
หลักเกณฑการเสนอบทความวิชาการหรือบทความจากงานวิจัยเพ่ือพิมพในวารสารเอเชียตะวันออกศึกษา 

 

สําหรับผูนิพนธ 

วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา เปนวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับตอป) ท่ีสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ใน

พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดพิมพข้ึนเพ่ือเปนการ

สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการท่ัวไป มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพ่ือเผยแพรและแลกเปลี่ยน

วิทยาการในภูมิภาคศึกษา (Regional Study) ท้ังดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ท่ีเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในสหสาขาวิชา  ซ่ึงครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง วัฒนธรรมและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

การเตรียมตนฉบับ  

1. ผลงานวิชาการที่รับพิจารณาใหตพิีมพ มีคุณลักษณะตอไปน้ี บทความวิชาการ นิพนธตนฉบับ  บทความปริทัศน 

และบทวิจารณหนังสือ ตนฉบับท่ีพิจารณาเพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารนี้จะตองไมเคยตีพิมพในวารสารใดมา

กอน และ ไมอยูในระหวางการพิจารณาของวารสารอ่ืน เรื่องท่ีไดรับการตพิีมพตองผานการกลั่นกรองจากผูทรง 

คุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวของ และไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ  

2. เปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในกรณีเปนภาษาอังกฤษ ตองผานการตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญดาน

ภาษา กอนสงบทความมายังกองบรรณาธิการ 

3. ตองระบุชื่อบทความ และช่ือ- นามสกุลจริงของผูเขียนบทความ พรอมวุฒิการศึกษา ตําแหนงและสถานท่ีทํางาน

อยางชัดเจน เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4. ตนฉบับบทความตองมีความยาวไมเกิน 16 หนากระดาษ A4 ขนาดอักษร Cordial 16  รวมเอกสารอางอิง   จัด

ระยะหางบรรทัดแบบ Double Space  พรอมทั้งแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดย สงทางอีเมลมาท่ี 
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5. หากเปนงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาตางประเทศ ตองมีหลักฐานการอนุญาตใหตีพิมพเปนลายลักษณ

อักษรจากเจาของลิขสิทธิ์ 

6. บทความตองมีบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวเหมาะสม 

7. ทายบทคัดยอใหผูเขียนกําหนดคําสําคัญ (Keywords) สําหรับทําดรรชนีคํา เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

8. บทความควรมีภาพประกอบตามความเหมาะสม ตาราง และแผนภูมิ บรรยายภาพและตารางเปนภาษาอังกฤษ 

สวนเนื้อหาในตารางและแผนภูมิเปนภาษาอังกฤษเชนกัน 

9. บทความท่ีสงมาเพ่ือตีพิมพจะไดรับการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิอยาง นอยสองทาน ในสาขาท่ีเกี่ยวของกับ

บทความภายในระยะเวลาไมเกิน 2 เดือน 

10. บทความท่ีไมผานการพิจารณาใหตีพิมพ ทางกองบรรณาธิการจะแจงใหผูเขียนทราบ แตจะไมสงตนฉบับคืน

ผูเขียน 



 

กําหนดการเผยแพรบทความในวารสาร  

ปละ 2 ฉบับ คือ ฉบับท่ี 1 เดือนมีนาคม – สิงหาคม , ฉบับท่ี 2 เดือนกันยายน – กุมพาพันธ 
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