
 

หลักเกณฑ์และค ำแนะน ำส ำหรับน ำเสนอผลงำน 
ผลงานท่ีน าเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนี้ ต้องเป็นต้นฉบับท่ีไม่เคยตีพิมพ์ท่ีใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อื่นใด ผู้น าเสนอผลงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในการน าเสนอ วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ตามแนวทางและรูปแบบของวารสาร
ประชากรศาสตร์ (ดูรายละเอียดด้านล่าง) ผลงานวิจัยและบทความวิชาการท่ีน าเสนอเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารนี้จะได้รับการอ่าน และตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาน้ันๆ ตาม
กระบวนการปกติของ Double-Blind Peer Review โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่านในสาขาน้ันๆ  
ดังน้ัน ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนและสังกัดจึงควรแยกระบุบนปกหน้าเท่าน้ัน ผู้เขียนควรให้รายละเอียดเพื่อ
การติดต่อกลับไว้ด้วย (ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและอีเมล์)  

กำรเสนอผลงำน 
วารสารขอรับต้นฉบับท้ังในรูปเอกสารและในแบบอิเลคทรอนิกส์ ซ่ึงบรรจุในแผ่นซีดีรอมขนาด 3.5 น้ิว
ซ่ึงมีความละเอียดสูง โดยส่งถึงหัวหน้ากองบรรณาธิการ วารสารประชากรศาสตร์ วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ถนนอังรีดูนัง ค์ กรุงเทพฯ 
10330 ประเทศไทย และเน่ืองจากวารสารประชากรศาสตร์ได้พัฒนาสู่ e-process ดังน้ัน การส่งผล
งาน เอกสาร และการสื่อสารต่างๆ ควรมีท้ังในรูปของ Word file และ PDF file สามารถส่งผ่านระบบ
อินเทอร์เนต็ได้ท่ี journal.cps@chula.ac.th   

ต้นฉบับทุกหน้าต้องระบุเลขหน้า และควรมีบทคัดย่อ ซ่ึงมีโครงสร้างกล่าวถึงจุดมุ่งหมาย วิธีการ 
ผลลัพธ์ และผลสรุปของการศึกษา บทคัดย่อควรมีค าหลักหรือวลีไม่เกิน  6 ค า ซ่ึงสามารถสื่อถึง
ลักษณะของเน้ือหา ต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า เมื่อรวมการอ้างอิงและภาคผนวกแล้ว  
ท้ังน้ี รายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทไม่ควรเกิน  40 รายการ ยกเว้นส าหรับบทความปริทรรศน์  
ซ่ึงอาจมีมากกว่าน้ันได้ ควรให้ค านิยามอักษรย่อ ณ ท่ีใช้ในครั้งแรกและใช้อักษรย่อต่อเน่ืองไปหลัง
จากนั้น 

รูปแบบกำรน ำเสนอและตัวอักษร 
ส าหรับผลงานท่ีเป็นภาษาไทย ควรใช้ตัวอักษร Cordia New โดยมีระยะระหว่างบรรทัดหน่ึงเคาะ 
(single space) 

ก. ชื่อเรื่อง : ขนาด 18 (ตัวเข้ม); ชื่อและสถาบัน ท่ีอยู่ตามอีเมล์ (ขนาด 14) 
ข. บทคัดย่อ : ขนาด 14 (ตัวปกติ); รวมค าส าคัญ (ประมาณ 300 ค า) 
ค. เนื้อหา : ขนาด 14 (ตัวปกติ) 
ง. หัวเรื่อง : ระดับต้น (ขนาด 16 ตัวเข้ม) ระดับรองลงไป เช่น 2, 3 ใช้ขนาด 14 ตัวเข้ม 
จ. เชิงอรรถ : ขนาด 14 (ตัวปกติ) 
ฉ.  ตาราง : ขนาด 14 (ตัวปกติ)  
ช. ตัวเลข : ขนาด 14 (ตัวปกติ)  
ซ. ภาคผนวก : ขนาด 14 (ตัวปกติ) 
ฌ. อ้างอิง : ขนาด 14 (ตัวปกติ)  

ภำพและตำรำง  ควรน ามาแยกแสดงในหน้าต่างหาก และไม่รวมเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของเน้ือหา ควร
ใส่ตารางและตัวเลขท่ีมีรูปแบบสมบูรณ์พร้อมส าหรับการผลิตหรือท าซ้ าในไฟล์แยกต่างหาก  



 

ท้ังในรูปของ Word file และ PDF file โปรดระบุต าแหน่งของตารางในเน้ือหาด้วย (เช่น ตาราง 2  
ดูตรงน้ี)  ตัวเลขควรพิมพ์ด้วยหมึกด าบนกระดาษขาวหรือแผ่นท่ีมีคุณภาพดี และเว้นช่องไฟให้เพียงพอ
ต่อการย่อขนาดในกรณีท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการตีพิมพ์ ท้ังน้ีในกรณีน าตารางและภาพของผู้อื่นมา
น าเสนอ ผู้เขียนต้องด าเนินการขออนุญาตผู้เป็นเจ้าของก่อน 

กำรอ้ำงอิง  บทความวิจัย บทความทางวิชาการ ต้องมีการอ้างอิงท่ีมาของข้อมูล โดยการอ้างอิงใน
เนื้อหา ให้ระบุชื่อสกุลของผู้เขียน ตามด้วยปีท่ีพิมพ์และเลขหน้าภายในวงเล็บ ตามล าดับชื่อและปี โดย
ใช้ระบบอ้างอิงของ Harvard: งานศึกษาท่ีผ่านมา (นิพนธ์ เทพวัลย์ 2523) งานศึกษาท่ีผ่านมา (Smith 
1984) หรือ งานศึกษาของ Smith (1984, p. 22) ในกรณีท่ีมีผู้เขียนมากกว่าหน่ึงคนใช้ Smith et al. 
(1984) ส าหรับภาษาไทยใช้ และคณะ ต่อจากผู้เขียนคนแรก  ถ้าไม่มีชื่อผู้เขียนควรใช้ชื่อองค์กรท่ี
เหมาะสม เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (National Bureau of Statistics of China, 2003) 
ส าหรับเชิงอรรถ ให้ใช้เฉพาะข้อสังเกตท่ีมีความส าคัญเท่าน้ัน บัญชีรายชื่อของงานอ้างอิงอาจใช้ในรูป
บรรณานุกรมท้ายเน้ือหา โดยจัดเรียงตามล าดับอักษรของชื่อผู้เขียนคนแรก และต้องมีรายละเอียด
ครบถ้วนท้ังชื่อเต็มของบทความ หนังสือหรือวารสาร 

กำรตรวจพิสูจน์อักษร  การปรับแก้ผลงานน้ัน ผู้เสนอผลงานท่ีเป็น Corresponding Authors เพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารน้ี จะเป็นผู้ได้รับแจ้ง โดยอาจด าเนินการผ่านทางอีเมล์ เมื่อได้รับแจ้งแล้วควร
ด าเนินการปรับแก้ให้เสร็จพร้อมส่งกลับผู้ตีพิมพ์ภายใน 3 วันท าการ  

ส ำเนำ (Reprints) ผู้เสนอผลงานท่ีเป็น Corresponding Authors จะได้รับวารสารฉบับท่ีมีผลงาน
ของตนลงพิมพ์เป็นอภินันทนาการ 1 ฉบับ และสามารถสั่งซ้ือส าเนาของผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารได้ 

ลิขสิทธิ์  วารสารประชากรศาสตร์เป็นผู้ถือสิทธิ์ในการตีพิมพ์ครั้งแรกของทุกต้นฉบับ เมื่อต้นฉบับได้รับ
การยอมรับและจัดพิมพ์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์จะเป็นผู้ถือสิทธิ์ทุกประการรวมถึงสิทธิ์ในการพิมพ์
ซ้ า เมื่อผลงานของผู้เขียนได้รับการตีพิมพ์ในวารสารประชากรศาสตร์แล้ว ภายหลังจากท่ีได้ตีพิมพ์ใน
วารสารประชากรศาสตร์แล้ว ผู้เขียนสามารถน าบทความของตนลงพิมพ์ในหนังสือท่ีตนเป็นผู้เขียนหรือ
เป็นบรรณาธิการได้โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ 

ส านักพิมพ์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ และคณะบรรณาธิการ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดและผลท่ี
เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลท่ีปรากฏในวารสารน้ี ทรรศนะใดในวารสารน้ีเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน 
ส านักพิมพ์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ และคณะบรรณาธิการ ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป 

ผู้สนใจสำมำรถส่งต้นฉบับและข้อเสนอแนะไปยัง:  
กองบรรณาธิการ วารสารประชากรศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคาร
วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ถนนอังรีดูนังค์ กรุงเทพฯ 10330 หรือ อีเมล ์journal.cps@chula.ac.th   


