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คําแนะนําสําหรับผูเขียน 

 วารสารพัฒนศิลปวิชาการเปนสื่อกลางการเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูระหวางครู อาจารย 

นักวิชาการ และนักสรางสรรคผลงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและสถาบันหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ซึ่งผลงาน

ดังกลาวตองไมเคยลงตีพิมพท่ีใดมากอน และไมอยูระหวางการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารอ่ืน และมิได

คัดลอก ทําซ้ํา หรือละเมิดลิขสิทธ์ิของผูใด วารสารมีกําหนดตีพิมพปละ 2 ฉบับ โดยกําหนดเผยแพร : ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

ประเภทของผลงานตีพิมพ ไดแก บทความงานวิจัย งานสรางสรรค หรือบทความวิชาการในสาขาวิชา

ปรัชญากลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

การจัดเตรียมตนฉบับ 

 ตองพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Office Words 2003 ข้ึนไป  

1. ตั้งคาหนากระดาษขนาด A4 ระยะขอบดานละ 1” (2.54 ซม.) เฉพาะดานซาย 1.5” (3.81 ซม.) 

2. ตัวอักษรใชแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวเลขอารบิก 

3. ระยะหางระหวางบรรทัดปกติ 1 ชวงบรรทัด ยกเวนระยะหางระหวางหัวขอ 1½ ชวงบรรทัด  

4. หมายเลขหนา ขนาด 14 พิมพมุมขวาบน หางจากขอบกระดาษดานบน 0.50 น้ิว 

5. การเขียนอางอิงในเน้ือหาใหใชระบบนาม-ป ตามรูปแบบ APA Style ของ American 

Psychological Association 

6. ความยาวบทความรวมรูปและตาราง ไมเกิน 15 หนา 

 ในบทความประกอบไปดวยหัวขอและรูปแบบการพิมพ ดังน้ี   

1. ชื่อเร่ือง (Title) 

- มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ  

2. ชื่อผูเขียน (ทุกคน) 

- พิมพเฉพาะช่ือและนามสกุลเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 16 ตัวหนา 

กลางหนากระดาษ ใสเครื่องหมายดอกจัน (*) หลังช่ือผูเขียนเพ่ืออางอิงหนวยงาน ถามีผูเขียนมากกวา 1 คน    

คั่นดวยเครื่องหมายลูกนํ้า (,) และถาผูเขียนอยูตางหนวยงานกันใหใสจํานวนดอกจันตางกัน  

3. บทคัดยอ (Abstract) 

- “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 18 ตัวหนา กลางกระดาษ   

- เน้ือหาบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดาชิดขอบยอหนา 

โดยจัดทําเปนความเรียงรอยแกวยอหนาเดียว มีความยาวไมเกิน 250 คํา  

- ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ควรเลือกคําสําคัญ      

ท่ีเก่ียวของกับบทความ 2-5 คํา ระบุไวทายบทคัดยอและทาย Abstract 
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4. ท่ีอยูผูเขียน 

- พิมพเครื่องหมายดอกจัน (*) ตามดวยท่ีอยูผูเขียนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 12 point 

ไวมุมซายดานลางของหนาแรกเพ่ืออางอิงหนวยงาน  

5. สวนเนื้อหาบทความ 

- หัวขอ ขนาด 16 point ตัวหนา ชิดดานซาย 

- เน้ือความ ขนาด 16 point ชิดขอบยอหนา 

- บทความวิจัยหรือวิจัยงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา วัตถุประสงค       

วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง 

- บทความวิชาการ ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา เน้ือหา สรปุ และรายการอางอิง 

- บทความงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา วัตถุประสงค กระบวนการ

สรางสรรค ผลการสรางสรรค สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง  

- กรณีท่ีมีภาพหรือแผนภูมิ ใตภาพใหระบุคําวา “ภาพท่ี ...” หรือ “แผนภูมิท่ี ...” ใสเลขเรียง

ตามลําดับ ตอดวยขอความบรรยายภาพหรือแผนภูมิ และบรรทัดถัดไปใหระบุท่ีมา หากผูวิจัยจัดทําข้ึนเองใหระบุ

ท่ีมาวา “ท่ีมา : ผูวิจัย” จัดวางใหอยูก่ึงกลางหนากระดาษ (ใชตัวอักษรขนาด 14 หนา)  

- กรณีท่ีมีตาราง ดานบนตารางใหระบุคําวา “ตารางท่ี ...” ใสเลขเรียงตามลําดับ ตอดวย

ขอความบรรยายตาราง ชิดขอบดานซายของหนากระดาษ (ใชตัวอักษรขนาด 14 หนา) และขนาดของตารางตอง

มีขนาดไมเกินระยะขอบกระดาษท่ีกําหนดไว  

6. การเขียนรายการอางอิง 

การเขียนรายการอางอิงเพ่ือระบุแหลงท่ีมาของเอกสารหรือขอมูลของผูอ่ืนหรือจากแหลงงานของ

ผูอ่ืนมาใชในงานของตน เพ่ือใหผูอานทราบวาผูเขียนไดยกงานหรือแนวความคิดของผูใดมาเก่ียวของบาง ทําให

สามารถคนหาและติดตามอานเพ่ิมเติมได ซึ่งวารสารพัฒนศิลปวิชาการกําหนดใหเขียนอางอิงตามระบบนามป 

(Name-Year System) ตามรูปแบบ APA Style ของ American Psychological Association ซึ่งเปนรูปแบบ

สากลท่ีนิยมแพรหลาย ดวยการอางอิงแหลงท่ีมาของขอความแทรกในเน้ือหา สามารถเขียนได 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. อางไวขางหนาขอความ  ใชในกรณีตองการเนนช่ือผูแตงท่ีเปนเจาของขอความหรือแนวคิด 

โดยอางช่ือผูแตง ตามดวยปและระบุเลขหนาของเอกสารท่ีอางใสไวในวงเล็บ จากน้ันตามดวยขอความท่ีอาง  

2. อางไวขางทายขอความ ใชในกรณีตองการเนนขอความหรือแนวคิดท่ีนํามาอาง โดยระบุช่ือ-

นามสกุลของผูแตง ปท่ีพิมพและเลขหนาท่ีนํามาอางอิงตอจากขอความท่ีอางถึงหรือสรุปความใสไวในวงเล็บท้ังหมด   

ตัวอยาง  การอางอิงในเน้ือหาหนาและทายขอความ 

หนาขอความ ทายขอความ 

ช่ือผูแตง (ปท่ีพิมพ, น.  ) (ช่ือผูแตง, ปท่ีพิมพ, น.  ) 

Surname (Date, p.  ) (Surname, Date, p.  ) 

จินตนา  สายทองคํา (2555, น. 50-51) (จินตนา  สายทองคํา, 2555, น. 50-51) 

ประเมษฐ  บุณยะชัย (2543) (ประเมษฐ  บุณยะชัย, 2543) 

Kumar (1996, pp. 56-62) (Kumar, 1996, pp. 56-62) 

James, Slater, and Bucknam (2012, p. 25) (James, Slater, & Bucknam, 2012, p. 25) 
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ในกรณีท่ีเอกสารท่ีนํามาอางอิงไมปรากฏปท่ีพิมพใหระบุ ม.ป.ป. (ไมปรากฏปท่ีพิมพ) ใน

บทความภาษาไทย และ n.d. (no date) ในขอความอางอิงจากเอกสารภาษาตางประเทศ แทนปท่ีพิมพ 

การอางอิงทายเลมใหระบุหัวขอรายการอางอิงวา “รายการอางอิง” และจัดพิมพตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนด หากรายการอางอิงเปนรายการสัมภาษณหรือเอกสารฉบับตัวเขียน ใหเขียนรวมกับรายการ

อางอิงรายการอ่ืน ๆ โดยไมตองแยกหัวขอเฉพาะ สําหรับรูปแบบการเขียนรายการอางอิงทายบทความใหเขียนดังน้ี 

- ช่ือวารสารหรือช่ือหนังสือใชตัวหนา   

- เริ่มเรียงเอกสารภาษาไทยกอนเอกสารภาษาอังกฤษโดยเรียงช่ือตามลําดับอักษรในพจนานุกรม  

- บรรทัดท่ีสองและบรรทัดตอ ๆ ไปของแตละรายการอางอิงใหยอหนาเขามา 5-7 ตัวอักษร  

หรือประมาณครึ่งน้ิว 

การอางอิงทายเลม ตัวอยาง 

หนังสือท่ัวไป 

ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อเร่ือง (ครั้งท่ีพิมพ). เมืองท่ีพิมพ : สํานักพิมพ. 

ผูแตงคนเดยีว สุภาพรรณ ณ บางชาง. (2535). ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการปฏิบัติ

ในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศกึษา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั. 

ผูแตง 2 คน ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ. (2533). พฤติกรรมบุคคลในองคการ (พิมพครั้งท่ี 2). 

กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

ผูแตง 3 คน  James, E. A., Slater, T., & Bucknam, A. (2012). Action research for business, 

nonprofit, & public administration: A tool for complex times. 

Los Angeles, CA: SAGE. 

ผูแตงมากกวา 3 คน สุมน อมรวิวัฒน และคณะ. (2535). ความคิดและภูมิปญญาไทยดานการศึกษา (Thai 

Wisdom in Education) (พิมพครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

ผูเขียนท่ีมีอิสริยยศ ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. (2555). บันทึกเร่ืองความรู

ตาง ๆ (พิมพครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป. 

ผูแตงเปนหนวยงาน กรมสงเสรมิวัฒนธรรม. (2560). รุกขมรดกของแผนดินใตรมพระบารม.ี กรุงเทพฯ: 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 

บทความหรือบทวิจารณในหนังสือ  

บทความในวารสาร เจตน เจริญโท. (2536). “การทองเท่ียวกับสิ่งแวดลอมไทย ทําอยางไรจึงจะยั่งยืน”.  

นิตยสารโลกสีเขยีว, 2, 4: 16-20. 

บทความวิจารณ

หนังสือในวารสาร 

สุริชัย หวันแกว. (2536). วิจารณเร่ือง บริษัทญ่ีปุนกับการเปน NIC ของประเทศไทย 

โดย สุวินัย ภรณวลัย. เอเชียปริทัศน, 11, 2: 79 - 83. 

บทความหนังสือพิมพ ประสงค วิสุทธ์ิ. (19 มีนาคม 1537). “สิทธิของเด็ก”. มติชน. หนา 18. 

บทความสารานุกรม ศักดิ์ศรี แยมนัดดา. (2532-2533). “มหาภารตะ”. สารานกุรมไทยฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน 22. 14354-14369. 
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การอางอิงทายเลม ตัวอยาง 

วิทยานิพนธ ชุติมา สัจจานันท. (2520). การสํารวจสถานภาพการทํางานของบัณฑิต (ปการศึกษา 

2502-2516). วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สัมภาษณ แมนมาศ ชวลิต, คณุหญิง. นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย. สัมภาษณ,            

11 มีนาคม 2537. 

สื่ออิเล็กทรอนิกส “ไอศกรีม”. (2557). [ออนไลน]. คนเมื่อ 30 สิงหาคม 2557. เขาถึงจาก 

http://www.car.chula.ac.th/rnis/mkdata96/food-96/ice-cre.html  

กลุมพัฒนาและสงเสรมิวิทยบริการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2557). แนวทางการจัดซ้ือหนังสือและสื่อสิง่พิมพ

เพ่ือใหบริการในหองสมุดโรงเรียน. [ออนไลน]. คนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2557.

เขาถึงจาก http://academic.obec.go.th/new2551/ 

node/1/163/news_sec_detail/433  

การสงตนฉบับ 

  สงตนฉบับเปนกระดาษขนาด เอ 4 (พิมพหนาเดียว) จํานวน 3 ชุด พรอมแผน CD จํานวน 1 แผน 

และแบบฟอรมเสนอบทความท่ีกองบรรณาธิการกําหนด 

การปรับแกตนฉบับ 

 โดยท่ัวไปผูทรงคุณวุฒิอานประเมิน (Reviewer) จะตรวจสอบความถูกตองและครบถวนดานวิชาการ

แลวสงใหผูเขียนปรับแก สิทธิในการปรับแกตนฉบับเปนของผูเขียน แตกองบรรณาธิการสงวนสิทธ์ิในการตีพิมพ

เฉพาะท่ีผานความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเทาน้ัน ท้ังน้ีจะมีการประสานเพ่ือตรวจสอบ   

ความถูกตองดานวิชาการและอ่ืน ๆ จนถูกตองสมบูรณ 

การตรวจทานตนฉบับกอนตีพิมพ (Final proof) 

 ผูเขียนตองตรวจทานพิสูจนอักษรในลําดับสุดทายเพ่ือเห็นชอบในความถูกตองครบถวนของเน้ือหากอน

ลงตีพิมพ 

ลิขสิทธิ์ในบทความท่ีตีพิมพในวารสาร 
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ผูเขียนสงตนฉบับมายังกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการตรวจสอบความสมบูรณ 

และความถูกตองของตนฉบับ 

กองบรรณาธิการจัดสงตนฉบับให       

โรงพิมพดําเนินการจัดทํารูปเลม 

กองบรรณาธิการดําเนินการเผยแพร

วารสาร และประกาศรับตนฉบับ 

รับ/แกไข 

สงคืนผูเขียน 

แกไข 

แจงผูเขียน 
(Reject) 

แจงผูเขียนแกไข
ตนฉบับ 

รับ 

แกไข 

ไมผาน ผูทรงคุณวุฒิอานประเมิน 
(Reviewer)  

 

กองบรรณาธิการ

ตรวจสอบความถูกตอง 

ผานแบบมีเง่ือนไข 

ผาน 

ผาน 

กองบรรณาธิการจัดพิมพตนฉบับ 

สงคืนผูเขียน
แกไข 
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ช่ือบทความภาษาไทย 

ช่ือบทความภาษาอังกฤษ 

  ช่ือผูเขียนภาษาไทย (ถามีมากกวา 1 คน ใส*,**,***ตามลําดับ) 

ช่ือผูเขียนภาษาอังกฤษ 

บทคัดยอ  

(บทนํา วิธีการศึกษาและผลการศึกษา ประมาณ 200 – 250 คํา) ---------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

คําสําคญั : คําท่ี 1 คําท่ี 2 คําท่ี 3  (จํานวน 2 – 5 คํา ตัวธรรมดา 14 ชิดซาย) 

Abstract 

 (Introduction Method and Result 200 – 250 words)--------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Keywords: คําท่ี 1, คําท่ี 2, คําท่ี 3  (จํานวน 2 – 5 คํา ตัวธรรมดา 14 ชิดซาย) 

* ที่อยูผูเขียนคนที่ 1 ภาษาไทย 

  ที่อยูผูเขียนคนที่ 1 ภาษาอังกฤษ 
** ทีอ่ยูผูเขียนคนที ่2 ภาษาไทย 

   ที่อยูผูเขียนคนที่ 2 ภาษาอังกฤษ 
*** ที่อยูผูเขียนคนที่ 3 ภาษาไทย 

     ที่อยูผูเขียนคนที่ 3 ภาษาอังกฤษ

(เลขหนาตัวธรรมดา 14  ชิดขวา)  

(ตัวหนา 20 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 20 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 16 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 16 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 18 ก่ึงกลาง)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย) 

(ตัวธรรมดา 16  กระจายแบบไทย) 

(ตัวธรรมดา 12 ชิดซาย ไวมุมขวาลางสุดของหนาแรก)  

(ตัวหนา 18  ก่ึงกลาง)  

(1½)  

(1½)  

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 
(1½)  

 

(1½)  

 

1” 

1” 1½” 

1” 

ตัวอยางการเขียน “บทความวิจัย” 
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บทนํา 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วัตถุประสงค 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิธีการศึกษา 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตารางท่ี 1 ชื่อตาราง 

ชื่อหัวขอ     

     

     

     

* คําอธิบายคาในตาราง 

ท่ีมา : ระบุแหลงท่ีมา  (อางอิงตามระบบ) 

ตารางท่ี 2 ชื่อตาราง 

ชื่อหัวขอ     

     

     

     

ท่ีมา : ระบุแหลงท่ีมา  (อางอิงตามระบบ) 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  

 

(ตัวหนา 16 ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  

 

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  
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ภาพท่ี 1 ---------------------------------------  (คําอธิบายรูป)  

ท่ีมา : (ถานํารูปภาพจากแหลงท่ีมาอ่ืน ไมไดสรางขึ้นเองใหอางอิงแหลงท่ีมาดวย เพราะมีลิขสิทธิ์) 

ผลการศึกษา 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สรุปและอภิปรายผล 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  
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ขอเสนอแนะ (ถามี) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายการอางอิง   

---------------------------------- (การอางอิงใชรูปแบบ APA)-------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวหนา 16 ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16  กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16  กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  

 



แบบเอกสารที่ วน. 3-1 

 

แบบเสนอบทความ 
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนศิลปวิ์ชาการ   

 
เรียน  กองบรรณาธิการวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ 
 

 ข้าพเจ้า  ต าแหน่ง  
สังกัด/สถานศึกษา  
สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ  
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก อ าเภอ  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์  
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ E-mail  

 มีความประสงค์ขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ   
 

ชื่อบทความ 

 ภาษาไทย   
  
 ภาษาอังกฤษ   
  
 

 

ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน (กรณีมีผู้เขียนร่วมกรอกข้อมูลตามสัดส่วน) 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน โทรศัพท์ 
1.    

2.    

3.    

4.    
 

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก (ถ้ามี)   
 

 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความดังกล่าวไม่เคยลงตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน  และไม่อยู่ระหว่างการเสนอ       
เพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น  โดยมิได้คัดลอก  ท าซ  า  หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด 
 

 ลงชื่อผู้เขียนบทความ  
 ( )  

 วันที่ เดือน พ.ศ.  

รหัส                          . 



แบบเอกสารที่ วน. 3-2 

 

 

แบบตรวจคุณภาพเบื้องต้นของบทความ 
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ   

ชื่อบทความ 
 ภาษาไทย   
  
 ภาษาอังกฤษ   
  
 

ที ่ รายละเอียด การตรวจสอบ 
การพิมพ์ต้นฉบับ  
1 พิมพ์ด้วยโปรแกรม  Microsoft Office Word 2003  ขึ้นไป  
2 ใช้แบบอักษร TH Sarabun  ขนาดตัวอักษร  16  
3 พิมพ์หน้าเดียว  
4 กระดาษขนาด  A4  ระยะขอบกระดาษ  ด้านละ 1 นิ้ว  เฉพาะด้านซ้าย 1.5 นิ้ว  

ล าดับเนื้อหาบทความ  
1 ชื่อเรื่อง  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ     
2 ชื่อผู้เขียน  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ     
3 บทคัดย่อ  
 ความยาวไม่ควรเกิน  200 – 250  ค า  หรือ  15  บรรทดั  
 ค าส าคัญ  จ านวน  3 – 5  ค า  

4 Abstract  
 ความยาวไม่ควรเกิน  200 – 250  ค า  หรือ  15  บรรทดั  
 Key words  จ านวน  3 – 5  ค า  

5 บทน า   
6 เนื้อหา  
7 บทสรุป  
8 อ้างอิง (ใช้ระบบนาม – ปี ตามรปูแบบ APA Style)  

เอกสารประกอบการประเมินบทความ  
1 แบบเสนอบทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์  (วน. 3-1)  
2 ต้นฉบับ จ านวน 3 ชุด  พร้อมแผ่น CD จ านวน 1 แผ่น 

(เขียนช่ือบทความและชื่อผูเ้ขียนบนแผ่น CD โดยไฟลร์ูปแยกต่างหากจากไฟล์บทความ) 
 

 
 ลงชื่อผู้เขียน  
 ( )  
 วันที่ เดือน พ.ศ.  
 

 ลงชื่อกองบรรณาธิการผู้ตรวจ  
 ( )  
 วันที่ เดือน พ.ศ.  

รหัส                          . 
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