รูปแบบการนาเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก
การเตรียมต้นฉบับ
1. ความยาวของบทความ 10 - 20 หน้า รวมเอกสารอ้างอิง
2. ใช้กระดาษขนาด A4 (พิเศษ) (8 X 11.5 นิ้ว) พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์ด้วย Microsoft word
for windows เวอร์ ชันที่นิ ยมใช้ในปั จจุ บั น การตั้งค่าหน้ ากระดาษระยะขอบบน 1.25 นิ้ว หรือ 3.17 ซ.ม.
ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 ซ.ม. ขอบล่าง และขอบขวา 1 นิ้ว หรือ 2.54 ซ.ม.
3. เนื้อหาทั้งหมดพิมพ์ 1 คอลัมน์
4. พิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้อักษรแบบ “TH Sarabun New”
ข้อความ

ขนาด
ชนิด
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
18 (CT)
ตัวหนา
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ-ตัวพิมพ์ใหญ่)
16 (CT)
ตัวหนา
ชื่อผู้เขียน
14 (RJ)
ตัวหนา
ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด และอีเมล์ของผู้เขียน (เชิงอรรถ)
14 (LJ)
ตัวธรรมดา
หัวข้อบทคัดย่อ/Abstract
16 (LJ)
ตัวหนา
เนื้อหาบทคัดย่อ/Abstract
16 (LRJ)
ตัวธรรมดา
คาสาคัญ/Keywords
16 (LJ)
ตัวธรรมดา
หัวข้อเรื่อง
16 (LJ)
ตัวหนา
หัวข้อย่อย
16 (LJ)
ตัวหนา
เนื้อเรื่อง
16 (LRJ)
ตัวธรรมดา
หัวข้อเอกสารอ้างอิง
16 (CT)
ตัวหนา
เนื้อหาเอกสารอ้างอิง
16 (LJ)
ตัวธรรมดา
ตารางที่ (ระบุไว้บนตาราง)
16 (LJ)
ตัวหนา
ชื่อรูป ชื่อแผนภูมิ (ระบุชื่อไว้ใต้รูป แผนภูมิ)
14 (CT)
ตัวหนา
เชิงอรรถ
14 (LJ)
ตัวธรรมดา
CT = Centre Text, LJ = Left Justified, RJ = Right Justified, LRJ = Left & Right Justified

5. การใช้ ภ าษาไทยให้ ยึ ด หลั ก การใช้ ค าศั พ ท์ แ ละการเขี ย นทั บ ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ ตามหลั ก
ของราชบั ณ ฑิ ตยสถาน ให้ ห ลี ก เลี่ ย งการเขี ยนภาษาอั งกฤษปนไทยในข้ อความ ยกเว้น กรณี จ าเป็ น เช่ น
ค าศั พ ท์ ท างวิ ช าการที่ ไ ม่ มี ค าแปล หรื อ ค าที่ ใ ช้ แ ล้ ว ท าให้ เ ข้ า ใจง่ า ยขึ้ น ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ เ ขี ย นปน
ภาษาไทยให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะ

การเรียงลาดับเนื้อหา (บทความวิจัย)
1. ชื่อเรื่อง (Title) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้นฉบับที่เป็นภาษาไทยให้พิมพ์ชื่อเรื่อง
ภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ
2. ชื่ อ ผู้ เ ขี ย น (Author) ให้ ร ะบุ ชื่ อ เต็ ม นามสกุ ล เต็ ม ของผู้ เ ขี ย นทุ ก คน ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
หน่วยงานต้นสังกัด ถ้าผู้เขียนเป็นนักศึกษา ให้ระบุสถานภาพเป็นนักศึกษา
3. บทคั ด ย่ อ (Abstract) ให้ มี ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ความยาวไม่ เ กิ น อย่ า งละ
20 บรรทัด
4. ค าส าคั ญ (Keywords) ก าหนดค าส าคั ญ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การน าไปใช้ ท าค าค้ น ในระบบ
ฐานข้ อ มู ล ที่ คิ ด ว่ า ผู้ ที่ จ ะค้ น หาบทความนี้ ค วรใช้ ให้ ร ะบุ ทั้ ง ค าภา ษาไทยและภาษาอั ง กฤษไว้ ท้ า ย
บทคัดย่อของแต่ละภาษาอย่างละไม่เกิน 5 คา
5. บทน า (Introduction) อธิ บ ายถึ ง ที่ ม าและความส าคั ญ ของปั ญ หาและเหตุ ผ ลที่ น าไปสู่
การศึกษาวิจัย ให้ ข้อมูลทางวิชาการที่มีการตรวจเอกสาร (Literature review) รวมทั้งวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
6. วิ ธี ก ารวิ จั ย หรื อ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย (Research
methodology)
อธิ บ ายกระบวนการ
การดาเนิ น การวิ จั ย โดยบอกรายละเอี ย ดของวิธี การศึก ษา จานวน ลั กษณะเฉพาะของตั ว อย่ างที่ศึ กษา
ตลอดจนเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา อธิ บ ายแบบแผนการวิ จั ย การเลื อ กตั ว อย่ า ง วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
7. ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจนตรงประเด็นตามลาดับขั้นตอนของการวิจัย
ถ้าผลไม่ซับซ้อนและตัวเลขไม่มาก ควรใช้คาบรรยาย แต่ถ้ามีตัวเลขหรือตัวแปรมากควรใช้ตารางหรือแผนภูมิ
แทน โดยไม่ควรมีเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ โดยต้องมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ ผลที่ค้นพบและ
สรุปเทียบกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ (ถ้ามี)
8. การอภิป รายผลและสรุ ป (Discussion and conclusion) เป็นการชี้แจงผลการวิจัย
ว่าตรงกับวัตถุประสงค์/สมมุติฐานของการวิจัย สอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยของผู้อื่นที่มีอยู่ก่อนหรือไม่
อย่ า งไร เหตุ ผ ลใดจึ ง เป็ น เช่ น นั้ น และให้ จ บด้ ว ยข้ อ เสนอแนะที่ จ ะน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์
หรือทิ้งประเด็นคาถามการวิจัย ซึ่งเป็นแนวทางสาหรับการวิจัยต่อไป
9. เอกสารอ้างอิง (Reference)
การเรียงลาดับเนื้อหา (บทความวิชาการ)
1. ชื่ อ เรื่ อ ง (Title)
ให้ มี ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ต้ น ฉบั บ ที่ เ ป็ น ภาษาไทยให้ พิ ม พ์
ชื่อเรื่องภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ
2. ชื่ อ ผู้ เ ขี ย น (Author) ให้ ร ะบุ ชื่ อ เต็ ม นามสกุ ล เต็ ม ของผู้ เ ขี ย นทุ ก คน ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
และหน่วยงานต้นสังกัด

3. บทคัดย่อ (Abstract) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน อย่างละ 20 บรรทัด
4. ค าส าคั ญ (Keywords) ก าหนดค าส าคั ญ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การน าไปใช้ ท าค าค้ น
ในระบบฐานข้อมูลที่คิดว่าผู้ที่จ ะค้น หาบทความนี้ควรใช้ ให้ระบุทั้งคาภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ท้าย
บทคัดย่อของแต่ละภาษา อย่างละไม่เกิน 5 คา
5. เนื้อเรื่อง (Content) ประกอบด้วย ส่วนนาหรือบทนา เนื้อหา และส่วนสรุป
6. เอกสารอ้างอิง (Reference)
การอ้างอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อหา
ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) โดยเอกสารภาษาไทยให้ใช้
ชื่อตัว ชื่อสกุล, ปีพ.ศ.ที่พิมพ์ เช่น (อมร รักษาสัตย์, 2540) กรณีผู้เขียนมากกว่า 2 คน ใช้ ชื่อผู้เขียนคนแรก
คนทีส่ อง และคนที่สาม เช่น (กันยา สุวรณแสง, กอบกวี ชื่นรักสกุล, และดวงรัตน์ คูหเจริญ, 2552) การอ้างอิง
เอกสารภาษาอังกฤษให้ ใช้ชื่อสกุล, ปีค.ศ.ที่พิมพ์ เช่น (Chandler, 2001) กรณีผู้เขียนมากกว่า 2 คน
ใช้ (Russell, Richard, & Barnett, 2004)
2. การอ้างอิงท้ายบทความ ใช้รูปแบบการเขียนเช่นเดียวกับการเขียนบรรณานุกรม ดังนี้
2.1 บรรณานุกรม แยกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลาดับตัวอักษร)
2.2 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA ดังต่อไปนี้
หนังสือ
รูปแบบ
ผู้แต่ง 1 คน
ผู้แต่ง 2 คน
ผู้แต่ง 3-6 คน
ผู้แต่ง 7 คนขึน้ ไป
ผู้รวบรวมหรือ
บรรณาธิการ
หนังสือแปล

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)./
สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
กีรติ บุญเจือ. (2547). ตรรกวิทยาทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช.
ลัลนา ศิริเจริญ, และสุมาลี นิมานุภาพ. (2540). ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย
(พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ผู้แต่ง1, ผู้แต่ง2, ผู้แต่ง3, ผู้แต่ง4, ผู้แต่ง5, และผู้แต่ง6. (ปีทพี่ ิมพ์). ชื่อเรื่อง.
สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ผู้แต่ง1, ผู้แต่ง2, ผู้แต่ง3, ผู้แต่ง4, ผู้แต่ง5, ผู้แต่ง6,...ผู้แต่งคนสุดท้าย.
(ปีทพี่ ิมพ์). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
คะนึง จันทรศิร.ิ (ผู้รวบรวม). (2547). ประดิษฐ์เศษวัสดุ. กรุงเทพฯ:
โอเดียนสโตร์.
ปาร์กเกอร์, อาร์. บี. (2552). ศพคนดัง [High profile] (อิสริยา ชมภูผล,
ผู้แปล). กรุงเทพฯ: นกฮูก พับลิชชิ่ง.

ผู้แต่งเป็นสถาบัน เช่น
หน่วยราชการ
สถาบันการศึกษา
ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ /
สานักพิมพ์ หรือไม่ปรากฎ
ปีที่พิมพ์

สานักนายกรัฐมนตรี. กรมประชาสัมพันธ์. (2547). นามสงเคราะห์ส่วน
ราชการ. กรุงเทพฯ: กรมประชาสัมพันธ์.
ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย. (2547). กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
เมืองให้ใส่ (ม.ป.ท.) สานักพิมพ์ให้ใส่ (ม.ป.พ.) สาหรับเอกสารภาษาไทย และ
(n.p.) สาหรับภาษาต่างประเทศ ปีให้ใส่ (ม.ป.ป.) สาหรับเอกสารภาษาไทย
และ (n.d.) สาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. (พิมพ์ครั้งที่ 3). (ม.ป.ป.). ม.ป.ท.: ม.ป.พ.

วารสาร
รูปแบบ

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีท(ี่ ฉบับที่),/เลขหน้า.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2545). เด็กกับสังคม. มติชนสุดสัปดาห์, 10(125), 25-28.

หนังสือพิมพ์
รูปแบบ

ผู้แต่ง./(ปี, วันที่ เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.
เกษม สิรสิ ัมพันธ์. (2541, 3 เมษายน). อย่าทาเรื่องเล็กให้เป็นเรืองใหญ่.
สยามรัฐ, น. 5-6, 14.

วิทยานิพนธ์
รูปแบบ

ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(ระดับวิทยานิพนธ์,/
ชื่อมหาวิทยาลัย).
วรุณี อุดมศิลป. (2543). ศิลปการประพันธ์เรื่องกายในนวนิยายของ
มาร์เกอริตยูรเซอร์นาร์. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

บทความในหนังสือ
รูปแบบ

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน หรือ In/ชื่อบรรณาธิการ/
(บรรณาธิการ หรือ Ed. หรือ Eds.),/ชื่อหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ์)/
(เลขหน้าที่ปรากฎบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์:/
สานักพิมพ์.
เสาวณีย์ จาเดิมเผด็จศึก. (2534). การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. ใน
สมศักดิ์ โลห์เลขา, ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย และมนตรี ตู้จินดา
(บรรณาธิการ), อิมมูโนวิทยาทางคลีนิคและโรคภูมิแพ้ (น.99-103).
กรุงเทพฯ: วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย.

บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีท(ี่ ฉบับที่),/เลขหน้า-เลขหน้า./
URLของวารสาร
William, J. (2008). The victim of crime. Sociology Review, 17(4),
30-32. Retrieved from
http:www.philipalan.co.uk/sociologyreview/ index.html

อินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์
รูปแบบ

ผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อบทความ./สืบค้น/วัน/เดือน/ปี,/จาก/URLของเว็บไซต์
จอมจักร จันทรสกุล. (2546). โรคสะเก็ดเงิน. สืบค้น 28 ตุลาคม 2547,
จาก http://www.thaiheath.net/h/article239.html

การสัมภาษณ์
รูปแบบ

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์./(ปี, วันที่ เดือน)./ตาแหน่ง(ถ้ามี)/[บทสัมภาษณ์].
จันทมณี เนียมสกุล. (2559, 9 กุมภาพันธ์). ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกุลบุตร
[บทสัมภาษณ์].

การส่งบทความ
1. ผู้สนใจตีพมิ พ์บทความสามารถส่งบทความ ที่ประกอบด้วย แบบฟอร์มการส่งบทความ
และ บทความที่มีหัวข้อตามแบบฟอร์มของบทความซึ่งสามารถ download ได้จาก
http://www.southeast.ac.th/SBC_welcome/ ถึงกองบรรณาธิการวารสารได้โดยช่องทาง ดังนี้
1.1 จัดส่งผ่านระบบ “Paper Submission” ได้ที่เว็บไซต์ http://www.southeast.ac.th/
SBC_welcome/

1.2 จัดส่งทางอีเมล์มาที่ virat2500@gmail.com หรือ SBJournal@southeast.ac.th
1.3 จัดส่งทางไปรษณีย์ถึง
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก
สานักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
298 ถนนสรรพาวุธ แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
1.4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สานักวิจัยและพัฒนา โทร. 0-2744-7356 ถึง 65 ต่อ 203
2. กองบรรณาธิการจะนาบทความที่ท่านส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 2 ท่าน เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมสาหรับตีพิมพ์ในวารสารฯ ในกรณีผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข ผู้เขียนจะต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับผลการประเมินบทความ
3. หากบทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการของท่ า นได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ผู้ เ ขี ย นบทความจะได้ รั บ
การแจ้งตีพิมพ์ และรับวารสารวิชาการฉบับนั้น จานวน 2 เล่ม

