
รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ 
 

ข้อก าหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ 

 ขนาดกระดาษ   A 4 

 กรอบของข้อความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้ จากขอบบนของกระดาษ 1.25 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว 
ขอบขวา 1.0 นิ้ว 

 ระยะห่างระหว่างบรรทัด   หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 point 
 จัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน ์

 ตัวอักษร ใช้สารบัญ นิว (TH Sarabun New) และพิมพ์ตามที่ก าหนดดังนี้ 

 ชื่อเร่ือง (Title) 
- ภาษาไทย ขนาด 18 point, ก าหนดตรงกลาง, ตัวหนา 

- ภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่) ขนาด 18 point, ก าหนดชิดซา้ย, ตัวหนา 

 ชื่อผู้เขียน (ทกุคน) 
- ช่ือผู้เขียน ภาษาไทย ขนาด 14 point, ก าหนดชิดขวา 

- ช่ือหน่วยงานของผู้เขียน ภาษาไทย ขนาด 14 point, ก าหนดชิดขวา 
- ช่ือท่ีอยู่อีเมล์  ขนาด 14 point, ก าหนดชิดขวา 

 บทคัดย่อ 
- ช่ือ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, ก าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 
- ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, ก าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา 
- ข้อความบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, ก าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา 
- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

 ค าส าคัญ (Keyword) ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) ควรเลือกค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บทความ ประมาณ 4-5 ค า ใช้ตัวอักษรภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point 

 รายละเอียดบทความ 

- หัวข้อใหญ่ ขนาด 16 point, ก าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา 

- หัวข้อรอง ขนาด 14 point , ก าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา 

- ตัวอักษร ขนาด 14 point, ก าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา 

- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 
 ค าศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 

 ภาพและตาราง กรณีมีภาพและตารางประกอบ ช่ือภาพให้ระบุค าว่า ภาพที่ ไว้ใต้ภาพประกอบ และจัดข้อความ
บรรยายภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ช่ือตารางให้ระบุค าว่า ตารางที่ พร้อมทั้งข้อความบรรยายตาราง หัวตารางให้จัด
ชิดซ้ายของหน้ากระดาษ และใต้ภาพประกอบหรือตารางให้บอกแหล่งท่ีมา โดยพิมพ์ห่างจากช่ือภาพประกอบหรือเส้นคั่นใต้
ตาราง 1 บรรทัด (ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point, ตัวธรรมดา) 

 การพิมพ์อ้างอิงที่แทรกในเนื้อหาของบทความ 

1)  ในกรณีที่มีการอ้างอิงแทรกในเนื้อเรื่อง ให้ใช้การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบระบบช่ือ -ปี (name-year system) 

โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น
 2)  การอ้างอิงแทรกในตารางหรือในค าอธิบายตารางให้ใช้หมายเลขที่สอดคล้องกับที่ได้อ้างอิงมาก่อนแล้วใน
เนื้อหา 

 



 การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 

1)  เอกสารอ้างอิงทุกล าดับจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ 
2)  ถ้ารายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดให้พิมพ์ต่อบรรทัดถัดไปโดยย่อหน้า (โดยเว้น

ระยะ 7 ช่วงตัวอักษรหรือเริ่มพิมพ์ช่วงตัวอักษรที่ 8 

3)  จัดเรียงล าดับเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ หรือการเรียงบรรณานุกรมให้ใช้หลักการเดียวกับการเรียงค าใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือ Dictionary ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป โดยค าที่มีตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนค าที่มีรูป
สระตามล าดับตั้งแต่ กก-กฮ และ AA-AZ 

 
การจัดพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกันตามชนิดของเอกสารที่น ามาอ้างอิง โดยให้จัดพิมพ์ตาม 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition ดงันี ้
 

1.  อ้างอิงจากหนังสือ ใช้รูปแบบดังนี ้
ช่ือผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือเรื่อง./ครัง้ที่พิมพ์ (ถ้ามี) (พิมพ์ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป). /เมืองที่พิมพ:์/ส านักพิมพ์. 
 

ตัวอย่าง 
บุญเรียง ขจรศิลป์. (2539). วิธีวิจัย ทางการศึกษา Educational Research Methodology. พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ: ศูนย์

หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Kother Philip, & Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing. 9th Ed. Boston: McGraw-Hill. 
 
2.  อ้างอิงจากวารสาร ใช้รูปแบบดังน้ี 

ช่ือ/ชื่อสกุลผู้เขยีนบทความ./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร./ปทีี(่ฉบับท่ี),/หน้าท่ีอ้าง. 
 

ตัวอย่าง 
สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. (2540). พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ศิลปวัฒนธรรม. 18(5), 38-39.  
Doran, Kirk. (1996). Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing. Computer in Libraries. 16(1), 

39-42. 
 

3.  อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการ ใช้รูปแบบดังนี ้
ช่ือผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือบทความหรือช่ือตอน./ใน//ช่ือหนังสือ./ช่ือบรรณาธิการหรือช่ือผู้รวบรวม(ถ้ามี)./(หน้าที่ตีพิมพ์

บทความหรือตอนนั้น)./ครั้งท่ีพิมพ์./สถานท่ีพิมพ์:/ช่ือส านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์. 
 

ตัวอย่าง 
แม้นมาส  ชวลิต,คุณหญิง. (2526). การก้าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด. ใน เอกสารการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 

ก้าวแรกของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด. (หน้า 1-7). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
Tichner, Fred J. (1981). Apprenticship and Employee Training.  In The New Encyclopedia Britannica, 

Macropedia. (V1. pp. 1018-1023).  Chicago:  Encyclopedia  Britannica. 
 
 
 
 
 



 

4.  อ้างอิงจากปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ใช้รูปแบบดังนี ้
ช่ือผู้เขียน./(ปีท่ีพิมพ์)./ช่ือเรื่อง./(ช่ือปริญญามหาบัณฑิตหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ช่ือมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา). 
 

ตัวอย่าง 
ดนัยศักดิ์ โกวิทวิบูล. (2543). ความต้องการและลักษณะการใช้สารนิเทศของนักศึกษาในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

รามค าแหง. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัย
รามค าแหง). 

Patamaporn Yenbamrung. (1992). The Emerging Electeronic  Univesrsity: A Study of Student Cost-
Effectiveness. (Dissertation, Ph.D. Library and Information Science, The University of Texas at 
Austin. 

 

5.  อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ใช้รูปแบบดังนี ้
 

ข้อมูลที่เปน็บทความจากวารสารออนไลน ์

ผู้แต่ง./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ช่ือวารสาร./ปีท่ี(ฉบับท่ี),/หน้า(ถ้ามี)./สืบค้นจาก URL ของวารสาร. 
 

ตัวอย่าง 
พิษณุ กล้าการนา. (2545). เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน. หมออนามัย. 11(6). สืบค้นจาก http://moph.go.th/ops/ 

doctor/backreport.htm 
Exon, Andy. (1978). Getting to Know the User Better. Aslib Proceedings. 30(6), 352-364. 
 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

ผู้แต่ง./(ปีท่ีพิมพ์หรือปีที่สืบค้น)./ช่ือเรื่อง./สืบค้นเมื่อ วัน เดือน ป ี(หรือ Retrieved เดือน วัน, ปี),/จาก(from) ช่ือเว็บไซต์. 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 - 

2559) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550- 2554). สืบค้นเมื่อ 20 
พฤศจิกายน 2550, จาก http://www.moe.go.th/webbpp/download/crisp_ direction.pps. 

Barnard, John Phillip. (2000). A Study of Internet and Library Use in an Academic Setting. Arizona: 
Arizona State University. Retrieved October 12, 2008, from http://proquest.umi.com/ 
pqdweb?did=731829191&sid=2&Fmt=2&clientId=83700&RQT=309&VName=PQD 
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