
วารสารวิชาการ ปขมท. 
ท่ีประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) 

 
หลักเกณฑและคําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ 

 
 วารสารวิชาการ ปขมท. จัดทําข้ึนโดยท่ีประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง มหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย (ปขมท.) มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการและบทความวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ และเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
อันเปนแนวทางนําไปสูการแกไขปญหารวมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งวารสารมีกําหนดออก
ปละ 3 ฉบับ ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม) 
 บทความและบทความวิจัยท่ีจะนํามาตีพิมพในวารสารวิชาการ ปขมท. น้ี จะตองไดรับการตรวจสอบ
ทางวิชาการ (Peer review) กอน จากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันๆ จํานวน 3 ทาน เพ่ือใหวารสารมีคุณภาพ
ในระดับมาตรฐานสากล และนําไปอางอิงได ผลงานท่ีสงมาตีพิมพ จะตองเปนผลงานทางวิชาการและบทความ
วิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ เทาน้ัน เปนผลงานท่ีแกไข ปรับปรุง หรือ
พัฒนางานประจําใหดีข้ึน สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง หรือเปนงานวิจัยสถาบัน เปนการดําเนินงานวิจัยเชิง
ประเมินเก่ียวกับองคกร หรือเปนผลวิจัยและคนควาหรือสํารวจ หรือบทความแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน ท่ียังไมเคยถูกนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารอ่ืนใดมากอน และไมไดอยูใน
ระหวางการพิจารณาลงวารสารใดๆ สามารถสงบทความวิชาการหรือบทความวิจัย (ทางออนไลนเทาน้ัน) ไดท่ี 
http://www.council-uast.com โดยการไมมีคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น การเตรียมตนฉบับท่ีจะมาลงตีพิมพ 
ควรปฏิบัติตามคําแนะนํา ดังน้ี  
 
การเตรียมตนฉบับสําหรับบทความ 

1.  ตนฉบับเรื่องเต็ม จํานวน 4-10 หนา  
2.  พิมพดวยโปรแกรมไมโครซอฟต เวิรด (Microsoft Word for Windows) เวอรชัน 2007 หรือ 

เวอรชันใหมกวา โดยใชรูปแบบฟอนตเปน TH SarabunPSK เทาน้ัน ยกเวนตัวอักษรท่ีเปนสัญลักษณ ใหใช
รูปแบบฟอนตเปน Symbol เทาน้ัน 

3.  ขนาดกระดาษตนฉบับ ใชกระดาษขนาด A4 ระยะขอบ ดานบน 1 น้ิว ดานลาง 0.75 น้ิว 
ดานซาย 1 น้ิว ดานขวา 0.75 น้ิว ขอบเย็บกระดาษ 0 น้ิว หัวกระดาษ 0.5 น้ิว ทายกระดาษ 0.5 น้ิว 

4.  ช่ือเรื่อง: อยูชิดขอบบนของหนา มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ือเรื่องแตละภาษามีความยาว
ไมเกิน 2 บรรทัด กําหนดใหใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 16 points พิมพตัวหนา (Bold) กําหนด
ระยะหางบรรทัด เปนคาแนนอนขนาด 18 points และจัดใหอยูก่ึงกลางหนากระดาษ หากมีตัวอักษรท่ีเปน
สัญลักษณใหใชฟอนต Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดตัวอักษรเทากับตัวอักษรอ่ืนในบรรทัดน้ัน 

5.  ช่ือผูเขียนและคณะ: เวน 1 บรรทัดจากช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ใหใชช่ือเต็มภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหครบทุกคน และตองใสเชิงอรรถ เปนแบบลําดับตัวเลข (ยกกําลัง) กํากับไวทายนามสกุลใหครบ
ทุกคน ช่ือผูเขียนกําหนดใหใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 12 points พิมพตัวหนา กําหนดระยะหาง
บรรทัดเปนคาแนนอนขนาด 12 points จัดชิดขอบขวาของหนากระดาษ 

6.  การแทรกเชิงอรรถใหใชแบบ ลําดับตัวเลขอัตโนมัติ โดยใชฟอนตแบบ TH SarabunPSK ขนาด 
12 points กําหนดระยะหางบรรทัดเปน คาแนนอนขนาด 12 points และจัดขอความชิดขอบซายของ
หนากระดาษ 

7.  บทคัดยอ (Abstract): มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยข้ึนดวยบทคัดยอภาษาไทยกอนแลว
จึงตามดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษ 



8.  คําวา "บทคัดยอ" และ "Abstract" ใหใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 16 points และพิมพ
ตัวหนา กําหนดระยะหางบรรทัดเปนคาแนนอนขนาด 18 points จัดก่ึงกลางหนากระดาษ สวนเน้ือหาของตัว
บทคัดยอ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 14 points กําหนดระยะหาง
บรรทัดเปน คาแนนอนขนาด 16 points และบรรทัดแรกของยอหนาใหเยื้องมาทางขวา 0.5 น้ิว และจัด
ขอความในแตละยอหนาแบบขอความชิดขอบ หากมีตัวอักษรท่ีเปนสัญลักษณหรืออักษรกรีก ใหใชฟอนต 
Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดท่ีเทากับตัวอักษรอ่ืนในบรรทัดน้ัน บทคัดยอไมควรเกิน 300 คํา  

9.  คําสําคัญ (Keywords): ใหพิมพตอจากสวนของบทคัดยอและ Abstract กอนข้ึนสวนของเน้ือหา 
ควรเลือกคําสําคัญท่ีเก่ียวของกับบทความจํานวน 3-5 คํา ใชฟอนต TH SarabunPSK ขนkด 14 points  

10. เน้ือหา (Text): ประกอบดวยสวนตางๆ คือ บทนํา วัตถุประสงคการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถามี) และเอกสารอางอิง 

11. บทนํา วัตถุประสงคการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถามี) และเอกสารอางอิง กําหนดใหใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 16 
points พิมพตัวหนา กําหนดระยะหางบรรทัดเปนคาแนนอนขนาด 18 points จัดก่ึงกลางหนากระดาษสวน
ของเน้ือหาขอความในแตละยอหนา กําหนดใหใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 14 points กําหนด
ระยะหางบรรทัดเปนคาแนนอน ขนาด 16 points บรรทัดแรกของแตละยอหนาใหเยื้องเขามาทางขวา 0.5 
น้ิว และจัดขอความแตละยอหนาแบบขอความชิดขอบ (Justified) หากมีตัวอักษรท่ีเปนสัญลักษณหรืออักษร
กรีกใหใชฟอนต Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดตัวอักษรท่ีเทากับตัวอักษรอ่ืนในบรรทัดเดียวกัน 

11.1  บทนํา: เพ่ือกลาวถึงปญหา ท่ีมา และรวมถึงการตรวจเอกสาร (Literature review) ดวย 
11.2  วัตุประสงคการวิจัย: ควรเขียนใหสอดคลองกับช่ือเรื่อง และความเหมาะสมกับกิจกรรม

ท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหสามารถใชวัตถุประสงคเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จของการวิจัยได 
11.3  ระเบียบวิธีวิจัย: ควรระบุเก่ียวกับ ประชากรท่ีศึกษา ขนาดของกลุมตัวอยาง เครื่องมือ

วิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
11.4  ผลการวิจัย: เปนการเสนอผลของการวิจัย ควรควบคูไปกับการใชตาราง หรือภาพ

ประกอบการอธิบายและนําเสนอในรูปแบบของสีขาวดําเทาน้ัน และตัวอักษรตางๆ ใน ตาราง และภาพ ตองเปน
ภาษาไทยเทาน้ัน โดยใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 14 points กําหนดระยะหางบรรทัด เปนคาแนนอนขนาด 
16 points หรือนอยกวา หากมีตัวอักษรท่ีเปนสัญลักษณใหใชฟอนต Symbol ท่ีมีขนาดเทากับตัวอักษรอ่ืนใน
บรรทัดน้ัน 

11.5  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ: ช้ีแจงวาผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
หรือแตกตางไปจากผลงานท่ีมีผูรายงานไวกอนหรือไม อยางไร เหตุผลใดจึงเปนเชนน้ัน และมีพ้ืนฐานอางอิงท่ี
เช่ือถือได และใหจบดวยขอเสนอแนะท่ีจะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน หรือท้ิงประเด็นคําถามการวิจัย ซึ่ง
เปนแนวทางสําหรับการวิจัยตอไป 

11.6  สรุปผลการวิจัย: เปนการยอสาระสําคัญและประจักษพยานของผลการวิจัย  
11.7  กิตติกรรมประกาศ: อาจมีหรือไมมีก็ได เปนการแสดงความขอบคุณแกผูท่ีชวยเหลือให

งานวิจัยและการเตรียมเอกสารลุลวงไปดวยดี แตมิไดเปนผูรวมทํางานวิจัยดวย 
11.8  เอกสารอางอิง: การอางอิงเอกสารในเน้ือเรื่องใชระบบช่ือและป (name-and-year 

system) เชน จินดํา (2536) รายงานวา…….... หรือ………….... (ศิวาพร และ สลักจิต, 2536)  
ในกรณีเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ท่ีเขียนดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใหใชช่ือสกุลเปน

ภาษาอังกฤษแลวตามดวย ค.ศ. เชน Jackson (1967)………... หรือ……….... (Murashige and Skoog, 1962) 
ในกรณีท่ีมีผูแตงตั้งแต 3 คนข้ึนไปใหใช และคณะ เชน สมศรี และคณะ (2530)…... 

หรือ……..... (สมศรี และคณะ, 2530) ถาเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ท่ีเขียนดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษให
ใช et al. ตอทายผูแตงคนแรก เชน Schaad et al. (1992) หรือ….... (Schaad et al., 1992) และใหใสช่ือ
ครบทุกคนในบัญชีเอกสารอางอิงทายเรื่อง  



ในบัญชีเอกสารอางอิง ซึ่งปรากฏอยูทายเรื่อง กําหนดใหใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 
12 points กําหนดระยะหางบรรทัดเปนคาแนนอน ขนาด 13 points การพิมพเอกสารอางอิงแตละฉบับใหพิมพ
แบบหนาลอย โดยบรรทัดแรกของเอกสารอางอิงแตละฉบับ ใหพิมพชิดขอบซายของหนา สวนบรรทัดท่ีเหลือของ
ฉบับน้ัน ใหเยื้องเขามาทางขวา 0.5 น้ิว และจัดขอความแตละยอหนาแบบขอความชิดซาย หามจัดแบบกระจาย 
หากมีตัวอักษรท่ีเปนสัญลักษณหรืออักษรกรีก ใหใชฟอนต Symbol ขนาด 10 points หรือขนาดเทากับตัวอักษร
อ่ืนในบรรทัดน้ัน  

การเรียงลําดับเอกสารอางอิง ใหเรียงลําดับเอกสารอางอิงท่ีเปนภาษาไทยข้ึนกอนและ
ตามดวยภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ และไมตองใสหมายเลขนําหนา ใหแสดงเฉพาะเอกสารท่ีนํามาอางอิงใน
เน้ือเรื่องเทาน้ัน โดยเรียงลําดับดังน้ี 

เอกสารอางอิงท่ีเปนภาษาไทยใหเรียงตามลําดับอักษรตัวแรกของช่ือ และตามดวยป พ.ศ. ท่ีตีพิมพ 
เอกสารอางอิงท่ีเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน ใหเรียงตามลําดับอักษรตัวแรกของช่ือสกุล 

(ถามีหลายคนใหเรียงไปตามลําดับ) และตามดวยป ค.ศ. ท่ีตีพิมพ (เรียงจากปเกา มาปท่ีใหมสุด ตามลําดับ)  
12.  ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง 

12.1  สําหรับวารสาร (Journal) 
วารสารภาษาไทย 

ช่ือตัว ช่ือสกุล ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช และ คั่นช่ือสุดทาย) ป พ.ศ.. ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร (ใชช่ือเต็ม). ปท่ี: หนา.  
วารสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  

ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช and 
คั่นช่ือสุดทาย) ป ค.ศ.. ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร (ใชช่ือเต็ม). ปท่ี: หนา. 

12.2.  ตํารา (Text books)  
ตําราภาษาไทย  

ช่ือตัว ช่ือสกุล, ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช และ คั่นช่ือสุดทาย) ป พ.ศ.. ช่ือหนังสือ. สํานักพิมพ. เมืองท่ี
พิมพ. จํานวนหนา. 

ตําราภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  
ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช and 

คั่นช่ือสุดทาย) ป ค.ศ.. ช่ือหนังสือ. สํานักพิมพ. เมืองท่ีพิมพ. จํานวนหนา. 
12.3.  ตํารา (Text books) ท่ีมีผูเขียนในแตละบท  

ตําราภาษาไทย  
ช่ือตัว ช่ือสกุล, ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช และ คั่นช่ือสุดทาย) ของบทท่ีอาง. ป พ.ศ.. ช่ือบทท่ีอาง. หนาบท

ท่ีตีพิมพ. ใน ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ช่ือหนังสือ. สํานักพิมพ. เมืองท่ีพิมพ. จํานวนหนา.  
ตําราภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  

ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช and 
คั่นช่ือสุดทาย) ป ค.ศ.. ช่ือบทท่ีอาง. หนาบทท่ีตีพิมพ. In ช่ือบรรณาธิการ, ed. eds. ช่ือหนังสือ. สํานักพิมพ. 
เมืองท่ีพิมพ. จํานวนหนา. 

12.4  เอกสารประกอบรายงานประชุม สัมมนา (Reports and Proceedings) ควร
เรียงลําดับดังน้ี  

ช่ือตัว ช่ือสกุล ป พ.ศ. (ค.ศ.). ช่ือเรื่อง. ช่ือรายงานหรือการประชุม. วัน เดือน ป ท่ีจัด. สถานท่ี. หนา.  
12.5  ขอมูลสารสนเทศจากเครือขายทาง Internet ควรเรียงลําดับดังน้ี  

ช่ือตัว ช่ือสกุล ป พ.ศ. (ค.ศ.). ช่ือเรื่อง. ช่ือหัวเรื่องของ website. แหลงท่ีมา (Available Source): 
http://www.………… . (สืบคนเมื่อ เดือน ป). 

13.  ตาราง และภาพ ใหแทรกไวในเน้ือเรื่อง จัดทําเปนขาวดําเทาน้ัน โดยใหผูเขียนบทความ
คดัเลือกเฉพาะท่ีจําเปน เรียงลําดับใหสอดคลองกับเน้ือเรื่อง ช่ือตารางและภาพใหภาษาไทย ใหใชคําวา ตารางท่ี 



และ ภาพท่ีใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 14 points และพิมพตัวหนา โดยช่ือตารางใหอยูดานบนของ
ตาราง สวนช่ือภาพ ใหอยูดานลาง พรอมท้ังคําอธิบายสั้นๆ ท่ีสื่อความหมายไดสาระครบถวน ใชฟอนต 
TH SarabunPSK ขนาด 14 points 

14.  การเขียนคําไทยเปนภาษาอังกฤษหรืออักษรโรมัน: ใหใชระบบของราชบัณฑิตยสถาน 
15. อ่ืนๆ  
ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ข้ึนตนดวยอักษรพิมพใหญท้ังหมด ยกเวนคําเช่ือมหรือคําลักษณะเฉพาะใน

เน้ือหาภาษาอังกฤษในวงเล็บ ใหเปนอักษรพิมพเล็กท้ังหมด ยกเวนหัวขอช่ือเรื่องคําเฉพาะ หนวยยอ ไมใสจุด 
ยกเวนสิ้นสุดประโยคในภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพที่โรงพิมพ : หางหุนสวนจำกัด มีน เซอรวิส ซัพพลาย
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