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เร ิอง แจ้งเปล่ียนซ่ึอวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิฑยสารสนเทศและ 
เทคโนโลยี

เรียน อธิการบตี/คณบดี/ผู้อำนวยการ/คณาจารย์/นักวิจัย/นักวิขาการ และ'นักดีก'พา

สิงท่ีส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มส่งบทความวารสาร

๒.คำแนะนำในการจัดเตรียมด้นฉบับสำหรับผู้เขยน

ตามท่ี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราขภัฎสวนลุ่นันทา ได้จัดทำวารสาร 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้เปล่ียนซ่ึอใหม่เป็น '’วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี', โดย 
เร่ิมใช้ต้ังแต่ ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ มกราคม - มิอุนายน ๒๕๖๓ เป็นด้นมา หมายเลขมาตรฐานสากลประจำ 
วารสาร (ISSN) คือ ๒๗๓๐-๒๑๙๙ โดยตีพ่ํมพ์เผยแพร่งานค้นคว้า งานวิจัย ตลอดถึงองค์ความรู้ด้าน 
สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศคืก,พา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และ 
สาขาอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย โดยกำหนดออกวารสารปีละ ๒ ฉบับ ตามเกณท์การ 
ประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI น้ัน

ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญ 
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักคืกษาในสังกัดของท่าน ให้ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพ่ือ 
พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยไม่เสิยค่าใชจ้่ายใดๆ ผู้สนใจสามารถส่งบทความ 
ด้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ท่ีทบไซต์ www.jait.ssru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพ่ืมเติมได้ท่ี สำนัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรสัพทํ ๐๒-๑๖๐-๑๑๕๕,
๐๒-๑๖๐-๑๒๔๙ และ อีเมล์ jait@ssru.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ประซาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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คำแนะนำในการจัดเตรียมตน้ฉบบัสำหรับผูเ้ขียน

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี เปีดรับบทความวิชาการทางด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศสกษา 

บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ 

ร่วมสมัย โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารผาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิขาการที่เคยได้รับการเผยแพรใน 

วารสารใดมาก่อน หรือไม,อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงใน 

วารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ หากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน 

มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ทางวารสารจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 เป็นผู้พิจารณา กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธึ๋ 

ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารผาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง โดยมีช้อเสนอแนะในการส่งบทความด้งนี้

การเตรียมและการส่งต้นฉบับ

ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นขนาด B5 (7,17"xl0.12” ) ระยะขอบ บน 1” ล่าง 0.75” ภายนอก 0.75” ภายใน
0.75” โดยใข ้ร ูปแบบอ ักษร TH Sara bun PSK การพ ิมพ ์ให ้ใฃ ้กระดาษขนาด A4 โดยใช ้ร ูปแบบอ ักษร 
TH SarabunPSK

1. ซ่ึอเร่ืองภาษา'ไทย ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 18
2. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 18
ร/ชื่อผู้วิจัยภาษาไทย (ไม่ต้องใส่ นาย/นางสาว ใส่เฉพาะยศ (ถ้ามี) ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 15
4. *ชื่อผู้วิจัยภาษาอังกฤษ(ไม'ต้องใส่ นาย/นางสาวใส่เฉพาะยศ(ถ้ามี) ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 15
5. ลังกัด'ของผู้วิจัย (ภาษาไทย) และ E-mail ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 12

6. ลังกัด,ของผู้วิจัย (ภาษาอังกฤษ) และ E-mail ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 12
7. หัวฺข้อหลัก ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ตวหนา ขนาด 14
8. เนื้อเรื่อง ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14
9. มีเนี้อหาบทความไม่เกิน 8-15 หน้า
10. ภาพประกอบ ควรแนบไฟล์ภาพต้นฉบับพร้อมเขียนคำอธิบายภาพ และควรเขียนหมายเลขกำกับภาพ 
เพื่อความถูกต้องและง่ายต่อการจัดเรียงข้อมูล

ส่งบทความผ่านระบบ www.jait.ssru.ac.th เท่าน้ัน
หากต้องการรายละเอียดเพื่มเติมกรุณาติดต่อ ลำนักวิทยบรืการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรดัพท์ 02-1601155 หรือ 02-1601249 โทรสาร 02-1601248 em a il: jait@ssru.ac.th

http://www.jait.ssru.ac.th
mailto:jait@ssru.ac.th


การเขียนเอกสารอ้างอิง APA
1. การอ้างอิงแทรกในเน้ือหา ให้ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (mane-year system) ไว้ช้างหน้าห1อช้างท้ายข้อความ

ท่ีต้องการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อความน้ัน เข่น 
(คิรีลักษณ์ เกตุฉาย, 2556, หน้า 17)
(คิรีลักษณ์ เกตุฉาย และกัญญ์รัชการย์ เลิศอมรกักด๋ึ, 2556, หน้า 8-9)
(Wilson, 1998, p. 15)
(Wilson & Thomson, 1998, pp. 15)

2. บรรณานุกรม (Reference) เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนใช้อ้างอิงในเนื้อหานำมาจัดเรียง 
ตามลำดับต้วอักษรแบบพจนานุกรม
2.1 หนังสือ ......... ......

คิรี1พร ศรีเฉลียง. (2542). ห้องสมุดมหาวิทยาลัย. ปทุมธาบ: สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์.
Yamane, T. (1976). Statistics: An introductory analysis (3rd ed.). New York: Harper & Row.

2.2 บทความ
ประภาส พาวินันท์. (2541). ทิศทางการบริการสารสนเทศชองห้องสมุดสถาบันราชภัฏ. วารสารห้องสมุด, 42(2), 

37-45.
McCleskey, ร. E. (2006). Staffing in academic art and architecture departmental libraries: Case 

studies. A rt Documentation, 25(1), 46-55.
2.3 เว็บไซต์

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. (2549). มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549. สืบค้นจาก 
http://www.tla.or.th/about_us/standard.htm

สุวัฒนํ ทาสุคนรี. (2559). ความคิดของชงเอเพ่ีอลังคมท่ีเป็นสุข. วารสารรามคำแหงฉบับมนุษยศาสตร์, 34(1), 
65-88. สืบค้นจาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/64281/52741 

Fister, B. (2010). Critical assets, a view from the administration building. Library Journal, 135(8), 
1-9. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/196884579?accountid==28710

http://www.tla.or.th/about_us/standard.htm
https://www.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/64281/52741
http://search.proquest.com/docview/196884579?accountid==28710


วันท่ีรับบทความ, วันที่แก้โขบทความ. วับที่ตอบรับบทความ.

แบบคำขอส่งบทความเพื่อพิจารณานำลงวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรียน บรรณาธิการ'วารสาร'วิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
วันท่ี............ เดอน............ ......... พ.ศ........................

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางลาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)).....................................................................................
สถานะใบการส่งบทความ ( ) คณาจารย์/นักวิชาการ ( ) นักสืกษา ( )  อื ่ นๆระบุ ...............................................
สาขาวิชา/คผะ/หน่วยงาบ.................................................................. ... .............................................
สถาบัน/มหาวิทยาลัย..........................................................................................................................
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อไต้สะดวก..................................................หยู่ท่ี................ ชอย................................
ถนน..... -....................................อำเภอ................................ ........ จังหวัด................................. .โ..'.'.'™'
รหัส11ปรบณีย์....................... .โทรดัพท์..........................................โทรลัพท์มือถือ.....................................
โทรสาร..............................e-mail...................................

ขอส่ง ( ) บทความวิจัย ( ) บทความวิชาการ
ซ่ืงบทความน้ี ( ) เป็นผลงานของข้าพเจ้าเพยงผู้เดียว

( ) เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ท่ีระบุซ่ือไนผลงาน รวม........... คน (ไม่เกน 3 คนรวมผู้แต่งหลัก)
มีรายซ่ือดังน้ี
ข้อ.....................................................................e-mail..................................................... ผู้แต่งหลัก
ซ่ือ....................................................................e-mail..................................................................
ซ่ือ....................................................................e-mail..................................................................

ซ่ือเร่ือง (ไทย)...................................................................................................................................

ซ่ือเร่ือง (อังกฤษ)...............................................................................................................................

โดยบทความดังกล่าว
1. บทความท่ีส่งมาเพ่ือรับการพิจารณาออกเผยแพร่ต้องไม่เป็นบทความท่ีเคยไต้รับการเผยแพร1ใบวารสารใดมา 

ก่อน ไม,เป็นบทความท่ีอยู่ใบระหว่างการพิจารณาของวารสารอ่ืนและไม่เคยดีพิมพใบวารสารหรือนำเสนอใน 
การประชุมวิชาการใด ๆ มาก่อน

2. บทความน้ีเป็นความคิดเห็นของข้าพเจ้าโดยกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็บด้วยเสมอไป
3. ยินดีให้ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการโดยไม่ขอทราบซ่ือของผู้ทรงคุณๅฌิ (Peer review) ท่ีพิจารณา 

บทความ
4. ยินดีปรับแก้ไขบทความตามท่ีผู้ทรงคุณๆฒโห้ค่าแนะนำ
5. ข้าพเจ้ามิได้ดัดลอกหรือละเมิดถืขสิทธ์ของผู้ใด หากเกิดการละเมิดลชสิทธ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ กองบรรณาธิการ 

วารสารวิหยสารสนเทศและเทคโนโลยิไม่มส่วนเก่ียวข้อง
6. กรณีเป็นบทความวิจัย ข้าพเจ้าไต้มีระบบและกลไกการค่านีงจรืยธรรมการวิจัยใบมบุษย์และสัตว์ทดลอง 

ครบถ้วนตามจรรยาบรรณการวิจัยโดยสมบุรณ์แล้ว

จ้งเรืยนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

ลงซ่ือ .1 

วันท่ี, .พ.ศ
1)

เดิอน,


