วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม
โดยมีเป้าหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพ์บทความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือ
ท้องถิ่น ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา ที่สามารถแสดงได้ เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้
แก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นาสั ง คม ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น และก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งชั ด เจน หรื อ เป็ น การ
เปลี่ ย นแปลงในความตระหนั กและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน และท้องถิ่น โดยมี
องค์ประกอบทางด้านงานวิจัยที่บ่งชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้น ที่ ชุมชนและสังคม เป็นงานวิจัยที่ มี
ส่ว นร่ว มและได้รั บการยอมรั บของสั งคม และงานวิ จั ยที่ ใช้ องค์วามรู้ หรื อความเชี่ยวชาญที่ ทาให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ์ ประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนา
สังคม ชุมชน และท้องถิ่นให้ยั่งยืน
รูปแบบของวารสาร


กาหนดออก ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม – มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน



บทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ต่อบทความ

รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย
กองบรรณาธิการได้กาหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขีย นยึดเป็นแนวทางในการส่งต้นฉบับ
สาหรับการตีพิมพ์ลง “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับก่อน
การตีพิมพ์ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพสามารถนาไปใช้อ้างอิงได้ โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่ฉบับที่ 1
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 - มีนาคม พ.ศ.2557 จะเป็นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการ
กาหนดเป้าหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพ์บทความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น
ทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการศึกษา ที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหา
หรือพัฒนาสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้
ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนาเสนอให้ เห็นถึงประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี้

สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนา ที่มาของปัญหา)

การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย (มีผู้แต่งร่วมเป็นภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน)

กระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ)

ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด)

การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว (ข้อเสนอแนะหลังบทสรุป)

การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (เป็น Outcome ของงาน พิจารณาจากการนาไปใช้
ประโยชน์และ Citation)



แนวทางการติดตามและธารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป (เป็น Outcome ของงาน
พิจารณาจากการนาไปใช้ประโยชน์และ Citation)

การเตรียมต้นฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้
รูปแบบการพิมพ์
1. ตัวอักษร : ใช้ตัวอักษร Angsana New โดยชื่อบทความใช้อักษรตัวหนา ขนาด 20 ชื่อ
ผู้เขียนและหัวข้อหลักใช้อักษรตัวหนา ขนาด 18 และเนื้อเรื่องใช้อักษรตัวปกติ ขนาด 16
2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ : บนและซ้าย ขนาด 1.5 นิ้ว ล่างและขวา ขนาด 1 นิ้ว
3. ความยาวของเนื้อหา : ไม่เกิน 15 หน้า รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอ้างอิง
4. รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย
- ชื่อวิทยาศาสตร์ คาขึ้นต้นให้ใช้อักษรตัวใหญ่ และใช้ตัวอักษรเอียง เช่น Uglena acus
- ชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ทุกคา เช่น Berdmann, Lemmermann
- ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บให้ใช้ตัวเล็ก เช่น random complete block design
- ตัวย่อให้ใช้อักษรตัวใหญ่ทั้งหมด และควรมีคาเต็มบอกไว้ในการใช้ครั้งแรก เช่น (random
complete block design, RCBD)
การเรียงลาดับเนื้อหา
1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะตัว อักษรแรก
ของชื่อเรื่องเท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (capital letter) นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ
2. ชื่อผู้วิจัย : เฉพาะผู้วิจัยหลักให้พิมพ์ด้วยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทางานและอีเมล
3. บทคัดย่อ (Abstract) : (ภาษาไทยก่อนและตามด้วยภาษาอังกฤษ) เป็นการสรุปสาระสาคัญ
ประเภทวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยที่กระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่
สาคัญ ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์และเป็นร้อยแก้ว ไม่แบ่งเป็นข้อๆ โดยบทคัดย่อทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 และให้ระบุคาสาคัญ (keywords) ไว้ท้ายบทคัดย่อ
ในแต่ละภาษา
4. บทนา (Introduction) : ให้เขียนอธิบายปัญหา วัตถุประสงค์ และการตรวจสอบเอกสาร
5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองและ
อธิบายวิธีการศึกษาทดลอง
6. ผลการวิจัยและการอภิปราย (Results and Discussions) : การเขียนเสนอผลการศึกษา
ควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลที่ชัดเจน หากมีตาราง กราฟ หรือรูปภาพให้มีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบาย
ประกอบ และการเขียนอภิปรายผลการศึกษา เป็นการชี้แจงผลการวิจัยว่าตรงตามวัตถุประสงค์ สมมติฐาน
ของการวิจัย สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของผู้อื่นที่มีอยู่ก่อนหรือไม่ อย่างไร ด้วยเหตุผลใด
เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเน้นความสาคัญของงานและสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุด

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestions) : ให้เขียนสรุปสาระสาคัญของ
ผลงานวิจัยว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยเน้นถึงปั ญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสาคัญ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
8. กิตติกรรมประกาศหรือคาขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ โดยเป็น
การแสดงความขอบคุณผู้ช่วยเหลือในงานวิจัยแต่ไม่ได้เป็นผู้ร่วมในงานวิจัย
9. การอ้างอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใช้ระบบการอ้างอิงแบบนามปี (ชื่อนามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์) ตัวอย่างเช่น ....ลมุล รัตตากร (2529) ได้กาหนดคุณสมบัติของ………
10. บรรณานุกรม การเขียนบรรณานุกรมให้เรียงเอกสารที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดตามลาดับอักษรตัวแรก
ของรายการที่อ้างอิง โดยเรียงลาดับแบบพจนานุกรม และให้เรียงภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบ
การเขียน ดังนี้
10.1 หนังสือ
ชื่อ สกุล. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
สีลาภรณ์ บัวสาย. 2549. เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:
อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง.
Courtney, T. K. 1965. Physical Fitness and Dynamic Health. New York. McGrew-Hill Inc.
10.2 วารสาร
ชื่อ สกุล. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือย่อก็ได้). ปีที่ (ฉบับที)่ : เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าสิ้นสุด.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศที่กาลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20.
Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant
activity and antioxidant compounds inwild edible mashroom. Food Composition
and analysis. 20: 337-345
10.3 วิทยานิพนธ์
ชื่อ สกุล. ปีที่พิมพ์. ชื่อวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ
คณะ สถาบันการศึกษา.
ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไร่ชาสุวิฬุห์ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
10.4 เอกสารวิชาการอื่นๆ
ชื่อ สกุล ผู้เขียนหรือหน่วยงาน. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือ
หน่วยงานที่จัดพิมพ์. สถานที่พิมพ์.
คณะกรรมการอานวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย. 2549. คู่มือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์. สานักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร.

10.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ สกุล. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ปี ที่สืบค้นข้อมูล)
วิจารย์ พานิช. 2554. วิชาการรับใช้สังคม.(ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: http://www.gotoknow.org/
posts/440436 (27 เมษายน 2556)
การส่งต้นฉบับ
1. ผู้ส่งบทความจะต้องทาหนังสือนาส่ง พร้อมทั้งระบุชื่อ -สกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
โดยทางกองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้ติดต่อกลับไป เพื่อแจ้งผลการพิจารณา
2. จัดส่งต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อกาหนดของรูปแบบวารสาร จานวน 3 ชุด พร้อมแผ่น CD บันทึก
ข้อมูล ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก ตาบลช้างเผือก
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50300
หรือเว็บไซต์ http://www.research.cmru.ac.th
การประเมินบทความต้นฉบับ
ต้นฉบับจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยใน
สาขาวิชานั้นๆ จานวน 2 ท่านต่อเรื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นผู้สรรหา เพื่อรับการประเมิน
กรณีมีการแก้ไขสถาบันวิจัยและพัฒนาจะส่งผลการอ่านประเมินคืนผู้เขียนให้เพิ่มเติม แก้ไข หรือพิมพ์
ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี
หมายเหตุ
1. บทความที่ได้รับ การตีพิมพ์ใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ” ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาด
อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์
3. ในกรณีเป็นบทความที่ส่งมาจากบุคคลภายนอก จะมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการประเมิน และ
กลั่นกรองบทความ จานวน 3,000 บาท

