
 

 

ระเบียบการเขียนต้นฉบับ 

 
 
กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดระเบียบการเขียน
ต้นฉบับ เพื่อให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการดำเนินการ สำหรับเตรียมต้นฉบับเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. การจัดรูปแบบ 
 1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 โดย กำหนดค่าความกว้าง 21 เซนติเมตร ความ
สูง 29.7 เซนติเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 2.5 เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ 2 
เซนติเมตร 
 1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางตำแหน่ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK 
ทั้งเอกสาร จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการ
จัดวาง ตำแหน่งดังนี้ 
      1) หัวกระดาษ ประกอบด้วย เลขหน้า ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
      2) ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาด 18 และ ภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
      3) ช ื ่อผ ู ้ เข ียน ภาษาไทยขนาด 16 และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวเอียงหนา ตำแหน่งชิด
ขอบกระดาษด้านขวาใต้ชื่อเรื่อง ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน * กำหนดเป็นตัวยก กำกับท้ายนามสกุล ของผู้ประสานงาน
หลัก (Corresponding Author) 
      4) หน่วยงานหรือสังกัดพิมพ์เป็นภาษาไทย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 12 ชนิดตัวเอียงธรรมดา 
ตำแหน่งชิดขวาใต้ชื่อผู้เขียน ให้ระบุคำนำหน้าชื่อได้แก่ นาย นาง นางสาว หรือตำแหน่งทางวิชาการ กรณีคณะผู้เขียน
มีหน่วยงานหรือสังกัดที่ต่างกัน ให้ใส่ตัวเลข 1 และ 2  กำหนดเป็นตัวยกตามลำดับกำกับท้ายนามสกุล ระบุตัวเลข
ด้านหน้าหน่วยงานหรือสังกัด ให้ตรงกับตัวเลขท่ีกำกับท้ายนามสกุล      
      5) ระบุอีเมล์เฉพาะผู้ประสานงานหลัก “*Corresponding Author. E-mail : ________________ ” 
เท่านั้น เป็นภาษาอังกฤษขนาด 12 ชนิดตัวเอียงหนา 
                6) ในกรณีต้องการระบุข้อความ “**กิตติกรรมประกาศ” ให้ระบุไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรกของบทความ 
โดย ระบุเฉพาะแหล่งทุน และหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ เช่น งานวิจัยเรื่องนี้ ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจาก “ทุน
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
      7) หัวข้อบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
เนื้อหาบทคัดย่อไทย 16 ชนิดตัวธรรมดา บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้ง
สองด้าน 
      8) หัวข้อคำสำคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
ใต้บทคัดย่อภาษาไทย เนื้อหาภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ไม่เกิน 4 คำ เว้นระหว่างคำด้วยเครื่องหมาย “;” 



 

 

 
      9) หัวข้อหลักภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 
      10) หัวข้อย่อยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวหนา Tab 1.5 เซนติเมตร จากอักษรตัวแรก
ของหัวเรื่อง  
      11) เนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรก
เว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน 
      12) เอกสารอ้างอิง (References) หัวข้อ ขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ เนื้อหา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ตำแหน่งชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้ายหากยาวเกิน 1 บรรทัดให้ Tab 
1 เซนติเมตร การอ้างอิงเอกสารให้เขียนตามแบบ APA 6th Edition (American Psychological Association) 
 1.3 จำนวนหน้า บทความต้นฉบับมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า 
 
2. การเขียนอ้างอิง 
 การอ้างอิงเอกสารให้เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ APA 6th Edition (American Psychological Association) 
โดยให้แปลรายการอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ และยังคงรายการอ้างอิงภาษาไทยเดิมไว้ด้วยเพื่อให้
กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องในการแปล สามารถดูหลักเกณฑ์การอ้างอิงวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ท่ี  (http://research.bsru.ac.th) 
 
3. ลำดับหัวข้อในการเขียนต้นฉบับ 
    3.1 การเขียนต้นฉบับบทความวิจัย กำหนดให้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ในกรณีเขียนเป็นภาษาไทย 
ควรแปลคําศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด ยกเว้นในกรณีที่คำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นคำเฉพาะ ที่แปล
ไม่ได้หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้  และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน 
หากใช้คำย่อต้องเขียนคำเต็มไว้ครั้งแรกก่อน โดยเนื้อหาต้องเรียงลำดับตามหัวข้อดังนี้ 
 1) ชื่อเรื ่องควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ชื ่อเรื ่องต้องมีทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยให้นำชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน 
 2) ชื่อผู้เขียนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หากเกิน 3 คน ให้เขียนเฉพาะคนแรกแล้วต่อท้ายด้วย และ
คณะ 
 3) ผู้เขียน หรือคณะผู้เขียนให้เรียงลำดับตามรายชื่อในส่วนหัวเรื่องของบทความ โดยระบุตำแหน่งทาง
วิชาการ ชื่อหน่วยงานหรือสังกัด ที่ผู้เขียนทำงาน เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ e-mail ของผู้ประสานงาน
หลัง 
 4) บทคัดย่อเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเขียนสรุปเฉพาะสาระสำคัญของเรื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
ง่าย ความยาวไม่ควรเกิน 300 คำ หรือ 15 บรรทัด โดยให้นำบทคัดย่อภาษาไทย ขึ้นก่อน ทั้งนี้ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
(Abstract) ต้องมีเนื้อหาตรงกัน 
 5) คำสำคัญ (Keywords) ให้อยู่ในตำแหน่งต่อท้ายบทคัดย่อ และ Abstract ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
นำไปใช้ ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทำการวิจัย 



 

 

 6) บทนำเป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลนำไปสู่การศึกษาวิจัย และควรอ้างอิงงานวิจัยอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 
 7) วัตถุประสงค์ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 8) กรอบแนวคิดชี้แจงความเชื่อมโยงตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ในการทำการวิจัย 
 9) ระเบียบวิธีการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  
 10) ผลการวิจัยเป็นการเสนอสิ ่งที ่ได้จากการวิจัยเป็นลำดับ อาจแสดงด้วยตาราง กราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้นขอบตารางด้านซ้าย และขวา หัวตารางแบบ
ธรรมดาไม่มีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จำเป็น ไม่ควรมีเกิน 5 ตาราง สำหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ดำที่
ชัดเจน และมีคำบรรยายใต้รูป กรณีท่ีผู้เขียนต้นฉบับประสงค์จะใช้ภาพสีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 11)  อภิปรายผลควรมีการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด  และควรอ้าง
ทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เก่ียวข้องประกอบเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรือคัดค้านทฤษฎีที่
มีอยู่เดิม รวมทัง้แสดงให้เห็นถึงการนำผลไปใช้ประโยชน์และการให้ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต 
 12)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยควรเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  
 

 


