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นโยบายการตีพิมพ์
วารสารรัชต์ภาคย์เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรที่มีการประเมินบทความ
ก่อนตีพิมพ์ โดยผู้ประเมินไม่เห็น ชื่อหรือข้ อมูล ของผู้ เขีย นบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบผู้
ประเมิน มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการครอบคลุมเนื้อหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารการศึกษา
บริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปะศาสตร์ สั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง
ลักษณะของบทความที่จะนาลงตีพมิ พ์ ได้แก่
1. บทความวิจัย (research article)
2. บทความปริทรรศน์หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (review article)
3. บทวิจารณ์หนังสือ (book review)
เงื่อนไขการตีพิมพ์
โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการ
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อ ยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุก
บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต่ากว่า 2 ท่านต่อ
หนึ่งบทความ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลาดับ
ก่อนหลัง ของผลงานที่ส่งมา ทุกบทความที่ผู้ประสงค์จะตีพิมพ์สามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลด
เอกสารได้ทางเว็บไซต์ที่ www.http://rajaparkjournal.com
วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1. เพื่อ เผยแพร่ ผ ลงานวิชาการที่ มีคุ ณ ภาพของนั กศึก ษาและบุ ค ลากรทั้ ง ภายในภายนอก
สถาบัน
2. เพื่อนาเสนอและพัฒนาศักยภาพและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าและบทความทาง
วิชาการ ของคณาจารย์ และนักวิชาการภายนอก
3. เพื่อให้บริการทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
กาหนดการเผยแพร่
ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน) และ (กรกฎาคม-ธันวาคม)
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เจ้าของวารสาร
สถาบันรัชต์ภาคย์
ที่ปรึกษา
ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์
อธิการบดี
อาจารย์ วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตม์สกิ ขดิตถ์
ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสาราญ
ศาสตราจารย์ ดร.จิรโชค วีระสย
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวฒ
ั น์ วัฒนวงศ์

บรรณาธิการ
ดร.ญาณกร โท้ประยูร

สานักงานกองบรรณาธิการ
เลขที่ 68 ซอย นวศรี ถนนรามคาแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02-319 6710 โทรสาร 02-319-6710

หัวหน้ากองบรรณาธิการบริหาร
นางสาวพรพนา ศรีสถานนท์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสาวเยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์

ออกแบบปกและรูปเล่ม
นางสาวธันยนันท์ จันทร์ทรงพล
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คณะกรรมการประเมินบทความ(Peer Review)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ
ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต
รองศาสตราจารย์ ดร. พลสิทธิ์ หนูชูชัย
รองศาสตราจารย์ ดร. พยอม วงค์สารศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร วิทยอุดม
รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง
รศ.ดร. พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ชินบุตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ม.วงษ์ชวลิตกุล
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ม. เกษตรศาสตร์
ม.รัตนบัณฑิต
ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ม.เกษตรศาสตร์
ม.รามคาแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยสร สมบุญมาก

ม.สยาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารดา จารุพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อนันตธนาชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พร้อมภัค บึงบัว

ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ม.ราชภัฎเทพสตรี
ม.รัตนบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แม่ชกี ฤษนา รักษาโฉม
พระมหา ดร. กฤษณ์ธนินต์ เดชจักรบดินทร์
พระมหา ดร.สรวิชญ์ ดวงชัย
ดร.ปรางค์ทิพย์ ยุวานนท์
ดร. ถาวร ทิศทองคา
ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ม.ศรีปทุม
ม.ศรีปทุม
ม.ราชภัฎนครสวรรค์

พ.อ.ดร.จารุพล พงษ์สุริยา
ดร.สุรศักดิ์ จีรวัสตร์มงคล

กองทัพไทย
ม.ราชภัฎวไลยลงกรณ์

ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง

ม.ราชภัฎเทพสตรี
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ดร.กรรณิกา อนัคฆกุล
ดร.นารา กิตติเมธากุล

ม.สวนสุนันทา
ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ดร.สนชัย ใจเย็น
ดร.กรเอก กาญจนโภคิน
ดร.ณัฎฐพัชร มณีโรจน์
ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์

ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สมาคมนักวิจัย
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์
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รูปแบบการเขียนและตีพิมพ์
การตัง้ ค่าหน้ากระดาษ
วารสารรัชต์ภาคย์

ทางวารสารรัชต์ภาคย์ได้กาหนดรูปแบบในการเขียนบทความวิชาการ
และวิจัยดังรายละเอียดดังนี้

กระดาษ

ขนาดกระดาษ A4 (กาหนดเอง) ความกว้าง 19 ซม. ความสูง 27 ซม.

ระยะขอบ

รูปแบบตัวอักษร

ขอบบน (Top Margin) 2.5 ซม. ขอบล่าง (Bottom Margin) ขอบซ้าย
(Left Margin) และ ขอบขวา (Right Margin) 2.00 ซม.
หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เลือก หน้าคู่และหน้าคี่ตา่ งกัน หน้าแรก
ต่างกัน จากขอบ หัวกระดาษ และ ท้ายกระดาษ ตั้ง 1.25
แบบตัวอักษรใช้ TH Niramit As เท่านัน้

หมายเลขหน้า

ตาแหน่ง ด้านบนตรงกลางขนาดตัวอักษร 14

การย่อหน้า
จานวนหน้าทัง้ หมด

ส่วนปก ย่อ 8 ตัวอักษร พิมพ์ตัวที่ 9 ส่วนเนื้อหา ย่อ 4 ตัวอักษร
พิมพ์ตัวที่ 5
8-15 หน้า

การพิมพ์ส่วนปก

พิมพ์เต็มหน้ากระดาษ (พิมพ์ 1 คอลัมน์ จานวนไม่เกิน 1 หน้า)

การพิมพ์ส่วนเนื้อหา

พิมพ์ 2 คอลัมน์ (พิมพ์รวมกันไม่เกิน 7-14 หน้า)

เค้าโครง

ชื่อวารสาร (ภาษาไทย)
อยู่ตาแหน่งข้างหัวกระดาษด้านขวา ทุกหน้า ขนาดตัวอักษร 14
ชื่อวารสาร (ภาษาอังกฤษ) (ตัวหนา) วารสารรัชต์ภาคย์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http//www.rajaparkjournal.com
ชื่อบทความ ภาษาไทย
ขนาดอักษร 16 (ตัวหนา) ภาษาอังกฤษ ขนาดอักษร 16 (ตัวหนา)
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย
ขนาดตัวอักษร 14 ระหว่างชื่อกับนามสกุล เว้น 2 เคาะ จัดกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ
ตัวเลขยกบนนามสกุล
ขนาดตัวอักษร 12
ตาแหน่งทางวิชาการ

ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14

ชื่อบทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ เนื้อหาบทคัดย่อ
ภาษาไทยและ ขนาดตัวอักษร 14 ภาษาอังกฤษ รวมกันไม่เกิน 300 คา
หรือ 7 บรรทัด
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ชื่อคาสาคัญ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา)

คาสาคัญ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14

ชื่อผู้นพิ นธ์ประสานงาน

ขนาดตัวอักษร 14 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และประวัติ พร้อมรูป

ชื่อหัวเรื่องใหญ่

ประกอบด้วย 1. บทนา 2. วิธีการทดลอง หรือวิธีการศึกษา 3. ผลการ
ทดลองและวิจารณ์ผลหรือผลการศึกษา 4. สรุปและอภิปรายผล
5. เอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย ชื่อหัวเรื่อง
รอง ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย
ชื่อหัวเรื่องย่อย
ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา) ย่อ 4 ตัวอักษร พิมพ์ตัวที่ 5
เนื้อหาบทความ
ขนาดตัวอักษร 14 ชื่อตาราง, ชื่อรูป, ชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14
(ตัวหนา)
เนื้อหาในตาราง / แผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 12 การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบ APA
การอ้างอิงท้ายเรื่อง

ใช้ระบบ APA

การเขียนเอกสารอ้างอิง

สามารถศึกษารายละเอียดได้จากhttp//www.rajaparkjournal.com
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วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 19 ปีที่ 10 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 ซึ่งได้
นาเสนอความรู้ทางด้านวิชาการที่ได้มาจากผลงานวิจัย และบทความวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันฯ ปัจจุบันวารสารได้รับการคัดเลือกเข้าจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI เป็น
วารสารกลุม่ 2 ทางด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
วารสารฉบับนี้ได้ปรับปรุงคุณภาพให้มคี วามเข้มข้นและได้เพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิให้ตรงกับสาขา
ที่ประเมินมากขึ้น ฉบับนี้มีผู้ส่ง ผลงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ของกองบรรณาธิการ จานวน 20 เรื่อง ทาง
สถาบันรัชต์ภาคย์ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ช่วยประเมินบทความและช่วยคัดเลือกจัดสรร
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการอันมีคุณภาพนาเสนอในวารสารฉบับนี้ และขอบคุณเจ้าของ
ผลงานวิชาการทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ เกี ย รติส่ ง ผลงานเข้ า ตีพิม พ์ ใ นวารสาร และขอขอบคุ ณ ที่ ปรึ ก ษา กอง
บรรณาธิการทุกท่านที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายขอขอบคุณทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้ดีย่ิงๆขึ้นในฉบับ
ต่อไป
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
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ภาพกิจกรรม
สถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน International Conference The 2 nd MCU International
Academic Conference Them: The Buddhist Part to World Peace ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย

คณาจารย์นาเสนอผลงาน International Conference The 3rd Greater Mekong Subregion International
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