
(ประเภทบทความวิชาการ) 

 

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

(ตัวอักษร ขนาด 18 หนา) 
(1 เคาะ) 

บทคัดย่อ  
(หัวข้อบทคัดย่อ : ตัวอักษร ขนาด 16 หนา) 

ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด (การเขียนบทคัดย่อ คือ 
การสรุปสาระสำคัญของเร่ืองโดยเฉพาะวัตถุประสงค์  วิธีการ  และผลการวิจัย) (ข้อความ : ตัวอักษร ขนาด 14 ปกติ) 
(1 เคาะ) 
คำสำคัญ: ระบุคำท่ีเป็นคำสำคัญของเนื้อหาเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นคำค้นในระบบฐานข้อมูล  
(ตัวอักษร ขนาด 12 หนา, ขอ้ความ : 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 ความยาวโดยรวมของบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ  
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1. บทนำ  
เขียนสาระความรู้และจุดมุ่งหมายของเรื่อง ที่เป็น

การปูพื้นฐานเข้าสู่เนื้อความของบทความ 
(1 เคาะ) 

2. เน้ือความ 

 เขียนรายละเอียดของประเด็นตามที่ผู้เขียนได้วาง
โครงเรื่องไว้ โดยหัวข้ออาจแตกต่างกันในบทความวิชาการ
แต่ละเรื่อง โดยผู้เขียนอาจเขียนทั้งข้อเท็จจริง ข้อมูล ข้อ
ค้นพบต่างๆ และแทรกความคิดเห็นของผู ้เขียน ตลอด
จนทรรศนคติต่างๆ 

(1 เคาะ) 

 
 

3. บทสรุป 
 เป็นการสรุปสาระของรายละเอียดในเนื้อหา หรือ
เสนอเป็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อเนื้อหา การสารุปจะเน้น
ประเด็นสำคัญ หรือประเด็นหลักทำให้ผู้อ่านเห็นภาพของ
ส่วนเนื้อหาได้ 
(1 เคาะ) 

4. เอกสารอ้างอิง  
 การเขียนเอกสารอ้างอิง ให้รวบรวมรายชื่อส่ิงพิมพ์
และวัสดุความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง
ในการศึกษาไว้ท้ายบทความ เรียงลำดับตามการอ้างอิง
ก่อนหลัง โดยสำหรับรูปแบบการพิมพ์รายชื่อเอกสารอ้างอิง
จากแหล่งต่าง ๆ ใช้การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 
(1 เคาะ) 

 

ขนาดและการตัง้ค่าหน้ากระดาษ : ขนาดของกระดาษท่ีใช้ในการพิมพ์กำหนดให้มขีนาดมาตรฐาน A4 กำหนด
ด้านบน/ด้านล่าง ขอบ 1 นิ้ว และด้านซ้าย/ด้านขวา ขอบ 1 นิ้ว (จัดหน้า 2 คอลัมน์) 

รูปแบบของบทความฉบับเต็ม : บทความฉบับเต็ม ประกอบด้วย ช่ือบทความ ช่ือและท่ีอยู่ของผู้เขียนบทความ 
บทคัดย่อ คำสำคัญ เนื้อหาโดยสมบูรณ์ของบทความ กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง โดยในส่วนของเนื้อหาของความ 
สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และอาจแบ่งถึงหัวข้อย่อยลงมา ทั้งนี้ตัวอักษรท้ังหมดที่ใช้ในการพิมพ์ทุกส่วนให้ใช้
ตัวอักษรแบบ TH Sarabun New ระยะระหว่างบรรทัดเป็นแบบรรทัดเดี่ยว (Single Space) และแต่ละหน้าไม่ต้องมีการเติม
หมายเลขหน้า ความยาวโดยรวมของบทความควรไม่เกิน 6-10 หน้ากระดาษต่อบทความ 
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ข้อกำหนด/ข้อชี้แจงเพิ่มเติม 
 
1) การแทรกรูปภาพประกอบ ตาราง และสมการ 

การนำเสนอรูปภาพและตารางสามารถนำเสนอต่อจากข้อความที่กล่าวถึงหรืออาจนำเสนอภายหลังจากจบหัวข้อหรือ
นำเสนอในหน้าใหม่ ขนาดของรูปภาพและตารางไม่ควรเกินกรอบของการตั้งค่าหน้ากระดาษที่กำหนดไว้ใน 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   
 

 
 

รูปท่ี 1 ปริมาณการดูดซับน้ำของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์ผสมผงขี้เล่ือยไม้ 
 

 
 

รูปท่ี 2 ลักษณะพื้นผิวของอนุภาคเถ้าลอยในวัสดุผสมระหว่าง NR/SBR 
โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง กราด 
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ตารางที ่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 

 
การเขียนสมการให้เขียนสมการมีการระบุลำดับของสมการโดยใช้ตัวเลขที่พิมพ์อยู ่ในวงเล็บ 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 
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2) การอ้างอิง 
การเขียนบรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง จะนิยมใช้มาตรฐานการเขียนที่ชื่อว่า APA หรือ (American Psychological 

Association) พัฒนามาจากนักสังคมศาสตร์และนักพฤติกรรมศาสตร์มากว่า 80 ป ีเพื่อเป็นมาตรฐาน 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 มีฐานันดรศักดิ์ 

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

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

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

 
*หมายเหตุ (พิมพ์ครั้งที)่ ใหร้ะบุตั้งแต่ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป 
 
2. หนังสือแปล 
ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ./(ปพีิมพ)์.//ชื่อเรื่องที่แปล/[ชื่อต้นฉบับ]/(ชื่อผู้แปล, แปล)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
////////(ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 
แบรี่ สมาร.์ (2555). มิเชล ฟูโกต์ [Michel Foucault] (จามะร ีเชียงทอง และสุนทร สราญจิต, แปล). กรุงเทพฯ:ศูนย์มานุษยวิทยา

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

https://www.dawsonera.com. 
กรองกาญจน ์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 
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4. รายงานการวจิัย 
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง(รายงานผลการวิจัย).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
พินิจทิพย์มณี. (2553).  การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย).  กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.์ 
 
5. วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์แบบรูปเล่ม 
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธ์ปรญิญาดุษฎีบณัฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ์ 
////////ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./สถานที่พิมพ์./ชื่อสถาบัน. 
วันชนะ จูบรรจง. (2560). ระบบสนับสนุนการประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร (วิทยานิพนธป์ริญญา
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