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ค ำแนะน ำส ำหรบัผูเ้ขียนบทควำมเพ่ือพิจำรณำตีพิมพใ์น 
วำรสำรพฒันำกำรเศรษฐกิจปริทรรศน์ (Development Economic Review) 

 
1) วารสารพฒันาการเศรษฐกจิปรทิรรศน์ หรอื  Development Economic Review  เป็นวารสาร

ราย 6 เดอืน (มกราคม – มถุินายน, กรกฎาคม – ธนัวาคม) ก าหนดตพีมิพ ์ ฉบบัที ่ 1 เดอืน
มกราคม ฉบบัที ่2 เดอืนกรกฎาคม รบัพจิารณาบทความทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

2) เรือ่งทีส่่งมาเพื่อพจิารณาตพีมิพต์อ้งเป็นงานวชิาการทางเศรษฐศาสตร ์ นโยบายสาธารณะ หรอื
ดา้นอื่น ๆ ในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3) บทความเป็นประเภทบทความวจิยั (Research Article) บทความวชิาการ (Journal Article) 
รวมถงึบทความปรทิศัน์ (Review Article) และบทวจิารณ์หนงัสอื (Book Review)  

4) บทความทีเ่สนอเพื่อพจิารณาตพีมิพ ์ จะไดร้บัการประเมนิอย่างเครง่ครดัจากกองบรรณาธกิาร
และผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างน้อย 2 ท่าน ผลการพจิารณาจากกองบรรณาธกิาร
ถอืเป็นสิน้สุด 

5) บทความตอ้งไมเ่คยตพีมิพเ์ผยแพรท่ีใ่ดมาก่อน และตอ้งไมอ่ยูร่ะหว่างการเสนอเพื่อพจิารณา
ตพีมิพใ์นวารสารฉบบัอื่น 

6) บทความตอ้งมอีงคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
a. ชื่อเรือ่ง (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
b. บทคดัยอ่ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ความยาวไมน้่อยกว่า 150 ค าและไมเ่กนิ 

250 ค า  
c. ค าส าคญั (Keywords) จ านวน 3-5 ค า (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
d. ชื่อ ต าแหน่ง และทีอ่ยูผู่เ้ขยีนทุกคนทีส่ามารถตดิต่อได ้(อเีมล)  พรอ้มระบุต าแหน่งทาง

วชิาการ (ถ้าม)ี และสถานทีท่ างานของผูเ้ขยีนทุกคน (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
และเพื่อปกปิดตัวตนของผู้เขยีน กรุณาอย่าระบุชื่อและความเชื่อมโยงถึงผู้เขยีนใน
บทความ โปรดแนบขอ้มูลของผู้เขยีนใน เอกสารแยกต่างหากจากบทความ ในกรณี
บทความเป็นภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของภาษา (Edit 
Language) จากเจา้ของภาษาใหเ้รยีบรอ้ย 

7) ตน้ฉบบัตอ้งพมิพบ์นกระดาษ A4 แบบหน้าเดยีว ภาษาไทย (และภาษาองักฤษทีอ่ยูใ่นบทความ
ภาษาไทย) ใชอ้กัษร Browallia New ขนาด 16 pt. บทความภาษาองักฤษใชอ้กัษร Time New 
Roman ขนาด 12 pt. เวน้ระยะ 1 บรรทดั (Single Space) เวน้ห่างจากขอบบน 2.5 ซม. ขอบ
ซา้ย 2.5 ซม. ขอบขวา 2 ซม. และขอบล่าง 2 ซม.  

8) การพมิพช์ื่อเรือ่งภาษาไทยใชอ้กัษร Browallia New ขนาด 18 ตวัหนา ภาษาองักฤษใช ้Time 
New Roman ขนาด 14 ตวัหนา  

a. ชื่อผูเ้ขยีนภาษาไทยใชอ้กัษร Browallia New ขนาด 16 ตวัหนา ภาษาองักฤษใช ้Time 
New Roman  ขนาด 12 ตวัหนา จดัใหอ้ยูก่ึง่กลางและระบุต าแหน่งทางวชิาการ 
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สถานทีท่ างาน และ email address ของผูเ้ขยีนในลกัษณะเชงิอรรถดา้นล่างของหน้า
ดว้ยสญัลกัษณ์ (* หรอื ** ตามจ านวนผูเ้ขยีน) 

b. บทคดัยอ่ภาษาไทยใชอ้กัษร Browallia New  ขนาด 14 ภาษาองักฤษใช ้ Time New 
Roman ขนาด 10 หวัเรือ่งค าว่า “บทคดัยอ่”  “ค าส าคญั” ใชอ้กัษร Browallia New 
ขนาด 14 ตวัหนา และ “Abstract”  “Keywords” ใช ้ Time New Roman ขนาด 10 
ตวัหนา 

9) การส่งตน้ฉบบับทความใหส้่งถงึบรรณาธกิารผ่านระบบของเวบ็ไซต ์ ThaiJo (Thai Journal 
Online System) ทาง http://www.tci-thaijo.org/index/php/DER  และส่งจดหมายแจง้ทาง  
(E-mail techc39@yahoo.com)  

10) การเขยีนเอกสารอา้งองิ ใหใ้ชก้ารอา้งองิระบบ APA Style ใหเ้รยีงล าดบัตามตวัอกัษร ส าหรบั
การอา้งองิเอกสารภาษาไทยใหม้กีารเพิม่รายการอา้งองิอกีหนึ่งส่วนโดยเป็นกำรแปลรำยกำร
อ้ำงอิงภำษำไทยให้เป็นภำษำองักฤษ  มรีายละเอยีดและตวัอยา่งการอา้งองิ ดงันี้ ส าหรบั
รายละเอยีดดไูดจ้าก APA style website ( http://www.apastyle.org/)  
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