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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับบทความ
1. บทความที่รับพิจารณาลงพิมพ
บทความวิชาการ มีความยาวไมควรเกิน 5 หนา กระดาษ A4 เปนบทความที่รวบรวมหรือเรียบเรียงจาก
หนั ง สื อ เอกสาร ประสบการณ ห รื อ เรื่ อ งแปล เพื่ อ เผยแพร ค วามรู ใ นสาขาต า งๆ หรื อ แสดงข อ คิ ด เห็ น
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนมีคุณคาทางวิชาการ บทความวิชาการควรประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน email
address พรอมสถานที่ทํางาน คํานํา เนื้อความ บทสรุป กิตติกรรมประกาศ (ถามี) เอกสารอางอิง ภาคผนวก
(ถามี)
บทความวิจัย มีความยาวไมควรเกิน 10 หนา กระดาษ A4 ควรประกอบดวย ชื่อเรื่องภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ชื่อผูเขีย น ชื่อที่ป รึกษา email address พรอมสถานที่ทํางาน บทคัดยอภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ คํ า สํ า คั ญ (keywords) ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษระบุ อ ย า งละ 3-5 คํ า เนื้ อ เรื่ อ ง
กิตติกรรมประกาศ (ถามี) เอกสารอางอิง ภาคผนวก (ถามี) เนื้อเรื่องประกอบดวย
* บทนํา (Introduction) บอกความเปนมาหรือที่มาของปญหา วัตถุประสงคของการทดลอง และอาจ
รวมการตรวจเอกสาร
* วัสดุ อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods)
* ผลการทดลอง (Results)
* วิจารณผล/อภิปรายผล (Discussions) อาจเขียนกับผลการทดลองได
ทั้งนี้หากเปนบทความภาษาตางประเทศจะตองมีบทคัดยอภาษาไทยดวย
2. คําแนะนําในการเขียนและพิมพ
2.1 คําแนะนําทั่วไป
บทความที่เสนอตองพิมพลงบนกระดาษขาด A4 พิมพหนาเดียว พิมพดวย Microsoft Word of
Windows การตั้งคาหนากระดาษ ขอบดานบนและดานลาง 2.5 ซม. ดานซายและดานขวา 2.5 ซม. พิมพ 2
คอลัมน กวาง 7.5 ซม. ระยะหาง 1 ซม.
2.2 แบบและขนาดตัวอักษร
บทความภาษาไทย ใชตัวอักษรแบบ TH Sarabun New ชื่อบทความใชตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา
ชื่อผูเขียนบทคัดยอและเนื้อความตางๆใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ ชื่อหัวขอและหัวขอยอยใชตัวอักษรขนาด
16 ตัวหนา
2.3 การอางอิงและเอกสารอางอิง
การอางอิงในบทความ อาจใชการอางอิงแบบตัวเลข หรือแบบนาม – ป ตามมาตรฐานสากล
เอกสารอา งอิงท ายบทความ เอกสารอางอิงทุกฉบับจะตองมีการอางอิงหรือกลาวถึงในบทความ
รายละเอียดของเอกสารอางอิง ประกอบดวย
ชื่อสกุลผูเขียน.(ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือหรือชื่อของบทความหรือชื่อของเอกสารที่พิมพ. สํานักหรือ
สถานที่พิมพ.
ทั้งนี้การเขียนใหเปนไปตามรูปแบบของชนิดเอกสารที่อางอิงแบบ APA
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3. เกณฑการพิจารณาบทความ
บทความจะตองไดรับการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น บทความวิชาการและบทความวิจัยมี
ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกเปนผูประเมิน 2 คน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจใหผูเขียนปรับปรุงใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้นและทรงไวซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพหรือไมก็ได
เกณฑ การพิจารณาบทความ มีดังนี้ ความคิดริเริ่มสรางสรรค คุณคาทางวิชาการ ความสมบูร ณของ
เนื้อหาและโครงสราง ภาที่ใช ความชัดเจนของสมมติฐาน/วัตถุประสงค ความชัดเจนของการนําเสนอ และการ
จัดระเบียบบทความ ความถูกตองตามวิชาการ การอภิปรายผล และการอางอิงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
4. คําแนะนําการสงเรื่องลงตีพิมพเผยแพรในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแกน
กองบรรณาธิการมีความยินดีที่จะรับบทความและงานวิจัยจากทุกทานทั้งที่เปนสมาชิกและไมไดเปน
สมาชิกตีพิมพและเผยแพรในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแกน ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอสงวนลิขสิทธิ์ใน
การตรวจทาน และแกไขตนฉบับ และพิจารณาเรื่องที่จัดพิมพเพื่อความสะดวกแกการพิจารณาจึงขอแนะนําการ
เตรียมตนฉบับดังนี้
5. การกําหนดวาระการออกวารสาร
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีกําหนดวาระการออก 2 ฉบับตอป คือ
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
6. ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ
6.1 บทความทางวิชาการ(Article)เกี่ยวกับการศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ
นิติศาสตร ศึกษาศาสตร ศิลปะศาสตร การบริการนวัตกรรม และอื่นๆ
6.2 บทความพิเศษ (Special Articles)
6.3 รายงานการวิจัย(Research Report)
6.4 บทความปริทัศน (Review Article)รวบรวม หรือเรียบเรียงจากเอกสารหรือหนังสือตางๆ เพื่อ
เผยแพรและฟนฟูงานดานวิชาการ
6.5 ปกิณกะ (Miscellany) เปนบทความขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในดานวิชาการ
ขาววิชาการ หรือสิ่งนาสนใจ
7. เงื่อนไขการสงเรื่องตีพิมพ
7.1 เปนตนฉบับที่ยังไมเคยตีพิมพ หรือกําลังรอลงตีพิมพเผยแพรในวารสารอื่น
7.2 นิพนธตนฉบับที่เปนบทความทางวิชาการ และรายงานการวิจัย จะตองผานการประเมินคุณภาพ
และเห็นชอบจากผูประเมิน (Peer Reviewers) ถาตองมีการปรับปรุงแกไข ผูเขียนตองสงนิพนธตนฉบับที่
ปรับปรุงแกไขแลว ใหกองบรรณาธิการตามกําหนด
7.3 กองบรรณาธิการจะสงวารสารใหกับผูเขียนบทความที่ไดรับการตีพิมพจํานวน 1 ฉบับ
7.4 ความคิดเห็นในบทความที่ลงพิมพในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนี้ เปนของผูเขียนเทานั้นมิไดเปน
ความคิดเห็นของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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8. การเตรียมนิพนธตนฉบับ
8.1 ตนฉบับพิมพหนาเดียวโดยใชกระดาษ A4 (216 x 279 มม.) จํานวน 8-10 หนา สงตนฉบับมายัง
www.casjournal.cas.ac.th
8.2 บทคัดยอภาษาไทยไมเกิน 15 บรรทัด และภาษาอังกฤษ ไมเกิน 202 คํา (15 บรรทัด) รวมกันไม
เกิน 1 หนากระดาษ
8.3 กรณีมีภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ ตองใสหมายเลขกํากับภาพ ตาราง และแผนภูมตามลําดับให
ครบถวน
9. รูปแบบของการเขียนละการเตรียมตนฉบับ
9.1 บทความวิจัย
9.1.1 ชื่อเรื่องพิมพไวหนาแรกตรงกลางและมีภาษาอังกฤษกํากับในบรรทัดถัดไป ชื่อผูเขียนใหระบุ
ใหครบทุกคนอยูใตชื่อเรื่องโดยเยื้องไปทางขวามือทําสัญลักษณ 1เรียงตามลําดับ สวนตําแหนงทางวิชาการและ
สถานที่ทํางานของผูเขียนพิมพไวเปนเชิงอรรถ
9.1.2 บทคั ด ย อ ภาษาไทย ระบุ คํ าสํ า คั ญ 3-5 คํ า และบทคั ด ยอ ภาษาอั งกฤษระบุ Keywords
จํานวน 3-5 คํา
9.1.3 เรียงลําดับเนื้อหาดังนี้ บทคัดยอภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ บทนํา วัตถุป ระสงคการวิจัย
สมมุติฐาน ขอบเขตของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัยโดยสรุป อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
และเอกสารอางอิง (เทาที่อางในบทความ)
9.2 บทความวิชาการ
9.2.1 ประกอบดวยชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนํา เนื้อหา วิจารณ สรุป และเอกสารอางอิง
9.2.2 ชื่ อเรื่ องพิ มพ ไว ห น า แรกตรงกลาง ชื่อผูเขีย นอยูใ ตชื่อเรื่อง โดยเยื้อ งไปทางขวามือ สว น
ตําแหนงทางวิชาการและสถานที่ทํางานของผูเขียนพิมพไวเปนเชิงอรรถ
10. การเขียนเอกสารอางอิง
10.1 การอางอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง
ใชระบบนาม ป ชื่อผูแตง
ภาษาอังกฤษใหเขียนชื่อสกุลเทานั้น กรณีที่ผูแตงไมเกิน 3 คน ใหเขียนชื่อผูแตงทุกคน ในการอางถึงครั้งแรก
และถามีการอางถึงอีกใหใช et al หรือคณะ ตอทายชื่อผูแตงคนแรกแตในกรณีที่มีผูแตงมากกวา 3 คนขึ้นไป ให
เขียนชื่อผูแตงคนแรกตามดวย et al หรือคณะ ในการอางอิงทุกครั้ง
10.2 เอกสารอางอิงทายเรื่อง
ควรมีเฉพาะรายชื่อเอกสารที่ไดอางถึงในเนื้อเรื่องเทานั้น โดยระบุชื่อผูแตงทุกคน ในกรณีที่ไมเกิน
6 คน สวนกรณีที่มากกวา 6 คนขึ้นไป ใหเขียนชื่อผูแตงคนแรกตามดวย et al หรือคณะ
10.3 การเรียงลําดับเอกสาร
10.3.1 เรียงเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ
10.3.2 เรียงตามอักษรตัวแรกของชื่อผูเขียน และใสหมายเลขกํากับ
10.3.3 ชื่อผูเขียนภาษาอังกฤษเรียงตามอักษรตัวแรกของชื่อสกุล
10.3.4 ถาอักษรตัวแรกเหมือนกัน ใหเรียงตามอักษรถัดไปเรื่อยๆ
10.3.5 ถาผูเขียนคนเดียวกัน ใหเรียงลําดับตามปที่พิมพ
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10.4 รูปแบบการเขียน
10.4.1 วารสารเขียนตามรูปแบบดังนี้
ชื่อผูแตง. (ป พ.ศ. หรือ ค.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่ของวารสาร, หนา.
หรือ
ชื่อผูแตง. (ป พ.ศ. หรือ ค.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่ (ฉบับที่), หนา.
ตัวอยาง
รศ.ดร.ถวัลยวงศ ไกรโรจนานันท. (2549). สื่อการเรียนรูตลอดชีวิต. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย,
1, 143-150.
10.4.2 หนังสือภาษาไทย ที่มีผูเขียนคนเดียวหรือมากกวา 2 คน ใหเขียนเรียงดังนี้
- ชื่อผูแตงทุกคน คั่นดวย , และคนสุดทายจบดวย .
- ป พ.ศ. หรือ ค.ศ. เขียนอยูในวงเล็บ จบดวย .
- ชื่อหนังสือใช ตัวหนา จบดวย .
- ครั้งที่พิมพ เขียนอยูภายในวงเล็บ จบดวย .
- ชื่อเมืองที่พิมพ ตามดวย :
- สํานักพิมพ จบดวย .
10.4.3 หนังสือภาษาอังกฤษเรียงลําดับเชนเดียวกับภาษาไทย แตแตกตางกันในการเขียนชื่อผู
แตง คือ
- ใชชื่อสกุลขึ้นตน ตามดวย , อักษรยอ ชื่อตน , อักษรยอชื่อกลาง
- ผูแตงแตละคนคั่นดวย ,
- ผูแตงคนสุดทาย นําดวย & และจบดวย .
10.4.4 หนังสือที่มีบรรณาธิการ
- ใชหลักการเชนเดียวกับหนังสือที่มีผูแตงคนเดียวหรือมากกวา 2 คน แตมีขอแตกตางดังนี้
- หนังสือภาษาไทย เติม (บรรณาธิการ) จบดวย . ไวตามหลังชื่อบรรณาธิการคนสุดทาย
- หนังสือภาษาอังกฤษ เติม (Ed.)กรณีบรรณาธิการคนเดียว หรือเติม (Eds.) กรณี
- บรรณาธิการมากกวา 1 คน จบดวย .
10.4.5 การอางอิงจากปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เชนวัน ดี ธารามาศ.
(2527). การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการขจัดสารของเยื่อบุชองทองในการทําเพอริโตเนียลไดอะไดสิส ระหวาง
แบบเรงเวลากับไมเรงเวลา. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาพยาบาลศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย
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