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เว้น before 6 pt 
After 0 pt 

 
1. บทน า 

บทความประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามล าดับต่อไปนี้
คือ ช่ือเรื่องภาษาไทย ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ  ช่ือผู้เขียน
บทความ สถาบัน ที่อยู่สถาบันอย่างละเอียด บทคัดย่อ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ต้องมี) เนื้อเรื่องแบ่งเป็น บท
น า  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการ
วิจัย ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 

2. ค าแนะน าการเขียนและพิมพ์  

2.1 รูปแบบและการต้ังค่ากระดาษ  
 บทความที่ เ สนอต้ อ งพิ มพ์ เ ป็ นภาษา ไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบที่ก าหนด ซึ่งพร้อมที่จะน าไปถ่าย
เพลท เพื่อพิมพ์ออฟเซ็ตได้ทันที ควรมีความยาวไม่เกิน 10 
หน้ากระดาษ A4 ขนาดกระดาษ 8.27 นิ้ว x 11.69 นิ้ว  โดย
จัดหน้าเป็นแบบ 2 คอลัมน์ ตามรูปแบบบทความนี้ ขนาด
ของคอลัมน ์3.04 ซม. ระยะห่างระหว่างคอลัมน์เป็น 29 มม. 
ระยะห่างจากขอบซ้ายและขวา เป็น 0.98 นิ้ว ขอบบนเป็น 
1.17 นิ้ว ขอบล่างเป็น 0.98  มม.ตั้งค่าหัวกระดาษที่ 0.39 
นิ้ว ท้ายกระดาษ 0.2 นิ้ว ตั้งย่อหน้าไว้ท่ี 10 มม. ให้พิมพ์โดย
ไม่เว้นบรรทัด แต่ให้เว้น 1 บรรทัดระหว่างหัวข้อหลักทุกครั้ง 
ส่วนระหว่างหัวข้อหลักกับหัวข้อรองและหัวข้อรองกับหัวข้อ
ย่อย ให้เว้น Space เป็น before = 6 pt และ after = 0 pt  
โดยจะต้องพิมพ์ให้เต็มคอลัมน์ก่อนที่จะขึ้นคอลัมน์ใหม่หรือ
ขึ้นหน้าใหม่ ห้ามเว้นท่ีเหลือไว้ว่างเปล่า 

การล าดับหัวข้อในส่วนของเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก ากับ 
โดยให้บทน าเป็นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมีการแบ่งหัวข้อ
รอง หรือหัวข้อย่อย ให้ใช้เลขระบบทศนิยมก ากับหัวข้อย่อย 
เช่น 2.1 2.2 2.1.1 2.2.1 เป็นต้น 

2.2 ชนิดและขนาดตัวอักษร 
พิมพ์บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษร

รูปแบบ “TH SarabunPSK” ทั้งหมด ช่ือเรื่องบทความ ใช้
ตัวอักษรแบบหนาขนาด 18  ช่ือผู้เขียน สถาบัน ใช้ตัวอักษร
แบบหนาขนาด 14  ช่ือหัวข้อหลักใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 
16 และช่ือหัวข้อรองและหัวข้อย่อยใช้ตัวอักษรแบบหนา 

 
ขนาด 14 บทคัดย่อและเนื้อความต่างๆ ใช้ตัวอักษรแบบ
ธรรมดาขนาด 14  

2.3 ชื่อเร่ือง ชื่อผู้แต่ง และชื่อหัวข้อ 
ก า ร พิ ม พ์ ช่ื อ เ รื่ อ ง  ใ ห้ ว า ง ไ ว้ ต า แ ห น่ ง ก ล า ง

หน้ากระดาษ แบบคอลัมน์เดี่ยว เริ่มจากช่ือเรื่องภาษาไทย 
ขึ้นบรรทัดใหม่เป็นช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ช่ือผู้เขียนและ 
สถาบันให้พิมพ์ไว้ใต้ช่ือเรื่องและอยู่กลางหน้ากระดาษ แบบ
คอลัมน์เดี่ยว ระบุที่อยู่ของที่ท างานอย่างละเอียด ระบุ
หมายเลขโทรศัพท์ ระบุหมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) ระบุ E-mail 
(ถ้ามี) ไม่ต้องระบุต าแหน่งทางวิชาการหรือสถานะของนิสิต
นักศึกษาใดๆ ท้ังสิ้น 

ช่ือหัวข้อหลัก และหัวข้อรอง ให้วางต าแหน่งชิดขอบ
ซ้ายยกเว้นหัวข้อย่อยให้วางในต าแหน่งเดียวกับย่อหน้า  
ตัวอย่างเช่น  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4 การจัดท ารูปภาพ 
รูปภาพจะต้องมีความกว้างไม่เกิน 3.04 นิ้ว เพื่อให้ลง

ในหนึ่งคอลัมน์ได้ หรือในกรณีจ าเป็นจริงๆ เพื่อรักษา
รายละ เอี ยด ในภาพอาจยอมให้มี ความ กว้ า ง ได้ เ ต็ ม
หน้ากระดาษ  

ตัวอักษรทั้งหมดในรูปภาพ จะต้องมีขนาดใหญ่
สามารถอ่านได้สะดวก  

รูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายได้
ภาพ หมายเลขและค าบรรยายรวมกันแล้วควรจะมีความยาว
ไม่เกิน 2 บรรทัด 

 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น before 6 pt 
After 0 pt 

1. ประเภทของงานวิจัย 
แบ่งได้หลายประเภท ข้ึนกับวัตถุประสงค์ในการจ าแนก 
ดังนี ้
1.1 แบ่งตามระโยชน์ของการวิจัย 
ได้แก่ 

1.1.1 การวจิัยพ้ืนฐาน 
 1.1.2 การวิจัยประยุกต ์
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ค าบรรยายใต้ภาพ ห้ามใช้ค าว่า “แสดง” เช่น ห้าม

เขียนว่า”รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์...” 
ที่ถูกต้องควรเป็น “รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง...” 
รูปลายเส้นต้องเป็นเส้นหมึกด า ส่วนรูปถ่ายควรเป็น

รูปขาวด าที่มีความคมชัด รูปสีอนุโลมให้ได้ รูปภาพควรมี
รายละเอียดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น เช่น ภาพถ่ายรูปคลื่นจาก 
ออสซิลโลสโคป ที่ปรากฏให้เห็นเฉพาะจอภาพ เป็นต้น และ
เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และ
เว้นใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด และก าหนดให้รูปภาพ
อยู่ตรงกลาง 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
รูปที ่1 การหมุนของวัตถุทรงกระบอกในวัตถุทรงกระบอกอีก
ช้ินหนึ่ง (TH SarabunPSK 14) 
 
2.5 การเขียนสมการ 

สมการทุกสมการต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายใน
วงเล็บ และเรียงล าดับที่ถูกต้อง ต าแหน่งของหมายเลข
สมการต้องอยู่ชิดขอบด้านขวาของคอลัมน์ ดังตัวอย่างน้ี 

                                     a+b=c                (1) 
ส่วนตัวอักษรในสมการต่างๆ ให้ใช้ตัวอักษร Times 

New Roman ขนาด 12 ตัวสัญลักษณ์ให้ใช้ Math Type ใน
การเขียนสมการ 

2.6 การจัดท าตาราง 
ตัวอักษรในตารางต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง 

ควรตีเส้นกรอบตารางด้วยหมึกด าให้ชัดเจน ตารางทุกตาราง
ต้องมีหมายเลขและค าบรรยายก ากับเหนือตาราง หมายเลข
ก ากับและค าบรรยายนี้รวมกันแล้วควรมีความยาวไม่เกิน 2  
 

 
บรรทัด ในค าบรรยายเหนือตารางห้ามใช้ค าว่า “แสดง” 
เช่นเดียวกับกรณีรูปภาพ เพื่อความสวยงาม ให้เว้นบรรทัด
เหนือค าบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้นบรรทัดใต้ตาราง 
1 บรรทัด  หากตารางมีขนาดใหญ่ อนุญาตให้มีความกว้างได้
เต็มหน้ากระดาษเพื่อรักษารายละเอียดในตาราง  

 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเขียนตาราง (TH SarabunPSK 12) 

x  /r ra m  2 r r   

0.1 2.7470e+01 2.7483e+01 
0.5 3.5352e+01 3.5360e+01 

 
   2.7 การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง 
 การอ้างอิงเอกสารอ้างอิงจะใช้หมายเลขอาราบิคที่อยู่
ในวงเล็บสี่เหลี่ยม (Square brackets) เช่น [2] ดังแสดง
ตัวอย่างในหัวข้อ เอกสารอ้างอิง โดยเรียงล าดับ [1], [2], … 
ต้องเรียงล าดับหมายเลขอ้างอิงจากหมายเลขน้อยไปสู่
หมายเลขมากให้ถูกต้อง การอ้างอิงหมายเลขที่มีล าดับติดต่อ
กับให้ใช้รูปแบบดังนี้ [1-5] ให้พิมพ์ตามรูปแบบมาตรฐาน 
IEEE โดยต้องระบุช่ือบทความที่อ้างอิงให้ชัดเจน ให้จัด
รายการอ้างอิงให้อยู่ในแนวตรงตามตัวอย่าง โดยเว้นระยะ
จากขอบซ้ายให้ตรงกันทุกรายการ 

2.8 ความยาวของบทความ 
เมื่อรวมทุกส่วนแล้ว แต่ละบทความควรมีความยาว

ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ เพื่อความรวดเร็วในการประเมิน 
บทความเพื่อตีพิมพ์ บทความที่มีความยาวมากอาจได้รับการ
ประเมินช้าและส่งผลให้ได้รับการตีพิมพ์ช้าด้วย 

 
3. กรณีบทความภาษาอังกฤษ 

ผู้พิมพ์บทความเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้จัดรูปแบบ
ตามที่ก าหนดไว้นี้เช่นกัน ส าหรับข้อความภาษาอังกฤษที่อยู่
ในวงเล็บให้ตัวอักษรแรกของค าพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ หากมี
หลายพยางค์ก าหนดให้อักษรตัวแรกของค าแรกเท่านั้นที่
พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นค าศัพท์เฉพาะ ช่ือเฉพาะ เขียน
ตัวพิมพ์ใหญ่ได้ตามปกติ เช่น (Minor revisions) 
 



                                                                                                                                     
 
 

 

 
4. สรุป 

ผู้เขียนบทความกรุณาตรวจบทความอย่างรอบคอบ
โดยใช้เวลาอย่างเพียงพอก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา  
เพราะจะท าให้บทความของท่านมีคุณภาพสูงและผ่านการ
พิจารณาได้ง่ายขึ้น 
 
5. กิตติกรรมประกาศ (ถ้าม)ี 

ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
และรักษาระเบียบการเขียนบทความอย่างเคร่งครัด 
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