
1 
 

โปรดจัดพิมพ์โดยเว้นระยะขอบด้านละ 1 น้ิวทุกด้าน 

หัวข้อของบทความอาจเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมโดยยังคงคุณภาพมาตรฐานของบทความตามท่ีกำหนด 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการกำกับดูแลกิจการ มูลค่าเพ่ิม และความยั่งยืน 
(ช่ือเรื่องภาษาไทย ขนาด 18 point กึ่งกลาง ตัวหนา) 

 
ขวัญหทัย  สุขสันต์ 
(ช่ือผู้เขียน ใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวหนา) 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
บริษัท ธรรมาภิบาล จำกัด 
(ตำแหน่งงานและสังกัดของผู้เขียน ใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวธรรมดา) 
Email: kwanhatai.s@cg.ac.th 
(อีเมลของผู้เขียน ใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวธรรมดา) 
 
ดร.เมตตา  รักสันติ 
(ช่ือผู้เขียนและคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (ถ้ามี) ใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวหนา) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมาภิบาล 
(ตำแหน่งทางวิชาการ ยศ (ถ้ามี) และสังกัดของผู้เขียน ใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวธรรมดา) 
Email: metta.r@cg.ac.th 
(อีเมลของผู้เขียน ใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวธรรมดา) 
 
บทคัดย่อ 
(บทคัดย่อภาษาไทย ใช้ขนาด 16 point ชิดซ้าย ตัวหนา) 

 
   เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ชิดขอบ ตัวธรรมดา ใช้ขนาด 16 point……………………………………………...... 

......................................................................................................................................................................................................

............................................................................................. ......................................................................................................... 

............................................................................................. ......................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 
 
คำสำคัญ: การกำกับดูแลกิจการ มูลค่าเพิ่ม ความยั่งยืน 
(คำสำคัญ ใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย) โดยเขียนคำสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ  4-5 คำ) 
 
 
 
 
 

(ย่อหน้า 0.5 นิ้ว) 
 

กำหนดให้ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK  

เวน้ 1 บรรทัด 

เวน้ 1 บรรทัด 

เวน้ 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 



2 
 

โปรดจัดพิมพ์โดยเว้นระยะขอบด้านละ 1 น้ิวทุกด้าน 

หัวข้อของบทความอาจเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมโดยยังคงคุณภาพมาตรฐานของบทความตามท่ีกำหนด 

The Relationship between Corporate Governance Value Added and 
Sustainability 

(ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 18 point กึ่งกลาง ตัวหนา) 
 
Kwanhatai Sooksun  
(ช่ือผู้เขียน ใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวหนา) 
Internal Auditor 
Governance Co., Ltd. 
(ตำแหน่งงานและสังกัดของผู้เขียน ใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวธรรมดา) 
Email: kwanhatai.s@cg.ac.th 
(อีเมลของผู้เขยีน ใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวธรรมดา) 
 
Metta  Raksanti, PhD, CPA 
(ช่ือผู้เขียนและคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรืออักษรย่อใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) ใช้ขนาด    
16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวหนา) 
Assistant Professor of Department of Accountancy 
Faculty of Business Administration Governance University 
(ตำแหน่งทางวิชาการ ยศ (ถ้ามี) และสังกัดของผู้เขียน ใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวธรรมดา) 
Email: metta.r@cg.ac.th 
(อีเมลของผู้เขียน ใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวธรรมดา) 
 
Abstract 
(บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 16 point กึ่งกลาง ตัวหนา) 
 
 

    เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ชิดขอบ ตัวธรรมดา ใช้ขนาด 16 point………………………..…………………...... 
........................................................................................................................ .............................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
................................................................................................................................................ ...................................................... 
......................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................ .......................................................................................................... 
............................................................................................................................................ .......................................................... 
 
Keywords: Governance, Value Added, Sustainability 
(Keywords ใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย) 
 

เวน้ 1 บรรทัด 
(ย่อหน้า 0.5 นิ้ว) 
 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

กำหนดให้ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK 



3 
 

โปรดจัดพิมพ์โดยเว้นระยะขอบด้านละ 1 น้ิวทุกด้าน 

หัวข้อของบทความอาจเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมโดยยังคงคุณภาพมาตรฐานของบทความตามท่ีกำหนด 

บทนำ 
(หัวข้อบทนำ ใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวหนา) 

 
  เนื้อหา ชิดขอบ ตัวธรรมดา ใช้ขนาด 16 point.............................................................................................. 

.................................................................................................................... .................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................... .. 

.................................................................................................................................................................................................... .. 
 
หัวข้อของแนวคิดหรือประเด็นที่ต้องการนำเสนอ 
(หัวข้อของแนวคิดหรือประเด็นท่ีต้องการนำเสนอ ใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวหนา) 
 

   เนื้อหา ชิดขอบ ตัวธรรมดา ใช้ขนาด 16 point................................................................................. 
.................การอ้างองิในเนื้อหากำหนดให้อ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด กรณีผู้แต่งอ้างอิงจากแหล่งข้อมูล
ภาษาไทยโปรดแปลงเป็นภาษาอังกฤษ ............................................................................................................... 
...................................ตัวอย่าง Brown and Warner (1985)….................................................................................... 
.................................................(Saree, 2015) ................................................................................................... 
................................................ (Menicucci & Paolucci, 2016)....................................................................... 
................................................ (Ntim et al., 2012) ......................................................................................... 

Brow et al. (1995)…………………....................................……………......................................................................... 
................................................. (Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998) .......................................... 
………………………………………….  Hill (as cited in Nichol, 2009) .................................................................... 
................................................. (Berger, 1990  as cited in  Peterson et al. 2016) …………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
หัวข้อย่อย 
(หัวข้อย่อยใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวหนา) 

 
   เนื้อหา ชิดขอบ ตัวธรรมดา ใช้ขนาด 16 point................................................................................. 

...................………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................................ 

...................………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................................ 
 
 

(ย่อหน้า 0.5 นิ้ว) 
 

เว้น 1 บรรทัด 

(ย่อหนา้ 0.5 นิ้ว) 
 

(ย่อหน้า 0.5 นิ้ว) 
 

เว้น 1 บรรทัด 



4 
 

โปรดจัดพิมพ์โดยเว้นระยะขอบด้านละ 1 น้ิวทุกด้าน 

หัวข้อของบทความอาจเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมโดยยังคงคุณภาพมาตรฐานของบทความตามท่ีกำหนด 

หัวข้อย่อย 
(หัวข้อย่อยใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวหนา) 

 
   เนื้อหา ชิดขอบ ตัวธรรมดา ใช้ขนาด 16 point................................................................................. 

...................………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ช่ือภาพ 
 
ภาพที่ 1 ช่ือภาพ 
(ภาพท่ีใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวหนา ช่ือภาพใช้ขนาด 16 point ตัวธรรมดา) 
 

   เนื้อหา ชิดขอบ ตัวธรรมดา ใช้ขนาด 16 point................................................................................. 
...................………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................ 
...................………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................ 
...................………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................ 
...................………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................ 
...................………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

(ย่อหน้า 0.5 นิ้ว) 
 

เว้น 1 บรรทัด 



5 
 

โปรดจัดพิมพ์โดยเว้นระยะขอบด้านละ 1 น้ิวทุกด้าน 

หัวข้อของบทความอาจเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมโดยยังคงคุณภาพมาตรฐานของบทความตามท่ีกำหนด 

หัวข้อย่อย 
(หัวข้อย่อยใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวหนา) 

 
   เนื้อหา ชิดขอบ ตัวธรรมดา ใช้ขนาด 16 point................................................................................. 

...................………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................................ 
 

ตารางที่ 1  ช่ือตาราง 
(หัวข้อตาราง ใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวหนา ช่ือตารางตัวธรรมดา) 

หัวข้อในตาราง หัวข้อในตาราง หัวข้อในตาราง 
รายการในตาราง ตารางไม่ควรมีเส้นแบ่งคอลัมภ์ รายการในตาราง 
รายการในตาราง ยกเว้นกรณีจำเป็น รายการในตาราง 
รายการในตาราง  รายการในตาราง 

 
บทสรุป 
(หัวข้อบทสรุป ใช้ขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้าย ตัวหนา) 

 
   เนื้อหา ชิดขอบ ตัวธรรมดา ใช้ขนาด 16 point............................................................................................. 

................................................................................................................. .....................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ย่อหน้า 0.5 น้ิว) 
 

เว้น 1 บรรทัด 

(ย่อหน้า 0.5 นิ้ว) 
 

เว้น 1 บรรทัด 



6 
 

โปรดจัดพิมพ์โดยเว้นระยะขอบด้านละ 1 น้ิวทุกด้าน 

หัวข้อของบทความอาจเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมโดยยังคงคุณภาพมาตรฐานของบทความตามท่ีกำหนด 

References 
(References จัดทำเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมดโดยใช้ตัวอักษรขนาด 16 point ชิดขอบด้านซ้ายตัวหนา 
กรณีผู้แต่งอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลภาษาไทยโปรดแปลงเป็นภาษาอังกฤษ และขอให้แสดงเอกสารอ้างอิง
ภาษาไทยตอนท้ายสำหรับกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบความถกูต้อง)  
เนื้อหา ชิดขอบ ตัวธรรมดา ใช้ขนาด 16 point ตัวอย่างเช่น 
A1-Matari, E.M., A1-Swidi, A.K., & Fadzil, F.H.B. (2014). The Effect of the Internal Audit and 

Firm Performance: A Proposed Research Framework. International Review of 
Management and Marketing, 4(1), 34-41.  

Grant Thornton. (2015). Competing priorities: are CAE and audit committee priorities in sync? 
https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/Grant-Thornton-
Competing-Priorities.pdf.  

Hair, J. F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis (7thed.). 
USA: PEARSON Prentice Hall. 

Prasert, P. (2017). Accounting for 21 Century Leadership. Bangkok: Pimdee. 
Prasert, P. & Jaisookkasem, W. (2017). Accounting for the Executive. Bangkok: Pimdee. 
Ruangrong, J. (2017). New Generation Accountant. Accounting Journal, 24(3), 94-97. 
 
เอกสารอ้างอิง (สำหรับการตรวจทานความถูกต้องเท่านั้น) 
พรตะวัน ประเสริฐ. (2560). การบัญชีสำหรับผู้นำในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี.  
พรตะวัน ประเสริฐ และ วันฟ้าใส  ใจสุขเกษม (2560). การบัญชีสำหรับผู้บริหาร. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี.  
จันทรา เรืองรอง (2560). นักบัญชีรุ่นใหม.่ วารสารการบัญชี, 24(3), 94-97. 
 
 
 ขอให้ผู้ส่งบทความโปรดตรวจสอบรูปแบบการอา้งอิงท้ังหมดให้ครบถ้วนและ 

จัดทำในรูปแบบ APA Style 7th โดยเคร่งครัด โดยผู้ส่งบทความสามารถดูรูปแบบการอ้างอิง 
ดังตัวอย่างในข้อกำหนดการเตรียมต้นฉบับซ่ึงสามารถดาว์นโหลดจากหน้าเว็บไซต์ของวารสาร หรือ 

สามารถดูจากเว็บไซต์ของ American Psychological Association ทาง url ต่อไปนี ้
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples 

 
กรณทีางวารสารพบว่าการอ้างอิงยังไม่สอดคล้องตามที่กำหนด จะขออนุญาตส่งต้นฉบับ 

กลับคนืผู้แต่ง ก่อนพิจารณาบทความในขั้นต่อไป 
 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

