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ค าแนะน าส าหรับผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์วารสารบัญชีปริทัศน์ 
 
ระเบียบการส่งต้นฉบับ 

 
กองบรรณาธิการได้ก าหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการ

ส่งต้นฉบับส าหรับการตีพิมพ์ลงวารสารบัญชีปริทัศน์ ส านักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายและกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ เพื่อให้วารสารมี
คุณภาพสามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ 
ข้อก าหนดของบทความต้นฉบับ  

ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความจะต้องเขียนช่ือ-นามสกุล และต าแหน่งงานในสถานท่ี
ท างานหรือสถานศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งข้อมูลที่ติดต่อได้ไว้ในส่วนที่แยก
ออกจากบทความ บทความที่จะส่งไม่ควรมีความยาวเกิน 7,000 ค า และช่ือของบทความทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรจะมีความกระชับและได้ใจความชัดเจน นอกจากนี้ผู้ส่ง
บทความจะต้องเขียนบทคัดย่อ (ความยาวไม่ควรเกิน 250 ค า) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน และ
ความเหมาะสม ความสละสลวยของการใช้ภาษา รวมทั้งควรจะก าหนดประเภทของบทความให้
ชัดเจนว่าเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัย องค์ประกอบของบทความทั้ง 2 ประเภท ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการน าเสนออย่างสมบูรณ์ 
และมีล าดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน  รวมถึงมีการใช้ทฤษฎี
วิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ โดยมีการสรุปประเด็น อาจเป็นการน าความรู้ กรอบ
แนวคิดและทฤษฎีจากแหล่งต่าง ๆ มาสังเคราะห์ โดยที่ผู้เขียนสามารถให้ทัศนะทางวิชาการ
ผ่านมุมมองของตนเองได้อย่างเด่นชัด และเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน 

2. บทความวิจัย ควรให้มีการน าเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบโดยควร
มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  
การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 4 หน้าเดียว 

โดยเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ 
2.5 เซนติเมตร 
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1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK 

พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวาง
ต าแหน่งดังนี้ 

1.2.1 ท้ายกระดาษ  ประกอบด้วย เลขหน้า ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา 
ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา 

1.2.2 ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ 

1.2.3 ชื่อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ 

1.2.4 ชื่อผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งก่ึงกลางหน้ากระดาษใต้
ช่ือเรื่อง (ในกรณีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาด้วย) 

1.2.5 ที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัดของผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวหนา 
ต าแหน่งก่ึงกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้เขียน 

1.2.6 หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่ง
ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้ท่ีอยู่/หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน 

1.2.7 เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 16  ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์
เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสอง
ด้าน 

1.2.8 หัวข้อเร่ือง ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย 

1.2.9 หัวข้อย่อย ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อ
ย่อยโดยเรียงตามล าดับหมายเลขต าแหน่งเว้น 1 Tab  จากขอบกระดาษด้านซ้าย 

1.2.10 เนื้อหา ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์และพิมพ์
ให้ชิดขอบท้ังสองด้าน 

1.3 จ านวนหน้าต้นฉบับ  ควรมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า 
 

2. การเรียงล าดับเนื้อหาต้นฉบับ 
 

เนื้อหาภาษาไทยที่มีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด (ใน
กรณีที่ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นค าเฉพาะท่ีแปลไม่ได้ หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้
ทับศัพท์ได้) และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค าย่อต้องเขียนค าเต็มไว้ครั้งแรก
ก่อนเนื้อหาต้องเรียงล าดับดังน้ี 



THE JOURNAL Of ACCOUNTING REVIEW CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY : JAR CRRU 93Volume 2 Number 1 (January - June 2017)

3 
2.1 ชื่อเร่ือง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ช่ือเรื่อง

ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้น าช่ือเรื่องภาษาไทยข้ึนก่อน 
2.2 ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทย และระบุต าแหน่งทางวิชาการ 
2.3 ที่อยู่ ระบุช่ือหน่วยงาน หรือสถาบัน และ E-mail ของผู้เขียน 
2.4 บทคัดย่อ เขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เขียนสรุปสาระส าคัญของ

เรื่อง อ่านและเข้าใจง่าย ความยาวไม่ควรเกิน 250 ค า หรือ 15 บรรทัด โดยให้น าบทคัดย่อ
ภาษาไทยขึ้นก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง จะใช้ตัวเอนเฉพาะศัพท์วิทยาศาสตร์ 

2.5 บทน า เป็นส่วนของเนื้อหาท่ีบอกความเป็นมา และเหตุผลน าไปสู่การ
ศึกษาวิจัย และควรอ้างอิงงานวิจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 

2.6 วัตถุประสงคก์ารวิจัย ให้ช้ีแจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
2.7  วิธีการวิจัย ต้นฉบับด้านสังคมศาสตร์ ควรอธิบายวิธีด าเนินการวิจัย 

โดยกล่าวถึงวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูล การเก็บและ
รวบรวมข้อมูล การใช้เครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.8  ผลการวิจัย เป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นล าดับอาจแสดงด้วย
ตารางกราฟ แผนภาพประกอบการอธิบาย ท้ังน้ีถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มี
เส้น ขอบตารางด้านซ้ายและขวา หัวตารางแบบธรรมดาไม่มีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จ าเป็น ไม่
ควรมีเกิน 5 ตาราง ส าหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ด า ที่ชัดเจนและมีค าบรรยาย
ใต้รูปกรณีที่จ าเป็นอาจใช้ภาพสีได้ 

2.9  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลที่ได้
จากการวิจัย ควรมีการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่เพียงใด และ
ควรอ้างทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วย
ตามหลักการ หรือคัดค้านทฤษฎีที่มีอยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการน าผลไปใช้ประโยชน์ 
และการให้ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

2.10  กิตติกรรมประกาศ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้
งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพียงสั้นๆ (อาจมีหรือไม่มีก็ได้) 

2.11  เอกสารอ้างอิง เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA 
Style (American Psychological  Association  Style) ให้เริ่มต้นด้วยเอกสารอ้างอิง
ภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ หากผู้เขียนมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ช่ือ 3 
คนแรกแล้วตามด้วย และคณะหรือ et al. 
 
 

2 
1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK 

พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวาง
ต าแหน่งดังนี้ 

1.2.1 ท้ายกระดาษ  ประกอบด้วย เลขหน้า ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา 
ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา 

1.2.2 ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ 

1.2.3 ชื่อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ 

1.2.4 ชื่อผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งก่ึงกลางหน้ากระดาษใต้
ช่ือเรื่อง (ในกรณีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาด้วย) 

1.2.5 ที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัดของผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวหนา 
ต าแหน่งก่ึงกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้เขียน 

1.2.6 หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่ง
ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้ท่ีอยู่/หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน 

1.2.7 เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 16  ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์
เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสอง
ด้าน 

1.2.8 หัวข้อเร่ือง ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย 

1.2.9 หัวข้อย่อย ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อ
ย่อยโดยเรียงตามล าดับหมายเลขต าแหน่งเว้น 1 Tab  จากขอบกระดาษด้านซ้าย 

1.2.10 เนื้อหา ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์และพิมพ์
ให้ชิดขอบท้ังสองด้าน 

1.3 จ านวนหน้าต้นฉบับ  ควรมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า 
 

2. การเรียงล าดับเนื้อหาต้นฉบับ 
 

เนื้อหาภาษาไทยที่มีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด (ใน
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ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
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