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การเตรียมต้นฉบับบทความ

เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ชื่อบทความ     ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

บทคัดย่อ   ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 250 คำา

คำาในบทความ จำานวนคำาในบทความ ไม่ควรเกิน 8,000 คำา

คำาสำาคัญ  จำานวน 3 – 5 คำาให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เนื้อหา

เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร UPC ขนาด 16 หรือขนาดเทียบเท่า และให้มีหัวข้อได้

ไม่เกิน 3 ลำาดับ ได้แก่ ลำาดับแรก เช่น บทนำา ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา ลำาดับที่สอง ใช้ตัวอักษรขนาด 

16 ตัวหนา และลำาดับที่สาม ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวเอียง 

กิตติกรรมประกาศ  (ถ้ามี) 

การอ้างอิง

รปูแบบการอา้งองิในเนือ้เรือ่งและทา้ยเลม่ใชว้ธิกีารอา้งองิระบบนาม – ปี ตามรปูแบบของ American 

Psychological Association (APA) การเขียนการอ้างอิงให้ใช้ภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรโรมันทั้งหมด 

สำาหรับการอ้างอิงเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ ให้ถอดอักษรไทย

เปน็อกัษรโรมนัโดยวธิกีารถอดอกัษรแบบถา่ยเสยีง (Transcription) หรือโดยวิธีการแปลเปน็ภาษาอังกฤษ

และให้แสดงตัวอักษรภาษาไทยในวงเล็บตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน

ภาพ ตาราง และสมการ 

ควรมีเฉพาะที่จำาเป็น และควรมีหมายเลขกำากับภาพตามลำาดับ ภาพจะต้องชัดเจน แสดงเนื้อหาที่

สำาคัญของเรื่อง ภาพถ่ายควรเป็นภาพขาว - ดำา คำาอธิบายภาพประกอบและตารางให้ใช้ข้อความกะทัดรัด

ชัดเจน ส่วนของต้นฉบับที่เป็นรูปภาพ แผนภาพ และตาราง ให้มีขนาดไม่เกิน 140 x 210 มม. รูปแบบ 

gray-scale มีระดับความเข้มท่ีเหมาะสม ตัวอักษรในภาพและตารางให้มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 ทุกภาพ 

ตารางและสมการจะต้องมีชื่อกำากับ ได้แก่ “ภาพที่ 1 ชิดขอบซ้ายด้านล่างของภาพ”, “ตารางที่ 1 ชิด 

ขอบซ้ายด้านบนของตาราง” และ “สมการ” ชิดขอบขวาในบรรทัดเดียวกับสมการ รวมท้ังแหล่งท่ีมา  

(ถา้ม)ี ดา้นลา่งของภาพหรอืตาราง และใหร้ะบตุำาแหนง่อา้งองิในบทความ เชน่ <ภาพที ่1>, <ตารางที ่1> 

หรือ <สมการที่ 1>

หมายเหตุ :

1. บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการใดๆ มาก่อน 

หรือกำาลังอยู่ในกระบวนการตีพิมพ์บทความในวารสารที่อื่นๆ

2. หากพบวา่มกีารคดัลอกเนือ้หาของบทความจากเอกสารหรอืสิง่พมิพอ์ืน่ใด จะมกีารดำาเนินการแจง้กอง

บรรณาธิการให้ทราบโดยทันที

3. สำาหรับบทความที่เป็นการนำาเสนอข้อมูลการวิจัยหรือเป็นการวิจัยโดยมีการทดลองกับคนหรือสัตว์  

จะต้องเป็นการวิจัยหรือการทดลองที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมสำาหรับการวิจัยมนุษย์

และสัตว์ และผู้เขียนจะต้องส่งเอกสารอนุมัติรับรองการอนุญาตให้ทำาการวิจัยให้กับทางโครงการฯ 

เพื่อเป็นหลักฐานด้วย


