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บทความนี้นําเสนอข้อแนะนําในการจัดทําบทความเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารสถิตปิ ระยุกต์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูส้ ง่ บทความสามารถเริม่ ต้นการเขียนบทความโดยการแทนทีเ่ นื้อหาในเอกสารต้นแบบฉบับนี้ การเขียน
บทความจะต้องยึดรูปแบบตามบทความนี้อย่างเคร่งครัด บทความใดทีร่ ปู แบบไม่ถูกต้องจะถูกส่งคืนให้แก่ผรู้ บั ผิดชอบ
บทความ (Corresponding Author) เพื่อให้แก้ไขก่อนการพิจารณา บทคัดย่อควรมีความยาวระหว่าง 150 ถึง 300 คํา
โดยสรุปประเด็นทีส่ าํ คัญของบทความไว้อย่างกระชับครอบคลุมหัวข้อต่างๆอย่างครบถ้วนและบทคัดย่อทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาภายใน 1 หน้ากระดาษ A4
คําสําคัญ:3-5 คํา คันด้
่ วยจุลภาค (,)เช่น รูปแบบบทความ, ขนาดตัวอักษร,รูปแบบตัวอักษร
Abstract
This article presents guidelines for making a manuscript for submitting to the Journal of Applied
Statistics and Information Technology . Authors are encouraged to start their writing by replacing the text in
this electronic document. It is compulsory to follow the guidelines provided here strictly. The manuscript that
is not in the correct format will be returned and the corresponding authors may have to resubmit. Abstract
should be between 150 and 300 words. It should provide a concise summary of the key points of your paper.
The whole abstract must be within one A4 page.
Keywords: (3-5 keywords must be given) format, size, font

2

1. บทนํา

บทความจัดเตรียมได้โดยใช้ทงั ้ โปรแกรม Ms Word 2007หรือMs Word 2010และบันทึกอยู่ในรูปของไฟล์
ต้นแบบนามสกุล .docx.docหรือ.pdf
บทความจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามลําดับต่อไปนี้คอื ส่วนนํา ประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อ
เรื่องภาษาอังกฤษ ชื่อผูเ้ ขียนบทความ ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันของผูเ้ ขียนทีอ่ ยู่ E-mail เฉพาะของผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ นผู้
ประสานงาน(Corresponding Author) บทคัดย่อภาษาไทย คําสําคัญบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และคําสําคัญภาษาอังกฤษ
ในส่วนเนื้อเรื่องแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทตามลักษณะของบทความ ดังนี้
1. บทความวิจยั ในส่วนของเนื้อเรื่องควรประกอบด้วยบทนํา วัตถุประสงค์ในการศึกษา/การวิจยั สมมติฐานใน
การศึกษา/การวิจยั (ถ้ามี)เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง วิธดี าํ เนินการศึกษา/การวิจยั ผลการศึกษา/การวิจยั สรุปผล
การศึกษา/การวิจยั อภิปรายผลการศึกษา/การวิจยั ข้อเสนอแนะกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง
2. บทความทางวิชาการ ในส่วนของเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย ความนํา/บทนํา วัตถุประสงค์ของบทความเนื้อ
เรื่อง/เนื้อหาของบทความ บทสรุป เอกสารอ้างอิง

2. คําแนะนําในการเขียนต้นฉบับบทความ
2.1 การจัดหน้ ากระดาษ
บทความทีเ่ สนอทีจ่ ะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็ นหลัก ตามรูปแบบทีก่ าํ หนด ขนาดของบทความจะอยู่
ในพืน้ ทีข่ องกระดาษ A4 พิมพ์แนวตัง้ (Portrait)โดยตัง้ ค่าหน้ากระดาษ ( Page Setup) ทุกด้านให้มรี ะยะขอบ
(Margins) ด้านละ 1นิ้วเท่ากันทัง้ หมดและความยาวของบทความ (รวมหน้าบทคัดย่อ) ไม่ควรเกิน15หน้า
การลําดับหัวข้อในเนื้อเรื่องให้ใส่เลขกํากับ โดยให้บทนําเป็ นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย
ก็ให้ใช้เลขระบบทศนิยมกํากับหัวข้อย่อย เช่น 2.1, 2.1.1 เป็ นต้น
2.2 ขนาดตัวอักษรและการเว้นระยะ
2.2.1 รูปแบบและขนาดตัวอักษร
บทความภาษาไทยพิมพ์โดยใช้ตวั อักษรแบบ Browalia Newขนาด 14 pt. กรณีทเ่ี ป็ นบทความ
ภาษาอังกฤษพิมพ์โดยใช้ตวั อักษรแบบ Times New Romanขนาด 10 pt. รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดรูปแบบตัวอักษรสําหรับการจัดทําบทความต้นฉบับ(ภาษาไทย)
องค์ประกอบ
ตัวอักษร
รูปแบบอักษร
ชื่อเรื่องบทความ
Browalia UPC
หนา
ชื่อผูเ้ ขียน
Browalia UPC
ธรรมดา
ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันของ
ผูเ้ ขียน และทีอ่ ยู่ E-mail
Browalia UPC
ตัวเอียง
หัวเรื่อง 1 (1.,2.,..)
Browalia UPC
หนา
หัวเรื่อง ย่อย
Browalia UPC
หนา
เนื้อหาและบทคัดย่อ
Browalia UPC
ธรรมดา
14คําอธิบายรูปและตาราง
Browalia UPC
ธรรมดา
ตัวแปรในสมการ **
Times New Roman
ธรรมดา
เอกสารอ้างอิง
Browalia UPC
ธรรมดา

ขนาดอักษร (pt.)
18
14
14
16
14
14
14
10
14
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ตารางที่ 1รายละเอียดรูปแบบตัวอักษรสําหรับการจัดทําบทความต้นฉบับ(ภาษาอังกฤษ)
องค์ประกอบ
ตัวอักษร
รูปแบบอักษร
ชื่อเรื่องบทความ
Times New Roman
หนา
ชื่อผูเ้ ขียน
Times New Roman
หนา
ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันของ
Times New Roman
ตัวเอียง
ผูเ้ ขียน และทีอ่ ยู่ E-mail
หัวเรื่อง 1 (1.,2.,..)
Times New Roman
ธรรมดา
หัวเรื่อง ย่อย
Times New Roman
ธรรมดา
เนื้อหาและบทคัดย่อ
Times New Roman
ธรรมดา
คําอธิบายรูปและตาราง
Times New Roman
ธรรมดา
ตัวแปรในสมการ **
Times New Roman
ธรรมดา
เอกสารอ้างอิง
Times New Roman
ธรรมดา

ขนาดอักษร (pt.)
16
10
10
10
10
10
10
10
10

** จัดทําโดยการใช้ MathType/Ms Equation Object 3.0ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อที่ 2.5

Distributed)
6pt.
….)

2.2.2 การเว้นระยะ
เนื้อเรื่องในแต่ละบรรทัดให้จดั เรียงชิดซ้ายและขวาอย่างสวยงามโดยตัง้ ค่าการกระจายแบบไทย(

Thai

การเว้นระยะระหว่างบรรทัดสําหรับหัวเรื่อง1 เช่น 1. และ 2. จะใช้ขนาดระยะ 14pt.
การเว้นระยะระหว่างบรรทัดสําหรับหัวเรื่อง 2 และ 3 เช่น 2.1, 2.2 หรือ 2.2.1, 2.2.2 จะใช้ขนาดระยะ
กําหนดระยะในการย่อหน้า ย่อหน้าแรกอยู่ท่ี 0.5 นิ้ว ย่อหน้าต่อไปย่อหน้าละ 0.25 นิ้ว (0.5, 0.75, 1.00,

2.3 ชื่อเรือ่ ง ชื่อผูแ้ ต่ง และหัวข้อ
การพิมพ์ช่อื เรื่อง ให้วางไว้ตําแหน่งกลางหน้ากระดาษ เริม่ จากชื่อเรื่องภาษาไทย ขึน้ บรรทัดใหม่เป็ นชื่อเรื่อง
ภาษาอังกฤษ(กรณีช่อื เรื่องเกิน 2 บรรทัดให้จดั ในลักษณะสามเหลีย่ มกลับหัว) ชื่อผูเ้ ขียน ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันของ
ผูเ้ ขียน และทีอ่ ยู่ E-mailให้พมิ พ์ไว้ใต้ช่อื เรื่องและอยู่กลางหน้ากระดาษ
2.4 การจัดทํารูปภาพ
รูปภาพทีใ่ ช้จะต้องมีความคมชัดเพียงพอเพื่อทีจ่ ะให้ผอู้ ่านสามารถเห็นรายละเอียดในรูปภาพได้ชดั เจน แต่ไม่
ควรมีขนาดไฟล์ทใ่ี หญ่จนเกินไป เพราะจะทําให้ไฟล์บทความต้นฉบับมีขนาดใหญ่ตามไปด้วยโดยรูปภาพจะต้องวางไว้
ตําแหน่งกลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรทัง้ หมดในรูปภาพ จะต้องมีขนาด 14pt. เพื่อให้ผอู้ ่านสามารถอ่านได้สะดวกโดย
รูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลขแสดงลําดับและคําบรรยายได้ภาพ หมายเลขและคําบรรยายรวมกันแล้วควรจะมีความ
ยาวไม่เกิน 2 บรรทัด และควรจะเว้นบรรทัด 1 บรรทัด เหนือขอบของรูปภาพและใต้คาํ อธิบายภาพ ตัวอย่างการจัดวาง
รูปดังแสดงในรูปภาพที่ 1
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ทีม่ า: ………

รูปภาพที่ 1ธนบัตรแบบต่างๆ ของประเทศไทย

คําบรรยายใต้ภาพ ห้ามใช้คาํ ว่า “แสดง” เช่น ห้ามเขียนว่า” รูปภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์...” ทีถ่ ูกต้องควร
เป็ น “รูปภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง...” (กรณีมที ม่ี าของรูปภาพให้ระบุทม่ี านัน้ ด้วย)
2.5 การเขียนสมการ
สมการทีใ่ ช้ในบทความควรจะเป็ นการสร้างจากโปรแกรม MathType หรือเป็ นวัตถุของ Microsoft Equation
มีขนาด 10 pt. และเป็ นตัวอักษร “Times New Roman” ขนาด 10pt. สมการทุกสมการจะต้องมีหมายเลขกํากับอยู่
ภายในวงเล็บ และเรียงลําดับทีถ่ ูกต้อง ตําแหน่งของหมายเลขสมการ (ใช้ตวั อักษร Browalia UPCธรรมดาขนาด 14pt.)
และจะต้องจัดตําแหน่งของสมการให้มคี วามสวยงาม ดังแสดงตัวอย่างในสมการที่ (1)
c+d
= f
e

(1)

โดยการอธิบายตัวแปรทีร่ ะบุในสมการ ให้ใช้ตวั อักษร Browalia UPCตัวอักษรเอียง ขนาด 14pt. ตัวอย่างเช่น
c หมายถึง…., d หมายถึง….,eหมายถึง…., และfหมายถึง….,
2.6 การจัดทําตาราง
ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและคําบรรยายกํากับเหนือตาราง หมายเลขกํากับและคําบรรยายนี้รวมกัน
แล้ว ควรมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด ในคําบรรยายเหนือตารางห้ามใช้คาํ ว่า “แสดง” เช่นเดียวกับกรณีรปู ภาพ (กรณีมี
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ทีม่ าของตารางให้ระบุทม่ี านัน้ ในลักษณะเดียวกับทีม่ าของรูปภาพ)ควรตีเส้นกรอบตารางด้วยหมึกดําให้ชดั เจน ตัวอย่าง
ตารางดังแสดงไว้แล้วในตารางที่ 1
2.7 การอ้างอิ งและเอกสารอ้างอิ ง
การอ้างอิงในบทความกรณีทผ่ี เู้ ขียนต้องการระบุแหล่งทีม่ าของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วธิ กี ารอ้างอิงในส่วนเนื้อ
เรื่องแบบนาม -ปี (Author-Date In-Text Citation) โดยระบุช่อื ผูแ้ ต่งและปี พมิ พ์ของเอกสารไว้ขา้ งหน้าหรือข้างหลัง
ข้อความทีต่ อ้ งการอ้างเพื่อบอกแหล่งทีม่ าของข้อความนัน้ และอาจระบุเลขหน้าด้วยก็ได้เช่น มานะ รักยิง่ ( 2555: 45)
กล่าวว่า ......หรือ ...... (มานะ รักยิง่ , 2555: 45)ในกรณีทม่ี ผี แู้ ต่งตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไปให้ใช้ และคณะ เช่น มานะ รักยิง่ และ
คณะ (2555: 51) หรือ (มานะ รักยิง่ และคณะ, 2555: 51)ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆทีเ่ ขียนด้วยตัวอักษร
ภาษาอังกฤษให้ใช้ et al. ต่อท้ายผูแ้ ต่งคนแรก เช่น Schaad et al. (1992: 405) หรือ (Schaad et al., 1992: 405)และ
ให้ใส่ช่อื ทุกคนในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ
การอ้างอิงท้ายบทความ เป็ นการรวบรวมรายการเอกสารทัง้ หมดทีผ่ เู้ ขียนบทความได้ใช้อา้ งอิงในการเขียน
บทความจัดเรียงรายการตามลําดับอักษรชื่อผูแ้ ต่งภายใต้หวั ข้อเอกสารอ้างอิงสําหรับบทความภาษาไทยหรือ
Reference สําหรับบทความภาษาอังกฤษ โดยให้เรียงลําดับเอกสารอ้างอิงทีเ่ ป็ นภาษาไทยขึน้ ก่อนและตามด้วย
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ และไม่ตอ้ งใส่หมายเลขนําหน้า ให้แสดงเฉพาะเอกสารทีน่ ํามาอ้างอิงในเนื้อเรื่องเท่านัน้
ไม่ควรอ้างอิงเอกสารใดๆ ทีย่ งั ไม่ได้มกี ารตีพมิ พ์ โดยเรียงลําดับตามตัวอักษรหากรายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมี
ความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดให้พมิ พ์ต่อบรรทัดถัดไป โดยทีย่ ่อหน้าเว้นระยะจากขอบซ้ายของหน้ากระดาษ 0.5 นิ้ว
โดยใช้รปู แบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ตัวอย่างการเขียน
เอกสารอ้างอิงมีดงั นี้
2.7.1หนังสือหรือตํารา
รูปแบบ:ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี ทพ่ี มิ พ์). ชื่อหนังสือ. เมืองทีพ่ มิ พ์: สํานักพิมพ์. (ตัวอย่างเช่น)
นันทวัฒน์บรมานันท์. (2545). การปกครองส่วนท้องถิ่ นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540. (พิมพ์
ครัง้ ที่ 2).กรุงเทพฯ: วิญ�ูชน.
Tzeng, O.C.S. (1993). Measurement of love and intimate relations: Theories, scales and Applications for
Love development, Maintenance, and dissolution. London: Praeger.
2.7.2หนังสือหรือตําราที่มีบรรณาธิ การ
รูปแบบ:ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี ทพ่ี มิ พ์). ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ.(เลขหน้าบทความ). เมืองที่
พิมพ์: สํานักพิมพ์. (ตัวอย่างเช่น)
Hartley, J. T., Harker, J. O., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions inadult
development of learning and memory. In Poon, L. W. (Ed.), Aging in the 1980s:Psychology issues
(239-252). Washington, DC: American Psychology Association.

(ตัวอย่างเช่น)

2.7.3วารสาร/ข่าวสาร/นิ ตยสาร
รูปแบบ: ชื่อผูแ้ ต่ง . (ปี ทพ่ี มิ พ์ , เดือน).ชื่อบทความ .ชื่อวารสาร ,ปี ท่ี(ฉบับที่ ),เลขหน้าบทความ .

ประหยัดหงษ์ทองคํา . (2544, เมษายน). อํานาจหน้าทีข่ องรัฐสภาตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญพ .ศ. 2540.รัฐสภาสาร,
49 (4), 1-16.
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2.7.4วิ ทยานิ พนธ์และดุษฎีนิพนธ์
รูปแบบ:ชื่อผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์ . (ปี ทว่ี จิ ยั สําเร็จ ).ชื่อวิ ทยานิ พนธ์ .วิทยานิพนธ์ปริญญา (ระดับ ) ชื่อ
สาขาวิชาสังกัดของสาขาวิชามหาวิทยาลัย. (ตัวอย่างเช่น)
เข็มทองศิรแิ สงเลิศ . (2540). การวิ เคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร.ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2.7.5 รายงานการวิ จยั
รูปแบบ:
ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี ทพ่ี มิ พ์).รายงานการวิ จยั เรือ่ ง . เมืองทีพ่ มิ พ์: สํานักพิมพ์. (ตัวอย่างเช่น)
ชวนพิศสุทศั นเสนีย์. (2534). รายงานการวิ จยั เรือ่ งการใช้และไม่ใช้บริการกฤตภาคของนักศึกษามหาวิ ทยาลัย
รามคําแหง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
2.7.6 เอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์
รูปแบบ:ชื่อผูแ้ ต่ง .(ปี) .ชื่อเรือ่ ง.ค้นเมื่อ [วัน เดือน ปี ] จาก แหล่งสารสนเทศ.[หรือ URL](ตัวอย่างเช่น)
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552). การลงรายการบรรณานุกรมตามกฎ
APA Style.ค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2552 จาก http://www.human.cmu.ac.th/~lib/documents/Bliography.pdf

3. กรณี บทความภาษาอังกฤษ

หากผูเ้ ขียนเลือกภาษาอังกฤษในการเขียนบทความ กรุณาเขียนโดยใช้รปู แบบในต้นแบบ (Template) นี้เป็ น
หลักโดยจะต้องมีช่อื เรื่องและบทคัดย่อเป็ นภาษาไทยด้วย

4. บทสรุป

ผูเ้ ขียนบทความกรุณาตรวจบทความอย่างรอบคอบก่อนส่งเพื่อพิจารณาตีพมิ พ์ในวารสาร จะทําให้บทความ
ของท่านมีรปู แบบทีถ่ ูกต้องและเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาบทความได้รวดเร็วขึน้

5. กิ ตติ กรรมประกาศ

ขอขอบคุณผูเ้ ขียนบทความทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือรักษาระเบียบการเขียนบทความอย่างเคร่งครัด

6. คํานิ ยามบทความทางวิ ชาการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ง ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556ระบุไว้ว่า บทความทางวิชาการ หมายถึง
งานเขียนทางวิชาการซึง่ มีการกําหนดประเด็นทีต่ อ้ งการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทัง้ นี้มกี ารวิเคราะห์ประเด็น
ดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการสํารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนัน้ ได้
อาจเป็ นการนําความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยทีผ่ เู้ ขียนแสดงทัศนะทาง
วิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย

