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รายละเอียดการเสนอบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร “ภาษาและภาษาศาสตร์” 
1. เป็นบทความที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขต (aim and scope) ของวารสาร 
2. ช่ือบทความต้องใช้ภาษาที่ชัดเจนและสั้นกระชับ โดยระบุช่ือ – นามสกุล ของผู้แต่งต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) 

หน่วยงานท่ีสังกัด สถานที่ตดิต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์  
3. บทความมีความยาว 15-30 หน้า มีบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างละไม่เกิน 300 ค า 
4. เป็นบทความวิจัย บทความปริทัศน์ หรือบทความวิชาการก็ได ้
5. เป็นบทความที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ (ถ้าเป็นภาษาอังกฤษควรให้เจ้าของภาษาตรวจภาษาก่อน)  
6. เป็นบทความที่ไมเ่คยตีพิมพ์หรือก าลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรอืแหล่งอื่นใดมาก่อน 
7. บทความที่ไมผ่่านการพิจารณาใหต้ีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการจะแจง้ให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืน 
8. บทความทีส่่งมาเพื่อตีพมิพ์จะได้รบัการกลัน่กรองจากผู้ทรงคณุวุฒิอยา่งน้อยสองท่าน ในสาขาทีเ่กี่ยวข้องกบับทความ 

 
การพิมพ์ต้นฉบับ 

1) การตั้งค่าหน้ากระดาษ 
- พิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 หน้าเดียว ระยะบรรทัด 1 เท่า  
- ตั้งระยะขอบกระดาษ บน     3       เซนติเมตร    ล่าง   1.7   เซนติเมตร 

   ซ้าย    2.54   เซนติเมตร  ขวา   1.7   เซนติเมตร 
2) รูปแบบการจดัพิมพ ์

เนื้อหา ระยะขอบ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร 

ชื่อบทความ กลางหน้ากระดาษ หนา TH Sarabun New 18 

ชื่อผู้แต่ง ชิดขวา ตัวเอน TH Sarabun New 16 

ค าว่า “บทคัดย่อ” กลางหน้ากระดาษ หนา TH Sarabun New 16 

เนื้อหาในบทคัดย่อ จัดพอดีหน้า ปกติ TH Sarabun New 14 

หัวข้อแบ่งตอน ชิดซ้าย หนา TH Sarabun New 16 

หัวข้อย่อย ย่อหน้า หนา TH Sarabun New 16 

เนื้อหาบทความ จัดพอดีหน้า ปกติ TH Sarabun New 16 

การเน้นความในบทความ - หนา TH Sarabun New 16 

ข้อความในตาราง - ปกติ TH Sarabun New 14 

ข้อความอา้งอิง - เอียง TH Sarabun New 16 

เลขหน้า ด้านล่าง กลางหนา้ ปกติ TH Sarabun New 12 

 
- รูปภาพและตาราง 

ตาราง พิมพ์ค าว่า “ตารางที.่..” ด้วยตัวอักษรหนาตามด้วยชื่อตาราง อักษรปกติไว้ด้านล่างตาราง กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ พร้อมท้ังจัดตารางอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษด้วย 

รูปภาพ พิมพ์ค าว่า “ภาพที.่..” ดว้ยตัวอักษรหนาตามด้วยช่ือรูป อักษรปกติ ไว้ด้านล่างตรงกลางภาพ 
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3) การเขียนเอกสารอ้างอิง 
ใช้อักษร TH Sarabun New ขนาด 16” ภาษาไทยพิมพ์ค าว่า “เอกสารอ้างอิง” ตัวหนา อยู่กลางหน้ากระดาษ ถ้าเป็น

ภาษาอังกฤษ พิมพ์ค าว่า “References” ก าหนดให้เขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบ APA style (สามารถดูตัวอย่างและรายละเอียดได้
จาก http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=reference-bibliography-manual-style โดยดาวน์โหลดเอกสารแนบ (PDF file) APA 
style ภาษาไทย) ส่วนการอ้างอิงภาษาอังกฤษสามารถดูในรายละเอียดได้ที่http://www.apastyle.org/learn/index.aspx
เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศให้ต่อท้ายเอกสารอ้างอิงภาษาไทย 
 
ตัวอย่าง “เอกสารอ้างอิง”  
หนังสือ ผู้แต่ง 1 คน 
ธ ารงศักดิ์ อายุวัฒนะ. (2547). ไทยในมาเลเซีย. กรุงเทพฯ: บรรณกจิ. 
ผู้แต่ง 2 คน 
สุวิทย์ มูลค า และอรทัยมูลค า. (2544). การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 
ผู้แต่ง 3-5 คน 
ศุภมิตร เมฆฉาย, พัชรินทร์ ครฑุเมือง, อัญชลี วงษา, เทอดชัย เวียรศิลป์, โกมท อุ่นศรสี่ง, และเกรียงศักดิ์ เม่งอ าพัน. (2548).  

การจ าแนกเพศปลาบึกด้วยเครื่องหมายโมเลกลุดเีอ็นเอ. เชียงใหม:่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ผู้แต่ง 6 คนหรือมากกว่า 6 คน 
สมจิต สวชนไพบูลย์และคนอื่น ๆ. (2548). การวิจัยและพัฒนาชุดกจิกรรมการจัดกะบวนการ เรียนรูท้ี่เป็นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย 

กิจกรรมหลากหลาย. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. 
บรรณาธิการ ผูร้วบรวม ผู้เรียบเรยีง 
สันติ อรณุวิจิตร (บก.). (2547). พูดแบบนายกฯทักษณิ. กรุงเทพฯ: วรรณสาส์น. 
ไม่ปรากฏผู้แต่ง 
อลังการแผ่นดินวัฒนธรรม. (2543). กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
ผู้แต่งเป็นสถาบันหรือหน่วยงาน แต่หน่วยงานไมไ่ดเ้ป็นผู้จดัพิมพ ์
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั. (2540). จุดจบรัฐชาตสิู่ชุมชนธิปไตย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติง้. 
ผู้แต่งเป็นสถาบันหรือหน่วยงาน และหน่วยงานเป็นผู้จดัพิมพ ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ บัณฑติวิทยาลัย. (2547). คู่มือการเขียน วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ. เชียงใหม่: ผู้แต่ง. 
หนังสือแปล 
ชองด์, ฌ. (2547). ปีกแห่งพลัง[Les ailes de curage] (พูลสุข อาภาวัชรรุตม์ ตันพรหม, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: สร้างสรรบุ๊คส์. 

(ต้นฉบับพิมพ์ ปี ค.ศ. 1872). 
หนังสือท่ีพิมพ์หลายครั้ง 
รุ่ง แก้วแดง. (2545). ครสูมพร: คนสอนลิง (พิมพ์ครั้งท่ี10). กรุงเทพฯ: พิฆเนศพริ้นติ้ง. 
 

http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=reference-bibliography-manual-style
http://www.apastyle.org/learn/index.aspx
http://www.apastyle.org/learn/index.aspx
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บทความในหนังสือ 
ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม.์ (2547). อาการกบต้ม (สุก). ใน มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และชับปนะ ปิ่นเงิน (บก.). นพีสี เชียงใหม่.  

(น. 90-91). เชียงใหม:่ สถาบันวิจยัสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 
หนังสือไม่ปรากฏ สถานท่ีพิมพ์ ส านักพิมพ์ และปีท่ีพิมพ์ 
พระราชรตันรังษี (ว.ป.วีรยุทโธ). (ม.ป.ป.). จาริกเนปาล. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
รายงานการวิจยั 
ฉันทนา บรรณ, ศริิโชติ หวันแก้ว. (2535). การศึกษาสถานภาพและนโยบายเกีย่วกับเด็กและเยาวชนผูด้้อยโอกาส: เด็กท างาน 

(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม 
สรรพงษ ์จันทเลิศ. (2546). การสร้างเว็บไซต์ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  
บทความในวารสาร มีปีที่ และ ฉบับท่ี 
ประมลู สัจจเิศษ. (2541). ปัญหาและแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจไทย, สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 19(2), 34-39. 
วารสารหรือนิตยสารที่ไมม่ีเลขปีท่ี ออกต่อเนื่องทั้งปี 
ประทุมพร วัชรเสถียร. (2545, 15 พฤศจิกายน). จอร์ช ดับลิวบุช กับโลกท่ีไม่มีช่ือแป. ขวัญเรือน, 744, 56-57. 
หนังสือพิมพ์ 
อธิชัย ต้นกันยา. (2549, 25 เมษายน). ข้ามพรมแดนไทย-พม่า-จีน ส ารวจเส้นทางสีเ่หลีย่มเศรษฐกิจ หาลู่ทางการค้า ท่องเที่ยว. 

มติชน, น.34. 
เว็บเพจ 
ชวนะ ภวกานันท์. (2548). ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี้. ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2548 จาก 

http://www.businesstgai.co.th/content.php?data=407720-opinion 
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Guidelines for sending articles to be published in Journal of Language and Linguistics: 
1. The article should relate to the journal’s objectives and scope. 
2. The article’s title should be clear and concise, with details of the author’s full name, academic 

title, affiliation and contact addresses (i.e. postal and e-mail addresses). 
3. The article’s abstract must be prepared in English with a maximum length of 300 words. 
4. The article may be in the form of a general academic/conceptual paper, a research paper or a 

book review. 
5. The article may be written in either Thai or English. If the language used for writing is not the 

author’s native language, the article must be thoroughly proofread by native speakers of the 
respective language. 

6. The article must not have been previously published or accepted for publication elsewhere. 
7. In the event where a submitted article is rejected for publication, any hard or electronic copies of 

the rejected article will not be returned to the author. 
8. Each article will be peer-reviewed by at least 2 experts in the relevant fields.  

 

A copy of the manuscript 
1) Page setup 

 Type in single-sided A4, single spaced. 

 Margins  Top   3      cm   Bottom  1.7  cm 
   Left    2.45  cm  Right      1.7  cm 

2) Text layout and character formats 

 Content 
Text Alignment Font Style Font Size 

Title Center Bold TH Sarabun New 18 

Author (s) Right Italic TH Sarabun New 16 

Abstract Heading Center Bold TH Sarabun New 16 

Abstract Content Justified Normal TH Sarabun New 14 

1st  Level Heading Left Bold TH Sarabun New 16 

2nd Level Heading Indented Bold TH Sarabun New 16 

Main Text Justified Normal TH Sarabun New 16 

Emphasis - Bold TH Sarabun New 16 

Table Content - Normal TH Sarabun New 14 

Notes - Italic TH Sarabun New 16 

Page number Center, below Normal TH Sarabun New 12 
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 Figures and tables 
     Type “Table…”(Bold), the table’s names (Regular) below at the center of the table. The table 
must fit well in the text. 

Type “Figure…” (Bold), the figure’s names (Regular) below at the center of the figure. 
3) References 

Type “References” with Times New Roman, Bold at the center of the page. Use APA system in the 
reference list and use the same font style and font size as in the main text. (See 
http://education.exeter.ac.uk/dll/studyskills/harvard_referencing.htm) 

 
Examples 
Book 
Book with one author 
Adair, J. (1988). Effective time management: How to save time and spend it wisely. London: Pan Books. 
Book with two authors 
McCarthy, P. and Hatcher, C. (1996). Speaking persuasively: Making the most of your presentations. Sydney: 

Allen and Unwin. 
Book with three or more authors 
Fisher, R., Ury, W. and Patton, B. (1991). Getting to yes: Negotiating an agreement without giving in. 2nd ed. 

London: Century Business. 
Book-Second or later edition 
Barnes, R. (1995). Successful study for degree. 2nd ed. London: Routledge. 
Book by same author in the same year 
Napier, A. (1993a). Fatal storm. Sydney: Allen and Unwin. 
Napier, A. (1993b). Survival at sea. Sydney: Allen and Unwin. 
Book with an editor 
Danaher, P. (Ed.). (1998). Beyond the ferris wheel. Rockhampton: CQU Press. 
If you have used a chapter in a book written by someone other than the editor 
Byrne, J. (1995). Disabilities in tertiary education, in Rowan, L. and McNamee, J. (Eds.). Voices of a Margin. 

Rockhampton: CQU Press. 
Books with an anonymous or unknown author 
The University Encyclopedia .(1985). London: Roydon. 
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Government publications 
Department for education and Employment (DfEE). (2011). Skills for life: The national strategy for improving 

adult literacy and numeracy skills. Nottingham: DfEE Publications. 
Conference papers 
Hart, G., Albrecht, M., Bull, R. and Marshall, L. (1992). Peer consultation: A professional development 

opportunity for nurses employed in rural settings. In Infront Outback- Conference Proceedings. 
Australian Rural Health Conference, Toowoomba, (pp.143-148). 

Newspaper articles 
Cumming, F. (1999, April 4). ‘Tax-free savings push’. Sunday Mail. p.1. 
Journal article 
Muller, V. (1994). Trapped in the body: Transexualism, the law, sexual identity. The Australian Feminist Law 

Journal,3 (August), 103-107. 
Journal article from CD-ROM, electronic database, or journal 
Skargren, E.I. & Oberg, B. (1998). Predictive factors for 1-year outcome of low-back and neck pain in patients 

treated in primary care: Comparison between the treatment strategies chiropractic and 
physiotherapy. Pain [Electronic version], (vol.77, no.2). Retrieved Feb 8, 1999, from 
Elsevier/ScienceDirect/0304-3959(98)00101-8. 

World Wide Web page 
Young, C. (2001). English Heritage position statement on the Valletta Convention. Retrieved Aug, 24, 2001, 

from http://www.archaeol.freeuk.com/EHPositionStatement.htm 
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