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คำ�แนะนำ�การเตรียมต้นฉบับ
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) บทความวิจารณ์
หนังสือ (Book review) และบทความวิจัยแบบสั้น (Communication letter) ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำ�หนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ เดือนมกราคม – มิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
– ธันวาคม ผู้เขียนบทความทุกท่านสามารถส่งเรื่องมาลงตีพิมพ์ได้โดยไม่จำ�เป็นต้องเป็นสมาชิกหรือสังกัด
มหาวิทยาลัยราภัฎบุรรี มั ย์ ผลงานทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาลงตีพมิ พ์ในวารสารต้องไม่เคยถูกนำ�ไปพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารอืน่ ใดมาก่อน พร้อมทัง้ ได้รบั การพิจารณาจากผูป้ ระเมินอิสระ (Peer review) จากภายนอกมหาวิทยาลัย
ในสาขาวิชานั้นๆ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไขคำ�  สำ�นวน
และรูปแบบการนำ�เสนอตามทีก่ องบรรณาธิการเห็นสมควรผูเ้ ขียนบทความสามารถค้นรายละเอียดต่างๆ ของ
การเตรียมต้นฉบับได้จากเว็บไซต์ http://journal.bru.ac.th/หรือ www.tci-thaijo.org./index.php/bruj
วิธีการเตรียมต้นฉบับ
1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
การใช้ภาษาไทยให้ยดึ หลักการใช้ค�ำ ศัพท์และชือ่ บัญญัตติ ามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลีย่ ง
การเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จ�ำ เป็น กรณีจ�ำ เป็นให้เขียนคำ�ศัพท์ภาษาไทยตามด้วยในวงเล็บภาษา
อังกฤษ โดยคำ�แรกให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนอักษรและคำ�ที่เหลือทั้งหมดให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น
ชือ่ เฉพาะทุกคำ�ให้ขนึ้ ต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ บทความส่วนทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษควรให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านภาษาอังกฤษ
ตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษาก่อน
2. การพิมพ์
ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word โดยจัดหน้ากระดาษ ขนาด A4 (8.5 x 11 นิ้ว) ตั้งค่าหน้า
กระดาษสำ�หรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้าน ด้านละ 1 นิ้ว (2.5 เซนติเมตร) จัดคอลัมน์เดียว ใส่เลข
หน้ากำ�กับทุกหน้า
3. รูปแบบตัวอักษร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้แบบ THSarabunPSK และ ให้ใช้แบบ ขนาดตัวอักษรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใช้ขนาดตัวอักษรอย่างเดียวกัน ดังนี้ ชื่อเรื่องขนาด 18 pt. ชื่อผู้เขียนบทความและหัวข้อหลักใช้
ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวข้อรองใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกส่วนใช้ตัวเลขอักษร
ขนาด 14 pt. ตัวปรกติ เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อตำ�แหน่งทางวิชาการของผู้เขียนบทความ และที่อยู่ใช้ตัว
อักษรขนาด 12 pt. ตัวปกติ
4. จำ�นวนหน้า ความยาวของบทความไม่ควรเกิน 13 หน้า รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง
5. ตาราง รูปภาพ ภาพลายเส้น แผนภูมิ และกราฟ (Tables, Pictures, Figures, Diagrams and
Graphs) ให้แทรกไว้ในเนือ้ เรือ่ งอาจจัดทำ�เป็นขาวดำ�หรือสีใดก็ได้ โดยผูเ้ ขียนบทความคัดเลือกเฉพาะทีจ่ �ำ เป็น
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เท่านั้น เรียงลำ�ดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง ส่วนชื่อรูปภาพแผนภูมิ และ
กราฟให้อยู่ด้านล่างพร้อมคำ�อธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน
6. การส่งต้นฉบับ
ส่งทาง www.tci-thaijo.org./index.php/bruj ดำ�เนินการตามระบบ

ประเภทของต้นฉบับ

1. บทความวิจัย (Research articles) เป็นการนำ�เสนอผลการวิจัยอาจเป็น Concept paper หรือ
ผลงานวิจัยที่สำ�เร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งผู้เขียนได้ดำ�เนินการด้วยตนเอง
1.1 ส่วนประกอบตอนต้น
1.1.1 ชือ่ เรือ่ ง (Title) ควรสัน้ กะทัดรัด แสดงเป้าหมายหลักของการวิจยั ความยาวไม่ควรเกิน 100
ตัวอักษร ให้เขียนชือ่ เรือ่ งเป็นภาษาไทยในหน้าแรก หน้าต่อไปเป็นชือ่ ภาษาอังกฤษโดยภาษาอังกฤษใช้ตวั พิมพ์
ใหญ่เฉพาะตัวแรก ยกเว้น Article และ Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)
ให้พิมพ์ด้วยตัวเอนไม่ต้องขีดเส้นใต้ กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตเป็นภาษาไทยให้ใส่ชื่อวิทยาศาสตร์ด้วย
1.1.2 ชื่อผู้เขียนบทความ (Authors and Co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มทั้งที่
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำ�หรับภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อตัวและ
นามสกุล ถ้ามีผู้วิจัยหลายคนให้ใช้หมายเลขกำ�กับตามลำ�ดับ พร้อมระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (กรณีเป็น
นักศึกษาให้ระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา) สำ�หรับการส่งบทความวิชาการเพือ่ พิจารณา
ไม่ควรใส่ชื่อผู้แต่ง หน่วยงาน และ E-Mail แต่ให้กรอกในแบบฟอร์มส่งบทความแทน เมื่อบทความได้รับการ
ตอบรับแล้ว จึงใส่ชื่อผู้แต่ง หน่วยงาน และ E-mail address
		 1.1.3 บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไม่เกินอย่างละ 300 คำ� 
เป็นการย่อเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องให้สั้นได้เนื้อหาสาระครบถ้วนตามเรื่องเต็มควรเขียนแบบสั้น และตรง
ประเด็น ระบุเฉพาะสาระสำ�คัญเท่านั้น (เขียนแบบ Indicative abstract) ไม่ควรเขียนตามรูปแบบที่เขียน
ในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือวิทยานิพนธ์ (เขียนแบบ Informative abstract) โดยให้ลำ�ดับบทคัดย่อ
ภาษาไทยขึ้นก่อนตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (แยกบทคัดย่อเฉพาะภาษาไทย 1 หน้าถัดไปเป็นบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ 1 หน้า)
		 1.1.4 คำ�สำ�คัญ (Keywords) ให้ใช้ค�ำ ปรากฏอยูใ่ นเนือ้ เรือ่ งซึง่ เป็นตัวแทนบอกวิธกี ารวิจยั ประเด็น
ที่วิจัย ผลการวิจัย สาขาวิชาที่ทำ�วิจัย การใช้ประโยชน์หรือสถานที่ที่ทำ�วิจัย คำ�สำ�คัญนี้ให้เขียนทั้งคำ�สำ�คัญ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่เกิน 5 คำ� โดยให้ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา
1.2 เนื้อหาในบทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ครุศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี และอื่นๆ ให้มีองค์ประกอบดังนี้
		
1.2.1 ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา (Statement of the problems) อธิบายถึงภูมิหลังค
วามเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาการวิจัยรวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเหตุผลของการทำ�วิจัย
		
1.2.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั (Objectives) เป็นความเรียงเฉพาะประเด็นสำ�คัญของวัตถุประสงค์
การวิจัยที่ครอบคลุมแนวทางการทำ�วิจัยทั้งหมด
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1.2.3 สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) (ถ้ามี) เป็นความเรียงสมมติฐานเชิงพรรณนาหรือระบุ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา
		
1.2.4 ขอบเขตการวิจัย (Scope) กำ�หนดกรอบความคิดการวิจัย (Conceptual framework)
เป็นกรอบทีเ่ ป็นแนวทางการทำ�วิจยั ด้านเนือ้ หาสาระตัวแปรและความสัมพันธ์ของตัวแปรพืน้ ทีแ่ ละระยะเวลา
การวิจัย
		
1.2.5 วิธีดำ�เนินการวิจัย (Research methodology) ระบุแบบแผนการวิจัย เช่น การสำ�รวจ
ศึกษาเอกสาร ทดลอง และอืน่ ๆ (Survey, documentary, experiment and etc.) และวิธกี ารดำ�เนินการวิจยั
		
1.2.6 ประชากร (Population) คุณลักษณะและจำ�นวนให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
		
1.2.7 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หลักเกณฑ์การกำ�หนดจำ�นวนตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง
		
1.2.8 เครือ่ งมือการวิจยั (Research instrument) ชนิดของเครือ่ งมือ วิธกี ารสร้าง การทดลองใช้
(Try out) และการปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย
		
1.2.9 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และระยะเวลาการ
รวบรวมข้อมูล
		
1.2.10 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) (ถ้ามี) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
		
1.2.11 สรุปผลการวิจัย (Conclusion) เป็นการสรุปเฉพาะประเด็นสำ�คัญที่เกิดจากการทำ�วิจัย
		
1.2.12 การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion) เป็นการแสดงความเห็นว่าผลการวิจัยสอดคล้อง
หรือแตกต่างจากวัตถุประสงค์ สมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ หรือผลงานวิจัยที่มีผู้รายงานไว้ก่อนอย่างไร เป็น
เพราะเหตุใด มีหลักฐานทางทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอะไรสนับสนุน
		
1.2.13 ข้อเสนอแนะ (Suggestion) นำ�เสนอผลการวิจัยที่เด่นชัดสมควรนำ�ไปใช้ประโยชน์อย่างไร
และแนวทางการทำ�วิจัยต่อไป
		
1.2.14 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะเอกสารที่ผู้เขียนบทความได้นำ�มาอ้างอิง
ในบทความวิจัยอย่างครบถ้วน โดยใช้ระบบการอ้างอิง APA style 6th ed. ดูรายละเอียด และตัวอย่างการ
อ้างอิงในเนื้อความและการอ้างอิงท้ายเล่มเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://journal.bru.ac.th/ หรือ www.tcithaijo.org./index.php/bruj
2. บทความประสบการณ์ (Experience article) และบทความเรียบเรียง (Review article) เป็น
บทความทีผ่ เู้ ขียนได้เรียบเรียงโดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร งานแปล และผลงานจากประสบการณ์ของผูเ้ ขียน
หรือถ่ายทอดจากผูอ้ นื่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้ การเสนอความคิดเห็นทีม่ คี ณ
ุ ค่าและเป็น
ประโยชน์ทางวิชาการของสาขาต่างๆ
2.1 ส่วนประกอบตอนต้น
		
2.1.1 ชื่อเรื่อง (Title) ให้เป็นภาษาไทยก่อน ใต้ลงมาเป็นภาษาอังกฤษโดยภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์
ใหญ่เฉพาะตัวแรก ยกเว้น Article และ Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)
ให้พิมพ์ด้วยตัวเอนไม่ต้องขีดเส้นใต้ กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตเป็นภาษาไทยให้ใส่ชื่อวิทยาศาสตร์ด้วย
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2.1.2 ชื่อผู้เขียน (Authors and co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มทั้งชื่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ สำ�หรับภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของชื่อตัวและนามสกุล ถ้ามีผู้วิจัย
หลายคนให้ใช้หมายเลขกำ�กับตามลำ�ดับ (1) พร้อมระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และชื่อหน่วยงานของผู้วิจัยที่
ส่วนล่างของหน้าแรกพร้อม e-mail address (กรณีเป็นนักศึกษาให้ระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบัน
การศึกษา)
		
2.1.3 สาระสังเขป (Summary) เป็นการย่อเนื้อความของบทความทั้งเรื่องให้สั้นได้เนื้อหาสาระ
ครบถ้วนตามเรื่องเต็ม ให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเขียนไม่เกินอย่างละ 300 คน ให้ลำ�ดับสาระ
สังเขปภาษาไทยขึ้นก่อนตามด้วยสาระสังเขปภาษาอังกฤษ
		
2.1.4 คำ�สำ�คัญ (Keywords) ให้ใช้ค�ำ ทีป่ รากฏอยูใ่ นเนือ้ เรือ่ งซึง่ เป็นตัวแทนบอกวิธกี าร สิง่ ทีศ่ กึ ษา
ผลการศึกษาสาขา การใช้ประโยชน์ และสถานที่ คำ�สำ�คัญให้เขียนทั้งคำ�สำ�คัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
แต่ละชุดไม่เกิน 5 คำ�
2.2 เนื้อหา (Main texts) ในบทความทางวิชาการมีองค์ประกอบดังนี้
		
2.2.1 บทนำ� (Introduction) กล่าวถึง ความน่าสนใจของเรื่องที่นำ�เสนอ ก่อนเข้าสู่เนื้อหา
		
2.2.2 เนือ้ ความ (Content) ควรนำ�เสนอพัฒนาการของเรือ่ งได้อย่างน่าสนใจและเนือ้ เรือ่ งมีเนือ้ หา
ใหม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
		
2.2.3 สรุป (Conclusion) เป็นการย่อเฉพาะข้อมูลจากเนื้อความให้สั้น ได้เนื้อหาสาระของเนื้อ
ความครบถ้วน
		
2.2.4 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะเอกสารที่ผู้เขียนบทความได้นำ�มาอ้างอิงใน
บทความวิชาการอย่างครบถ้วนโดยใช้ระบบการอ้างอิง APA style 6th ed. ดูรายละเอียด และตัวอย่างการ
อ้างอิงในเนื้อความและการอ้างอิงท้ายดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://journal.bru.ac.th/ หรือ
www.tci-thaijo.org./index.php/bruj
3. การอ้างอิงในเนื้อความ
การอ้างอิงในเนื้อความเป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อความ ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี
(Author date in text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์และหน้าที่อ้างอิงเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลัง
ข้อความที่ต้องการอ้างอิง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ดังนี้
		 3.1 การอ้างอิงชื่อบุคคล คนไทยให้ลงชื่อตัวและนามสกุลส่วนชาวต่างชาติให้ลงเฉพาะชื่อสกุล
		
ตัวอย่างการอ้างอิง
		 ผู้แต่ง 1 คน
(วัชรี ทรัพย์มี, 2531, น. 35)
			 ผู้แต่ง 2 คน
(สุชา จันทน์เอม และสุรางค์ จันทน์เอม, 2545, น. 66)
			 ผู้แต่งมากกว่า 2 คน
(อรพินทร์ ชูชม และคณะ, 2542, น. 40)
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3.2 ชื่อนิติบุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่ทำ�เอกสาร ให้ระบุชื่อหน่วยงานตามที่ปรากฏ
		 ตัวอย่างการอ้างอิง
(กรมสุขภาพจิต, 2548 : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำ�ปี)
4. เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม โดยรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่
ผูเ้ ขียนบทความได้ใช้อา้ งอิงในเนือ้ ความ พร้อมจัดเรียงรายการเอกสารตามลำ�ดับอักษรของผูแ้ ต่ง และให้ใช้การ
อ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association citation style 6th ed.) ดังนี้
หนังสือ (Book)
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สำ�นักพิมพ์
ตัวอย่าง
ประเวศ วะสี. (2545). ทฤษฎีใหม่ทางการแพทย์. กรุงเทพมหานคร : สำ�นักพิมพ์หมอชาวบ้าน
สมชาย โลจายะ. (2526). ตำ�ราโรคหัวใจและหลอดเลือด. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สมาคมแพทย์โรคหัวใจ
แห่งประเทศไทย.
บทความจากวารสารหรือนิตยสาร (Journal or magazine article)
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่ตีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), หน้า.
ตัวอย่าง
สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์ และคณะ. (2533). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการดูแลตนเอง
ในผู้ป่วยโคลอสโตมีย์ชนิดถาวร. วารสารพยาบาลศาสตร์, 8, (1) 206-213.
บทความจากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Article from an internet database)
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่, ฉบับที่. วันที่ทำ�การสืบค้น.
จากแหล่งข้อมูล/สารนิเทศ.
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ตัวอย่าง
Mershon, D. H. (1988, November-December). Star trek on the brain: Alien minds, human minds.
American Scientist, 86, 585. Retrieved July 29, 1999, from expanded academic
ASAP database.
บทความจากสารานุกรม (Encyclopedia article)
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อสารานุกรม, (เล่มที่, หน้า). สถานที่พิมพ์ : สำ�นักพิมพ์.
ตัวอย่าง
เจริญ อินทรเกษม. (2515-2516). ฐานันดร. ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (เล่มที่ 10,
น.6912-6930). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
เว็บไซต์ (Website)
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่สารนิเทศบนอินเตอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง/ ชื่อบทความ, วันที่ทำ�การสืบค้น, จาก URL
ตัวอย่าง
สำ�นักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ. (2545). ความเป็นมาและการเคลื่อนไหวการปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติ, สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2547, จาก www.hsro.or.th/background.html.
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Guidelines for the article publication in the Buriram Rajabhat University
Journal: Humanities and Social Sciences
Buriram Rajabhat University Journal: Humanities and Social Sciences is a journal which
publishes research articles, book reviews, and communication letters covering the various
fields of Humanities and Social Sciences. Journal is issued twice a year: January- June and
July-December. The authors can send the text of articles (manuscripts) even if they are not
the journal members or the personnel of Buriram Rajabhat University. The articles must not
have been published in any journals before and their articles will be peer reviewed by the
external experts and approved by the editorial boards. In addition, the articles might be
changed for editorial corrections. The authors can get more information from BRU Journal
website: http://journal.bru.ac.th/ หรือ www.tci-thaijo.org./index.php/bruj
Preparation for the manuscript
1. The manuscript can be either Thai or English.
Use of the Thai language should be in line with the principles of terminology usage proposed
by the Royal Thai Academy dictionary. Use of mixed English and Thai should be avoided. If
it is necessary to use the English word, Thai should be written first and followed by English
in parentheses. The first letter of an English word in a sentence must be capitalized and
the small letters are used in the rest of the sentence. However, all of proper nouns can be
capitalized. If the article is written in English, it should be proof read by a native speaker or
English language expert/s before being submitted.
2. Page set up
The Microsoft Word program should be used by setting the page as A4 size. All margins
(left, right, top, and bottom) should be set at 1 inch (2.5 cms). One column is needed with
page numbering.
3. Font
THSarabunPSK font must be used in both Thai and English article(s): bold 18 point font
is used with a title. Bold 16 point font is used with the name of the author and main topic.
Bold 14 point font is used with subordinate topics, and the regular 14 point font is also used
with rest of the article. The regular 12 point font is used with the first footnote that shows
the academic position of the author and her/his address.
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4. Article length Article should be no more than 15 pages long, including charts, graphs,
and references.
5. Tables, pictures, figured, diagrams, and graphs
These must be included in the article in either grayscale or colored illustrations.
The author must select only necessary illustrations. They must be arranged in order according
to the article content. The table headings are placed at the top while the names of the
illustrations together with details are placed at the bottom.
6. Manuscript submission
Send via www.tci-thaijo.org./index.php/bruj
Type of Manuscript
1. Research articles
These research articles present the results of research. They may be concept papers
or complete research conducted by a researcher.
		 1.1 Preliminaries
			 1.1.1 Title The title should be clear and concise. It should be no longer than
100 characters. The title should be written in Thai and then in English. Use capital letters for
the initial letters of the first word and all other words except articles and prepositions. For
scientific names, italic letters without underline must be used. If there is a Thai name, the
scientific names must be written along with the Thai name.
			 1.1.2 Authors and Co-authors The authors’ full name both in Thai and English
should be included. For English, capitalization must be applied with the given and family
names. If there are many co-authors, mark with a number (1) including addresses (in case,
the co-author are students, indicate educational level, fields, and institute). Articles sent
for editorial board’s consideration, the author’s name, institute, and email should not be
included in the article. The information must be written in the article submission form. When
the article is accepted, then the information must be included in the article.
			 1.1.3 Abstract The abstract should be no longer than 300 words. This summary
should be clear and concise. Only the important issues must be indicated (indicative abstract).
It must not be written as in the complete research report or thesis (informative abstract).
The Thai abstract comes first, and next page by the English abstract.
			 1.1.4 Keywords Keywords which appeared in the content of the research must
be used and they represent the research methodology, research important issues, research
results, research discipline, research application or research conducted location. Keywords
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must be written in Thai and English with a maximum of 5 keywords per abstract. The keywords
must be shown at the end of each abstract.
		
1.2 Research articles in humanities and social sciences such as linguistics, social
sciences, public administration, law, education, commercial sciences, accounting, and so on.
The article should consist of:
			 1.2.1 Statement of the problems The introduction should consist of background,
literature reviews, and reasons for conducting the research.
			 1.2.2 Objectives Only the important issues of the objectives covering the overall
research picture should be written.
			 1.2.3 Hypothesis (If any) The hypothesis should be written in the form of
descriptive hypothesis essay or the relationship between the research variables must
be stated in the hypothesis.
			 1.2.4 Scope The conceptual framework should be included in the scope as the
guideline for conducting the research in terms of the important content, variables, and the
relationship between the variables of the research location and the research duration.
			 1.2.5 Research methodology The research plans, surveys, documentaries,
experiments,
etc. as well as the research methods must be indicated in the research methodology.
			 1.2.6 Population All variables including the qualification of the population and
number of the population should be covered.
			 1.2.7 Sample The formulation of the sample group and random sampling must
be explained.
			 1.2.8 Research instrument The type of research instrument, research instrument construction, and research instrument tryout and the development of the research
instrument must be indicated.
			 1.2.9 Data collection Data collection methods and the duration of the data
collection must be stated.
			 1.2.10 Data analysis (If any) The statistics used in the data analysis must be specified.
			 1.2.11 Conclusion The summary of the core issues in the research must be
presented.
			 1.2.12 Discussion The results of the research should be discussed by comparong
with the objectives, predetermined hypothesis, or previous research results so as to check
whether the current research results go in line with or against the previous studies with the
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theoretical support.
		 1.2.13 Suggestion The distinction of the research and a guideline for the next
research should be presented.
			 1.2.14 References All references cited in the text have to be listed by using APA
citation style. See more information and examples of in-text citation and references in item
number 3 and 4. And please visit our website at http://journal.bru.ac.th/ หรือ www.tci-thaijo.
org./index.php/bruj for more information.
2. Experience article and Review article Author writes this type of article from studying
documents, translation works, and works from experiences of other authors or those were
transferred from others. The objectives of this type of article are to publicize the knowledge
or body of knowledge, to suggest the valuable ideas and to be utilized in terms of academic
purposes.
		
2.1 First section
			 2.1.1 Title The title should be written in Thai and then in English in the next line.
Use capital letters for the initial letters of the first word and all other words except articles
and prepositions. For scientific names, italic letters without underline must be used. If there
is a Thai name, the scientific names must be written along with the Thai name.
			 2.1.2 Authors and co-authors The authors’ full name both in Thai and English
should be included. For English, capitalization must be applied with the given and family
names. If there are many co-authors, mark with a number (1) including addresses and researcher’s institute at the end of the first page as well as email address for correspondence
(in case, the co-author are students, indicate educational level, field, and institute).
			 2.1.3 Summary The article should be summarized clearly and concisely both in
Thai and English for not more than 300 words, the Thai summary comes first, and followed
by the English summary.
			 2.1.4 Keywords Keywords which appeared in the content of the research must
be used and they represent the research methodology, research important issues, research
results, research application or research conducted location. Keywords must be written in
Thai and English with a maximum of 5 keywords per abstract.
		
2.2 Main texts The main text of academic articles should consist of:
		 2.2.1 Introduction The main points of the text should be presented before the
content.
		 2.2.2 Content The development of the content should be presented interestingly
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and the content should contain the new information which can be applied to the current
situation
			 2.2.3 Conclusion This is the summary of the content which contains all of the
core issues.
		 2.2.4 References All references cited in the text have to be listed by using APA
citation style 6th ed. See more information and examples of in-text citation and please
visit our website at http://journal.bru.ac.th/ หรือ www.tci-thaijo.org./index.php/bruj for more
information.
Notes The manuscript of experience article and review article prepared for publishing in BRU Journal: humanities and social sciences must contain 2.1 first section, 2.2 article
content, 3. in-text citation, and 4 references.
3. In-text citation
References within the text should indicate the source of information by using authordate in-text citation by indicating author, year of publication and page reference. References
should be included either at the front or back of the text.
		
3.1 Person name: Thai name should be listed by a given name. Foreigner should
be listed by a family name.
		
Examples:
			 One author:
(Watcharee Sapmee, 1998, p. 35)
			 Two authors:
(Sucha Jan-em and Surang Jan-em, 2002, p. 66)
		 More than two authors:
(Orapin Chuchom, et. al., 1999, p. 40)
3.2 Organizations: this should be listed by registered name.
Examples:
(Department of Mental Health. 2005 : Annual Academic Meeting’s handout)
Book

Format

Author. (Year of Publication). Title of Book. Edition of Book. Place of Publication : Publisher Name.
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Examples
Prawet Wasee. (2002). A New Theory of Medicine. Bangkok : Moh Chao Ban Publishing House.
Somchai Lojaya. (1983). A Textbook of Heart and Vascular Disease. (2nd Edition). Bangkok:
Heart Association of Thailand.
Journal or magazine article
Format
Author. (Year of Publication). Title of Article. Name of journal/magazine, Year (Volume), page.
Examples
Somkid Phochanaphan, et. al. (1990). Correlation between Particular Factors and Self
Care of Patients with Permanent Colostomy. Nursing Journal, 8, pp.206-213.
Article from an internet database
Format
Author. (Date of Publication). Title of Article. Name of journal, Year, Volume. Retrieved date,
from Name of internet database.
Examples
Mershon, D. H. (1988, November-December). Star trek on the brain: Alien minds, human
minds. American Scientist, 86, 585. Retrieved July 29, 1999, from expanded academic
ASAP database.
Encyclopedia article
Format
Author. (Date of Publication). Title of Article. in Name of Encyclopedia, (Volume, page).
Place of Publication : Publisher Name.
Examples
Chorean Intarakasem. (1972-1973). Nobility Rank. In Thai Encyclopedia of Royal Institute,
(Vol 10 , pp.6912-6930). Bangkok : Nanmeebooks Publications.
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Website
Format
Author. (Date of Publication). Title of Article. in Name of Encyclopedia (Volume, page).
Place of Publication : Publisher Name.
Examples
National Health System Reform Office. (2002). Background and Movements of National Health
System Reform, Retrieved 5 January 2004, from www.hsro.or.th/background.html.
Author. (Available Year). Title of Story/Article, Retrieved date, from URL
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