ให้พิมพ์ด้วยตัวหนา พิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายของ
กระดาษ ส่วนข้อความของชื่อตารางให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรบาง ถ้าข้อความยาวต้องต่อบรรทัดที่สองให้พิมพ์ชิด
ขอบกระดาษด้านซ้าย และให้เว้น 1 บรรทัดเมื่อจบชื่อเรื่อง
3.9 สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลที่ได้จากการวิจัยและการอภิปรายผล เป็นการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ หรือไม่ และมีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลงานของผู้อื่นอย่างไร ควรอ้างทฤษฎีหรือผลการวิจัยของ
ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการ หรือคัดค้า นทฤษฎีที่มีอยู่เดิมรวมทั้งแสดงให้เห็นถึง
การนาผลไปใช้ประโยชน์
3.10 ข้อเสนอแนะ
3.10.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
กล่าวถึงการนาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนาไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนาไปใช้ จนก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.10.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
กล่าวถึงการเสนอแนะให้ผู้อ่านที่จะทาวิจัยครั้งต่อไปในลักษณะเดียวกันให้ทราบว่า ควรจะทาวิจัยใน
ประเด็นปัญหาอะไรอะไรบ้าง ควรศึกษาตัวแปรอะไรอีกบ้าง รวมทั้งการเปลี่ยนระเบียบวิธีวิจัยหรือไม่ จึงจะทา
ให้ได้ผลการวิจัยหรือข้อสรุปที่สมบูรณ์
3.11 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
ระบุสั้น ๆ ว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนได้
โดยให้อยู่เบื้องหลังเนื้อหาหลักของบทความ และก่อนบรรณานุกรม เช่น ขอขอบคุณสาขาวิชาประกาศนียบัตร

บัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เอื้อเฟื้อเอกสาร ข้อมูล และสถานที่ที่
เป็นประโยชน์ในการจัดทาโครงงานวิจัยนี้
3.12 บรรณานุกรม
ใช้การอ้างอิงบรรณานุกรมแบบ APA (American Psychological Association)
4. บทความทางวิชาการ
1. บทนาเป็นการเขียนสาระความสาคัญและจุดมุ่งหมายของเรื่องที่จะเขียน ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานเข้า
สู่เนื้อความของบทความหลักการและเหตุผล หรือความเป็นมาประกอบไปด้วย 1) วัตถุประสงค์เป็นการเขียน
เพื่อให้ทราบว่าการเขียนบทความครั้งนี้ต้องการให้ ผู้อ่านทราบเรื่องอะไรบ้าง และต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของ
บทความ 3) ขอบเขตของเนื้อหาเป็นการเขียนสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะบอกกล่าวให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจตรงกัน
เพื่อเป็นกรอบในการอ่าน 4) นิยามศัพท์หรือคาจากัดความเป็นการเขียนระบุไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านกรณี
ที่คาเหล่านั้นผู้เขียนใช้ในความหมายที่แตกต่างจากความหมายทั่วไปหรือเป็นคาที่ผู้อ่านอาจจะไม่เข้าใจ
2. เนื้อเรื่องจะเป็นการเขียนรายละเอียดของประเด็นตามที่ผู้เขียนได้วางโครงเรื่องไว้ โดยหัวข้ออาจ
แตกต่างกันในบทความวิชาการแต่ละเรื่อง โดยผู้เขียนจะเขียนทั้งข้อเท็จจริง ข้อมูล ข้อคนพบต่าง ๆ และแทรก
ความคิดเห็นของผู้เขียนตลอดจนทรรศนะในด้านต่าง ๆ
3.บทสรุป เป็นการสรุปสาระของรายละเอียดในเนื้อหาหรือเสนอเป็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อเนื้อหา
การสรุปจะเน้นประเด็นสาคัญหรือประเด็นหลักทาให้ผู้อ่านเห็นภาพของส่วนเนื้อหาได้
4. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
5.บรรณานุกรม
5. ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา
ให้ใช้แบบ APA ในการเขียนการอ้างอิงในเนื้อหา ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหา
ตัวอย่าง
การมีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข (ปรัชญา เวสารัชช์, 2550)
Sarapak (2014) state that “the principle of effective stress is imperfectly known and
understood by many practicing engineers”
(Nakchat, 2013 : Sarapak&Sumrandee, 2015: John et al3, 2015)
Yang และคณะ (2014) กล่าวว่า ความสุขหมายถึง........

6. หลักการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงใช้ระบบ APA
1. ชื่อวารสารชื่อหนังสือใช้ตัวเอนและไม่ใช้ชื่อย่อ
2. ผู้แต่งมีชื่อภาอังกฤษให้เขียนชื่อผู้แต่งโดยขึ้นต้นด้วยนามสกุลเต็ม ตามด้วยจุลภาค (,) และชื่อย่อ
ตามด้วยจุลภาค (,) และชื่อย่อตามด้วยมหัพภาพ (.)
3. ชื่อผู้แต่งไทยขึ้นต้นด้วยชื่อตัวตามด้วยนามสกุล
4. กรณีผแู้ ต่งมากกว่าหนึ่งคนให้เขียนชื่อผู้แต่งทั้งหมดทุกคน คั่นระหว่างชื่อด้วยจุลภาค (,) และใส่
เครื่องหมาย & (และ) ก่อนชื่อสุดท้าย
5. ถ้าไม่มีชื่อผู้แต่ง ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อเรื่อง หรือชื่อวารสาร หรือชื่อหนังสือตามด้วยปีที่พิมพ์
6. รายชื่อที่อ้างอิงที่มีทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้นาข้อมูลภาษาไทยขึ้นก่อน
7. บรรทั ด ที่ ส องและบรรทั ด ต่ อ ๆ ไปของรายชื่ อ ที่ อ้ า งอิ ง ของแต่ ล ะรายการให้ ย่ อ เข้ า มา 1.25
เซนติเมตร แล้วเริ่มต้นพิมพ์ จนจบบรรทัดและบรรทัดต่อไปให้ทาเหมือนเดิม
8. การอ้างอิงชื่อผู้แต่งที่มีมากกว่า 2 คน ให้พิมพ์ชื่อทุกคน ยกเว้นผู้แต่งตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป จะพิมพ์
ชื่อคนแรก และต่อคาว่าและคณะ หรือและคนอื่น ๆ
9. การอ้างอิงจากเว็บไซด์ให้ระบุวันเดือนปีที่พิมพ์ถ้าไม่ปรากฏให้อ้างวันที่ทาการสืบค้นและระบุตัว
URL ให้ชัดเจนถูกต้อง เมื่อจบ URL address ห้ามใส่จุด (.)
10. กรณี ผู้ แ ต่ ง คนเดี ย วกั น ปี เ ดี ย วกั น ให้ ท าเครื่ อ งหมาย _______(7 ตั ว อั ก ษร) ให้ ใ ส่ ตั ว อั ก ษร
ภาษาไทย ก หรือ ข ต่อจากปีพ.ศ. ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้ใส่ตัวอักษร a หรือ b ต่อจากปี พ.ศ.
ตัวอย่าง
ธนสาร บัลลังก์ปัทมา. (2551 ก). บทบาทประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา. นิตยสาร The City
Journal. 4(85) : 30.
________. (2551 ข). คุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560. จาก
https://www.gotoknow.org/posts/359783

7. ตัวอย่างการอ้างอิง
การอ้างอิงจากบทความในวารสาร
สัญลักษณ์ / หมายถึง เคาะเว้นวรรค
ผู้แต่งชื่อ//นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./ปีที่(ฉบับที่)/:/เลขหน้า.

ตัวอย่าง
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. (2549). การเป็นผู้นาที่มีจริยธรรม. วารสารนักบริหาร. 26(3) : 20-25.
Dubeck, L. (1990). Science fiction aids science teaching. Journal of Physics Teacher Education.
28(2) : 316-318.
การอ้างอิงจากบทความในวารสารในฐานข้อมูล
ผู้แต่งไทยชื่อ//นามสกุล./(ปีถ้ามี ถ้าไม่มีให้ใส่ปีที่ทาการสืบค้น)./ชื่อเรื่อง./ชื่อวารสาร./สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน
/ปี./จาก/ชื่อฐานข้อมูล
ตัวอย่าง
ธนสาร บัลลังก์ปัทมา. (2551). บทบาทประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา. นิตยสาร The City.
สืบค้นเมื่อ 21 กันยายน 2551. จาก https://www.kroobannok.com/83312
Mershon, D. H. (1998, November/December). Star trek on the brain: Alien minds, human
minds. American Scientist. 86(6) : 585. Retrieved July 29, 1999. From
https://www.kroobannok.com/83312
การอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์
ผู้แต่งไทยชื่อ//นามสกุล./(ปีถ้ามี ถ้าไม่มีให้ใส่ปีที่ทาการสืบค้น)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือ/สืบค้นเมื่อ/วัน/
เดือน/ปี./จากชื่อฐานข้อมูล
ธนสาร บัลลังก์ปัทมา. (2551). คุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560. จาก
https://www.gotoknow.org/posts/359783
ผู้แต่งต่างประเทศนามสกุล/ชื่อ./(ปีถ้ามี ถ้าไม่มีให้ใส่ปีที่ทาการสืบค้น)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือ./สืบค้นเมื่อ/
วัน/เดือน/ปี./จากชื่อฐานข้อมูล
ตัวอย่าง
Leviticus, Jill. (2018). Top Five Leadership Traits, Qualities & Skills. Small Business –
Chron.com. Retrieved July 29, 1999.From
http://smallbusiness.chron.com/top-five- leadership-traits-qualities-skills32557.html
การอ้างอิงจากบทความในหนังสือพิมพ์
ผู้แต่งไทยชื่อ//นามสกุล./(วัน,/เดือน/ปี)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์./หน้า.
ตัวอย่าง
สุชาติ เผือกสกนธ์. (9 มิถุนายน 2549). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ผู้จัดการรายวัน. น.13.

ผู้แต่งต่างประเทศนามสกุล/ชื่อ./(เดือน/วัน,/ปี)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์./หน้า.
ตัวอย่าง
Di Rado, A. (1995 March, 15). Trekking through college : Classes
Explore modern society using the world of Star trek. Los Angeles Times. p. A3.
การอ้างอิงจากหนังสือ
ผู้แต่ง./(ปี ถ้าไม่ปรากฏปีให้ใช้คาว่า มปป.)./ชื่อเรื่อง./พิมพ์ครั้งที่./สถานที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์.
*หมายเหตุ ถ้าพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องใส่
ตัวอย่าง
จารุวรรณ ธรรมวัตน. (2538). วิเคราะห์ภูมิปัญญาอีสาน. อุบลราชธานี : ศิริธรรมออฟเซ็ท.
Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology : The history of the future.
New York : Pocket Books.
การอ้างอิงจากบท/ตอนในหนังสือ
ผู้แต่ง./(ปีที่)./ชื่อบท/ตอน./ชื่อหนังสือ./(หน้า)./สถานที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
James, N. E. (1988). Two sides of paradise: The Eden myth according to Kirk and Spock.
In D. Palumbo (Ed.), Spectrum of the fantastic. (pp. 219-223).
Westport, CT : Greenwood.
การอ้างอิงจากบทความในหนังสือประเภทสารานุกรม
ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อสารานุกรม./(ฉบับที่,/หน้า)./สถานที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
Sturgeon, T. (1995). Science fiction. In The encyclopedia Americana. (Vol. 24, pp. 390392). Danbury, CT : Grolier.
การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์
ชื่อ//นามสกุลผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./ระดับวิทยานิพนธ์/ชื่อสาขาวิชาหรือภาควิชา/คณะ/
มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง
คูณ วงศ์อนันต์. (2553). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก :
กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1. ปริญญานิพนธ์ปริญญา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

การอ้างอิงจากพจนานุกรม
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อพจนานุกรม/(พิมพ์ครั้งที่)./สถานที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่น.
การอ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษา
“ชื่อกฎหมาย”/(ปี,วัน เดือน).
/ราชกิจจานุเบกษา.
/เล่มที่ /ตอนที่./หน้า.
ตัวอย่าง
“พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535” (2539, 5 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 109
ตอนที่ 38. หน้า 11.
**หมายเหตุ เครื่องหมาย “/” หมายถึงการเคาะเว้นระยะบรรทัด 1 เคาะ
หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. เรื่องที่จะได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
จะต้องผ่านการพิจารณา (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน จากภายนอก
มหาวิทยาลัยซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับผู้นิพนธ์ตามหลักเกณฑ์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
2. การพิจารณาบทความ ผลงานทางวิชาการ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบกลั่นกรองเบื้องต้นแล้ว
จัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กาหนดโดยปกปิดรายชื่อ (Blind Review)
ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา

