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บทคัดย่อ 
“บทคัดย่อ” ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนาขนาด 15 ชิดซ้ายสุด ส่วนเนื้อหาในบทคัดย่อใช้ตัวอักษรธรรมดา
ขนาด 15 มีเพียงย่อหน้าเดียวความยาวไม่เกิน 300 ค า หากเป็นภาษาไทยต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษด้วยเสมอโดย
ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 12 แต่บทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่มีบทคัดย่อภาษาไทยก็ได้ ค าว่า 
“บทคัดย่อ” เป็นการรวบรวมประเด็นที่ส าคัญครอบคลุมหัวข้อต่างๆ อย่างครบถ้วนของบทความทั้งหมดไว้อย่าง
กระชับและน าเสนออย่างน่าสนใจ หากบทความได้รับการจัดพิมพ์จะเป็นการน าเสนอผลงานจากการประชุมวิชาการที่
มีหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมน าไปใช้ประโยชน์ในหลายหน่วยงาน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และบริษัทชั้นน าอีกจ านวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เขียนบทความให้ได้รับการเผยแพร่ผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง กรุณาศึกษาและปฏิบัติ
ตามรูปแบบการเขียนบทความโดยเคร่งครัด เนื่องจากคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
จัดท าหนังสือรวมบทความฉบับเต็ม เพื่อให้บทความของท่านได้รับการจัดพิมพ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และน่าสนใจ
มากขึ้นในหนังสือรวมบทความฉบับสมบูรณ์ หากเกิดความผิดพลาดจนไม่สามารถแก้ไขแล้ว คณะกรรมการวิชาการ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทความเพื่อการจัดพิมพ์หนังสือรวมเล่มดังกล่าวต่อไป  
 
ค าส าคัญ (Key word): “ค าส าคัญ (Key word)” ใช้ตัวหนาขนาด 15 โดยเว้นจากเนื้อหาของบทคัดย่อ 1 บรรทัด จะเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แต่ไม่เกิน 5 ค า คั่นค าด้วยเครื่องหมาย “;” และค าส าคัญทั้ง 5 ค า ใช้อักษรธรรมดา ขนาด 14 
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1. บทน า (Introduction)  
การเขียนบทความให้ใช้อักษร TH SarabunPSK ช่ือบทความให้ใช้ตัวหนาขนาด 18 จัดให้อยู่กลางหน้า และอยู่บนเป็นบรรทัด
แรกของหน้า (ชิดขอบบน) จากนั้นให้เว้นบรรทัดระหว่างช่ือบทความและช่ือผู้แต่ง 1 บรรทัด ขนาด 14 ส่วนช่ือผู้แต่งตัวหนา
ขนาด 15 จัดให้อยู่กลางหน้า ท้ายช่ือแต่ละช่ือใส่ตัวเลขโรมันยกระดับ เพื่อเช่ือมโยงกับที่ท างาน หากมีผู้แต่งมากกว่า 1 ท่าน 
ให้ใส่ลูกน้ าระหว่างช่ือด้วยและให้ใส่ Footnote ด้วยสัญลักษณ์ “*” หลังช่ือผู้แต่งที่เป็นผู้ติดต่อหลัก (Corresponding 
Author) ด้วย ส าหรับที่อยู่ ที่ท างานให้ใช้อักษร TH SarabunPSK ตัวธรรมดา ขนาด 15 จัดอยู่กลางหน้า และระยะบรรทัด
แบบบรรทัดเดียว ใส่เลขโรมันยกระดับด้านหน้าท่ีอยู่ท่ีสอดคล้องกับผู้แต่งและระบุอีเมลล์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก 
 
บทความนี้ก าหนดใหม้ีความยาวได้ไม่เกิน 10 หน้า ภาษาที่ใช้อาจจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ รูปแบบการเขียนเน้น
ความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ตัวอักษรที่ใช้ตลอดบทความ คือ TH SarabunPSK  ขนาด 14 ขอบกระดาษเว้นระยะ 2.54 ซ.ม. 
โดยรอบ ข้อความ ตารางและรูปต่างๆ ต้องอยู่ภายในกรอบกระดาษนี้เท่านั้น ใช้ระยะบรรทัด 1 บรรทัด (Single Line 
Spacing) ตลอดบทความ เนื้อหาของบทความมีเพียงสดมภ์เดียว (Single Column) จัดบรรทัดแบบชิดขอบ การขึ้นย่อหน้า
ใหม่ให้เว้น 1 บรรทัดเสมอ ไม่ต้องย่อหน้าแต่อย่างใด 
 
องค์ประกอบของเนื้อหาในบทความฉบับสมบูรณ์ ผู้แต่งควรเขียนบทความให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนในตัวเอง อย่างน้อย
ที่สุดบทความควรมีองค์ประกอบส าคัญ ประกอบด้วย ความส าคัญและที่มาของปัญหา (Introduction), วิธีการศึกษา
(Research Methodology) หรือวิธีการทดลอง (Experimental procedure), ผลการวิจัย (Results), อภิปรายผล
(Discussion), สรุปผล (Conclusion), กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement), เอกสารอ้างอิง (Reference) 
   
การเขียนความส าคัญและที่มาของปัญหา (Introduction) ควรกล่าวถึงปมปัญหาที่ท าให้ต้องศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย อาจจะ
ได้มาจากการทบทวนตรวจเอกสารและผลงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างทั่วถึง (Literature Review) ผู้เขียนควร
ช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบทความนี้มีความส าคัญอย่างไร ตั้งวัตถุประสงค์หรือก าหนดโจทย์วิจัยอะไร มีขอบเขตการท างาน
อย่างไร โดยบรรยายให้เห็นความแตกต่างหรือความใหม่ เมื่อเทียบกับผลงานที่อ้างอิงไว้อย่างไร ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็น 
Contribution ของบทความที่น าเสนอ   
 
2. วิธวีิจัย (Research Methodology)  
โดยบรรยายวิธีการ หรือก าหนดเป็นแผนภูมิเพื่อแสดงขั้นตอนการวิจัยตามความเหมาะสม พร้อมกับการบรรยายแผนภูมิ
ตามล าดับ ขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย สามารถท าซ้ าได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อกระบวนการศึกษาหรือท า
การทดลอง และใหเ้ชื่อมั่นต่อการได้มาซึ่งผลลัพธ์ของบทความที่สมบูรณ์และน่าสนใจ  
 
3. ผลการวิจัย (Results)   
เป็นการแสดงผลงานวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาหรือทดลองมาใหม่เท่านั้น อาจจะเป็นผลการศึกษา ที่เป็นนวัตกรรม
เป็นกรณีศึกษา บรรยายผลลัพธ์จากการศึกษา แสดงผลลัพธ์ที่เป็นข้อมูลใหม่ น่าสนใจ ให้ผู้อ่านได้ประโยชน์มากที่สุด พร้อมกับ
การตีความแต่ละผลลัพธ์ ผลลัพธ์อาจจะแสดงในรูปของ ตาราง สมการ และภาพ ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  
3.1. ตาราง 
ขนาดตารางต้องอยู่ภายในกรอบที่เว้นจากขอบกระดาษแล้ว หากไม่สามารถบรรจุข้อความทั้งหมดด้วยขนาดตัวอักษร         
TH SarabunPSK ขนาด 14 ต้องไม่ให้ขนาดของตัวอักษรเล็กจนเกินไป และเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างถึงตารางต่างๆ ต้องมี
หมายเลขของตารางให้ใกล้ต าแหน่งที่อ้างถึงในบทความ พิมพ์ช่ือ ล าดับที่ของตารางชิดด้านซ้ายมือของหน้ากระดาษและเหนือ
ตาราง พร้อมค าอธิบายเพิ่มเติมใต้ตารางตามความเหมาะสม ลักษณะทั่วไปของตารางให้อ้างอิงจากตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ขนาดและลักษณะของตัวอักษร และระยะระหว่างบรรทัด 

ส่วนประกอบ ขนาดอักษรและ 
ระยะบรรทดั   

ลักษณะอักษร 

ช่ือบทความ, Title 18 TH SarabunPSK ตัวหนา 
ช่ือผู้เขียน 15 TH SarabunPSK ตัวหนา 
สถานท่ีติดต่อ 15 TH SarabunPSK ปกต ิ
บทคัดย่อ, Abstract 
ความส าคญั 

15 
15 

TH SarabunPSK ปกต ิ
TH SarabunPSK ปกต ิ

อีเมล ์ 15 TH SarabunPSK ปกต ิ
Key word 14 TH SarabunPSK ปกติ  
เนื้อหา 14 TH SarabunPSK ปกต ิ
บรรณานุกรม 14 TH SarabunPSK ปกต ิ
กิติกรรมประกาศ 14 TH SarabunPSK ปกต ิ
 
3.2 สมการ 
ให้วางสมการไว้ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ โดยก าหนดล าดับที่ของสมการในวงเล็บ ( ) และก าหนดให้เลขที่สมการอยู่ชิด
หรือใกล้ขอบกระดาษขวาในบรรทัดเดียวกัน แสดงตัวอย่างการเขียนสมการ ตามสมการที่ (1)  
 

3

0

0

0

log
1

PSG
e

C
T

v

vc 

















               (1) 

 
3.3 ภาพประกอบ 
วางภาพประกอบให้ใกล้ต าแหน่งที่อ้างถึงในบทความ พิมพ์ช่ือและล าดับที่ใต้ภาพพร้อมค าบรรยายไว้กึ่งกลางหน้า ลักษณะ
ทั่วไปของภาพให้อ้างอิงจากภาพที่ 1 ภาพประกอบควรเป็นภาพสี่สี และมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจนโดยวางกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ (ภาพถ่ายไม่ควรเป็นสีขาวด า) 
 

 
 

ภาพที่ 1 ค าอธิบายช่ือภาพประกอบ โดยภาพประกอบที่น ามาแสดงต้องมีความชัดเจน 
 
4. อภิปรายผล (Discussion)  
การอภิปรายผลลัพธ์ ให้อภิปรายผลซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์ในเชิงบรรยายถึงสาเหตุที่ท าให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์แต่ละผลจาก
หัวข้อที ่3 ผลลัพธ์นั้นๆ มีที่มาจากหลักการหรือทฤษฎีอะไร ในแต่ละผลของบทความมีจุดเด่นหรือมีความส าคัญอย่างไร และ
เมื่อเทียบผลลัพธ์กับผลการวิจัยที่น ามาอ้างอิงแล้ว มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด ทั้งนี้ผู้เขียนควรจะ
สอดแทรกค าวิจารณ์เพื่อเสนอองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เพิ่มเติม 
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5. สรุปผล (Conclusion)  
เป็นการสรุปผล เน้นบรรยายสรุปผลลัพธ์ รวมถึงผลที่ได้รับนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างไร ก่อนที่จะขยายความไป
กล่าวถึง ข้อเสนอแนะ (Recommendation) ในงานวิจัยท่ีควรจะท าต่อไป ผู้เขียนสามารถบรรยายถึงการน าผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ทั้งในเชิงธุรกิจ เชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการ
น าเสนอผลงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคมได้อย่างไร  
 
6. กติติกรรมประกาศ   
บทความนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานใดหรือสถาบันใด อย่างไร และสามารถแสดงกิตติกรรมประกาศของผู้ให้       
การสนับสนุนได้มากกว่าหนึ่งหน่วยงานหรือตามความจริง   
 
7. เอกสารอ้างอิง (Reference) 
การเขียนอ้างอิงให้ใช้ระบบ APA (http://www.apa.org) หรือ นาม-ปี  เช่น กรมโรงงาน (2555), (ปริญญ์, 2548), Saharat 
(2010), หากมีผู้เขียนมากกว่าสองคนให้อ้างเฉพาะช่ือแรกตามด้วย “และคณะ” เช่น ปริญญ์และคณะ (2553) หรือเมื่อเป็น
ภาษาอังกฤษ เช่น Boonkanit et al (2007)  
 
ส าหรับเขียนเอกสารอ้างอิงนั้น ให้เรียงตามตัวอักษร เริ่มจากชื่อผู้แต่งคนแรกหากเป็นเอกสารภาษาไทย และนามสกุลของ         
ผู้แต่งคนแรกหากเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารอ้างอิงทุกเอกสารควรมีรายละเอียดเรียงล าดับเริ่มจาก ช่ือผู้แต่ง ปี ช่ือบท
หรือบทความ ช่ือหนังสือหรือวารสาร ส านักพิมพ์หรือเล่มที่ และเลขหน้า การเรียงเอกสารให้เริ่มจากเอกสารภาษาไทยก่อน
เมื่อครบแล้วจึงเรียงต่อด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ ดังแสดงรูปแบบการเขียนพร้อมตัวอย่างไว้ในเอกสารอ้างอิง ดังนี ้
 
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง หรือ Reference 
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