คาแนะนาในการเตรียมบทความ
การจัดพิมพ์บทความ
- ความยาวของบทความไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์คอลัมน์เดียว กาหนดระยะห่างจาก
ขอบกระดาษ 1 นิ้ว (2.54 ซม.) เท่ากันทุกด้าน
- บทคัดย่อ เนื้อหาบทความ และบรรณานุกรม พิมพ์คอลัมน์เดียว ย่อหน้า 1 ซม.
- ตัวอักษรใช้รูปแบบ TH Sarabun PSK โดยใช้ขนาดและชนิดต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อความ
ขนาด
ชนิด
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
18 (CT)
ตัวหนา
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) (ตัวพิมพ์ใหญ่)
16 (CT)
ตัวหนา
ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
14 (CT)
ตัวหนา
ชื่อหน่วยงานที่สังกัด (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
14 (CT)
ตัวธรรมดา
Corresponding Author E-mail
12 (LJ)
ตัวธรรมดา
หัวข้อของบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
16 (LJ)
ตัวหนา
เนื้อหาบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
16 (LRJ) ตัวธรรมดา
คาสาคัญ/Keywords
16 (LJ)
ตัวธรรมดา
หัวข้อเรื่อง (ไม่ลาดับเลข)
16 (LJ)
ตัวหนา
หัวข้อย่อย
16 (LJ)
ตัวหนา
เนื้อเรื่อง
16 (LRJ) ตัวธรรมดา
บรรณานุกรม
16 (LJ)
ตัวธรรมดา
ชื่อตาราง (ระบุไว้บนตาราง)
16 (LJ)
ตัวหนา
ชื่อรูปและชื่อแผนภูมิ (ระบุชื่อไว้ใต้รูป แผนภูมิ)
16 (CT)
ตัวหนา
CT = Centre Text, LJ = Left Justified, RJ = Right Justified, LRJ = Left & Right Justified

ส่วนประกอบของบทความ
1) ชื่อเรื่องบทความ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2) ชื่อผู้เขียนทุกคน พร้อมระบุหน่วยงานที่สังกัด (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3) บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 250 คา และคาสาคัญ (Keywords) 3-5 คา
4) เนื้อเรื่อง
4.1) บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนา เนื้อหา บทสรุป และบรรณานุกรม
4.2) บทความวิจัย ประกอบด้วย บทคัดย่อ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) การทบทวนวรรณกรรม วิธีดาเนินการ
วิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และบรรณานุกรม
5) ถ้ามีรูปภาพ แผนภูมิ หรือตารางประกอบ ต้องมีหมายเลขแสดงลาดับของรูปภาพ แผนภูมิ
ตาราง และชื่อของรูปภาพ แผนภูมิและตาราง อ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง ชัดเจน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของ
ผู้อื่น ใช้รูปภาพสีหรือขาว-ดา ที่มีความคมชัด และส่งภาพถ่ายต้นฉบับหรือไฟล์รูปภาพแยกต่างหาก แนบมา
พร้อมกับบทความด้วย

การอ้างอิงเอกสาร (ตามระบบ APA)
1) การอ้างอิงในเนื้อหา เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดย
ระบุชื่อผู้เขียน ปีพิมพ์ ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง เช่น สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
(2558) ….. หรือ ..... (Newman & Cullen, 2007) หรือ ..... (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2557)
2) การอ้างอิงท้ายบทความ ให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ เรียงตามลาดับอักษร
ชื่อผู้เขียนโดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA ดังนี้
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