แนวทางการเตรียมตนฉบับและการสงตนฉบับ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประเภทของผลงานวิจัยทางวิชาการ
1. บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเปนเรื่องที่น าสนใจ เปนความรู"ใหม กลาวถึ ง
ความเปนมาของป$ญหา วัตถุประสงค* แนวทางการแก" ป$ญหา มีการใช"แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจาก
แหลงข"อมูล เชน หนังสือ วารสารวิชาการอินเทอร*เน็ตประกอบการวิเคราะห*วิจารณ* เสนอแนวทางแก"ไข
2. บทความวิจัย หมายถึง เปนการนําเสนอผลงานวิจัยอยางเปนระบบ กลาวถึงความเปนมาและ
ความสําคัญของป$ญหา วัตถุประสงค* การดําเนินการวิจัย
3. บทวิ จ ารณ* ห นั ง สื อ (Book Review) หมายถึง บทความที่วิพากษ*วิจารณ*เนื้อหาสาระคุณคา
และคุณูปการของหนังสือ บทความหรือผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการ ทัศนศิลปD และการแสดงละคร
หรือดนตรีโดยใช"หลักวิขาและดุลยพินิจอันเหมาะสม
4. บทความปริทัศน* (Review Article) หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะลาสุดทางวิชาการ
(State of the Art) เฉพาะทางที่มีการศึกษาค"นคว"ามีการวิเคราะห*และสังเคราะห*องค*ความรู"ทั้งทางกว"าง
และทางลึกอยางทันสมัย โดยให"ข"อพิพากษ*ที่ชี้ให"เห็นแนวโน"มที่ควรศึกษาและพัฒนาตอไป
องค(ประกอบของบทความ
1. บทความวิจัย (Research Article)
บทความวิจัยประกอบด"วย หน"าชื่อ เรื่องบทคัดยอ และเนื้ อ หาของบทความในสวนหน"า
ชื่อเรื่องควรมีข"อมูลตามลําดับดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู"นิพนธ* สังกัด (ภาควิชา และมหาวิทยาลัย) และอีเมล*ของ
ผู"นิพนธ*สําหรับติดตอ
ในสวนบทคัดยอต"องระบุถึงความสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค* วิธีศึกษา ผลการศึกษาและ
บทสรุป ความยาวไมเกิน 200 คํา ในกรณีที่ต"นฉบับเปนภาษาไทย ให"ผู"นิพนธ*เขียนบทคัดยอทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ระบุคําสําคัญของเรื่อง (Keyword) จํานวนไมเกิน 5 คํา
ในสวนของเนื้อหาของบทความให"เริ่มต"นจากบทนํา วัตถุประสงค*และวิธีการ ผลการศึกษา
อภิ ป รายผลการศึ ก ษา และกิ ต ติ ก รรมประกาศ (ถ"ามี) ความสําคัญของที่มาและป$ญหาของงานวิจัย
ภูมิหลังของงานวิจัยที่เกี่ยวข"องกับสมมติฐานและวัตถุประสงค*ของการวิจัยให"เขียนไว"ในชวยบทนําเทคนิค
และวิธีการทั่วไปให"อธิบายไว"ในสวนวัสดุอุปกรณ*และวิธีการศึกษาผลการทดลองตาง ๆ ให"อธิบายไว"ใน
สวนผลการศึกษาการวิเคราะห*เปรียบเทียบผลการทดลองกับงานของผู"อื่นให"เขียนไว"ในสวนผลการทดลอง
กั บ งานของผู" อื่ น ให" เ ขี ย นไว" ใ นสวนอภิปรายผลการศึกษา และการสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค*
ให"เขียนไว"ในสวนสรุปผลการศึกษา
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2. บทความปริทัศน( (Review Article)
บทความปริทัศน* เปนการนําเสนอภาพรวมของเรื่องที่นาสนใจหน"าแรกของบทความปริทัศน*
ประกอบด" ว ยมี ชื่ อ เรื่ อ ง ชื่อผู"นิพนธ* ที่อยูผู"นิพนธ* ผู" นิ พ นธ* สํา หรั บ ติ ด ตอ (Corresponding Author)
และบทสรุ ป (Summary) เพื่อเปนการสรุปเรื่องโดยยอให"เข"าใจวาเรื่องที่ได"นําเสนอมีความนาสนใจและ
ความเปนมาอยางไร พร"อมระบุความสําคัญของเรื่อง (Keyword) จํานวนไมเกิน 5 คํา
ในสวนของเนื้อหาของบทความ ต"องมีบทนํา (Introduction) เพื่อกลาวถึงความนาสนใจของ
เรื่องที่นําเสนอกอนเข"าสูเนื้อหาในแตละประเด็นและต"องมีบทสรุป (Conclusion) เพื่อขมวดปมเรื่องที่
นํา เสนอพร"อมข" อเสนอแนะจากผู"นิ พนธ* เ กี่ ย วกั บ เรื่ องดัง กลาวสํ า หรั บ ให" ผู" อานได" พิจ ารณาประเด็ น ที่
นาสนใจตอไป
ผู"นิพนธ*ควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข"องกับบทความที่นําเสนออยางละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เนื้อหาที่ใหมที่สุด บทความปริ ทั ศ น* ต" อ งนํา เสนอพั ฒ นาการเรื่ อ งที่ น าสนใจ ข"อมูลที่นําเสนอจะต"อง
ไมจําเพาะเจาะจงเฉพาะผู"อานที่อยูในสาขาของบทความเทานั้น แตต"องนําเสนอข"อมูลที่ซึ่งผู"อานในสาขาอื่น
หรือนิสิตนักศึกษาในระดับสูงสามารถเข"าใจได"
การเตรียมตนฉบับ
1. พิมพ*ผลงานทางวิชาการ ควรจัดพิมพ*ด"วย Microsoft Word for Windows หรือ Macintosh
บนกระดาษขนาด A4 หน"าเดียวประมาณ 26 บรรทัดตอ 1 หน"าใช"อักษร TH SarabunPSK ขนาดของ
ตัวอักษรเทากับ 16 และใสเลขหน"า ตั้งแตต"นจนจบบทความยกเว"นหน"าแรกจํานวนไมเกิน 15 หน"า
2. บทคั ด ยอภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ไมควรเกิน 1 หน"ากระดาษ จะต"องพิมพ*คําสําคัญ
ในบทคั ด ยอภาษาไทย และพิ ม พ* Keyword ในบทคัดยอภาษาอังกฤษของบทความเรองนั้นด"วยจํานวน
ไมเกิน 5 คํา
** บทความภาษาไทยหรื อ ภาษาอั ง กฤษจะตองมีบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทุกบทความ **
3. เนื้อหา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให"จัด พิมพ* เนื้อหาภาษาอังกฤษให"พิมพ*เปน Single
Space
4. ถ"ามีรูปภาพ/ตารางประกอบ ควรมีภาพที่ชัดเจนถ"าเปนรูปถายควรมีภาพถายจริงแนบด"วย
5. ประวัติผู"แตง ให"ระบุชื่อของผู"เขียนหนวยงานที่สังกัดตําแหนงทางวิชาการ (ถ"ามี) วุฒิการศึกษา
ตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป พร"อมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ประสบการณ*การทํางานและผลงานทางวิชาการ
1-3 ปpที่ผานมาและ File.jpg รูปถายหน"าตรง 1 รูป (ผู"เขียนสวมสูท)
6. รายการอ"างอิงแยกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลําดับตัวอักษร)
7. ผลงานวิชาการที่สงมาต"องไมได"รับการเผยแพรที่ใดมากอน
8. การสงต"นฉบับจะต"องสงเอกสารบทความจํานวน 5 ฉบับ และแบบฟอร*มของเนื้อหาและประวัติผู"แตง
(เอกสารที่สงทั้งหมด) จํานวน 1 แผน โดยบทความจํานวน 5 ฉบับข"างต"นแบงให"เปน
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8.1 บทความที่มีรายละเอียดของผู"เขียนบทความครบถ"วนตามที่ระบุไว"ในข"อ 5 จํานวน 1 ฉบับ
8.2 สวนบทความอีก 4 ฉบับไมต"องระบุชื่อผู"เขียนและประวัติของผู"เขียนลงในบทความ
9. โครงการวารสารวิชาการนําบทความที่ทานสงมาเสนอตอผู"ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินคุณภาพ
ความเหมาะสมของบทความกอนการตีพิมพ* ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให"ต"องปรับปรุงแก"ไขผู"เขียน
จะต"องดําเนินการแก"ไขให"แล"วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด นับจากที่ได"รับผลการประเมินบทความ
10. ผู"เขียนตรวจความถูกต"องทั้งหมดอยางละเอียดถี่ถ"วนอยาให"มีคําผิด และคําที่มี ๆ ในคําวา
ตาง ๆ เปนต"น ให"เคาะวรรคด"วย แล"วสงบทความพร"อมต"นฉบับของทานมายัง สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏสวนสุ นัน ทา พร"อมบั นทึ กข" อมูล ลงแผนบั นทึ กข" อมู ลกอนสงให"กองบรรณาธิ การ
ดําเนินตอไปหรือสงไปทาง e-mail ที่กองบรรณาธิการแจ"งให"ทราบ
รูปแบบการเขียนอางอิง
กรณี ที่ ผู" เ ขี ย นต"องการระบุแหลงที่มาของข"อมูลในเนื้อเรื่องให"ใช"วิธีการอ"างอิงในสวนเนื้อเรื่อง
แบบนาม-ปp (author – date in – text citation) โดยระบุชื่อผู"แตง และปpพิมพ*ของเอกสาร เพื่อบอก
แหลงที่มาของข"อความนั้นและอาจระบุเลขหน"าของเอกสารด"วยก็ได"หากต"องการ ตัวอยางและให"มีการอ"างอิง
สวนท"ายเลม (Reference Citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู"เขียนได"ใช"อ"างอิงใน
การเขียนผลงานนั้ น ๆ จัดเรียงรายการตามลํ าดับอักษรชื่อผู"แตง ภายใต" หัวข"อรายการอ"างอิงสําหรั บ
ผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ Reference สําหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษโดยใช"รูปแบบการเขียน
รายการอ"างอิงแบบ APA (American Psycho-Logical Association) ตัวอยางการเขียนเอกสารอ"างอิงมี
ดังนี้
1. หนังสือ
ชื่อผู"แตง. ขื่อเรื่อง. (ฉบับพิมพ*). สถานที่พิมพ*: ผู"จัดพิมพ*.
พรพิมล ตรีโชติ. (2542). ชนกลุมนอยกับรัฐบาลพมา. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
2. บทความ/เรื่อง/ตอนในหนังสือรวมเรื่อง
ชื่อผู"แตง. ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (ฉบับพิมพ*หน"าที่ปรากฏ
บทความ) สถานที่พิมพ*: ผู"จัดพิมพ*.
เสรี ลีลาภัย. (2542). เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศกําลังพัฒนาและสถานการณ*ในประเทศไทย. ณรงค*
เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ). 1999 จุดเปลี่ยนแหงยุคสมัย (หน"า 90-141). กรุงเทพฯ:
ศูนย*ศึกษาเศรษฐศาสตร*การเมืองคณะเศรษฐศาสตร* จุฬาลงกรณ*มหาวิทยาลัย.
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3. บทความในวารสาร
ชื่อผู"แตง. ปpที่พิมพ*. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปpที่ (ลําดับที่), เลขหน"าที่ปรากฏในบทความวารสาร.
พุทธชาด โปธิบาล และนานันท* ตรงดี. (2541). สถานะของภาษาตากใบในภาษาถิ่น. วารสารสงขลานครินทร,
ฉบับสังคมศาสตร,และมนุษยศาสตร,, 4(2), 167 – 187.
4. หลักการอางอิงออนไลน(ของ APA (Ame – rican Psychological Association)
ซึ่งยอมรับกันทั่วโลกคือ Author’s name // Title of the work // Publication (city,
name and year of publication//URL//Date of access ตัวอยางเชน
Lauz, Lila. Designing Accessible WebPage. (1998). สืบค"นจาก: <http//www.sandia.gov_lila.
html> 22 เมษายน 2554.
5. สาระสังเขปจากฐานขอมูล CD-ROW
ชื่อผู"แตง. ปpที่พิมพ*. ชื่อบทความ (ซีดี-รอม). ชื่อวารสาร, ปpที่ (ลําดับที่), เลขที่หน"าปรากฏ
บทความในวารสาร, สาระสังเขปจาก: ชื่อฐานข"อมูลและหมายเลขเอกสารเพื่อการค"น
Preston, W. (1982). Poetry ideas in teaching Literature and writing to foreign student (CDROM). TESOL quarterly, 16, 489 – 502. Abstract from: Dialog File: ERIC Item:
EJ274529.

