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การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
หลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์
วารสารสั งคมศาสตร์ นิ ติรั ฐ ศาสตร์ เผยแพร่ ผ ลงานทางวิชาการในรู ปแบบ
บทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ
และบทความพิเศษ โดยบทความต้องไม่เคยถูกนาไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่น ไม่อยู่
ในระหว่างการพิจารณาลงวารสาร และต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ (Peer
Review) เพื่อให้บทความทุกชิ้นมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและนาไปอ้างอิงได้

การจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อเสนอบทความ
1. ต้นฉบับจะต้องพิมพ์ตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามหลักเกณฑ์วารสารฯ
2. บทความต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มีความยาว 10-15 หน้า
3. ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อสกุล หน่วยงานที่สังกัด หมายเลขติดต่อ และอีเมลล์
ของผู้ประพันธ์อย่างชัดเจน
4. ต้นฉบับสามารถส่งได้ทางระบบ Online (Submission) แนบไฟล์เอกสาร
Microsoft Word ผ่านหน้าเว็บไซต์ของวารสารฯ https://lpjournal.reru.ac.th/ หรือ
ติดต่อกองบรรณาธิการ วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ โดยกองบรรณาธิ การจะ
นาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน
คุณภาพและความเหมาะสมก่อนการตอบรับตีพิมพ์
5. เมื่ อ บทความได้ รั บ การประเมิ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ล้ ว ในกรณี ที่ ผ ลการ
ประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้ประพันธ์จะต้องดาเนินการแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
กาหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
6. ภาษา ต้องเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
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7. ต้นฉบับ ต้องพิมพ์หน้าเดี่ยวด้วยโปรแกรม Microsoft Word ขนาด A 4
ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14 ระยะห่าง 1 ซ.ม. ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ด้วยระยะห่างจากขอบกระดาษ ด้านบนและซ้ายมือ 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 ซม. ด้านล่าง
และขวามือ 1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม. ใส่หมายเลขหน้ากากับมุมบนขวาของทุกหน้า (ยกเว้น
หน้าแรก)
8. จานวนหน้า บทความมีความยาว 10-15 หน้า กระดาษขนาด A 4
9. ขนาด รูปแบบ และชนิดตัวอักษร รายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้
รายละเอียด
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อผู้ประพันธ์
ตาแหน่งหน่วยงานที่สังกัด (Footnote)
บทคัดย่อ/Abstract
เนื้อหาบทคัดย่อ
คาสาคัญ/Keywords
หัวข้อเรื่อง (ไม่ลาดับเลข)
หัวข้อย่อย
เนื้อเรื่อง
เอกสารอ้างอิง
ชื่อตาราง (ระบุไว้ใต้ตาราง)
ชื่อรูปภาพ (ระบุไว้ใต้รูปภาพ)

ขนาดตัวอักษร
18
18
16
12
16
14
14
16
14
14
16
14
14

รูปแบบ
กึ่งกลาง
กึ่งกลาง
กึ่งกลาง
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดซ้าย
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดซ้าย
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดซ้าย
ชิดซ้าย

ชนิด
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวธรรมดา
ตัวหนา
ตัวธรรมดา
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวธรรมดา
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวหนา

10. บทความต้นฉบับทุกเรื่องต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบดังนี้
10.1 ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด สื่อถึงประเด็นหลักของการศึกษาวิจัย ไม่ใช้
คาย่อ ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ด้วยรูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด
18 pt. ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นาชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน
10.2 ชื่อผู้ประพันธ์ ต้องระบุตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ตาแหน่ งงาน และ
หน่วยงานที่สังกัดที่เชิงอรรถ (Footnote) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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10.3 บทความ ถ้ามีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยให้ใส่ในเชิงอรรถ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
10.4 บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 250 คา และ
คาสาคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3-5 คา
10.5 บทนา เป็ นส่ วนของเนื้ อหาที่ บอกความเป็น มาหรื อเหตุผ ลที่ นาไปสู่
ประเด็นการศึกษา พร้อมจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของบทความโดยสังเขป
10.6 เอกสารอ้างอิง ใช้รูปแบบตามคู่มือการพิมพ์ของสมาคมจิตวิทยาอเมริกา
(American Psychological Association Citation Style หรือ APA) ฉบับล่าสุด ทั้ง
เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเอกสารอ้างอิงต้องเป็นที่ถูกตีพิมพ์
และได้รับการยอมรับทางวิชาการ ไม่ควรเป็นบทคัดย่อหรือการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคล ถ้าเอกสารนั้นยังไม่ได้ถูกตีพิมพ์ ต้องระบุว่ารอการตีพิมพ์ (in press)
10.7 เนื้อเรื่อง
10.7.1 บทความวิจัย ประกอบด้วย
- ชื่อเรื่อง (Title)
- ชื่อผู้ประพันธ์ (Author)
- บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract)
- คาสาคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Keywords)
- บทนา (Introduction)
- กรอบแนวคิดในการวิจัย (Framework)
- วิธีดาเนินการวิจัย (Methodology)
- ผลการวิจัย (Finding)
- สรุปผลและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
- เอกสารอ้างอิง (Reference)
10.7.2 บทความทางวิชาการ ประกอบด้วย
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้ประพันธ์
- บทคัดย่อ
- คาสาคัญ
- บทนา
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- เนื้อหา
- บทสรุป
- เอกสารอ้างอิง
10.7.3 บทความทั่วไป
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้ประพันธ์
- บทนา
- เนื้อหา
- บทสรุป
- เอกสารอ้างอิง
10.7.4 บทวิจารณ์หนังสือ
- ข้อมูลทางบรรณานุกรม
- ชื่อผู้วิจารณ์
- บทวิจารณ์
10.7.5 บทความปริทัศน์ (Article Review)
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้ประพันธ์
- คาสาคัญ
- บทนา
- บทสรุป
11. ความคิดเห็นในบทความและงานเขียน ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ เป็น
ความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ประพันธ์โดยอิสระ กองบรรณาธิการ วารสารสังคมศาสตร์
นิติรัฐศาสตร์ไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากท่านประสงค์จะนาบทความหรืองาน
เขียนเล่มนี้ไปตีพิมพ์เผยแพร่ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ประพันธ์ตามกฎหมายว่าด้วย
ลิขสิทธิ์
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ขั้นตอนการส่งบทความสาหรับผู้ประพันธ์
สมัครสมาชิกวารสาร

ส่งบทความที่ต้องการตีพิมพ์

กองบรรณาธิการตรวจรูปแบบ

ไม่ผ่าน

แจ้งผู้ประพันธ์

ไม่ผ่าน

แจ้งผู้ประพันธ์

ผ่าน
ส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ผ่าน
ผู้ประพันธ์แก้ไขปรับปรุงบทความ

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความ

จัดตีพิมพ์เผยแพร่

สิ้นสุดขั้นตอนของผู้ประพันธ์
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ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
ศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ อดิวัฒนสิทธ์
ศาสตราจารย์ ดร. กฤช เพิ่มทันจิตต์
ศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กษิติประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์
รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้าเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพร อาไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ผลเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย
อาจารย์ ดร.ภัทร ชมพูมิ่ง
อาจารย์ ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
อาจารย์ ดร.กิตติกร สันคติประภา
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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อาจารย์ ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
อาจารย์ ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์
อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์
อาจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
อาจารย์ ดร.ปริชัย ดาวอุดม
อาจารย์ ดร.สุธิดา สองสีดา
อาจารย์ ดร.ภิรดา ชัยรัตน์
อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี
อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี
อาจารย์ ดร.อุลิช ดิษฐประณีต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
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