รูปแบบการเขียนบทความบทความวิชาการ/บทความวิจัย
วารสารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
***************
รูปแบบการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย
๑. ความยาวของบทความ
๑. บทความวิจัยอยู่ระหว่าง ๘-๑๒ หน้า (รวมตาราง ภาพ และเอกสารอ้างอิง)
๒. บทความวิชาการอยู่ระหว่าง ๕-๑๐ หน้า (รวมตาราง ภาพ และเอกสารอ้างอิง)
๓. บทความอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
๒. องค์ประกอบของบทความวิจัย
บทความวิจัยจะต้องมีส่วนต่าง ๆ เรียงตามลาดับ ดังนี้
๑. ชื่อเรื่องภาษาไทย
๒. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
๓. ชื่อผู้วิจัย และสถานภาพ
๔. บทคัดย่อภาษาไทยและคาสาคัญ
๕. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract) และคาสาคัญ (keyword)
๖. ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา
๗. คาถามวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย
๘. ขอบเขตการวิจัย
๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หรือผู้ร่วมวิจัย
๒) ตัวแปรที่ศึกษา (หากมี)
๙. วิธีการวิจัย
๑๐. การเก็บรวบรวมข้อมูล
๑๑. การวิเคราะห์ข้อมูล
๑๒. ผลการวิจัย
๑๓. อภิปรายผลการวิจัย
๑๔. สรุปและข้อเสนอแนะ
๑๕. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม
๑๖. ประวัติย่อผู้วิจัย

๓. องค์ประกอบของบทความวิชาการ
๑. ชื่อเรื่องภาษาไทย/และหรือชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
๒. ชื่อผู้เขียนบทความและสถานภาพ เช่น นักศึกษา อาจารย์ และสถาบันที่ศึกษาหรือทางาน ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๓. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอบทความนี้เป็นภาษาไทย (หากสามารถสรุปภาษาอังกฤษด้วยจะเป็น
ประโยชน์มาก)
๔. เนื้อหาบทความ
๕. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม
๖. ประวัติย่อผู้เขียน
๔. การพิมพ์
๑. การตั้งขอบกระดาษ (margin) ให้เป็นไปดังนี้ คือ ขอบบน ๓.๘๑ ซม. ขอบล่าง ๒.๕๔ ซม.
ขอบขวา ๒.๕๔ ซม. ขอบซ้าย ๓.๘๑ ซม.
๒. หมายเลขกากับหน้าให้อยู่บริเวณมุมขวาบน ห่างจากริมกระดาษส่วนบน ๑.๕ ซม. ใส่เลขหน้า
กากับทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก
๓. พิมพ์โดยไม่เว้นบรรทัด หากจะขึ้นหน้าใหม่ให้เว้นหนึ่งบรรทัดและย่อหน้า ๑.๕ ซม.
๔. รูปแบบตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้แบบ TH Sarabunit ๙
๕. ขนาด ลักษณะตัวอักษรและตาแหน่งการพิมพ์ มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ

ขนาดของตัวอักษร

ตาแหน่ง

ลักษณะตัวอักษร

ชื่อบทความ
ชื่อผู้เขียน
ที่อยู่ของผู้เขียน
หัวข้อ
เนื้อเรื่อง
คาบรรยายภาพ
ชื่อตาราง

๑๘
๑๔
๑๔
๑๖
๑๖
๑๔
๑๔

กึ่งกลาง
กึ่งกลาง
ท้ายหน้าของหน้าแรก
ชิดซ้าย
ชิดซ้ายหลังปล่อย
กึ่งกลาง/ใต้ภาพ
ชิดซ้าย/เหนือตาราง

ตัวหนา
ตัวธรรมดา
ตัวธรรมดา
ตัวหนา
ตัวธรรมดา
ตัวธรรมดา
ตัวธรรมดา

๕. รูปประกอบมีความกว้างไม่เกิน ๑๖ ซม.
๑. ตัวอักษรในรูปประกอบจะต้องชัดเจนและมีขนาดที่อ่านได้
๒. รูปประกอบแต่ละรูปต้องมีหมายเลข และคาบรรยายภาพด้านล่าง
๓. รูปประกอบที่เป็นลายเส้นควรเป็นเส้นสีดา

๖.รูปแบบของตาราง
๑.
๒.
๓.
๔.

ใช้ตารางแบบมีเส้นขอบ
มีหมายเลขกากับตาราง
ชื่อตารางชิดขอบซ้ายเหนือตาราง
ขนาดของตัวเลขและตัวอักษรในตารางไม่ควรเล็กกว่า ๑๔ point

๗.การใช้ภาษา
๑. การใช้ภาษาไทยยึดการใช้เครื่องหมาย วรรคตอน การสะกดคา คาศัพท์ และชื่อบัญญัติ
ตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน
๒. ควรหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จาเป็น ในกรณีจาเป็นให้เขียนคาศัพท์
ภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยคาภาษาอังกฤษในวงเล็บ
๓. คาศัพท์ภาษาอังกฤษคาแรกให้ขึ้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก ส่วนอักษรและคาที่เหลือทั้งหมดให้
พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะทุกคาให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
๔. คาศัพท์คาเดียวกันที่ใช้ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษ ให้ใช้คาศัพท์ภาษาไทยตามด้วย
ภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้งต่อไปใช้เฉพาะคาศัพท์ภาษาไทยเท่านั้น
๘. บทคัดย่อ
๑. เป็นข้อความสรุปงานวิจัยที่สมบูรณ์ในรูปแบบสั้นและกระชับ ประมาณ ๒ ย่อหน้า รวม
แล้วไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4
๒. ให้มีคาสาคัญ ไม่เกิน ๕ คา วางไว้บรรทัดท้ายสุดของหน้า
๙. การอ้างอิง
๑. การอ้างอิงตามรูปแบบของ American Psychological Association (APA)
๑๐. บรรณานุกรม
๑. บรรณานุกรม เรียงบรรณานุกรมตามหลักการเรียงคาในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน หรือ Dictionary โดยคาที่มีตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อน คาที่มีรูปสระตามลาดับตั้งแต่ กก –กฮ
ส่วนคาที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน เรียงลาดับตามรูปสระ อะ –ไอ

๑๑. การส่งบทความ
๑) ผู้นาเสนอผลงานต้องส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น Microsoft Word for Window และข้อมูลที่
เป็นไฟล์ Microsoft Word บันทึกลงแผ่น CD จานวน ๑ แผ่น ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้า บทความฉบับเต็ม (ทั้ง
ไฟล์ Word และไฟล์ PDF )
๒) กรอกข้อความในแบบนาส่งบทความให้ครบถ้วนด้วยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ์
๓) ส่งเอกสารในข้อ ๑ และ ๒ มาที่ กองจัดการวารสารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชน
ท้องถิ่น สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เลขที่ ๑๓/๒ หมู่ ๑ ตาบลบางคนที อาเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ๗๕๑๒๐ หรือที่ E-mail: lifejournal@life.ac.th โทรศัพท์ ๐๓๔ ๗๕๗ ๔๕๓ ต่อ ๑๔๔
มือถือ ๐๘๒ ๖๔๒ ๔๖๒๕ (อาจารย์อภิชาติ มหาราชเสนา) โทรสาร ๐๓๔ ๗๕๗ ๔๖๐
*************************

