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ขอความ (ยอหนา 0.75 นิ้ว) บทคัดยอ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษความยาวรวมกันไม
เกิน 300 คํา ใชตัว อัก ษร Angsana New ขนาด 16 บทคัด ยอที่เขียนควรเปน แบบ Indicative
Abstract คือสั้น และตรงประเด็น และใหสาระสําคัญ ครบถว นตามเรื่องเต็ม ไมค วรเขียนแบบ
Informative Abstract ตามแบบที่เขียนในวิทยานิพนธหรือรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ความยาว
ของบทความ เมื่อรวมทุก สวนแลว แตละบทความมีค วามยาวไมเกิน 12 หนากระดาษ แบบ 1
คอลัมน
เรื่องที่จะสงมาลงพิมพตองเปนบทความวิจัยเทานั้น และไมเคยตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน
เขียนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได ในกรณีบทความภาษาไทยตองมีบทคัดยอทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
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คําสําคัญ: กําหนดคําสําคัญที่เหมาะสําหรับการนําไปใชทําคําคนในระบบฐานขอมูล ซึ่งทานคิดวาผูAngsana
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ที่จะ คนหาบทความนี้ควรใช ทั้งคําในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละไมเกิน 3 คํา
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Abstract

ทั้งหัวขอและเนื้อหาใน Abstract ใชตัวอักษร Time New Roman ขนาด 12 โดยตองใส
เลขหนาทุกหนา และมีเลขบรรทัดกํากับ
Keywords:ใชตัวอักษร Angsana

New ขนาด 14

บทนํา
บทนํา (Introduction) ครอบคลุมความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย วัตถุประสงคการ
วิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ บทนําควรเขียนในรูปเรียงความใหรวมเปนเนื้อเดียวกัน ใชตัวอักษร
Angsana New ขนาด 16
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1 นิ้ว (จากขอบกระดาษ)
วัตถุประสงค
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………….

สมมติฐาน(ถามี)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………….
วิธีการวิจัย
อธิบายวิธีการดําเนินการการวิจัยซึ่งอาจประกอบดวยหัวขอยอยๆ เชนประชากรและกลุม
ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การทดลอง การวิเคราะหขอมูล ซึ่ง
สอดคลองตามการวิจัยแตและเรื่อง ใชตัวอักษร Angsana New ขนาด 16

1 นิ้ว (จากขอบกระดาษ)

1 นิ้ว
จากขอบ
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สรุปผลการวิจัย
รายงานผลการวิจัยใหไดใจความชัดเจนและตรงประเด็น โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงค
การวิจัยเปนหลัก ควรอธิบายผลการวิจัยดวยคําบรรยายเปนหลัก ถามีตัวแปรที่ศึกษาหรือตัวเลข
มากใหนําเสนอเปนรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ และกราฟ แทรกในเนื้อหาพรอมอธิบายผลการวิจัยให
ไดสาระครบถวนอยางสั้น ๆ
อภิปรายผล
เปนการแสดงความเห็นวาสรุปผลการวิจัยสอดคลองหรือแตกตางจากวัตถุประสงค
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว หรือผลงานวิจัยที่มีผูรายงานไวกอนอยางไร เปนเพราะเหตุผลใด มี
หลักฐานทางทฤษฏีหรือผลงานวิจัยของใครสนับสนุน
ขอเสนอแนะ
นําเสนอผลการวิจัยที่เดนชัดสมควรนําไปใชประโยชนอยางไร และแนวทางการวิจัยตอไป
บรรณานุกรม
การพิมพบรรณานุกรม บรรณานุกรมแยกเปน 2 สวน คือ เอกสารภาษาไทย เอกสารภาษาอังกฤษ
การพิมพบรรณานุกรมในบรรทัดแรกของแตละรายการจะพิมพชิดดานซายมือ หากพิมพไมจบใน
บรรทัดแรก เมื่อพิมพในบรรทัดตอมาจะยอหนา 0.75 นิ้ว การเรียงลําดับของบรรณานุกรมแตละ
รายการของเอกสารภาษาไทย จะเรียงตามอักษร ก – ฮ และเอกสารภาษาอังกฤษจะเรียงตาม A –
Z
ตัวอยางบทความ
ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ,เดือน วันที่)./“ชื่อบทความ.”/=ชื่อวารสาร.//ปที่หรือเลมที่/:/เลขหนา.
ธเนศ อาภรณสุวรรณ. (2538 : มกราคม). “ขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร
เศรษฐกิจของไทย. ”วารสารมนุษยศาสตร. ฉ.2 : 35-40.
ตัวอยางหนังสือภาษาไทย
ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//เลมที่ (ถามี).//ครั้งที่พิมพ (ถามี).//ชื่อชุดหนังสือและลําดับที่
(ถามี).//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ.
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จําลอง อูทอง. (2540). ภาษาอังกฤษสบาย สบาย สะไตลมะริกันชน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ
: รถไฟหนังสือ.
ตัวอยางตําราภาษาอังกฤษ
Lucas, Henry C., Jr. (1997). Information Technology for Management. 2nd ed. New
York : McGraw-Hill.
ตัวอยางวิทยานิพนธ
ผูเขียนวิทยานิพนธ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//ระดับวิทยานิพนธ//ชื่อสาขาวิชา//หรือภาควิชา
คณะ//ชื่อสถาบัน.
บุญเรือง เนียมหอม. (2540). การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเตอรเน็ตใน
ระดับอุดมศึกษา. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
อัษฎา วรรณกายนต. (2552). การพัฒนาชุดทดลองสื่อประสม เรื่องการอินเตอรเฟสพอรตขนาน
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร.
การอางอิง กําหนดใหใชการอางอิงแบบแทรกเนื้อหา : ระบบนาม – ป (ชื่อผูแตง ปที่พิมพ) กรณีที่
อางเลขหนาใชดังนี้ (ชื่อผูแตง ปที่พิมพ : เลขหนาเอกสารที่อาง) ตัวอยาง เชน
(สวาง เลิศฤทธิ์ และคณะ. 2531 : 33)
(สวาง เลิศฤทธิ์, เวลซ และมิกนีลส. 2531 : 33)
(สิงฆะ วรรณสัย (ผูแปล). 2522 : 12)
ในกรณีที่ผูแตงเปนชาวตางชาติใหพิมพเฉพาะนามสกุลผูแตง ตัวอยาง เชน
(Guinchat and Menou 1983 : 217)
(Anderson 1978 : 35)
สื่ออิเล็กทรอนิกส ตัวอยาง เชน
(สุรชัย ดียิ่ง. 2545)
(Brown. 1995)
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ตารางและภาพประกอบ (Table and Ministrations)
จัด เรียงตามลําดับหรือหมายเลขที่อางถึงในบทความ โดยวิธีเขียนควรระบุชื่อตารางไว
เหนือตารางแตละตาราง และระบุชื่อหรือคําอธิบายภาพทุกภาพไวใตภาพนั้นๆ ผูเขียนบทความ
จะตองรับผิดชอบจัดรูปภาพใหอยูในขนาดที่กําหนดนี้ โดยสามารถมองเห็นรายละเอียดและอาน
ตัวหนังสือในภาพไดชัดเจน โดยภาษาไทยใชอักษร Angsana New 14 และภาษาอังกฤษใชอักษร
Time New Roman 10
1.การจัดทําตาราง
ตัวอักษรในตารางจะตองไมเล็กกวาตัวอักษรในเนื้อเรื่อง คําบรรยายนี้รวมกันแลว ควรมี
ความยาวไมเกิน 2 บรรทัด
เพื่อความสวยงาม ใหเวนบรรทัดเหนือคําบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเวนบรรทัดใตตาราง
1 บรรทัด
ตัวอยางเชน
ตารางที่ 5. แสดงผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของคุกกี้รําขาวหอมมะลิ105
ลักษณะคุกกี้
ตัวอยาง
ตัวอยางควบคุม
คุกกี้รําขาว 10%
คุกกี้รําขาว 15%
คุกกี้รําขาว 20%

ความชอบโดยรวม

สี

กลิ่นรส

ความกรอบ

รสตกคางหลังการกลืน

6.46a
5.83c
5.39bc
5.22b

6.39a
6.29a
5.90a
4.98b

6.12a
5.68bc
5.29c
5.66bc

6.63a
6.05ab
5.85bc
5.32c

6.44a
5.88ab
5.34bc
4.95c

หมายเหตุ abc หมายถึงการเปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะคุณภาพตางๆระหวางตัวอยางคุกกี้ที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

2. การจัดทํารูปภาพ
ตัวอักษรในภาพทั้งหมดในรูปภาพ จะตองมีขนาดใหญสามารถอานไดสะดวก และตองไม
เล็กกวาตัวอักษรในเนื้อเรื่อง
รูปลายเสนจะตองเปนเสนหมึกดํา สวนรูปถายควรจะเปนรูปขาวดําที่ชัดเจน รูปสีอนุโลม
ใหได รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเทาที่จําเปนเทานั้น คําบรรยายนี้รวมกันแลว ควรมีความยาวไม
เกิน 2 บรรทัด และเพื่อความสวยงามใหเวนบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเวนใตคําบรรยาย
รูปภาพ 1 บรรทัด
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