คำแนะนำในกำรเตรียมต้นฉบับ
เรื่องที่ตีพิมพ์
บทความวิจัย บทความปริทศั น์ บทความวิชาการ
กำรเตรียมต้นฉบับ
1. ภาษา เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลขอารบิคทั้งหมด
2. การพิมพ์ พิมพ์หน้าเดี่ยวบนกระดาษขนาด A4 ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ตัวอักษรต่อนิ้ว ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (รวมบทคัดย่อ รายการ
อ้างอิง และภาพประกอบ) ขอบกระดาษบน 1.5” ล่าง 1” ซ้าย 1.5” ขวา 1” จัดคอลัมน์เดียว
ขอบขวาตรงชิดขอบ ยกเว้นหัวข้อเอกสารอ้างอิงไม่ต้องชิดขอบขวา ระยะห่างระหว่างบรรทัดและ
หัวข้อเท่ากันหมด ไม่ใช้ภาพสัญลักษณ์วงกลมและอื่นๆ สาหรับหัวข้อ กรณีมีเลขข้อ ให้ข้อความ
บรรทัดใหม่ชิดขอบซ้ายโดยไม่เยื้องภายในข้อ
3. องค์ประกอบและการเรียงลาดับเนื้อหา
(1) ชื่อเรื่อง (title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) ชื่อผู้แต่ง (author) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับชื่อหน่วยงานทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และ e-mail ให้พิมพ์เป็นเชิงอรรถ (footnote) ในหน้าแรกของบทความ
(3) บทคัดย่อ (abstract) ความยาวไม่เกิน 200 คา ถ้าเป็นบทความภาษาไทย ให้นาเสนอ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อน และบทความภาษาอังกฤษ ให้นาเสนอบทคัดย่อภาษาไทยก่อน โดย
บทความปริทศั น์และบทความวิชาการอาจไม่ต้องนาเสนอบทคัดย่อ
(4) คาสาคัญ (keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ายบทคัดย่อภาษานั้น 3-5 คา
(5) บทนา (introduction) กล่าวโดยย่อถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ อาจรวมการตรวจ
เอกสาร (review of literature)
(6) วิธีดาเนินการ (methods) กล่าวถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีดาเนินการ เครือ่ งมือที่
ใช้ ในการศึกษา
(7) ผลการศึกษา (results)
(8) สรุปผล และอภิปรายผล (conclusion)
(9) กิตติกรรมประกาศ หรือคาขอบคุณ (acknowledgement) (ถ้ามี)
(10) เอกสารอ้างอิง (references)

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบนาม-ปี (name and year system) การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาไทย ใช้ ชื่อต้น ชื่อสกุล และปี (เช่น สมชาย ใจดี (2557) รายงานว่า …) การอ้างอิงเอกสาร
ภาษาอังกฤษใช้ ชื่อสกุล และปี (เช่น Johnson (2014) … ) กรณีเอกสารมีผู้แต่ง 2 คนให้ระบุทั้ง 2
คน กรณีเอกสารมีผู้แต่ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ระบุชื่อคนแรก และตามด้วยคาว่า และคณะ et al
(เช่น สมชาย ใจดี และคณะ (2557) ; Johnson, et al. (2014))
2. การอ้างอิงในรายการเอกสารอ้างอิง (ตามองค์ประกอบเนื้อหา ข้อ 10) ให้เรียงตามลาดับ
อักษรแบบพจนานุกรม ก-ฮ A-Z ไม่ใช้ระบบอ้างอิงตามเลขลาดับ ใช้รูปแบบการเขียนเป็นแบบ APA
style (American Psychology Association) เป็นแนวทาง ตัวเน้นให้ใช้ตัวเข้ม ไม่ใช้ตัวเอนหรือขีด
เส้นใต้ การอ้างอิงที่เกี่ยวกับจานวนชื่อผู้แต่งดูตัวอย่างในข้อ (1) หนังสือและตารา ในที่นี้นาเสนอ
ตัวอย่างที่พบบ่อย
(1) หนังสือและตารา
ชื่อผู้แต่ง (ระบุหน้าที่เช่น บรรณาธิการ). (ปี). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์).
เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
กอ ใจดี. (2557). ไอทีเบื้องต้น (พิมพ์ครัง้ ที่ 1). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
Smith, A.B. (2014). A-Z of IT . 1st ed. New York: McGraw-Hill.
กอ ใจดี (บก.). (ม.ป.ป.). จรรยำบรรณงำนไอที. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
Smith, A.B. (Ed.). (n.d.). Morality in IT work. N.P.: n.p.
[ไม่มีข้อมูล ปี (ม.ป.ป. ; n.d.) เมือง (ม.ป.ท.) สานักพิมพ์ (ม.ป.พ.)]
กอ ใจดี และ ขอ ใจงาม (บ.ก.). (2557). ไอทีขั้นสูง. แพร่: ก้าวหน้า.
Smith, A.B. and White, B. (2014). Advanced of IT. Paris: IT Now.
หมายเหตุ กรณีผู้แต่งตั้งแต่ 2-7 คน ในรายชื่อเอกสารอ้างอิงให้ลงข้อมูลให้ครบ
กรณีเกิน 7 คน ให้ละรายการดังตัวอย่าง (ส่วนการอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้
ละข้อมูลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป)
Smith, A.B., White, B., Green, L., Blue, A., Brown, D., Pink, H., …
Johnson, W.A. (1982). IT literacy. London: IT Publishing.
(2) บทความวารสาร (อนึ่ง รูปแบบของไทยมักไม่นิยมเน้น เลขปีที่ แบบ APA)
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. ชื่อวำรสำร (เขียนชื่อเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ)
เลขปีท(ี่ เลขฉบับที่): เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าสิ้นสุดของบทความ.
กอ ใจดี. (2558). ฉันรักไอที. วำรสำรไอทีไทย 10(1): 100-110.
(3) บทความหรือเรื่องย่อยในหนังสือ เอกสารรายงานการประชุมสัมมนา
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. ใน: ชื่อบรรณาธิการ (ถ้ามี). ชื่อเอกสำร
(หน้า เลขเริ่ม-ท้าย). เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.

กอ ใจดี. (2556). ไอทีปีหน้า. ใน ขอ ใจงาม (บ.ก.). รำยงำนกำรประชุม
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปี 2556 (หน้า 1-7). แพร่: สมาคมไอซีท.ี
Smith, A.B. (2014). IT fiction. In Encyclopedia of IT (Vol. 5, pp. 1-7).
Whitetown, NY: Grolier.
(4) ข่าวหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วันที่). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์, ปีที่หรือฉบับ, เลขหน้า.
กอ ใจดี. (2556, ธันวาคม 31). ไอทีกับปีใหม่. ไทยรัฐ, 3. [ไม่มี ปีที่หรือฉบับ]
(5) วิทยานิพนธ์ กรณีจากสถาบันการศึกษา และกรณีจากฐานข้อมูล
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. (ข้อมูลวิทยานิพนธ์). มหาวิทยาลัย, ประเทศ.
[กรณีไทย อาจละชื่อประเทศ และข้อมูลควรบอกระดับและสาขา]
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. (ข้อมูลฯ). สืบค้นจาก ชื่อฐานข้อมูล. (เลขอ้างอิง).
กอ ใจดี. (2554). กำรศึกษำนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศไทย. (วิทยานิพนธ์
ปริญญา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)). มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
Smith, A.B. (1997). A study of information technology in Thailand.
(Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest database.
(UMI No. AAA 1234567).
(6) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(6.1) กรณีเอกสารข้างต้นที่สืบค้นจากระบบออนไลน์ได้ ให้เติม
คาว่า ค้นจาก และที่อยู่ URL ต่อท้าย (ภาษาอังกฤษใช้คาว่า Retrieved from …)
บางกรณีอาจระบุเดือนและวันที่ และที่อยู่ URL ไม่ต้องทาเป็น Link หรือขีดเส้น
ใต้ บางกรณีละส่วนเมืองและสานักพิมพ์ได้ หลีกเลี่ยง Link ที่ยาวมากเกินไป
กอ ใจดี. (2558). ไอทีวันนี.้ กรุงเทพฯ: สมาคมไอทีไทย. ค้นจาก
http://itthai.com/doc/IT-1234.pdf.
Smith, A.B. (2014). Catch IT if you can. IT Today 10(1): 5-8.
Retrieved from http://www.ittoday.org/j/10_1/article1234.pdf.
(6.2) เว็บไซต์
กรณีสถาบันใช้ ชื่อองค์กร กรณีบุคคลใช้ชื่อบุคคล. (ปี). ชื่อเรื่อง. ค้นจาก …
สมาคมไอทีไทย. (2554). นโยบำยไอที. ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก
http://itthai.com/it_policy_2550-2560.pdf.
กอ ใจดี. (2557). ข้อควรรู้เกี่ยวกับไอที. ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 ค้นจาก
http://itthai.com/it2know/
(6.3) ข้อมูลออนไลน์ เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนาออนไลน์ (โดยควรหลีกเลี่ยง
ข้อมูลลักษณะนี้ซึ่งข้อมูลมักสูญหายและมักไม่อิงความเป็นวิชาการ)

ชื่อผู้เขียน (ปี, วันเดือน หรือ Month, Day). ชื่อหัวข้อ (ไม่เน้นข้อความ).
[ลักษณะข้อมูล เช่น เว็บบล็อก กระดานสนทนา]. ค้นจาก …
กขค_IT_man. (2557, 20 ธันวาคม). ทาไมไม่ควรใช้ IT ในห้องเรียน
[กระดานสนทนา]. ค้นจาก http://itworldA-Z/menu9/forum.
รูปแบบในกำรใช้ภำษำอังกฤษในเนื้อเรื่องภำษำไทย
(1) ชื่อเรื่อง ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา ยกเว้นคากลุ่ม article, คาเชื่อม, คาสันธาน, คาบุพบท
ใช้ตัวพิมพ์เล็ก แต่ถ้าคาดังกล่าวยาว 5 ตัวหรือมากกว่าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา คาย่อใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
ชื่อเฉพาะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา เช่น Information Technology and Policy of Thailand
(2) คาแรกสุดของชื่อเรื่อง และคาที่เป็นหัวข้อองค์ประกอบของเนื้อหา ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แก่
ต้นคา เช่น Abstract ; Keywords ; Introduction ; Methods
(3) คาแรกที่ตามหลังหัวข้อคาสาคัญ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้นคา ยกเว้นชื่อเฉพาะ เช่น
Keywords: Information policy, Information retrieval, IT for Thailand Schools Project
(4) ภาษาอังกฤษในเนื้อความ ทั้งในวงเล็บและนอกวงเล็บ ให้ใช้ตัวเล็ก ยกเว้นชือ่ ย่อ ชื่อ
เฉพาะ เช่น การพัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ (information retrieval system) ในปัจจุบัน …
กำรส่งเรื่องตีพิมพ์
ให้ส่งต้นฉบับฉบับพิมพ์ 1 ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล หรือส่งแฟ้มข้อมูลตามต้นฉบับ โดย
ส่งถึง บรรณาธิการวารสาร ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
บทความทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจและแก้ไขบทความที่เสนอเพื่อการตีพิมพ์
---------------------------------------

