
การจัดเตรียมบทความเพ่ือลงตีพิมพใน “วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา” 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 

 
 วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก เปนวารสาร
ดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ท่ีเผยแพรบทความวิชาการ และบทความวิจัยท่ีเก่ียวกับการศึกษา มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ของบุคลากร คณาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหนวยงานภายนอก และเพ่ือให
การตีพิมพบทความวิจัยและบทความวิชาการมีความถูกตองและไดมาตรฐานสากล จึงไดกําหนดเกณฑ และ
คําแนะนําในการสงบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก ดังนี้ 
 
หลักเกณฑการตีพิมพ 

หลักเกณฑโดยท่ัวไป  
 1)  บทความท่ีเสนอ ตองไมเคยตีพิมพเผยแพร หรืออยูในระหวางการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสาร 
รายงานหรือสิ่งพิมพอ่ืนใดมากอน  
 2) เปนบทความดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ครุศาสตร ศึกษาศาสตร การศึกษา จิตวิทยา                          
สหวิทยาการ และสังคมวิทยา  
 3) เปนบทความวิจัย Research article) บทความวิชาการ (Journal article)  
 4) เปนบทความภาษาไทย 
 5) ตองระบุชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุลจริงของผูเขียนบทความ เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปรษณีย
อิเลคทรอนิคส (E-mail) ตําแหนง และสถานท่ีทํางานของผูเขียนอยางชัดเจน  
 6) เนื้อหา บทความ หรือขอคิดเห็นท่ีพิมพในวารสารเปนความคิดเห็นของผูเขียนเทานั้น กองบรรณาธิการ
ไมจําเปนตองเห็นดวย  
 7) บทความท่ีสงมาจะไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา เม่ือไดรับการ
พิจารณากลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวของกับบทความกอนอยางนอยสองทาน  
 8) บทความท่ีไมผานการพิจารณาใหตีพิมพ กองบรรณาธิการจะแจงใหผูเขียนทราบ แตจะไมสงตนฉบับ
คืนผูเขียน  
 9) สงตนฉบับ 3 ชุด พรอม CD ขอมูลตนฉบับในรูปแบบไฟล Word โดยชุดแรกใส ชื่อผูเขียน E-mail 
และการอางอิงชื่อผูเขียน ตนฉบับอีก 2 ชุดปกปดชื่อผูเขียน และขอมูลของผูเขียน เพ่ือสงผูทรงคุณวุฒิ โดยสง
ตนฉบับมาท่ี กองบรรณาธิการวารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา 
 โทรศัพท 0-3732-1590 โทรสาร  0-3732-1591  Website: http://nakhonnayok.dusit.ac.th/ 
 10) สถานท่ีสงบทความ 
   กองบรรณาธิการวารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 
  ข4-390 ถนนสุวรรณศร   ตําบลนครนายก 

อําเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก 26000 



หลักเกณฑสําหรับบทความของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 1)  บทความวิจัยจะตองมีความถูกตอง ชัดเจน โดยผานการพิจารณาของอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ี
ปรึกษาตองลงนามในใบรับรองบทความ  
 2) บทคัดยอในบทความวิจัยมิใชการนําเอาบทคัดยอในรายงานการวิจัยท้ังหมดมาใสในบทความวิจัย  
 3) กองบรรณาธิการจะออกหนังสือตอบรับการตีพิมพในเม่ือบทความผานการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ 
(Peer review) แลวและผูสงบทความปรับแกตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลวเทานั้น  

 
การเตรียมตนฉบับ 

การจัดพิมพบทความ 
 1)  ความยาวของบทความ 10-12 หนากระดาษ A4 พิมพหนาเดียว (นับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอางอิง 
และภาคผนวก) 
 2)  รูปแบบตัวอักษร ใหจัดพิมพดวยแบบตัวอักษร TH Sarabun PSK เทานั้น 
 3)  ชื่อเรื่องบทความภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดก่ึงกลางหนากระดาษ 
 4)  ชื่อเรื่องบทความภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดก่ึงกลางหนากระดาษ 
 5)  ชื่อผูเขียนทุกคน ขนาดตัวอักษร 14.5 pt. (ตัวหนา) 
 6)  ชื่อสังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษรปกติ) 
 7)  Corresponding Author E-mail ขนาดตัวอักษร 12 pt.  
 8)  เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14.5 pt. จัดชิดซายขวา พิมพ 1 คอลัมน 
 9)  ชื่อคําสําคัญ ขนาดตัวอักษร 14.5 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซาย 
 10) เนื้อหาคําสําคัญ ขนาดตัวอักษร 14.5 pt. . (ตัวอักษรปกติ) 3-5 คํา  
 11) ชื่อหัวเรื่อง ขนาดตัวอักษร 14.5 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซาย ไมใสเลขลําดับท่ี 
 12) เนื้อหาบทความ พิมพ 2 คอลัมน ในแตละคอลัมนใหชิดขอบซายขวา ขนาดตัวอักษร 14.5 pt. 
 13) เนื้อหาบทความ ยอหนา 1 ซม. 
 14) ชื่อตาราง ขนาดตัวอักษร 14.5 pt. (ตัวหนา) ใหระบุไวบนตารางจัดชิดซาย ใตตารางใหบอก
แหลงท่ีมาจัดชิดซาย สวนรายละเอียดตัวอักษรปกติ 
 15) ชื่อรูป ชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14.5 pt. (ตัวหนา) ใหระบุไวใตรูป แผนภูมิ จัดก่ึงกลางหนากระดาษ 
ใตรูปแผนภูมิใหบอกแหลงท่ีมาจัดชิดซาย 
 16) ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (2.54 ซม.) เทากันทุกดาน 
 17) หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงตรงกลางตั้งแตตนจนจบบทความ ขนาดตัวอักษร 14.5 pt. 
 18) ชื่อเอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 14.5 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซาย 
 19) เนื้อหาเอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 14.5 pt. พิมพ 2 คอลัมน 
 
 สวนประกอบของบทความ 
 1) ชื่อเรื่องบทความ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 2) ชื่อผูเขียนทุกคน (ภาษาไทย) 



 3) บทคัดยอ (Abstract) ความยาวไมเกิน 300 คํา และคําสําคัญ (Keyword) 3-5 คํา (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) ประกอบดวย วัตถุประสงคการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และผลการวิจัย  

 4) เนื้อเรื่อง 
  4.1 บทความวิชาการ ประกอบดวย บทนํา เนื้อหา บทสรุป และอางอิง 
  4.2 บทความวิจัย ประกอบดวย บทนํา วัตถุประสงคการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดการ
วิจัย สมมติฐานการวิจัย) (ถามี) ระเบียบวิธีวิจัย (ประชากรและกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูล) ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย  และขอเสนอแนะ  
 5) เอกสารอางอิง 
 6) ถามีรูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบ หรืออ่ืนๆ ตองมีหมายเลขกํากับในบทความ อางอิงแหลงท่ีมาของ
ขอมูลใหถูกตอง ชัดเจน และไมละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน ใชรูปภาพขาว-ดํา ท่ีมีความคมชัด และสงภาพถายตนฉบับ
หรือไฟลรูปภาพแยกตางหาก แนบมาพรอมกับบทความดวย 

 
การอางอิงในเนื้อหา 

            เพ่ือบอกแหลงท่ีมาของขอความนั้น ใชลักษณะการอางอิงแบบ APA 6th (American psychology 
Association) 
 การอางอิงในเนื้อความใหใชการอางอิงแบบหมายเลข เชน ขวัญใจ จริยาทัศนกร (2559 เปนตน 
 

ตัวอยางการพิมพเอกสารอางอิง 
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