นโยบายและการด�ำเนินงานจัดพิมพ์วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นโยบายวารสาร
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์
และบทความวิจารณ์หนังสือ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ครุศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อาชญาวิทยา บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวารสารปรากฏอยู่ในฐาน TCI
(Thai Journal Citation Index Centre) หรือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
วารสารตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาวิชาการตามทีส่ �ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ก�ำหนด กองบรรณาธิการของวารสารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบุคลากรจากสถาบันภายนอกและภายใน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
อ่านพิจารณาบทความ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

การด�ำเนินงานจัดพิมพ์วารสาร
1. รับต้นฉบับบทความจากผู้เขียน
2. กองบรรณาธิการวารสารตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของต้นฉบับบทความ ตามข้อก�ำหนด
การส่งบทความเพื่อรับพิจารณาการตีพิมพ์ และตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ (Turnitin)
3. กองบรรณาธิการวารสารจัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อ่านพิจารณาบทความ
4. ส่งบทความให้ผู้เขียนแก้ไขตามผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
5. กองบรรณาธิการวารสารตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของบทความและพิจารณาต้นฉบับ
วารสารฉบับที่จะจัดพิมพ์
6. คณะท�ำงานด�ำเนินการจัดท�ำรูปเล่มการจัดพิมพ์
7. บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และคุณภาพของต้นฉบับวารสารฉบับจัดพิมพ์
8. คณะท�ำงานจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสาร

ก�ำหนดการจัดพิมพ์วารสาร
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวารสารราย 4 เดือน โดย
จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม
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ข้อแนะน�ำการส่งบทความ
ห ลักเกณฑ์การลงตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
1. บทความที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน
2. บทความที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่เคยอยู่ระหว่างการขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
3. เนือ้ หาในบทความควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดโดยผูเ้ ขียนเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอน
มาจากผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปราศจากการอ้างอิงที่
เหมาะสม
4. ผู้เขียนต้องเขียนบทความตามข้อก�ำหนดการเขียนต้นฉบับบทความส่งวารสาร
5. ผู้เขียนจะได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสาร เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer Review) และกองบรรณาธิการ
6. ผู้เขียนต้องแก้ไขความถูกต้องของบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
และกองบรรณาธิการ
7. หลังจากผูเ้ ขียนแก้ไขความถูกต้องของบทความแล้ว กองบรรณาธิการท�ำการตรวจสอบความถูกต้อง
คุณภาพ และความสมบูรณ์ของบทความอีกครั้ง ก่อนส่งต้นฉบับท�ำการจัดพิมพ์

ขอ้ ก�ำหนดการส่งบทความเพือ่ พิจารณาการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสติ
กองบรรณาธิการก�ำหนดระเบียบการส่งต้นฉบับบทความเพื่อให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการส่ง
ต้นฉบับส�ำหรับรับพิจารณาการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพ สามารถ
น�ำไปใช้อ้างอิงประโยชน์ทางวิชาการได้
1. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ขนาดของต้นฉบับ
		 พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 โดยเว้นระยะห่างระหว่างกระดาษด้านบนและด้านซ้าย
มือ 1.5 นิ้ว ด้านล่างและขวามือ 1 นิ้ว
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1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางต�ำแหน่ง
		 ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิด
ของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางต�ำแหน่ง ดังนี้
1.2.1 ท้ายกระดาษ ประกอบด้วย
			
1) ชื่อเรื่องต้นฉบับของผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ต�ำแหน่งชิดขอบกระดาษ
				 ด้านซ้าย
			2) เลขหน้า ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ต�ำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา
1.2.2 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
1.2.3 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
1.2.4 ชื่อผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ (ในกรณีที่มีอาจารย์
ที่ปรึกษาให้ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้วย โดยลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นรายชื่อสุดท้าย)
1.2.5 ที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัดของผู้เขียนและอีเมล์ ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่ง
กึ่งกลางหน้ากระดาษ
1.2.6 หัวข้อของบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งชิดขอบ
กระดาษด้านซ้าย
1.2.7 เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1
คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
		 1.2.8 หัวข้อเรื่อง ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
1.2.9 หัวข้อย่อย ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อย โดยเรียงตาม
ล�ำดับหมายเลขต�ำแหน่งเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
1.2.10 เนื้อหา ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมม์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab
จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
1.3 จ�ำนวนหน้าต้นฉบับ
		 ความยาวทั้งหมด ไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ (นับตั้งแต่ชื่อเรื่อง-เอกสารอ้างอิง)
2. การเรียงล�ำดับเนื้อหาต้นฉบับบทความ
เนื้อหาภาษาไทยที่มีค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด (ในกรณีที่ค�ำศัพท์
ภาษาอังกฤษเป็นค�ำเฉพาะที่แปลไม่ได้ หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจน ให้เขียนทับศัพท์ได้) และควรใช้
ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค�ำย่อต้องเขียนค�ำเต็มไว้ครั้งแรกก่อน
2.1 การเรียงล�ำดับเนื้อหาต้นฉบับบทความวิจัย
		 - ชื่อเรื่องภาษาไทย
		 - ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
		 - ชื่อผู้เขียน คณะ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานสังกัด ภาษาไทย
		 - ชื่อผู้เขียน คณะ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานสังกัด ภาษาอังกฤษ
		 - อีเมลล์ของผู้เขียน
		 - บทคัดย่อภาษาไทยและค�ำส�ำคัญ
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2.2
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- บทคัดย่อภาษาอังกฤษและค�ำส�ำคัญ
- บทน�ำ
- วัตถุประสงค์
- แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
- ระเบียบวิธีวิจัย
- ผลการศึกษา
- อภิปรายผล
- ข้อเสนอแนะ
- เอกสารอ้างอิง
การเรียงล�ำดับเนื้อหาต้นฉบับบทความวิชาการและปริทัศน์
- ชื่อเรื่องภาษาไทย
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
- ชื่อผู้เขียน คณะ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานสังกัด ภาษาไทย
- ชื่อผู้เขียน คณะ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานสังกัด ภาษาอังกฤษ
- อีเมลล์ของผู้เขียน
- บทคัดย่อภาษาไทยและค�ำส�ำคัญ
- บทคัดย่อภาษาอังกฤษและค�ำส�ำคัญ
- บทน�ำ
- เนื้อหา
- บทวิเคราะห์ วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ
- บทสรุป
- เอกสารอ้างอิง

3. การอ้างอิง
การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ระบบ APA Style (American Psychological Association Style)
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาใช้ระบบนามปี ระบุ (ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์: หน้า) การอ้างอิงท้ายเรื่องให้เริ่มต้นด้วย
เอกสารภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ และต้องมีรายการอ้างอิงอย่างน้อย 5 รายการ ต่อ 1 บทความ
		 ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
		 หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์.
		 บทความในหนังสือ
ชือ่ ผูแ้ ต่งบทความ. (ปีทพี่ มิ พ์). ชือ่ บทความ. ใน ชือ่ ผูแ้ ต่งหนังสือ (บรรณาธิการ), ชือ่ หนังสือ. (เลขหน้าทีป่ รากฏ
บทความจากหนังสือ หน้าใดถึงหน้าใด). เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์.
	
วารสาร
ชือ่ ผูแ้ ต่ง. (ปีทพี่ มิ พ์). ชือ่ บทความ. ชือ่ วารสาร. ปีที่ (ฉบับที)่ , เลขหน้าของบทความจากหน้าแรก-หน้าสุดท้ายที่
ปรากฏตีพิมพ์.
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		 รายงานการประชุม
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเอกสารรายงานการประชุม. วันเดือนปีที่จัด. สถานที่จัด. เลขหน้า.
	วิทยานิพนธ์
ชือ่ ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์. ปีทพี่ มิ พ์. ชือ่ วิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตร, ชือ่ มหาวิทยาลัย.
ชือ่ ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์. ปีทพี่ มิ พ์. ชือ่ วิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หลักสูตร, ชือ่ มหาวิทยาลัย.
		 หนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือนที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้าที่ปรากฏของบทความ.
	สื่ออินเตอร์เน็ต
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. (ออนไลน์) แหล่งที่มา URL: http://. (วันเดือนปีที่สืบค้น).
		 การอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้เช่นเดียวกับภาษาไทย
หมายเหตุ
1. ผู้แต่งชาวไทยให้ใส่ชื่อและนามสกุล โดยไม่ต้องใส่ค�ำหน้าชื่อ ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์
ให้น�ำไปใส่ท้ายชื่อ โดยใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างราชทินนามและฐานันดรศักดิ์ ส่วนสมณศักดิ์ให้คงรูป
ตามเดิม
2. กรณีผู้แต่ง 2 คน กรณีภาษาไทย ให้ใส่ชื่อสองคนตามล�ำดับที่ปรากฏ เชื่อมด้วยค�ำว่า “และ”
ส�ำหรับภาษาต่างประเทศ ใช้เครื่องหมาย & คั่นระหว่างคนที่ 1 และ คนที่ 2
3. ผู้เขียนต้นฉบับบทความสามารถดูรายละเอียดการเขียนอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ APA
th
Style 6 edition
4. การใช้ภาษาอังกฤษในบทความ
4.1 ชื่อเฉพาะ ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ทุกค�ำ เช่น International Association for Impact
Assessment
4.2 ภาษาอังกฤษทั้งในวงเล็บและนอกวงเล็บ ให้ใช้ตัวเล็ก เช่น local knowledge, advanced
model เป็นต้น
4.3 ตัวย่อให้ใช้อักษรตัวใหญ่ทั้งหมด และควรมีค�ำเต็มบอกไว้ในการใช้ครั้งแรก เช่น IAIA
(International Association for Impact Assessment)
4.4 หัวข้อเรื่อง ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่
4.5 ค�ำส�ำคัญ อักษรตัวแรกให้ใช้ตัวใหญ่
5. การส่งต้นฉบับบทความ
ผู้เขียนส่งต้นฉบับบทความตามข้อก�ำหนดของวารสาร จ�ำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดี 1 แผ่น เป็น
File Microsoft Word พร้อมหลักฐานการช�ำระเงินค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนมาที่
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กองบรรณาธิการวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เลขที่ 145/9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

6. การพิจารณาบทความ
ต้นฉบับบทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ภายนอก ในสาขาวิชา
นั้น ๆ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบอ�ำพรางสองฝ่าย (Double Blind) และ
ส่งผลการพิจารณาแก่ผู้เขียน เพื่อปรับปรุง แก้ไข บทความ หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี เมื่อบทความ
ผ่านการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒแิ ละกองบรรณาธิการแล้วผูเ้ ขียนจึงจะได้รบั ใบตอบรับการตีพมิ พ์บทความใน
วารสาร
ต้นฉบับบทความจะได้รับการตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรมส�ำเร็จรูปออนไลน์
TurnItIn
7. ลิขสิทธิ์
ต้นฉบับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8. ความรับผิดชอบ
เนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ ไม่รวมความผิดพลาด
อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
บทความละ 3,500 บาท ทั้งนี้ วารสารจะไม่คืนเงินดังกล่าวแก่ผู้เขียน หากไม่ได้รับการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
การโอนเงินดังกล่าวมาที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 420-1-75977-0
ชือ่ บัญชี: นางสาวองค์อร สงวนญาติ และนางนวลปราง รักษาภักดี และนางสาวณัชชา ถาวรบุตร

ค�ำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล
ทางวารสาร ให้ความส�ำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผูเ้ ข้าใช้ระบบวารสารออนไลน์นี้ ดังนัน้ ชือ่ นามสกุล
และอีเมล์ของผู้เข้ามาใช้ระบบวารสารออนไลน์ของเรา จะไม่ถูกน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น นอกจากการติดต่อ
สือ่ สารจากทางวารสารเท่านัน้ และจะไม่ถกู น�ำไปส่งต่อหรือเผยแพร่แก่บคุ คลอืน่ ใดทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับทางวารสาร

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือนมกราคม - เมษายน 2565

257

ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร
บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น ดุ สิ ต
วันที.่ .......................เดือน............................... พ.ศ...........................

ข้อมูลส่วนตัว
สมัครในนามหน่วยงาน.........................................................................................................................................................................................................
สมัครในนามบุคคล ชื่อ-สกุล............................................................................................................................................................................................
อายุ............................... ปี

อาชีพ.........................................................ต�ำแหน่ง....................................................................................

การศึกษา...................................................โทรศัพท์.........................................................อีเมล์.........................................................................
สถานที่จัดส่งวารสารบัณฑิตวิทยาลัยฯ
ที่ท�ำงานปัจจุบัน.......................................................................................................................................................................................................
เลขที่.................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................................................................................................
เลขที่.................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

การสมัครสมาชิก

1 ปี 2 ฉบับ 500 บาท

2 ปี 4 ฉบับ 900 บาท

การช�ำระค่าสมาชิก
เงินสด
		
โอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
		
ในนาม: นางสาวองค์อร สงวนญาติ และนางนวลปราง รักษาภักดี
		
และนางสาวณัชชา ถาวรบุตร
			
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 420-1-75977-0
		
กรุณาแนบส�ำเนาการโอนเงินพร้อมใบสมัคร หรือส่งแฟกซ์ 02-243-3408
		
หรือทาง E-mail: gradjournal@dusit.ac.th
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
145/9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: 02-241-7191-5 ต่อ 4135 โทรสาร 02-243-3408
website : http://www.graduate.dusit.ac.th/journal

