
ผ่านแต่ต้องปรับแก้ 

ผ่าน (*ระยะเวลา 60-90 วันท าการ) 

ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการสง่บทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ “วารสารวชิาการและวิจยัสังคมศาสตร์” 
1. ผู้แตง่สมัครสมาชิก (Register) ที่ระบบวารสารออนไลน์ ThaiJo (คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJo2) 
2. ผู้แต่งเข้าสู่เว็บไซตก์ารส่งบทความ (Submission) 5 ขั้นตอน (คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJo2) 
3. ผู้แต่งช าระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพ่ือพิจารณา ดังนี ้1) บทความภาษาไทย 3,500 บาท   
    2) บทความภาษาอังกฤษ 4,000 บาท (*ช าระเงินเมื่อคณะท างานวารสารฯ แจ้งให้ช าระเงินเท่านั้น) 
4. ผู้แต่งเข้าสู่เว็บไซต์ของวารสารฯ เพ่ือตรวจสอบสถานะการประเมินบทความ (คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJo2) 
5. ผู้แต่งด าเนินการปรับแก้ไขบทความตามค าแนะน าจากกองบรรณาธิการ/ ผู้ทรงคุณวฒุิ (คู่มือการใช้งานระบบ 
    ThaiJo2) 
6. กองบรรณาธิการพิจารณาบทความ กรณไีม่ผ่านจะไม่รบัพิจารณา และกรณีผ่านโดยมีการแก้ไขจะด าเนินการ 
    แจ้งให้ผู้แตง่ปรับแก้ไขบทความ (*พิจารณาบทความใหม่สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน) 
7. ผู้แต่งได้รับเอกสารตอบรับการตีพิมพ์บทความ (*ระยะเวลา 60-90 วนัท าการ) 
8. คณะท างานจัดพิมพ์เล่มวารสารฉบับสมบรูณ์ และจัดส่งให้ผู้แต่งจ านวน 1 ฉบับ 
 

ส่งบทความเข้าระบบวารสาร Tci-Thaijo 
ตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน 

 

ผู้แต่งสมัครสมาชิกที่ระบบวารสาร Tci-Thaijo 

ตรวจสอบสถานะบทความที่ระบบวารสาร Tci-Thaijo  

แก้ไขปรับปรุงบทความตามค าแนะน า 

ผู้แต่งได้รับเอกสารตอบรับตีพิมพ์บทความ 

สิ้นสุด 

เริ่มต้น 

กองบรรณาธิการ
พิจารณาบทความ ผู้แต่งปรับแก้ไขบทความ 

ไม่รับบทความ /  
แจ้งเจ้าของบทความ 

ช าระค่าธรรมเนียมการส่งบทความ 

คณะท างานจัดพิมพ์เล่มวารสารและจัดส่งผู้แต่ง 

ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ 
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 

หมายเหตุ : ฉบับปรับแก้ไข วันที่ 13 กันยายน 2564 



 

ค ำแนะน ำส ำหรับผู้เขยีนบทควำม 
 

 วำรสำรวชิำกำรและวจิัยสังคมศำสตร์    ก ำหนดแนวทำงในกำรเขียนบทควำมไวด้งัน้ี 
 1) บทควำม ควรมีควำมยำวตั้งแต่ 8-14 หนำ้ ตั้งค่ำหนำ้กระดำษเป็น B5(JIS) (7.17 x 10.12 น้ิว)  
ระยะขอบ บน/ล่ำง/ซำ้ย/ขวำ 0.7 น้ิว ระยะหวักระดำษ/ทำ้ยกระดำษ 0.5 น้ิว/ พมิพด์ว้ยโปรแกรม Microsoft  
Office Word 2007 หรือ 2010 ข้ึนไป  รูปแบบตวัอกัษร Angsana New  ขนำดดงัน้ี 

    - ช่ือเร่ือง    ตวัอกัษรขนำด     18    Point  ตวัหนำ 
    - ช่ือผูแ้ต่ง   ตวัอกัษรขนำด     16    Point  ตวัหนำ 
     - บทคดัยอ่   ตวัอกัษรขนำด     14    Point   
    - เน้ือหำในบทควำม  ตวัอกัษรขนำด     15    Point   
    - เชิงอรรถอำ้งอิงถึงผูเ้ขียน  ตวัอกัษรขนำด     10    Point   
  2) กำรพมิพ์  หวัขอ้ใหญ่ใชต้วัหนำ ชิดซำ้ย ไม่ตอ้งใส่เลขขอ้  หวัขอ้ยอ่ย ยอ่หนำ้เขำ้มำ ไม่ใส่เลขขอ้ 
 3) บทควำมวชิำกำร  ควรมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ บทน ำ เน้ือเร่ือง และบทสรุป ไม่ตอ้งเขียน
หวัขอ้ของแต่ละตอน 
 4) บทควำมวจิัยและบทควำมวทิยำนิพนธ์ ควรครอบคลุมประเดน็ดงัต่อไปน้ี  
 

ที ่ หัวข้อ ค ำอธิบำย 
1 ช่ือเร่ืองภำษำไทยและ

บทคดัยอ่ 
ระบุช่ืองำนวจิยั ช่ือผูว้จิยั (ระบุต ำแหน่ง สถำนท่ีท ำงำนท่ีติดต่อได ้ทุนวจิยัท่ีได ้ไว้
ท่ีเชิงอรรถ) หำกเป็นวทิยำนิพนธ์ใหร้ะบุช่ืออำจำรยท่ี์ปรึกษำทุกคน ระบุวำ่
วิทยำนิพนธ์ระดบัใด สำขำวิชำ…..มหำวิทยำลยั…พ.ศ….พิมพท่ี์เชิงอรรถขำ้งล่ำง 
(เป็น พ.ศ. ไม่ใช่ปีกำรศึกษำ) บทคดัยอ่ภำษำไทย พร้อมระบุค ำส ำคญั 

2 ช่ือเร่ืองภำษำองักฤษ 
และบทคดัยอ่ 

ระบุช่ืองำนวจิยัภำษำองักฤษ ช่ือผูว้ิจยั (ระบุสถำนท่ีท ำงำน) ช่ืออำจำรยท่ี์ปรึกษำ
ทุกคน เป็นภำษำองักฤษ บทคดัยอ่ภำษำองักฤษ พร้อมระบุ Keywords 

3 ควำมส ำคญัและปัญหำ
กำรวจิยั 

ระบุเหตุผลท่ีมำของปัญหำกำรวิจยั  ควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งท ำวจิยัเร่ืองน้ี พอสังเขป 
(ใหส้รุปยอ่จำกบทท่ี 1 ใหเ้หลือควำมยำวไม่เกิน 1 ½ หนำ้กระดำษ) 

4 วตัถุประสงคข์องกำรวิจยั ระบุจุดมุ่งหมำยหรือวตัถุประสงคข์องกำรวจิยั 
5 สมมติฐำนกำรวิจยั โปรดระบุ (ถำ้มี) 
6 แนวคิดและทฤษฎีท่ี 

เก่ียวขอ้ง 
ใหส้รุปกรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวจิยัคร้ังน้ีโดยสังเขป (ควรสรุปจำก
บทท่ี 2 โดยเลือกทฤษฎี/แนวคิดส ำคญัท่ีเป็นพ้ืนฐำนของกำรวจิยั มีเน้ือหำ
โดยสังเขป ไม่ควรเขียนแต่หวัขอ้) 
 



 
 

 
ที ่ หัวข้อ ค ำอธิบำย 
7 ระเบียบวธีิวิจยั 

- ประเภทของงำนวิจยั 
 
- ประชำกร/กลุ่มตวัอยำ่ง 
- ตวัแปรท่ีศึกษำ 
- เคร่ืองมือท่ีใชว้ิจยั 
 
 
 
- กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 
- กำรวเิครำะห์ขอ้มูล 

 
- ระบุวำ่เป็นงำนวจิยัประเภทใด (ถำ้เป็นกำรวจิยัเชิงทดลองใหร้ะบุแผนแบบ 
กำรทดลองดว้ย) 
- ระบุรำยละเอียด ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง และวธีิกำรไดม้ำของกลุ่มตวัอยำ่ง 
- ระบุตวัแปรอิสระ ตวัแปรตำม (ถำ้มี) 
- ระบุเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั เช่น แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ แบบสนทนำ
กลุ่ม แผนกำรสอน  แบบทดสอบ แบบวดั เป็นตน้  โดยอธิบำยลกัษณะของ
เคร่ืองมือ คุณภำพ/ประสิทธิภำพของเคร่ืองมือ โดยสรุปประเดน็ท่ีส ำคญั  
ไม่คดัลอกจำกรำยงำนกำรวจิยัมำทั้งหมด 
- ระบุขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล รวมทั้งระยะเวลำ วนั/เดือนปี  
ท่ีเกบ็ขอ้มูล 
- ระบุวธีิกำรหรือขั้นตอนกำรวเิครำะห์ขอ้มูลตำมวตัถุประสงคข์องกำรวจิยั รวมทั้ง
สถิติท่ีใชโ้ดยไม่ตอ้งพิมพสู์ตร และมีตำรำงผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลท่ีส ำคญัประกอบ 
อำจไม่ตอ้งครบทุกตำรำง 

8 สรุปผลกำรวจิยั สรุปผลวจิยัท่ีส ำคญั อำจยอ่จำกบทท่ี 4 หรือบทท่ี 5 โดยเขียนผลกำรวจิยัเป็นขอ้ ๆ 
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกำรวจิยั  ผลวจิยัขอ้ใดมีรำยละเอียดยอ่ยอำจใช้
ยอ่หนำ้หรือขอ้ยอ่ย 

9 อภิปรำยผลกำรวจิยั ยอ่กำรอภิปรำยผลกำรวจิยัจำกเล่มท่ีส ำคญั ๆ (ไม่ควรเกิน 2 หนำ้กระดำษ) 
10 ขอ้เสนอแนะ ระบุขอ้เสนอแนะจำกผลกำรวิจยั ผลกระทบ และควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำผลวจิยั

ไปใชป้ระโยชน์ในเชิงปฏิบติั ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์ควำมทนัสมยัท่ีประยกุต ์
ใชไ้ดจ้ริง 

11 เอกสำรอำ้งอิง - อำ้งอิงเฉพำะท่ีปรำกฏในบทควำมเท่ำนั้นโดยจดัเรียงตำมล ำดบัตวัอกัษร เร่ิมจำก
เอกสำรภำษำไทยดูตวัอยำ่งใน https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA  
 

 



 
กำรส่งต้นฉบบั 
 ส่งตน้ฉบบับทควำมผำ่นระบบออนไลนท์ำงเวบ็ไซตว์ำรสำรวิชำกำรและวจิยัสงัคมศำสตร์ 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA 
 

กำรตีพมิพ์บทควำม 
 1. วำรสำรน้ีจะรับตีพิมพบ์ทควำมในสำขำมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และศึกษำศำสตร์ หรือสำขำท่ี
เก่ียวขอ้งเท่ำนั้น 
 2. ตน้ฉบบัท่ีส่งมำใหพ้ิจำรณำลงตีพิมพจ์ะตอ้งไม่เคยตีพิมพใ์นวำรสำรฉบบัอ่ืนมำก่อน และจะตอ้งไม่
ส่งตีพิมพซ์ ้ ำซอ้นในวำรสำรหลำยฉบบัในเวลำเดียวกนั 
 3. กำรตีพิมพบ์ทควำมลงในวำรสำร จะเรียงตำมล ำดบัก่อน-หลงั ตำมวนัท่ีไดรั้บเร่ือง ทุกบทควำมจะ
จดัส่งให้กองบรรณำธิกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะวมของบทควำม และอำจจะจดัส่งให้เจำ้ของบทควำมปรับ
แกไ้ขในเบ้ืองตน้ก่อนจดัส่งใหผู้ป้ระเมินอิสระ (Peer Review) 
 4. กองบรรณำธิกำร ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำและตีพิมพบ์ทควำมทุกเร่ือง รวมทั้งกำรปรับปรุง
บทควำมบำงส่วนตำมขอ้เสนอแนะของกรรมกำรภำยนอกท่ีเป็นผูอ่้ำนบทควำม 
 5. กรณีเป็นบทควำมวิทยำนิพนธ์ของนกัศึกษำมหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์กองบรรณำธิกำรจะ
คดัเลือกบทควำมท่ีนกัศึกษำส่งตำมประกำศของมหำวิทยำลยั ซ่ึงอำจไม่ไดตี้พิมพทุ์กบทควำม 
 6. บทควำมท่ีจดัส่งเพื่อขอตีพิมพใ์นวำรสำรจะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมตรวจอ่ำนบทควำมภำษำไทย 
เป็นเงิน 3,500 บำท บทควำมภำษำองักฤษ เป็นเงิน 4,000 บำท และจะไม่คืนให้หำกไม่ได้รับกำรตีพิมพ ์ 
ช ำระโดยผ่ำน ธนำคำรกรุงไทย สำขำมหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ ช่ือบญัชี “กองทุนวารสารวิชาการ
ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ เลขท่ีบัญชี 678-5-99603-1 ” 
 7. บทควำมท่ีตีพิมพล์งในวำรสำร ถือว่ำเป็นผลงำนทำงวิชำกำรหรืองำนวิจยัของคณะผูเ้ขียน ไม่ใช่
ควำมคิดเห็นของกองบรรณำธิกำร ผูเ้ขียนและคณะตอ้งรับผิดชอบต่อบทควำมของตนและตระหนักถึง
จริยธรรมกำรตีพิมพบ์ทควำมเพื่อประโยชนข์องผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป 
 
 
 

....................................................................... 
 
 

 
 

หมำยเหตุ : ฉบบัปรับแกไ้ข วนัท่ี 13 กนัยำยน 2564 



 

 

ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย) 
 

ช่ือ – สกุล (ผูว้จิยั) 
อาจารยท่ี์ปรึกษา  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ค าส าคญั: …………………… , ……………………… , ………………………… , ……………………… 
  

                                                           
  
  
  
  

(ขนาด 18 pt. ตวัหนา) 

เชิงอรรถอา้งอิงถึงผูเ้ขียน (ขนาด 10 pt.) 

ช่ือผูแ้ต่ง (ขนาด 16 pt.) 



 

 

ช่ือเร่ือง (ภาษาองักฤษ) 
 

ช่ือ – สกุล (ผูว้จิยั) 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
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