คําแนะนําในการเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเอกสารวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล ออกเป็นราย 6
เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ใน
ลักษณะของรายงานการวิจัย
(Research Article) และบทความปริทัศน์ (Review Article) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
นิพนธ์ต้นฉบับของผลงานทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับ
นี้จักต้องไม่เคยส่งไปรับการพิจารณาหรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน นิพนธ์ต้นฉบับแต่ละ
เรื่องจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ
ผลงานวิชาการ ทั้งรายงานวิจัยและบทความปริทัศน์ต้องมีลักษณะดังนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title) และ ชื่อเรื่องสั้น (Running title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน (Authors) รวมทั้งระบุสังกัดหรือสถานที่ติดต่อ โดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อ (Abstract) ให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นความเรียงย่อหน้าเดียว
ประกอบด้วยสาระสังเขปที่สําคัญและครบถ้วนมีความยาวไม่เกิน 200 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจํานวน 3-5 คํา
5. รายงานการวิจัย (Research Article) ประกอบด้วย บทนํา วิธีการ ผล วิจารณ์
กิตติกรรมประกาศ (หากมี) และเอกสารอ้างอิง
6. บทความปริทัศน์ (Review Article) ประกอบด้วย บทนํา สาระปริทัศน์ในประเด็นต่าง ๆ
วิจารณ์ กิตติกรรมประกาศ (หากมี) และเอกสารอ้างอิง
7. ในกรณีที่มีภาพประกอบนิพนธ์ต้นฉบับ เช่น ตาราง แผนภูมิ ภาพถ่าย ฯลฯ ให้จัดพิมพ์
แยกไว้ต่างหากต่อจากรายการเอกสารอ้างอิง
8. การอ้างอิงในเนื้อหาใช้ระบบตัวเลข (Vancouver) สําหรับรายการอ้างอิงให้จัดเรียง
ตามลําดับก่อนหลังโดยใช้รูปแบบตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
การอ้างอิงจากหนังสือหรือตํารา ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
ชื่อผู้นิพนธ์: ชื่อหนังสือ หรือตํารา. ครั้งที่พิมพ์ (หากมี).บรรณาธิการ (หากมี), สํานักพิมพ์,
เมืองที่พิมพ์. หน้ารวม, ปีที่พิมพ์.
1. เกษม วัฒนชัย: การดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูง. พัฒนาศึกษา, กรุงเทพมหานคร.
หน้า 1-5, 2532.

2. Murray, P. R., Clake, M. M. and Blank, Q. D. : Ants in Thailand. 4th Edition.
Ammarin Printing, Bangkok. pp. 8 -15, 2004.
3. เนาวรัตน์ สุดสวย และ พรทิพย์ ทองคุปต์: สาระนิเทศน์และการศึกษาค้นคว้า.
พิมพ์ครั้งที่ 3. สุพร เกษมสโมสร บรรณาธิการ, โอเดียนสโตร์, กรุงเทพมหานคร.
หน้า 30-42, 2547.
การอ้างอิงจากวารสารวิชาการ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
ชื่อผู้นิพนธ์: ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร ปีที่ (ฉบับที่ หากมี):หน้ารวม, ปีที่พิมพ์.
1. อภิชาต โอสถาน และ นิพนธ์ สุกใส: การเลี้ยงแพะ. ว. การเกษตร 10(4):15-20, 2548.
2. Halpern, S. D. et al: Solid-organ transplantation in HIV-infected patients.
N. Eng. J. Med. 24(4):284-288, 2005.
3. ไกรสร รักไทย: การเขียนบทความวิชาการ. ว. สังคมศาสตร์ 20:6-8, 2004.
การอ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เขียนตามรูปแบบดังต่อไปนี้
1. จากซีดีรอม (CD-ROM)
Anderson, S. C., Poulsen, K. B. Anderson’s electronic atlas of hematology
[CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.
2. จากวารสารที่อยู่ในอินเตอร์เน็ต (Journal article of the Internet)
Abood, S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an
advisory role. Am. J. Nurs. [serial on the Internet]. 2002 June
[cited 2002 Aug 12];102(6): [about 3 p.].
Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm
3. จากโฮมเพจหรือเว็บไซต์ (Homepage/Web site)
Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer
Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9].
Available from: http://www.cancer-pain.org/
รายการเอกสารอ้างอิงทั้ง 3 ลักษณะถ้ามีผนู้ ิพนธ์ไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้นิพนธ์ครบ
ทุกคนหากมีมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อแรกตามด้วย และคณะ หรือ et al
หมายเหตุ ในกรณีที่อ้างอิงจากบทความ รายงาน หนังสือ หรือตํารา ซึง่ ไม่มีชื่อผู้นิพนธ์
ให้เว้นช่องว่างของรายนามผู้นิพนธ์และตามด้วยข้อมูล ตามแต่ชนิดของผลงานวิชาการ
ตัวอย่างเช่น

1. ……. การจราจร: ปัญหาอุปสรรคในยุคโลกาภิวัตน์ กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร.
หน้า 1-25, 2548.
2. ……. รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยด้านสังคมวิทยา.
ว. สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 25:6-11, 2548.
3. ……. Current Concepts on AIDS: WHO Report World Health Organization,
Geneva, pp. 2-14, 2005.
การส่งต้นฉบับ
ต้นฉบับที่ส่งมารับพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ ต้องจัดพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 โดยพิมพ์
หมายเลขหน้าทุกหน้าให้ส่งต้นฉบับจํานวน 4 ชุด พร้อม CD หรือ Diskette จํานวน 1 แผ่น
ตามสถานที่ดังนี้
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