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ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทย ชิดขอบบน อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด TH SarabunPSK 
ขนาด 16 points ตัวหนา ระยะห่างบรรทัด ค่าแน่นอนขนาด 18 points 

ชื่อเรื่องทั้งภาษาอังกฤษ ชิดขอบบน อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด TH SarabunPSK 
ขนาด 16 points ตัวหนา ระยะห่างบรรทัด ค่าแน่นอนขนาด 18 points 

 
ชื่อผู้เขียนและคณะ: ชื่อเต็มภาษาไทยให้ครบทุกคน1 และต้องใส่เชิงอรรถ2  

ชื่อผู้เขียนและคณะ: ชื่อเต็มภาษาอังกฤษให้ครบทุกคน1 และต้องใส่เชิงอรรถ2  
 

บทคัดย่อ 
คำว่า "บทคัดย่อ" ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points และพิมพ์ตัวหนา กำหนดระยะห่างบรรทัดเป็น ค่า

แน่นอนขนาด 18 points จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อหาของตัวบทคัดย่อ ภาษาไทยให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 
points กำหนดระยะห่างบรรทัดเป็น ค่าแน่นอนขนาด 16 points และบรรทัดแรกของย่อหน้าให้เยื้องมาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัด
ข้อความในแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดขอบ หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 12 points 
หรือขนาดที่เท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น บทคัดย่อไม่ควรเกิน 300 คำ  

คำสำคัญ: ไม่เกิน 5 คำ ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points 
 

Abstract 
คำว่า "Abstract" ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points และพิมพ์ตัวหนา กำหนดระยะห่างบรรทัดเป็น ค่า

แน่นอนขนาด 18 points จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อหาของตัวบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 
14 points กำหนดระยะห่างบรรทัดเป็น ค่าแน่นอนขนาด 16 points และบรรทัดแรกของย่อหน้าให้ เยื้องมาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัด
ข้อความในแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดขอบ หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษร กรีก ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 12 points 
หรือขนาดที่เท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น Abstract ไม่ควรเกิน 300 คำ Keyword: ไม่เกิน 5 คำ ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK 
ขนาด 14 points 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

คามเป็นมาและความสำคัญของปัญหา: เพื่อกล่าวถึงปัญหา ที่มา และรวมถึงการตรวจเอกสาร (Literature review) ด้วย 
การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื ่องใช้ระบบชื่อ สกุลและปี (name-and-year system) เช่น จินดา พาฝัน (2536) รายงานว่า…….... 
หรือ………….... (ศิวาพร ศิวเวช และ สลักจิต สืบพงษ์ศิริ, 2536)  

ในกรณีเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใด ๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ให้ใช้ช่ือสกุลเป็นภาษาอังกฤษแล้วตาม ด้วย ค.ศ. 
เช่น Jackson (1967)………... หรือ……….... (Murashige and Skoog, 1962) 

ในกรณีที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ใช้ และคณะ เช่น สมศรี งามสม และคณะ (2530)…... หรือ……..... (สมศรี งามสม และ
คณะ, 2530) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใด ๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ใช้ et al. ต่อท้ายผู้แต่งคนแรก เช่น Schaad et 
al. (1992) หรือ….... (Schaad et al., 1992) และให้ใส่ช่ือครบทุกคนในบัญชีเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง  

 
 
 

 
1 ชื่อหน่วยงาน, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ ภาษาไทย 
2 ชื่อหน่วยงาน, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ ภาษาอังกฤษ 
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วัตถุประสงค์ 
ควรเขียนให้สอดคล้องกับช่ือเรื่อง และความเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้วัตถุประสงค์ เป็นตัวช้ีวัด

ความสำเร็จของการวิจัยได้ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ควรระบุเกี่ยวกับ ประชากรที่ศึกษา ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ให้ชัดเจน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล: เป็นการเสนอผลของการวิจัย ควรควบคู่ไปกับการใช้ตาราง กราฟ หรือภาพประกอบการอธิบาย

และนำเสนอในรูปแบบของสีขาวดำเท่านั้น และตัวอักษรต่าง ๆ ใน ตาราง กราฟ และภาพ ต้องเป็นภาษาไทยเท่าน้ัน โดยใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK ขนาด 14 points กำหนดระยะห่างบรรทัด เป็น ค่าแน่นอนขนาด 16 points หรือน้อยกว่า หากมีตัวอักษรที่เป็น
สัญลักษณ์ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ที่มีขนาดเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น ในการเขียนผลการวิจัยให้มีการวิจารณ์ผลควบคู่ไปด้วย 

ตาราง และภาพ ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่อง จัดทำเป็นขาวดำเท่านัน้ โดยให้ผู้เขียนบทความคัดเลือกเฉพาะที่จำเป็นเรียงลำดับให้
สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ชื่อตารางและภาพให้ภาษาไทย ให้ใช้คำว่า ตารางที่ และภาพที่ ใช้ฟอนต์ THSarabunPSK ขนาด 14 points 
และพิมพ์ตัวหนา โดยชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง ส่วนช่ือภาพ ให้อยู่ด้านล่าง พร้อมท้ังคำอธิบายสั้น ๆ ที่สื่อความหมายได้สาระ
ครบถ้วน ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points  

 
ตารางที่ 1. จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จำแนกตามแหล่งอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา 

แหล่งอุดหนุน 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ 

ตนเอง 100 44.84 25 32.05 
บิดา - มารดา 66 29.60 13 16.67 
ทุนการศึกษา 57 25.56 40 51.28 

รวม 286 100.00 124 100.00 

 

 
ภาพที่ 1. เปรียบเทียบผลการรบันักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
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สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย: เป็นการย่อสาระสำคัญและประจักษ์พยานของผลการวิจัย อาจรวมกับข้อเสนอแนะและแนวทาง  ที่จะ

นำไปใช้ประโยชน์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
กิตติกรรมประกาศ: อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้งานวิจัยและการเตรียม เอกสารลุล่วง

ไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมทำงานวิจัยด้วย 
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