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1. วัตถุประสงค์วำรสำร
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านความรู้ ความคิดใหม่ๆ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการได้เสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารนี้ ต้องมีคุณค่าทางวิชาการอย่างเด่นชัด จะต้องไม่เคย
พิมพ์เผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
โดยทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กำรจัดพิมพ์บทควำม
1. ความยาวของบทความ 10-12 หน้ า กระดาษ A4 พิ ม พ์ ห น้ า เดี ย ว (นั บ รวมรู ป ภาพ ตาราง
เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก)
2. รูปแบบตัวอักษร ให้จัดพิมพ์ด้วยแบบตัวอักษร TH SarabunPSK เท่านั้น
3. ชื่อเรื่องบทความภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 18 pt. (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
4. ชื่อเรื่องบทความภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
5. ชื่อผู้เขียนทุกคน ขนาดตัวอักษร 14 pt. (ตัวหนา)
6. ชื่อสังกัดหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ขนาดตัวอักษร 14 pt. (ตัวอักษรปกติ)
7. Corresponding Author E-mail ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ใช้ระบบ footnote)
8. เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอัก ษร 16 pt. จัดชิดซ้ายขวา พิมพ์ 1
คอลัมน์
9. ชื่อคาสาคัญ ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย
10. เนื้อหาคาสาคัญ ขนาดตัวอักษร 16 pt. วรรค 2 เคาะระหว่างคา
11. ชื่อหัวเรื่อง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย ไม่ใส่เลขลาดับที่
12. เนื้อหาบทความ พิมพ์ 2 คอลัมน์ ในแต่ละคอลัมน์ให้ชิดขอบซ้ายขวา ขนาดตัวอักษร 16 pt.

13. เนื้อหาบทความ ย่อหน้า 1 ซม.
14. ชื่อตาราง ขนาดตัวอั กษร 16 pt. (ตัวหนา) ให้ร ะบุไว้บ นตารางจัดชิดซ้าย ใต้ตารางให้บอก
แหล่งที่มาจัดชิดซ้าย ส่วนรายละเอียดตัวอักษรปกติ
15. ชื่อ รูป ชื่อ แผนภูมิ ขนาดตัวอั ก ษร 16 pt. (ตัวหนา) ให้ร ะบุไว้ใต้รูป แผนภูมิ จัดกึ่ ง กลาง
หน้ากระดาษ ใต้รูปแผนภูมิให้บอกแหล่งที่มาจัดชิดซ้าย
16. ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (2.54 ซม.) เท่ากันทุกด้าน
17. หมายเลขหน้า ให้ใส่ไว้ตาแหน่งด้านล่างขวาตั้งแต่ต้นจนจบบทความ ขนาดตัวอักษร 16 pt.
18. ชื่อเอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย
19. เนื้อหาเอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 16 pt. พิมพ์ 1 คอลัมน์
3. ส่วนประกอบของบทควำม
1. ชื่อเรื่องบทความ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2. ชื่อผู้เขียนทุกคน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3. บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 250 คา และคาสาคัญ (Keyword) 3-5 คา (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)
4. เนื้อเรื่อง
บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทนา เนื้อหา และบทสรุป
บทความวิ จั ย ประกอบด้ ว ย บทน า วั ต ถุ ป ระสงค์ ทบทวนวรรณกรรม วิ ธี ก ารวิ จั ย
ผลการวิจัย อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย
5. เอกสารอ้างอิง
6. ถ้ามีรูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบ หรืออื่นๆ ต้องมีหมายเลขกากับในบทความ อ้างอิงแหล่งที่มา
ของข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ใช้รูปภาพสีหรือขาว-ดา ที่มีความคมชัด และส่ง
ภาพถ่ายต้นฉบับหรือไฟล์รูปภาพแยกต่างหาก แนบมาพร้อมกับบทความด้วย
4. กำรอ้ำงอิงเอกสำร
การอ้ างอิง ในเนื้อหา เพื่อ บอกแหล่งที่ มาของข้อความนั้น ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุ
นามสกุลของผู้เขียน ปีพิมพ์ และเลขหน้าของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง
เช่น Shaw (2017: 185) ….. หรือ ..... (Srikanchai & Watcharanun, 2017: 220) หรือ ..... (Kraikunasai
et al., 2017: 172)
การอ้ างอิง ท้ ายบทความ ให้รวบรวมเอกสารที่ ใช้อ้างอิง ไว้ท้ ายบทความ เรียงตามล าดับ อัก ษรชื่อ
ผู้เขียน โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA ตามตัวอย่าง ดังนี้
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2. รูปแบบกำรอ้ำงอิงวำรสำรและนิตยสำร
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ตัวอย่ำง
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นามสกุ ล ผู้ แ ต่ ง , อั ก ษรตั ว แรกของชื่ อ ผู้ แ ต่ ง . (ปี ที่ พิ ม พ์ ) . ชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ . ชื่ อ ปริ ญ ญา
สถาบันการศึกษา.
ตัวอย่ำง
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ตัวอย่ำง
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5. รูปแบบการอ้างอิงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นามสกุลผู้แต่ง, อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ..., จาก
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