
 

 

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) แม่แบบการเขียนบทความฉบับสมบูรณ์ 
ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) Full Manuscript Template 

(ตัวอักษร ขนาด 18 หนา) 
(1 เคาะ) 

บทคัดย่อ  
(หัวข้อบทคัดย่อ : ตัวอักษร ขนาด 16 หนา) 

ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด (การเขียนบทคัดย่อ คือ 
การสรุปสาระสำคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์  วิธีการ  และผลการวิจัย) (ข้อความ : ตัวอักษร ขนาด 14 ปกติ) 
(1 เคาะ) 
คำสำคัญ: ระบุคำท่ีเป็นคำสำคัญของเน้ือหาเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นคำค้นในระบบฐานข้อมูล  
(ตัวอักษร ขนาด 12 หนา, ข้อความ : ตัวอักษร ขนาด 12 ปกติ) 
(1 เคาะ) 

Abstract  
(หัวข้อบทคัดย่อ : ตัวอักษร ขนาด 16 หนา) 

Writing abstract has 5 elements: Introduction, Methodology, Results, Conclusion and Keywords. The writer 
can choose to write some elements. It’s unnecessary to write the whole elements because abstract should be kept 
as short as possible and be to the point especially Methodology and Result. You Should write abstract both in Thai 
and in English not more than 10 lines. (ตัวอักษร ขนาด 14 ปกติ) 
(1 เคาะ) 
Keywords: The key words present the main point of the content. They help you search the involved information on 
the database. (หัวข้อ : ตัวอักษร ขนาด 12 หนา, ข้อความ : ตัวอักษร ขนาด 12 ปกติ) 

 

กำหนดให้ ความยาวโดยรวมของบทคดัย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ  

 

 

 

  
 

  



 

 

1. บทนำ  
(ประกอบด้วย ความเป ็นมา , ตรวจเอกสาร และ 

วัตถุประสงค์) สรุปแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสู่กรอบ
แนวคิดและอภิปรายผล ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การวิจัย 
(1 เคาะ) 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
(1 เคาะ) 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

(ประกอบด้วย วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง) 
อธิบายถึงกระบวนการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดและชัดเจน) 

(1 เคาะ) 

4. ผลการวิจัย  
เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลำดับขั้นของการ

วิจัย การใช้ตารางหรือแผนภูมิไม่ควรเกิน 5 ตาราง หรือแผนภูมิ
โดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบอย่างชัดเจน  
(1 เคาะ) 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยให้เข้า

กับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยง
ผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย  

สร ุปสาระที ่สำค ัญของผลการว ิจ ัย และการให้
ข้อเสนอแนะที่จะนำผลการวิจัยน้ันไปใช้ประโยชน์  
(1 เคาะ) 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 หากต้องการเขียนกิตติกรรมประกาศเพื ่อขอบคุณ
แหล่งทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเขียนได้ โดยให้อยู่
หลังเน้ือหาหลักของบทความและก่อนเอกสารอ้างอิง 
(1 เคาะ) 

7. เอกสารอ้างอิง  
 การเขียนเอกสารอ้างอิง ให้รวบรวมรายชื ่อสิ่งพิมพ์
และวัสดุความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงใน
การศึกษาไว้ท้ายบทความ เรียงลำดับตามการอ้างอิงก่อนหลัง 
โดยสำหรับรูปแบบการพิมพ์รายชื่อเอกสารอ้างอิงจากแหล่งต่าง 
ๆ ใช้การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 

 

ขนาดและการต้ังค่าหน้ากระดาษ : ขนาดของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์กำหนดให้มีขนาดมาตรฐาน A4 กำหนดด้านบน/
ด้านล่าง ขอบ 1 น้ิว และด้านซ้าย/ด้านขวา ขอบ 1 น้ิว (จัดหน้า 2 คอลัมน์) 

รูปแบบของบทความฉบับเต็ม : บทความฉบับเต็ม ประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อและที่อยู่ของผู้เขียนบทความ บทคัดย่อ 
คำสำคัญ เน้ือหาโดยสมบูรณ์ของบทความ กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง โดยในส่วนของเน้ือหาของความ สามารถแบ่งออกเป็น
หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และอาจแบ่งถึงหัวข้อย่อยลงมา ทั้งน้ีตัวอักษรทั้งหมดที่ใช้ในการพิมพ์ทุกส่วนให้ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun New 
ระยะระหว่างบรรทัดเป็นแบบรรทัดเด่ียว (Single Space) และแต่ละหน้าไม่ต้องมีการเติมหมายเลขหน้า ความยาวโดยรวมของบทความ
ควรไม่เกิน 6-10 หน้ากระดาษต่อบทความ 

 



 

 

ข้อกำหนด/ข้อช้ีแจงเพ่ิมเติม 
 
1) การแทรกรูปภาพประกอบ ตาราง และสมการ 

การนำเสนอรูปภาพและตารางสามารถนำเสนอต่อจากข้อความที่กล่าวถึงหรืออาจนำเสนอภายหลังจากจบหัวข้อหรือ
นำเสนอในหน้าใหม่ ขนาดของรูปภาพและตารางไม่ควรเกินกรอบของการต้ังค่าหน้ากระดาษที่กำหนดไว้ใน ทั้งรูปภาพและตาราง
จะต้องมีคำอธิบายโดยคำอธิบายของรูปภาพให้พิมพ์ไว้ใต้รูปภาพและอยู่กึ่งกลางรูป หากรูปภาพใดถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนให้มีการ
ระบุคำอธิบายของแต่ละส่วนโดยอาศัยตัวอักษรภาษาไทยในวงเล็บเรียงตามลำดับเช่น (ก) และ (ข)  ส่วนคำอธิบายตารางให้พิมพ์ไว้
เหนือตารางและชิดริมซ้ายของตาราง  โดยการเรียงลำดับรูปภาพและตารางให้แยกการเรียงลำดับออกจากกัน   

การระบุหมายเลขลำดับรูปภาพและตารางในบทความให้ระบุเป็นรูปที่ และตารางที่ เช่น รูปที่ 1, รูปที่ 1 – 3, ตารางที่ 1, 
ตารางที่ 1 - 3 เป็นต้น   
 

 
 

รูปที่ 1 ปริมาณการดูดซับน้ำของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์ผสมผงข้ีเลื่อยไม้ 
 

 
 

รูปที่ 2 ลักษณะพ้ืนผิวของอนุภาคเถ้าลอยในวัสดุผสมระหว่าง NR/SBR 
โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง กราด 



 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้น้ำมันปิโตรเลียมในแต่ละภาคเศรษฐกิจ ๆ ของประไทย (หน่วย: ล้านลิตร) 

RCIภาคเศรษฐกิจ 
ปี พ.ศ. 

2545 2546 

1. เกษตรกรรม 3,509 3,827 
2. เหมืองแร่ 19 26 
3. อุตสาหกรรม 4,821 4,937 
4. ไฟฟ้า  703 757 
5. การก่อสร้าง 169 172 
6. ที่พักอาศัยและการพาณิชย์ 2,729 2,792 
7. คมนาคมขนส่ง 23,980 25,475 

Total 35,930 37,986 
 

การเขียนสมการให้เขียนสมการมีการระบุลำดับของสมการโดยใช้ตัวเลขที่พิมพ์อยู่ในวงเล็บ เช่น (1) , (2) เป็นต้น 
หมายเลขระบุลำดับของสมการ 

 

oo,sii,s hmhmEU  −=                      (2) 

 
เมื่อ EU   คือ พลังงานที่เป็นประโยชน์ kJ/s  

ih     คือ เอนทัลปีของไอน้ำขาเข้า, kJ/kg 

oh    คือ เอนทัลปีของไอน้ำขาออก, kJ/kg 

 
  



 

 

2) การอ้างอิง 
การเขียนบรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง จะนิยมใช้มาตรฐานการเขียนที่ชื่อว่า APA หรือ (American Psychological 

Association) พัฒนามาจากนักสังคมศาสตร์และนักพฤติกรรมศาสตร์มากว่า 80 ปี เพ่ือเป็นมาตรฐาน ในการเขียนอย่างเป็นระบบ 
 
การใช้อักษรย่อ 
ม.ป.ท.        แทนคําเต็มว่า    (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) 
N.P.           แทนคําเต็มว่า    (no Place of publication) 
ม.ป.พ.        แทนคําเต็มว่า    (ไม่ปรากฏสํานักพิมพ์) 
n.p.            แทนคําเต็มว่า    (no publisher) 
(ม.ป.ป.)      แทนคําเต็มว่า    ไม่ปรากฏปีพิมพ์ 
(n.d.)          แทนคําเต็มว่า    no date 
(บ.ก.)          แทนคําเต็มว่า     บรรณาธิการ 
(Ed.) หรือ (Eds.) แทนคําเต็มว่า    Editor หรือ Editors 
 
การเขียนชื่อผู้แต่ง 
ไม่ต้องลงคํานําหน้านามตําแหน่งทางวิชาการคําเรียกทางวิชาชีพและตําแหน่งยศต่าง  ๆ (ยกเว้น มีฐานันดรศักด์ิ 

บรรดาศักด์ิ และสมณศักด์ิ) 
ผู้เขียน 1 คน 
ผู้แต่ง1./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
ผู้เขียน 2 คน 
ผู้แต่ง1,/และผู้แต่ง2.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์://สํานักพิมพ์. 
ผู้เขียน 3 คน 
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/และผู้แต่ง3.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง//(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์://สํานักพิมพ์. 
ผู้เขียนมากกว่า 7 คน 
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/ผู้แต่ง3,/ผู้แต่ง4,/ผู้แต่ง5,/ผู้แต่ง6,…ผู้แต่งคนสุดท้าย./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง//(พิมพ์ครั้งที่).// 
สถานที่พิมพ์://สํานักพิมพ์. 
 

  



 

 

1. หนังสือ 
ผู้แต่ง 1./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
สุกัญญา รอส. (2561).  วัสดุชีวภาพ.  พิษณุโลก: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
 
หนังสือไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//(ปีพิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
หลากความคิดชีวิตคนทํางาน. (2551).  กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ. 
 
บทความหรือบทในหนังสือ 
ชื่อผู้แต่งบทความหรือบท./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความหรือบท./ใน หรือ In/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.), 
////////ชื่อหนังสือ/(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
วัลลภัช สุขสวัสด์ิ. (2561).  แนวความคิดเรื่องชนชั้นนำทางการเมืองของกีตาโน มอสกา กับชนชั้นนำทางการเมืองไทยในยุคมาลา

นำไทย. ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพล พุทธรักษา (บ.ก.), ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย 
(พิมพ์ครั้งที่ 2). (น. 47-68).  พิษณุโลก: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 
*หมายเหตุ (พิมพ์ครั้งที่) ให้ระบุต้ังแต่ครัง้ที่ 2 เป็นต้นไป 
 
2. หนังสือแปล 
ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่องที่แปล/[ชื่อต้นฉบับ]/(ชื่อผู้แปล, แปล)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
////////(ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 
แบรี่ สมาร์. (2555). มิเชล ฟูโกต์ [Michel Foucault] (จามะรี เชียงทอง และสุนทร สราญจิต, แปล). กรุงเทพฯ:ศูนย์มานุษยวิทยา

สิริธร (องค์การมหาชน). (ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 1994). 
 
3. E-book 
ผู้แต่ง 1./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. //จาก หรือ from/http://www.xxxxxxx 
Howitt, D. (2011). Introduction to research methods in psychology. Retrieved from 

https://www.dawsonera.com. 
กรองกาญจน์ ชูทิพย์. (2561). สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). พิษณุโลก: 

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นจาก https://www.ookbee.com 
Haslam, S. (2003). Research Methods and Statistics in Psychology (SAGE Foundations of Psychology 

series).[Kindle DX version]. Retrieved from http://www.amazon.com 
  



 

 

4. รายงานการวิจัย 
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง(รายงานผลการวิจัย).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
พินิจทิพย์มณี. (2553).  การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย).  กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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