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บทคัดย่อ  (16 หนา) 
 บทคัดย่อไทยพิมพ์โดยใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 single line spacing  ย่อหน้า 1 เซนติเมตร ส่วน
เนื้อหาของบทคัดย่อมีความยาวไมเ่กิน 250-300 ค า และจดัแนวชิดซ้ายตั้งแต่บทคัดย่อจนถึงรายการอ้างอิง 
ค าส าคัญ : (14 หนา ไม่เกิน 4 ค า) แต่ละค าคั่นด้วยเคร่ืองหมายคอมม่า 

 
Abstract (16 หนา) 

 บทคัดย่อภาษาอังกฤษพิมพ์โดยใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 single line spacing  ย่อหน้า 1 
เซนติเมตร  ส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อมีความยาวไม่เกิน 250-300 ค า  
Keywords : (14 หนา ไม่เกิน 4 ค า) แต่ละค าคั่นด้วยเคร่ืองหมายคอมม่า 

 บทน า (16 หนา) ย่อหน้า 1 เซนติเมตร 
 ตัวบทความใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 single line spacing  บทความทั้งฉบับความยาวไม่เกิน 12 
หน้า (ตั้งแต่ช่ือเรื่องจนถึงเอกสารอ้างอิง)   ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์แบบแนวตั้ง (Portrait) โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page 
Setup) ให้มีระยะขอบ (Margins) 2.54 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว ทั้งส่วน บน ล่าง ซ้าย และ ขวา  
 บทน าจะเป็นส่วนท่ีผู้เขียนจูงใจใหผู้้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งขอบเขตของบทความนั้น เพื่อช่วยให้ผู้อ่าน
ไม่คาดหวังเกินขอบเขตที่ก าหนด ผู้นิพนธ์มีอิสระทางความคดิในการน าเสนอหัวข้อหลักและหัวข้อรอง  บทน าอาจจะ
ประกอบด้วย  
 1.หลักการและเหตุผล (rationale) หรือความเป็นมาหรือภมูิหลัง (Background) (ย่อหน้า1.5 เซนติเมตร) 
  หัวข้อน้ีจะท าให้ผู้อ่านได้ทราบเป็นพื้นฐานไว้ก่อนว่าเรื่องที่เลือกมาเขยีนมีความส าคัญหรือมีความ เป็นมาอย่างไร
เหตุผลใดผู้เขียนจึงเลือกเรื่องดังกล่าวข้ึนมาเขียน 
 2. วัตถุประสงค ์ 
   เป็นการเขียนว่าในการเขียนบทความในครั้งนี้ต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่องอะไรบ้าง  
 3. ขอบเขตของเรื่อง  
   เป็นที่ท่ีผู้เขียนต้องการจะบอกกลา่วให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจตรงกัน เพื่อเป็นกรอบในการอ่าน  
 4. ค าจ ากัดความ 
   เป็นท่ีที่ผู้เขียนเห็นว่าควรระบุไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในกรณีที่ค าเหล่านั้น ผู้เขียนใช้ในความหมายที่แตกต่าง
จากความหมายทั่วไปหรือเป็นค าที่ผู้อ่านอาจจะไม่เข้าใจ ความหมายถือเป็นการท าความเข้าใจและการสื่อความหมายให้
ผู้เขียนบทความและผู้อ่านบทความเข้าใจตรงกัน รวมทั้งเป็นการขยายความหมายให้สามารถตรวจสอบหรือสังเกตได้ด้วย 
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  การเขียนส่วนเนื้อเรื่องจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศลิป์ประกอบกัน กลา่วคือ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง กับศาสตร์ (sciences) 
นั้นคือหลักวิชาการที่ผูเ้ขียนจะต้องค านึงถึงในการเขียน ได้แก ่กรอบแนวความคิด (conceptual framework) ที่ผู้เขียนใช้ใน
การเขียนจะต้องแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงของเหตุที่น าไปสูผ่ล (causal relationship) การอ้างอิงข้อมูลต่างๆ ในส่วนศิลป ์
(art) ได้แก ่ศิลป์ในการใช้ภาษาเพือ่น าเสนอเรื่องที่เขียน ในส่วนเนื้อหาสาระผูเ้ขียนควรค านึงถึงประเดน็ส าคัญๆ ดังต่อไปนี้  
 1. การจดัล าดับเนื้อหาสาระ ผู้เขียนควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของเนื้อหาสาระที่จะน าเสนอ และจัดล าดับเนื้อหา
สาระใหเ้หมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น การน าเสนอเนือ้หาสาระควรมคีวามต่อเนื่องกัน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
สาระนั้นไดโ้ดยง่าย  
 2. การเรียบเรียงเนื้อหา ในส่วนน้ีต้องอาศัยความสามารถของผูเ้ขียนในหลายด้านนอกเหนือจากความเข้าใจ ในเนื้อหา
สาระ เช่น ด้านภาษา ด้านสไตล์การเขียน ด้านวิธีการน าเสนอ การน าเสนอเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย ได้อย่างรวดเร็ว
นั้นจ าเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ ในการน าเสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สื่อประเภทภาพ แผนภูม ิตาราง กราฟ เป็นต้น  
 3.การวิเคราะห ์วิพากษ์ วิจารณ ์ตอ้งเป็นไปอย่างมีหลักการ ทฤษฎี หรือมีหลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้องตาม หลัก
วิชาการ มีความเป็นเหตุเป็นผลที่น่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงข้อมูลที่เช่ือถือได ้เพื่อน าไปสู่ข้อสรปุด้วยทรรศนะของกลุ่มและมุมมอง 
ของผู้เขียน โดยมีการเรียบเรียงเรือ่งราวต่อเนื่องกันตามล าดับอย่างชัดเจน 
 4. การใช้ภาษา การเขียนบทความทางวิชาการ จะต้องใช้ค าในภาษาไทยหากค าไทยนั้นยังไม่เป็นท่ีเผยแพร่หลาย ควร
ใส่ค าภาษาต่างประเทศไว้ในวงเลบ็ ในกรณีที่ไมส่ามารถหาค าไทยได้ จะเป็นต้องทับศัพท์ก็ควรเขียนค านั้นให้ถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์ของราชบัณฑติยสถาน และควรตรวจทานงานของตนไม่ให้ผิดพลาด เพราะงานนั้นจะเป็น แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ต่อไป  

 บทสรุป (16 หนา)ย่อหน้า 1 เซนติเมตร 
 บทความทางวิชาการที่ดีควรมีการสรุปประเด็นส าคัญๆ ของบทความนั้นๆ ซึ่งอาจท า ในลักษณะที่เป็นการย่อ คือ การ
เลือกเก็บประเด็นส าคัญๆ ของบทความนั้นๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่างสั้นๆ ท้ายบท หรือ อาจใช้วิธีการบอกผลลัพธ์ว่าสิ่งท่ีกล่าว
มามีความส าคัญอย่างไร สามารถน าไปใช้อะไรได้บ้าง หรือจะท าให้เกิดอะไรต่อไป หรืออาจใช้ วิธีการตั้งค าถามหรือให้ประเด็น
ทิ้งท้ายกระตุ้นให้ผู้อ่านไปสืบเสาะแสวงหาความรู้ หรือคิดค้นพัฒนาเรื่องนั้นต่อไป งานเขียน ที่ดีควรมีการสรุปในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งเสมอ 

 รายการอ้างอิง( 16 หนา)ย่อหน้า 1 เซนติเมตร 
  ให้ใช้รูปแบบ APA, 6th edition เรียงล าดับรายการอ้างอิงตามตัวอักษร  เริ่มด้วยรายการอ้างอิงภาษาไทย  และ
ภาษาอังกฤษ ตามล าดับ ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง มีดังน้ี 

        รายการอ้างอิง 
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