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บทคัดยอ (TH Sarabun New ขนาด 15 ตัวหนา) 

บทคัดยอควรมีความยาวระหวาง 150 ถึง 400 คํา ใชตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 15 โดยสรุปประเด็นท่ีสําคัญ

ของบทความไวอยางกระชับ ครอบคลุมหัวขอตางๆ อยางครบถวน ตัวอยางการจัดพิมพบทความฉบับสมบูรณนี้ จัดทําข้ึน

เพ่ือใหบทความของทานไดรับการจัดพิมพอยางถูกตอง ครบถวน และสวยงามในหนังสือรวมบทความท่ีจะจัดทําข้ึนตอไปทาน

ผูแตงกรุณาศึกษาและปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

คําสําคัญ:  คําสําคัญท่ีหนึ่ง   คําสําคัญท่ีสอง   คําสําคัญท่ีสาม   คําสําคัญท่ีสี่   คําสําคัญท่ีหา 
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1. รายละเอียดโดยรวม 

ตัวอักษรท่ีใชคือ TH Sarabun New ขนาด 15 ภาษาท่ีใชเปนภาษาไทยหรืออังกฤษ ระยะเวนขอบกระดาษ ดานบน 3

ซม. ดานซาย ขวา และลาง ดานละ 2 ซม. ขอความ ตาราง และรูปตางๆ ควรอยูภายในกรอบขอบกระดาษนี้เทานั้น ความยาว

ท้ังหมดของบทความตองไมเกิน 8 หนา ใชระยะบรรทัด 1 บรรทัด ตลอดบทความ เนื้อหาบทความเปนสดมภ (Column) เดียว

จัดบรรทัดแบบชิดขอบ ส่ิงท่ีควรครอบคลุมในบทความเปนอยางนอยคือ  

1) ท่ีมาและความสําคัญ  

2) วัตถุประสงค  

3) ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

4) วิธีดําเนินการวิจัย  

5) ผลและวิจารณ  

6) สรุปผล  

7) กิตติกรรมประกาศ (ถามี)  

8) เอกสารอางอิง 

 

 

 



1.1 รูปแบบของหัวขอ  

หัวขอระดับท่ี 1 ใหใชตัวหนา ขนาด 15 ใชตัวเลขอารบิคและมีจุดหลังตัวเลข  หัวขอในระดับท่ี  2 และหัวขอใน

ระดับท่ี 3 ใหใชตัวธรรมดา เปนตัวเลขอารบิค  

** ตัวอยาง** 

1. หัวขอท่ีหนึ่ง  

1.1 หัวขอระดับท่ีสอง (ยอหนาจากขอบซาย 1 ซม.) 

1.1.1 หัวขอระดับท่ีสาม (ยอหนาจากขอบซาย 1.5 ซม.) 

 

1.2 การยอหนา  

ใหบรรทัดแรกของทุกๆ ยอหนาเริ่มเขามาจากขอบซาย 1 ซม. 

2. ชื่อบทความและรายละเอียดของผูแตง 

ช่ือของบทความใหใชอักษร TH Sarabun New  ตัวหนา ขนาด 15 จัดใหอยูกลางบรรทัด และอยูเปนบรรทัดแรกของ

หนา (ชิดขอบบน) จากน้ันใหเวนบรรทัดระหวางชื่อบทความและช่ือผูแตง 1 บรรทัด ขนาด 6  สวนช่ือผูแตงใหใชอักษร TH 

Sarabun New ขนาด 15 จัดใหอยูกลางหนา ทายช่ือแตละช่ือใสตัวเลขอารบิคยกระดับ เพ่ือเช่ือมโยงกับท่ีอยูท่ีทํางาน หากมี

ผูแตงมากกวา 1 ทาน ใหใสลูกนํ้าระหวางช่ือดวย และใหใสเครื่องหมาย * หลังช่ือผูแตงที่เปนผูติดตอหลักดวย 

ท่ีอยูท่ีทํางานใหใชอักษร TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 15 จัดอยูกลางหนา และระยะบรรทัดแบบบรรทัด

เดียว ใสเลขอารบิคยกระดับดานหนา หนาท่ีอยูท่ีสอดคลองกับผูแตงดวย หลังเคร่ืองหมาย * กรุณาระบุ E-mail ท่ีสามารถ

ติดตอไดสะดวก 

3. บทคัดยอและคําสําคัญ 

บทคัดยอตองมีท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกิน 400 คํา อยางนอยควรกลาวถึงวัตถุประสงค และ

ผลสรุปท่ีไดจากงานวิจัย ใชแบบตัวอักษร TH Sarabun New  คําวา บทคัดยอ และ  คําสําคัญ ท่ีตอจากบทคัดยอ ใหใช

ตัวหนา ขนาด 15 สวนเนื้อหาของบทคัดยอใหใชตัวธรรมดาขนาด 15 และใชระยะระหวางบรรทัด 1 บรรทัด ใหเวน 1 บรรทัด 

ขนาด 6 ระหวางที่อยูของผูแตงและคําวาบทคัดยอ ถัดจากเนื้อหาของบทคัดยอใหเวน 1 บรรทัด ขนาด 6 จึงจะเปนคําสําคัญ

ท่ีเก่ียวของกับบทความ ประมาณ 3 - 5 คํา 

4. ตาราง 

ขนาดตารางควรอยูภายในกรอบท่ีเวนจากขอบกระดาษแลว เพ่ือเปนการงายตอการอางถึงตารางตางๆ ควรใส

หมายเลขและคําอธิบายของตารางทุกๆ ตารางดวย โดยใสตัวเลขอารบิคและคําบรรยายเหนือตาราง โดยเวนบรรทัดระหวาง

ช่ือตารางและเนื้อหาในบทความ 1 บรรทัดขนาด 6 ควรจัดตารางและคําอธิบายไวกลางหนากระดาษดังนี ้

ตารางท่ี 1 ตัวอยางของตาราง 

รายการ จํานวน หมายเหตุ 

   

   

 



5. สมการ 

สมการท่ีสําคัญๆ ควรมีตัวเลขกํากับเพ่ือความสะดวกในการอางอิง โดยเรียงลําดับจาก (1) ไปเร่ือยๆ ใหใสวงเล็บ () 

รอบเลขท่ีสมการ และกําหนดใหเลขท่ีสมการอยูชิดหรือใกลขอบกระดาษขวา เชน 
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Q        (1) 

6. รูปภาพ 

รูปทุกรูป ตองมีคําอธิบายดานลางและเลขที่กํากับรูป เรียงลําดับจาก 1 เรื่อยไป ควรใชพ้ืนขาวหรือสีออน และหมึกสี

ดําเทานั้น เพ่ือความเหมาะสมตอการดัดแปลงหรือทําซํ้าในการนําเสนอ สามารถใชรูปภาพในกรณีท่ีจําเปน โดยตองจัดพิมพให

เหมาะสมและมีความคมชัด หากมีการใชรูปภาพกรุณาใช picture เปนแบบ enhanced metafile ท่ีสามารถปรับขนาดได

โดยงาย เวนบรรทัดระหวางรูปภาพและเนื้อหาในบทความ 1 บรรทัดขนาด 6 

 

ตัวอยางภาพประกอบ 

รูปท่ี 1 คําบรรยายใตรูป 

7. การอางอิง 

 เอกสารอางอิงควรเรียงตามตัวอักษร เริ่มจากช่ือผูแตงคนแรกหากเปนเอกสารภาษาไทย และนามสกุลของผูแตงคน

แรกหากเอกสารเปนภาษาอังกฤษ เอกสารอางอิงทุกเอกสารควรมีรายละเอียดเรียงเร่ิมจาก ช่ือผูแตง ป ช่ือบทหรือบทความ 

ช่ือหนังสือหรือวารสาร สํานักพิมพหรือเลมท่ี และเลขท่ีหนา ใหเรียงเอกสารอางอิงในบรรณานุกรมโดยเริ่มจากเอกสาร

ภาษาไทยกอนแลวจึงเร่ิมเอกสารภาษาอ่ืน หากเปนเอกสารทางอินเตอรเน็ต ใหระบุวันท่ีท่ีทําการคนหาทายเอกสารอางอิง

นั้นๆ ดวย ภายในเครื่องหมาย (   )  เชน (2 มีนาคม 2550)  

 การอางอิงภายในเนื้อหาของบทความใหใชการอางตามผูแตง เชน เตือนใจ (2550), (เตือนใจ, 2550), (เตือนใจ และ 

ธนัญญา, 2550), (เตือนใจ และคณะ, 2550) หรือเมื่อเปนภาษาอังกฤษ เชน Wasusri (2007), (Wasusri, 2007), (Wasusri 

and Brown, 2007) และ (Wasusri, et al., 2007) เปนตน 
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