
 

 

หลักเกณฑ์และค ำแนะน ำส ำหรับผู้นิพนธ์บทควำม 
 

กำรเตรียมต้นฉบับส ำหรับบทควำม 
1.  ต้นฉบับเรื่องเต็ม จ ำนวน 4-10 หน้ำ  
2.  พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด (Microsoft Word for Windows) เวอร์ชัน 2007 หรือ 

เวอร์ชันใหม่กว่ำ โดยใช้รูปแบบฟอนต์เป็น TH SarabunPSK เท่ำนั้น ยกเว้นตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ ให้ใช้
รูปแบบฟอนต์เป็น Symbol เท่ำนั้น 

3.  ขนำดกระดำษต้นฉบับ ใช้กระดำษขนำด A4 ระยะขอบ ด้ำนบน 1 นิ้ว ด้ำนล่ำง 0.75 นิ้ว 
ด้ำนซ้ำย 1 นิ้ว ด้ำนขวำ 0.75 นิ้ว ขอบเย็บกระดำษ 0 นิ้ว หัวกระดำษ 0.5 นิ้ว ท้ำยกระดำษ 0.5 นิ้ว 

4.  ช่ือเรื่อง: อยู่ชิดขอบบนของหน้ำ มีทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ช่ือเรื่องแต่ละภำษำมีควำมยำว
ไม่เกิน 2 บรรทัด ก ำหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนำด 16 points พิมพ์ตัวหนำ (Bold) ก ำหนด
ระยะห่ำงบรรทัด เป็นค่ำแน่นอนขนำด 18 points และจัดให้อยู่กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ หำกมีตัวอักษรที่เป็น
สัญลักษณ์ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนำด 12 points หรือขนำดตัวอักษรเท่ำกับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น 

5.  ช่ือผู้เขียนและคณะ : เว้น 1 บรรทัดจำกช่ือเรื่องภำษำอังกฤษ  ให้ใช้ช่ือเต็มภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษให้ครบทุกคน และต้องใส่เชิงอรรถ เป็นแบบล ำดับตัวเลข (ยกก ำลัง) ก ำกับไว้ท้ำยนำมสกุลให้ครบ
ทุกคน ช่ือผู้เขียนก ำหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนำด 12 points พิมพ์ตัวหนำ ก ำหนดระยะห่ำง
บรรทัดเป็นค่ำแน่นอนขนำด 12 points จัดชิดขอบขวำของหน้ำกระดำษ 

6.  กำรแทรกเชิงอรรถให้ใช้แบบ ล ำดับตัวเลขอัตโนมัติ โดยใช้ฟอนต์แบบ TH SarabunPSK ขนำด 
12 points ก ำหนดระยะห่ำงบรรทัดเป็น ค่ำแน่นอนขนำด 12 points และจัดข้อควำมชิดขอบซ้ำยของ
หน้ำกระดำษ 

7.  บทคัดย่อ (Abstract): มีทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยขึ้นด้วยบทคัดย่อภำษำไทยก่อนแล้ว
จึงตำมด้วยบทคัดย่อภำษำอังกฤษ 

8.  ค ำว่ำ "บทคัดย่อ" และ "Abstract" ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนำด 16 points และพิมพ์
ตัวหนำ ก ำหนดระยะห่ำงบรรทัดเป็นค่ำแน่นอนขนำด 18 points จัดกึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ส่วนเนื้อหำของตัว
บทคัดย่อ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนำด 14 points ก ำหนดระยะห่ำง
บรรทัดเป็น ค่ำแน่นอนขนำด 16 points และบรรทัดแรกของย่อหน้ำให้เยื้องมำทำงขวำ 0.5 นิ้ว และจัด
ข้อควำมในแต่ละย่อหน้ำแบบข้อควำมชิดขอบ หำกมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้ฟอนต์ 
Symbol ขนำด 12 points หรือขนำดที่เท่ำกับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น บทคัดย่อไม่ควรเกิน 300 ค ำ  

9.  ค ำส ำคัญ (Keywords): ให้พิมพ์ต่อจำกส่วนของบทคัดย่อและ Abstract ก่อนขึ้นส่วนของเนื้อหำ 
ควรเลือกค ำส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทควำมจ ำนวน 3-5 ค ำ ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนkด 14 points  

10. เนื้อหำ (Text): ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ คือ บทน ำ วัตถุประสงค์กำรวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
ผลกำรวิจัยสรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกำศ (ถ้ำมี) และเอกสำรอ้ำงอิง 

11. บทน ำ วัตถุประสงค์กำรวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลกำรวิจัยสรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผลและ
ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกำศ (ถ้ำมี) และเอกสำรอ้ำงอิง ก ำหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนำด 16 
points พิมพ์ตัวหนำ ก ำหนดระยะห่ำงบรรทัดเป็นค่ำแน่นอนขนำด 18 points จัดกึ่งกลำงหน้ำกระดำษส่วน
ของเนื้อหำข้อควำมในแต่ละย่อหน้ำ  ก ำหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนำด 14 points ก ำหนด
ระยะห่ำงบรรทัดเป็นค่ำแน่นอน ขนำด 16 points บรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้ำให้เยื้องเข้ำมำทำงขวำ 0.5 
นิ้ว และจัดข้อควำมแต่ละย่อหน้ำแบบข้อควำมชิดขอบ (Justified) หำกมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษร
กรีกให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนำด 12 points หรือขนำดตัวอักษรที่เท่ำกับตัวอักษรอื่นในบรรทัดเดียวกัน 

11.1  บทน ำ: เพื่อกล่ำวถึงปัญหำ ที่มำ และรวมถึงกำรตรวจเอกสำร (Literature review) ด้วย 
11.2  วัตุประสงค์กำรวิจัย: ควรเขียนให้สอดคล้องกับช่ือเรื่อง และควำมเหมำะสมกับกิจกรรม

ที่จะด ำเนินกำรเพื่อให้สำมำรถใช้วัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรวิจัยได้ 



 

11.3  ระเบียบวิธีวิจัย: ควรระบุเกี่ยวกับ ประชำกรที่ศึกษำ ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือ
วิจัย วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

11.4  ผลกำรวิจัย: เป็นกำรเสนอผลของกำรวิจัย ควรควบคู่ ไปกับกำรใช้ตำรำง หรือภำพ
ประกอบกำรอธิบำยและน ำเสนอในรูปแบบของสีขำวด ำเท่ำนั้น และตัวอักษรต่ำงๆ ใน ตำรำง และภำพ ต้องเป็น
ภำษำไทยเท่ำนั้น โดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนำด 14 points ก ำหนดระยะห่ำงบรรทัด เป็นค่ำแน่นอนขนำด 
16 points หรือน้อยกว่ำ หำกมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ที่มีขนำดเท่ำกับตัวอักษรอื่นใน
บรรทัดนั้น 

11.5  อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ: ช้ีแจงว่ำผลกำรศึกษำตรงกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
หรือแตกต่ำงไปจำกผลงำนท่ีมีผู้รำยงำนไว้ก่อนหรือไม่ อย่ำงไร เหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้น และมีพื้นฐำนอ้ำงอิงที่
เชื่อถือได้ และให้จบด้วยข้อเสนอแนะที่จะน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือทิ้งประเด็นค ำถำมกำรวิจัย ซึ่ง
เป็นแนวทำงส ำหรับกำรวิจัยต่อไป 

11.6  สรุปผลกำรวิจัย: เป็นกำรย่อสำระส ำคัญและประจักษ์พยำนของผลกำรวิจัย  
11.7  กิตติกรรมประกำศ: อำจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นกำรแสดงควำมขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้

งำนวิจัยและกำรเตรียมเอกสำรลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมท ำงำนวิจัยด้วย 
11.8  เอกสำรอ้ำงอิง: กำรอ้ำงอิงเอกสำรในเนื้อเรื่องใช้ระบบช่ือและปี  (name-and-year 

system) เช่น จินด ำ (2536) รำยงำนว่ำ…….... หรือ………….... (ศิวำพร และ สลักจิต, 2536)  
ในกรณีเป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภำษำอังกฤษ ให้ใช้ช่ือสกุลเป็น

ภำษำอังกฤษแล้วตำมด้วย ค.ศ. เช่น Jackson (1967)………... หรือ……….... (Murashige and Skoog, 1962) 
ในกรณีที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ใช้ และคณะ เช่น สมศรี และคณะ (2530)…... 

หรือ……..... (สมศรี และคณะ, 2530) ถ้ำเป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภำษำอังกฤษให้
ใช้ et al. ต่อท้ำยผู้แต่งคนแรก เช่น Schaad et al. (1992) หรือ….... (Schaad et al., 1992) และให้ใส่ช่ือ
ครบทุกคนในบัญชีเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยเรื่อง  

ในบัญชีเอกสารอ้างอิง ซึ่งปรำกฏอยู่ท้ำยเรื่อง ก ำหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนำด 
12 points ก ำหนดระยะห่ำงบรรทัดเป็นค่ำแน่นอน ขนำด 13 points กำรพิมพ์เอกสำรอ้ำงอิงแต่ละฉบับให้พิมพ์
แบบหน้ำลอย โดยบรรทัดแรกของเอกสำรอ้ำงอิงแต่ละฉบับ ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ำยของหน้ำ ส่วนบรรทัดที่เหลือของ
ฉบับนั้น ให้เยื้องเข้ำมำทำงขวำ 0.5 นิ้ว และจัดข้อควำมแต่ละย่อหน้ำแบบข้อควำมชิดซ้ำย ห้ำมจัดแบบกระจำย 
หำกมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนำด 10 points หรือขนำดเท่ำกับตัวอักษร
อื่นในบรรทัดนั้น  

การเรียงล าดับเอกสารอ้างอิง ให้เรียงล ำดับเอกสำรอ้ำงอิงที่เป็นภำษำไทยขึ้นก่อนและ
ตำมด้วยภำษำอังกฤษหรือภำษำอื่นๆ และไม่ต้องใส่หมำยเลขน ำหน้ำ ให้แสดงเฉพำะเอกสำรที่น ำมำอ้ำงอิงใน
เนื้อเรื่องเท่ำนั้น โดยเรียงล ำดับดังนี้ 

เอกสำรอ้ำงอิงที่เป็นภำษำไทยให้เรียงตำมล ำดับอักษรตัวแรกของช่ือ และตำมด้วยปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ ์
เอกสำรอ้ำงอิงที่เป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำอื่น ให้เรียงตำมล ำดับอักษรตัวแรกของช่ือสกุล 

(ถ้ำมีหลำยคนให้เรียงไปตำมล ำดับ) และตำมด้วยป ีค.ศ. ที่ตีพิมพ ์(เรียงจำกปีเก่ำ มำปทีีใ่หม่สุด ตำมล ำดับ)  
12.  ตัวอย่ำงกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง 

12.1  ส ำหรับวำรสำร (Journal) 
วำรสำรภำษำไทย 

ช่ือตัว ช่ือสกุล ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช้ และ คั่นช่ือสุดท้ำย) ปี พ.ศ.. ช่ือเรื่อง. ช่ือวำรสำร (ใช้ช่ือเต็ม). ปีท่ี: หน้ำ.  
วำรสำรภำษำอังกฤษหรือภำษำอ่ืน  

ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลำง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลำง. ช่ือสกุล. (ใช้ and 
คั่นช่ือสุดท้ำย) ปี ค.ศ.. ช่ือเรื่อง. ช่ือวำรสำร (ใช้ช่ือเต็ม). ปีท่ี: หน้ำ. 

 



 

 

12.2.  ต ำรำ (Text books)  
ต ำรำภำษำไทย  

ช่ือตัว ช่ือสกุล, ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช้ และ คั่นช่ือสุดท้ำย) ปี พ.ศ.. ช่ือหนังสือ. ส ำนักพิมพ์. เมืองที่
พิมพ์. จ ำนวนหน้ำ. 

ต ำรำภำษำอังกฤษหรือภำษำอ่ืน  
ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลำง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลำง. ช่ือสกุล. (ใช้ and 

คั่นช่ือสุดท้ำย) ปี ค.ศ.. ช่ือหนังสือ. ส ำนักพิมพ.์ เมืองที่พิมพ์. จ ำนวนหน้ำ. 
12.3.  ต ำรำ (Text books) ที่มีผู้เขียนในแต่ละบท  

ต ำรำภำษำไทย  
ช่ือตัว ช่ือสกุล, ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช้ และ คั่นช่ือสุดท้ำย) ของบทท่ีอ้ำง. ปี พ.ศ.. ช่ือบทที่อ้ำง. หน้ำบท

ที่ตีพิมพ.์ ใน ช่ือบรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร. ช่ือหนังสือ. ส ำนักพิมพ.์ เมืองที่พิมพ์. จ ำนวนหน้ำ.  
ต ำรำภำษำอังกฤษหรือภำษำอ่ืน  

ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลำง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลำง. ช่ือสกุล. (ใช้ and 
คั่นช่ือสุดท้ำย) ปี ค.ศ.. ช่ือบทท่ีอ้ำง. หน้ำบทที่ตีพิมพ์. In ช่ือบรรณำธิกำร, ed. eds. ช่ือหนังสือ. ส ำนักพิมพ์. 
เมืองที่พิมพ.์ จ ำนวนหน้ำ. 

12.4  เอกสำรประกอบรำยงำนประ ชุม  สัมมนำ  (Reports and Proceedings) ควร
เรียงล ำดับดังน้ี  

ช่ือตัว ช่ือสกุล ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ช่ือเรื่อง. ช่ือรำยงำนหรือกำรประชุม. วัน เดือน ปี ที่จัด. สถำนที.่ หน้ำ.  
12.5  ข้อมูลสำรสนเทศจำกเครือข่ำยทำง Internet ควรเรียงล ำดับดังนี้  

ช่ือตัว ช่ือสกุล ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ช่ือเรื่อง. ช่ือหัวเรื่องของ website. แหล่งที่มำ (Available Source): 
http://www.………… . (สืบค้นเมื่อ เดือน ปี). 

13.  ตำรำง และภำพ ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่อง จัดท ำเป็นขำวด ำเท่ำนั้น โดยให้ผู้เขียนบทควำม
คัดเลือกเฉพำะที่จ ำเป็น เรียงล ำดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ช่ือตำรำงและภำพให้ภำษำไทย ให้ใช้ค ำว่ำ ตำรำงที ่
และ ภำพที่ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนำด 14 points และพิมพ์ตัวหนำ โดยช่ือตำรำงให้อยู่ด้ำนบนของ
ตำรำง ส่วนช่ือภำพ ให้อยู่ด้ำนล่ำง พร้อมทั้งค ำอธิบำยสั้นๆ ที่สื่อควำมหมำยได้สำระครบถ้วน ใช้ฟอนต์ 
TH SarabunPSK ขนำด 14 points 

14.  กำรเขียนค ำไทยเป็นภำษำอังกฤษหรืออักษรโรมัน: ให้ใช้ระบบของรำชบัณฑิตยสถำน 
15. อื่นๆ  
ช่ือเรื่องภำษำอังกฤษ ขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ยกเว้นค ำเช่ือมหรือค ำลักษณะเฉพำะใน

เนื้อหำภำษำอังกฤษในวงเล็บ ให้เป็นอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นหัวข้อช่ือเรื่องค ำเฉพำะ หน่วยย่อ ไม่ใส่จุด 
ยกเว้นสิ้นสุดประโยคในภำษำอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


