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ขอกำหนดในการสงตนฉบับบทความเพื่อลงพิมพเผยแพร
ในวารสารมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
วัตถุประสงคของการจัดพิมพ
วารสารวิชาการฉบับนี้ออกปละ 2 ฉบับ
ฉบั บ ที ่ 1 (มกราคม - มิ ถ ุ น ายน) และฉบั บ ที ่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม) ของทุกป โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย นักวิชาการ
นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปไดมีโอกาสเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการและผลงานวิจยั รวมทัง้ ไดแลกเปลีย่ นความรู
ความคิดเห็นทางวิชาการและการวิจยั ในสาขามนุษยศาสตร
สังคมศาสตร อันจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาการศึกษาในสาขาดังกลาวตอไป
เรื่องที่จะเสนอตีพิมพ
ผลงานที่รับตีพิมพ ตองเปนบทความวิจัย
บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ บทความเชิงวิชาการใน
สาขาที่เกี่ยวของทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ซึ่งตองเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ใดมากอน และไมอยูร ะหวางการพิจารณาของวารสารอืน่
เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได บทความทีจ่ ะไดรบั
การลงตีพิมพ ตองผานการตรวจอานและประเมิน
โดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ จำนวน 2 ทาน
โดยพิจารณาแบบ Single-blind peer review
และกลั ่ น กรองการตี พ ิ ม พ โ ดยกองบรรณาธิ ก าร
ของวารสาร
การเตรียมตนฉบับ
- ตนฉบับตองมีความยาวไมเกิน 15 หนา
กระดาษขนาด A4 พิมพหนาเดียว พรอมไฟลบันทึก
ขอมูลในรูปของ MS WORD
- ไฟลรูปขนาด 100 - 300 Pixels สงไฟล
Jpeg แยกตางหาก

การพิมพ
ขอบบน และขอบซาย กน้ัขอบกระดาษ 1.5 นว้ิ
ขอบขวา และขอบลาง กน้ัขอบกระดาษ 1 นว้ิ
ตวัอกัษรท่ีใชในการพมิพ ใช Browallia New
ชอ่ืบทความใชตวัหนา ขนาด 20 ตวั/นว้ิ
ไวกง่ึกลางหนากระดาษ
ชอ่ืผเูขยีนใชตวัหนา ขนาด 16 ตวั/นว้ิ ชดิขวา
หวัขอหลกัใชตวัหนา ขนาด 18 ตวั/นว้ิ ชดิซาย
หวัขอรองใชตวัหนา ขนาด 16 ตวั/นว้ิ ชดิซาย
ใหเยอ้ืงจากหวัขอหลกั
หวัขอยอยใชตวัปกติ ขนาด 16 ตวั/นว้ิ
เนอ้ืเรอ่ืงใชตวัปกติ ขนาด 16 ตวั/นว้ิ
สวนประกอบของตนฉบับบทความ
ประกอบดวย
ชอ่ืเรอ่ืง ชอ่ืผเูขยีนทกุคน พรอมคณ
ุ วฒ
ุ สิงูสดุ
ตำแหนงและสถานทท่ีำงาน
(ทง้ัภาษาไทยและภาษาองักฤษ)
บทคดัยอ ความยาวไมเกนิ 200 คำ
และคำสำคญ
ั 3-5 คำ
(ทง้ัภาษาไทยและภาษาองักฤษ)
เนอ้ืเรอ่ืง
บทความวจิยั และบทความวทิยานพินธ
ประกอบดวย บทนำ วธิกีารศกึษา ผลการศกึษา
สรปุและอภปิรายผล ขอเสนอแนะ
และเอกสารอางองิ
บทความวชิาการ ประกอบดวย บทนำ
เนอ้ืเรอ่ืง และสรปุ
นอกเหนอืจากเนอ้ืเรอ่ืง หากมตีารางหรอืภาพ
ประกอบทม่ีขีนาดใหญ ใหบนัทกึไฟลแยกตางหาก
เพม่ิเตมิ และความละเอยีด 300 Pixel/High
resolution ขนาดไมตำ่กวา 500 KB

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 11 ฉบั
บที่ 2ดเจน
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
ภาพประกอบควรมี
ความชั
คุณภาพดีทั้งนี้ตองอางอิงแหลงขอมูลแบบนาม-ป
ไวใตภาพประกอบทุกครั้ง
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การอางอิงเอกสาร
การอางอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง ใหใชวิธีการอางอิงแบบนาม-ป โดยระบุชื่อผูแตง
และปพิมพของเอกสาร ไวขางหนาหรือขางหลังของขอความที่ตองการอางอิง
เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น และระบุเลขหนาของเอกสารที่อางอิงดวย ดังตัวอยางขางทาย
กรณีบทความที่นำมาอางอิงแบบนาม-ป นำมาจากอินเทอรเน็ตเปนภาษาตางประเทศ ใหใชคำวา
“Online”
การอางอิงทายบทความ (เอกสารอางอิง) ใหรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ใชอางอิง (นาม-ป)
ไวทายบทความ โดยใชคำวา “เอกสารอางอิง” หรือ “References”
ทั้งนี้ใหจัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อผูแตง (ก-ฮ, A-Z) ถามีเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ใหเรียงภาษาไทยไวกอน สำหรับรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง ใหใชตามระบบ APA (American Psychological Association) ดังตัวอยางขางทาย
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