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การเตรียมต้นฉบับ
1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย จัดพิมพ์ขนาด A4 หน้าเดียว ประมาณ 26 บรรทัดต่อหนึ่งหน้า
ด้วยอักษร Th Sarabun PSK ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 16 ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Th Sarabun PSK
ขนาดตัว อักษรเท่ากับ 16 และใส่ เลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบบทความ ยกเว้นหน้าแรก จานวน 15-25 หน้า
โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก
2. บทคัดย่ อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ ให้ จัดพิมพ์เป็น 1 คอลั มน์
มี ค วามยาวประมาณ 200 ค า จะต้ อ งพิ ม พ์ ค าส าคั ญ ในบทคั ด ย่ อ ภาษาไทย และพิ ม พ์ Keyword
ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นด้วย จานวนไม่เกิน 5 คา
3. ชื่อเรื่อง ไม่ควรยาวเกินไปและสื่อความหมายได้ชัดเจน
4. ชื่อผู้เขียน อยู่ถัดลงมาจากชื่อเรื่อง หากมีผู้เขียนหลายคนที่สังกัดต่างหน่วยงานกัน ให้ใช้ตัวอักษร
อารบิกตัวเล็กกากับเหนืออักษรสุดท้ายของนามสกุลแต่ละคน ใส่เครื่องหมายจุลภาค (comma) ถัดจาก
ตัวอักษรอารบิก ตามด้วยเครื่องหมายดอกจันทน์ (asterisk) สาหรับผู้เขียนสาหรับติดต่อ (corresponding
author)
5. เนื้อหาในบทความ
5.1 บทความวิช าการ ประกอบด้ว ยบทนา (introduction) แนวคิดทฤษฎีที่นามาใช้วิเคราะห์
รายละเอียดการวิเคราะห์ เนื้อหาและสรุปผล
5.2 บทความวิ จั ย ประกอบด้ ว ย บทน า ความส าคั ญ ของปั ญ หา ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ผลการศึ ก ษา
การอภิปรายผล สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
5.3 บทความปริทัศน์ (review article) ประกอบด้วย บทนา เนื้อหา สรุปผล
6. ถ้ามีรูปภาพ/ตารางประกอบ ควรมีภาพที่ชัดเจน ภาพประกอบความละเอียด 300 Pixel/High
Resolution
7. การส่งบทความควรแยกไฟล์บทความและไฟล์ข้อมูลรูปภาพ
8. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม การลงรายการบรรณานุกรมแบบ APA ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 6 (http://www.academia.edu/1817081/_APA_)
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9. ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์บทความวารสาร
ตัวอักขระ
ขอบบน
ขอบล่าง
ขอบซ้าย
ขอบขวา

ภาษาไทย (Th Sarabun PSK)
ภาษาอังกฤษ (Th Sarabun PSK)
3 ซม.
3 ซม.
3.5 ซม.
3 ซม.
รายการ
ลักษณะตัวอักษร

รูปแบบการพิมพ์

ขนาดอักษร

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

เน้น

กลางหน้ากระดาษ

20

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)

เน้น

กลางหน้ากระดาษ

16

บทความ

ปกติ

ชื่อผู้แต่ง

เอน

ชิดขวา

16

บทคัดย่อ

เน้น

กลางหน้ากระดาษ

18

หัวข้อย่อย

เน้น

ชิดซ้าย

16

ข้อความในตาราง

ปกติ

-

14

ข้อความอ้างอิง

เอน

-

14

เอกสารอ้างอิง

เน้น

กลางหน้ากระดาษ

18

ชื่อเรื่องในเอกสารอ้างอิง

เน้น

-

16

ชื่อบทความในวารสารและใน

เอน

-

16

หนังสือรวมบทความ
ชื่อวารสาร

เน้น

16

-

2
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