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๒. แบบเสนอขอส่งบทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัย 
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิฃาการ นักวิจัย และนักสืกษา 
ใต้ใข้เ{เนส่ือกลางในการเผยแพร่ความเทางวิชาการ และผลงานวิจัย ช่ึงมีขอบข่ายครอบคลุมสาขาสหวิทยาการด้าน 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปีดรับผลงานวิชาการ 
ประเภท บทความวิจัยและบทความวิชาการ บัดน้ีวารสารวิชาการฉบับน้ีได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัด 
คุณภาพให้เปีน วารสารกลุ่มที่ ๒ : วารสารที่ ฝานการรับรองๆณภาพ ของ TCI (จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๔๖๗)
และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราซภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอความอนุเคราะห์ 
ประซาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในลังกัดของท่านส่งบทความเพ่ือเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิขาการๆ 
ดังกล่าวโดยไม่เสิยค่าใช้จ่ายใด  ๆ ท้ังสัน บทความท่ีตีพิมพ์จะมีการตรวจความถูกต้องเหมาะสมจากกองบรรณาธิการ 
และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (peer review) อย่างน้อย ๒ ท่าน ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับและดูรายละเอียดได้ 
ท่ีเว็บไซต้ http://ejs.bsru.ac.th/research หรือติดต่อสอบถามเพ่ิมเตีมได้ท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราซภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร. ๐ ๒๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๐ - ๑๖๐๑ e-mail : rdibsrujo@bsru.ac.th หรือ 
ผ่านระบบคิวอารีโค้ด เพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนการรับบทความต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ประซาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี
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ระเบืยบการเฃึยนสันฉบับ

กองบรรณาธิการวารสารสถาปันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดระเบียบการ 
เขียนต้นฉบับ เพื่อให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการดำเนินการ สำหรับเตรียมต้นฉปับเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสาร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การจัดรูปแบบ

1.1 ขนาดของด้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 โดย กำหนดค่าความกว้าง 16 เซนติเมตร ความ 
สูง 24 เซนติเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษต้านบนและซ้ายมือ 2.5 เซนติเมตร ต้านล่างและขวามือ 2 
เซนติเมตร

1.2 รูปแบบปักษรและการจัดวางตำแหน่ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK 
ทั้งเอกสาร พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวาง ตำแหน่งดังนี้

1) หัวกระดาษ ประกอบด้วย เลขหน้า ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ดำแหน่งกึ่งกลางกระดาษ
2) ขื่อเรื่องภาษาไทยขนาด 18 และภาษาอังกฤษขนาด 16 ขนิดตัวหนา ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

ความยาวไม่เกิน 2บรรหัด

3) ขื่อผู้เขียน ภาษาไทยขนาด 16และภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ขนาด 14 ชนิดตัวเอียงธรรมดา ตำแหน่งชิด 
ขอบกระดาษต้านขวาใต้ข่ือเร่ือง ให้ใส่เคร่ืองหมายดอกจัน * กำหนดเป็นตัวยก กำกับท้ายนามสกุล ของผู้ประสานงาบหลัก

4) หน่วยงานหรือลังกัดที่ทำวิจัย ภาษาไทยขนาด 12 และภาษาอังกฤษขนาด 12 ชนิดตัวธรรมดา 
ตำแหน่งชิดขวาใต้ข่ือผู้เขียน กรณีคณะผู้เขียนมีหน่วยงานหรือลังกัดที่ต่างกัน ให้ใส่ตัวเลข 1 และ 2 กำหนดเป็นตัวยก 
ตามลำดับกำกับท้ายนามสกุล และด้านหน้าหน่วยงานหรือลังกัด

5) เชิงอรรถ กำหนดเชิงอรรถในหน้าแรกของบทความ ส่วนแรกกำหนดข้อความ “ ผู้ประสานงานหลัก 

(Corresponding Author)” ภาษาไทยขนาด 13 ภาษาอังกฤษขนาด 13 ชนิดตัวธรรมดา ส่วนที่ 2 ระบุข้อความ 
“ e -m a il^ะบุเป็น e-mail ของผู้ประสานงาบหลัก ในส่วนสุดท้ายกำหนดข้อความ “ **กิตติกรรมประกาศ” (ถ้ามี) ระบุ 
เฉพาะแหล่งทุน และหน่วยงานที่สน ับสบุนงบประมาณ เข่น งานวิจ ัยเร ื่องน ี้ได ้ร ับสนับสนุนท ุนวิจ ัยจาก “ ทุน 
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

6) หัวข้อบทคัดย่อภาษาไทยขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษด้านซ้ายใต้ที่อยู่/ 
หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรก 
เว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์Iห้ชิดขอบทั้งสองด้าน

7) หัวข้อคำสำคัญภาษาไทยขนาด 16 ขนิดตัวหนา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษต้านซ้ายใต้บทคัดย่อ 
ภาษาไทย เนื้อหาภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ไม่เกิน 4 คำ เว้นระหว่างคำด้วยเครื่องหมาย “ / ”

8) หัวข้อบทคัดย่อภาษาอังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งกึ่งกลางกระดาษ เนื้อหาบทคัดย่อ 
ภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษต้านซ้าย 
และพิมพ์ให้ชิดขอบท้ังสองด้าน

9) หัวข้อคำสำคัญภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษต้านซ้ายใต้บทคัดย่อ 
ภาษาอังกฤษเนื้อหาภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดาไม่เกิน 4 คำ เว้นระหว่างคำด้วย Slash (/)

10) หัวข้อหลักภาษาไทยขนาด 18 ภาษาอังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษต้านซ้าย
11) หัวข้อย่อยภาษาไทยขนาด 16 ขนิดตัวหนา ภาษาอังกฤษขนาด 16 ขนิคตัวธรรมดา Tab 0.75 

เซนติเมตร จากอักษรตัวแรกของหัวเรื่อง



12) เนื้อหาภาษาไทยขนาด 16 ภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา อัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัด 
นรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ไห้ชิดขอบท้ังสองด้าน

13) อ้างอิง (References) หัวข้อภาษาอังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งกี่งกลางหน้ากระดาษ 

เนื้อหาภาษาไทยขนาด 16 ภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ตำแหน่งซื่อผู้เขียนชิดขอบซ้ายหากยาวเกิน 1 
บรรทัดให้ Tab 0.75 เซนติเมตร การอ้างอิงเอกสารให้เขียนตามแบบ APA (American Psychological Association)

14) ผู้เขียน/คณะผู้เขียน ภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวหนา ชิดขอบซ้าย เนื้อหาฃื่อผู้เขียนขนาด 14 
ภาษาอังกฤษขนาด 10 ชนิดตัวหนา ให้ระบุคำนำหน้าซื่อได้แก่ นาย นาง นางสาว และตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง 
ซื่อผู้เขียนชิดขอบซ้ายหากยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ Tab 0.75 เซนติเมตร ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมรหัสไปรษณีย์ และ 
อีเมล์ ในตำแหน่งชิดขอบซ้ายหากยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ Tab 0.75 เซนติเมตร

1.3 จำนวนหน้า บทความด้นฉบับมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า

2. การเขียนอ้างอิง

การอ้างอิงเอกสารให้เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) โดยให้แปล 

รายการอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ และยังคงรายการอ้างอิงภาษาไทยเดิมไว้ด้วยเพื่อให้กอง 
บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องในการแปล สามารถดูหลักเกณฑ์การอ้างอิงวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ที่ (http://research.bsru.ac.th)

3. ลำดับหัวข้อในการเขียนต้นฉบับ

การเขียนต้นฉบับกำหนดให้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่าบั้น ในกรณีเขียนเป็นภาษาไทย ควรแปล 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด ยกเว้นในกรณีที่คำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นคำเฉพาะ ที่แปลไม่ได้หรือ 
แปลแล้วไมได้ความหมายชัดเจนให้ใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไต้ และควรใช้ภาษาท่ีผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้คำย่อ 
ต้องเขียนคำเต็มไว้ครั้งแรกก่อน โดยเนื้อหาต้องเรียงลำดับตามหัวข้อดังนื้

3 .1ซื่อเรื่องควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100ตัวอักษร ซื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ โดยให้นำซ่ือเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน

3.2 ซื่อผู้เขียนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หากเกิน 6 คน ให้เขียนเฉพาะคนแรกแล้วต่อท้ายด้วย และ
คณะ

3.3 ซื่อหน่วยงานหรือสังกัด ท่ีผู้เขียน'ท่างาน1วิจัย เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3.4 บทคัดย่อเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเขียนสรุปเฉพาะสาระสำคัญชองเรื่อง อ่านแล้วเข้าใจ 

ง่าย ความยาวไม่ควรเกิน 300 คำ หรือ 20 บรรทัด โดยให้นำบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ขึ้นก่อน ทั้งนื้ 
บทคัดย่อภาษาไทย กับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ต้องมีเนื้อหาตรงกัน

3.5 คำสำคัญ(Keywords) ให้อยู่ในตำแหน่งต่อท้ายบทคัดย่อ และ Abstract ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ 
นำไปใช้ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีซื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทำการวิจัย

3.6 บทนำเป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลนำไปสู่การศึกษาวิจัย และควรอ้างอิงงานวิจัย 

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
3.7 วัตอุประสงคํขึ้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
3.8 กรอบแนวดีดขึ้แจงความเชื่อมโยงตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ในการทำการวิจัย
3.9 ระเบียบวิธีการวิจัย
3.10 ผลการวิจ ัยเป ็นการเสนอสิ่งท ี่ได ้จากการวิจ ัยเป ็นลำดับ อาจแสดงด้วยตาราง กราพิ แผนภาพ 

ประกอบการอธิบาย ทั้งบี้ล้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้นขอบตารางด้านซ้าย และขวา หัวตารางแบบ
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ธรรมดาไม่มีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จำเป็น ไม่ควรมีเกิน รตาราง สำหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ดำ ท่ี 
ช้ดเจน และมีคำบรรยายใต้รูป กรณีที่ผู้เขียนต้นฉบับประสงคํจะใช้ภาพสีจะต้องเป็นผู้รับผิดขอบค่าใข้จ่ายดังกล่าว

3.11 อภิปรายผลควรมีการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด และควรอ้าง 
ทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เกี่ยวช้องประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรือดัดต้านทฤษฎีที่ 

มีอยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการนำผลไปใช้ประโยขน์และการให้ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต

3.12 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยควรเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยขนํได้จริง
3.13 ผู้เขียน หรือคณะผู้เขียนในส่วนท้ายของบทความให้เรียงลำดับตามรายขื่อในส่วนหัวเรื่องของบทความ 

โดยระบุตำแหน่งทางวิชาการ ที่อยูทั้สามารถติดต่อได้ และ e-mail



แบบเสนอขอส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพใ-นวารสารสถา■บันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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2. ประ๓ หบทความ
□  บทความวิจัย (Research article) □  บทความวิชาการ (Academic article)
□  บทความปริทัศน์ (Review article) □  บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
□  บทความจากวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ (Article from Thesis)

3. ขอบเขตของเบื้อหาบทความ
□  สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ □  สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ผู้นำส่งบทความ
สถานภาพ □  สายสอน □  สายสนับสบุน □  นิสิต/นักดีกษา □  บุคคลท่ัวไป
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โทรสัพทัท่ี'ทางาน..........................................................โทรสัพท์มือถือ.
โทรสาร..........................................E-mail:.....................................
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