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 รูปแบบการพิมพ์และการเขียนบทความจากงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ 

I การพิมพ ์

 พิมพ์ต้นฉบับบทความ/บทวิจารณ์หนังสือด้วยโปรแกรม Microsoft Word หรือซอฟต์แวร์อ่ืนที่ใกล้เคียง 
พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดียว ประมาณ 26 บรรทัด ต่อ 1 หน้ากระดาษ โดยพิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK 
ขนาด 16 พร้อมทั้งใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก  

II การเขียนบทความ 

1. บทความทุกประเภททั้งที่เป็นบทความจากงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ (Review 
article) มีความยาวประมาณ 12 – 15 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อ) 

2. ชื่อบทความให้ระบุทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3. ให้ระบุชื่อของผู้เขียนบทความใต้ชื่อบทความ และระบุต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ต าแหน่งงาน สถานที่

ท างานของผู้เขียน โดยเขียนเป็นเชิงอรรถ (Footnote) ในหน้าแรกของบทความ 
4. การน าเสนอบทความให้น าเสนอ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

 บทคัดย่อ (เฉพาะบทความจากงานวิจัย)  
 กรณีท่ีเป็นบทความจากงานวิจัย ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  โดยแต่ละบทคัดย่อมี
ความยาวไม่เกิน 340 ค า หรือไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และให้ระบุค าส าคัญ (Keywords) ในบรรทัดสุดท้ายของ
บทคัดย่อทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 1. บทน๊า  
 ในส่วนของบทน าให้ระบุความเป็นมาความส าคัญของประเด็นที่จะน าเสนอในบทความ และวัตถุประสงค์หรือ
ประเด็นที่จะน าเสนอในบทความ 
 2. เนื้อหาสาระของบทความ  
 ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอประเด็นเนื้อหาต่างๆ ซึ่งอาจประกอบด้วยหลายย่อหน้า และในกรณีของบทความ
จากงานวิจัย การน าเสนอในส่วนนี้ควรครอบคลุมสาระส าคัญของการวิจัยและผลการวิจัย ดังนี้ ชื่อบทความวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตของการวิจัย แนวคิดทฤษฎีและกรอบความคิดในการ
วิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย และผลการวิจัย การน าเสนอไม่ควรแยกเป็นหัวข้อย่อยมากเกินไป (ดังในตัวอย่างที่ 1 
และตัวอย่างที ่2) 
 3. ส่วนสรุปของบทความ  
 ในส่วนของการสรุปบทความเป็นการน าเสนอข้อสรุปและข้อเสนอแนะของบทความ (ไม่ใช่ข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะของงานวิจัย) 
 4. เอกสารอ้างอิง  
 เอกสารอ้างอิง  หมายถึง  รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ผู้ท ารายงานได้ใช้ประกอบการ
เขียนรายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจเป็นเพียงการรวบรวม
ความคิดหลาย ๆ แนว แล้วน ามาเรียบเรียงใหม่ การน าเสนอให้แยกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเรียงล าดับ
ตามอักษร (ตามตัวอย่าง 3) 

 5. ภาคผนวก (ถ้ามี) 



ใ 

 (ตัวอย่างที ่1) 
การน๊าเสนอบทความจากงานวิจัย 

 
บทคัดย่อ 

....................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... .............. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... ..............  

ค๊าส๊าคัญ: ................................, ..................................., .................................. 
 

 

 
Abtract 

............................................................................................................................. ......... 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
........................................................ ......................................................... ..................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. ....... 
Key words: .........................., ....................................., ............................. 

 

 



บทน๊า 

..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... .............. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... .............. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... .............. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
ใ 

ส่วนที่ 1 ของบทความ 
ในส่วนท้ายของบทน า ให้ระบุว่าบทความนี้มี

วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะน าเสนออะไร 
ความยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ 



 
เนื้อหา  

(ส่วนที่ 2 ของบทความ) 
 

วัตถุประสงค์ ขอบเขต และสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
ใ 

แนวคิดทฤษฎี/งานวิจัย และกรอบความคิดในการวิจัย 

..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
 

ระเบียบวิธีวิจัย (ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/เทคนิควิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล) 

..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................. .................................. 
 
ผลการวิจัย 

..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... .............. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... .............. 

 
 

ส่วนที่ 2 ของบทความ 

 ผู้เขียนสามารถปรับชื่อ
ของหัวข้อการน าเสนอได้
ตามความเหมาะสม และ
ไม่ควรน าเสนอมากกว่า 
4 หัวข้อ 

 ในการเขียนน าเสนอควร
เป็นการเขียนบรรยายใน
เชิงพรรณนา และไม่ควร
เขียนเป็นข้อๆ 



 

ใ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
(ส่วนที่ 3 ของบทความ) 

 

บทสรุป 

..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................. .................................. 

ข้อเสนอแนะ 

..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................. .................................. 

 
 

เอกสารอ้างอิง 

(ส่วนที่ 4 ของบทความ) 

เอกสารอ้างอิง 

ภาษาไทย...................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ...................... 

ภาษาอังกฤษ................................................................................................................... ..................  
........................................................................................ ............................................... 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 

 

ส่วนที่ 3 ของบทความ 

เป็นการเขียนบทสรุปของบทความ และ
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ 



 (ตัวอย่างที ่2) 
การน๊าเสนอบทความทางวิชาการ/บทความปริทรรศน์ (Review article) 

บทน๊า 
.......................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... .............. 

เนื้อหา 
....................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... ............................ 
....................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ ..... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... .............. 

สรุปและเสนอแนะ 

....................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ............................ 
 

เอกสารอ้างอิง 

ภาษาไทย...................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ................................................ 

ภาษาอังกฤษ...................................................................................................... ........................................ 
....................................................................................................................................... .............. 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 

....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ในด้านเนื้อหาของบทความทางวิชาการ/บทความ
ปริทรรศน์ (Review article) สามารถน๊าเสนอแยก

ได้มากกว่า 1 ย่อหน้า 
เช่นเดียวกับบทความจากงานวิจัย 

กรณีที่เป็นบทความปริทรรศน์
ควรมีเอกสารอ้างอิง ไม่น้อย

กว่า 15 บทความ 



ช่ือผู้แตง่คนท่ี 1 และช่ือผู้แตง่คนท่ี 2. (ปีพิมพ์). ช่ือหนังสือ. ครัง้ท่ีพิมพ์. สถานท่ีพิมพ์ : ส านกัพิมพ์. 

(ตัวอย่างที ่3) 
การเขียนเอกสารอ้างอิง 

 
การเขียนเอกสารอ้างอิง ภาษาไทย 

    อัจจิมา เศรษฐบุตร และสายสวรรค์ วัฒนพานิช. (2559). การบริหารการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ 9 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

การเขียนเอกสารอ้างอิง ภาษาอังกฤษ 

   Hudiburg, J.J. (1991). Winning with Quality – The FPL Story. New York: Quality 
Resources.   

 

   หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นการเขียนบทความจากงานวิจัย ผู้เขียนจะต้องน าเสนอรายชื่องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมรายชื่อผู้วิจัยในเอกสารอ้างอิงด้วย ดังนี้ 

 
1. หนังสือ 

1.1 กรณี ผู้แต่ง 1 คน  

 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์. 

 

ตัวอย่าง 

ประเวศ วะสี. (2541). ประชาคมต๊าบล: ยุทธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงศีลธรรมและสุขภาพ.   
                พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มติชน. 
 

1.2 กรณี ผู้แต่ง 2-6 คน 

 

 

ตัวอย่าง 

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อัครพงศ์ อ้ันทอง  และไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน.์ (2549). การส๊ารวจความคิดเห็น 
                 ของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม  
                 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่. 



1.3  ผู้แต่งมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง 6 คนแรก และตามด้วยค าว่า และคณะ หรือ et al. 

 

ชื่อผู้แต่งคนที่ 1, ชื่อผู้แต่งคนที่ 2, ชื่อผู้แต่งคนที่ 3, ชื่อผู้แต่งคนที่ 4, ชื่อผู้แต่งคนที่ 5, 
     ชื่อผู้แต่งคนที่ 6, et al. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : 
     ส านักพิมพ์. 

 

ตัวอย่าง 

Peter Piot, Bila M. Kapita, Elizabeth N. Ngugi, Jonathan M. Mann, Robert Colebunders, 
                   Rudolph Wabitsch. et al. (1992). AIDS in Africa: a manual for physicians. 
                   Geneva : World Health Organization. 

 

1.4  ผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ (editor) ผู้รวบรวม (compiler) 

 

ชื่อผู้แต่ง. (บรรณาธิการ). (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์. 
 

ตัวอย่าง 

ลีลาภรณ์ บัวสาย. (บรรณาธิการ). (2549). เศรษฐกิจพอเพียง : ร่วมเรียนรู้ สานข่ายขยายผล 
    กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

 

1.5  ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล 

 

ชื่อนิติบุคคล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์. 
 

ตัวอย่าง 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2546).             
                   การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568. กรุงเทพฯ : สถาบัน. 

 

 

 



1.6  หนังสือแปล 

ชื่อผู้แต่งดั้งเดิม. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือฉบับแปล. (ชื่อผู้แปล, ผู้แปล). ครั้งที่พิมพ์. สถานที่ 
                  พิมพ์ : ส านักพิมพ์. 

 

ตัวอย่าง 

คูนิโอะ, วาย. (2546). ชาติและการเติบโตทางเศรษฐกิจ: เกาหลีและไทย. (สุกัญญา นิธังกร และ 
                อนงค์ โรจน์วณชิย์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 

1.7  หนังสือรายงานการประชุม เอกสารการประชุมวิชาการ (Conference proceedings) 
 

ชื่อผู้จัดท าหรือบรรณาธิการ. (ปีพิมพ์). ชื่อเอกสาร. ชื่อการประชุม. สถานที่พิมพ์ : 
     ส านักพิมพ์. 

 

ตัวอย่าง 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2547). เอกสารการสัมมนาทาง 
                  วิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 36 ธนาคารแห่งประเทศไทย ส๊านักงานภาค 
                  ตะวันออกเฉียงเหนือ. [ขอนแก่น]: ธนาคาร. 

 

2. บทความในหนังสือ (หนังสือรวมบทความหลายเรื่อง ผู้แต่งหลายคน) 
 

ชื่อผู้เขียนประจ าบท. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). 
    ชื่อหนังสือ. (หน้า - ). ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์. 

 

ตัวอย่าง 

อุกฤษณ์ แพทย์น้อย. (2530). หลักการที่แท้จริงของทฤษฎีสัญญาประชาคม. ใน ธเนศ วงศ์ยานนาวา  
                 (บรรณาธิการ). รัฐศาสตร์สาร : ปรัชญาและความคิด. (หน้า 55-75). กรุงเทพฯ :  
                 อมรินทร์ริ้นติ้งกรุ๊พ. 

 

 

 



 
3. บทความในวารสาร 
 

ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับที)่, เลขหน้า. 
 

ตัวอย่าง 

เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. (2549). แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย. วารสาร 
                ราชบัณฑิตยสถาน, 31(4), 1104-1136. 

 

4. บทความในหนังสือพิมพ์ 
 

ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์, วัน เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้า. 
 

ตัวอย่าง 

อานันท์ ปันยารชุน. (2541, 29 มีนาคม-1 เมษายน). ธรรมรัฐ (Good governance) กับอนาคตของ 
                 ประเทศไทย. ฐานเศรษฐกิจ, หน้า 9. 

 

5. วิทยานิพนธ์ 
 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ.์ วิทยานิพนธ์ปริญญา. . . สาขาวิชา. . . คณะ. . .สถาบัน 
 

ตัวอย่าง 

อนุสรณ์ อุณโณ. (2541). วิสามัญฆาตกรรม : อาชญากรรมและการลงทัณฑ์ในสังคมไทย. 
                    วิทยานิพนธป์ริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 

 

 

 

 



6. บทคัดย่อ 
 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์ [บทคัดย่อ]. วิทยานิพนธ์ปริญญา..., สถาบัน. . . ใน 
     ชื่อสิ่งพิมพ์รวมบทคัดย่อ. เลขหน้า. 

 

ตัวอย่าง 

จินตนา ศรีธรรมา. (2539). ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดขอนแก่น 
              [บทคัดย่อ]. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

    ใน บทคัดย่อวิทยานิพนธ์และรายงานการค้นคว้าอิสระ 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
    หน้า 49-50. 

 

7. ข้อมูลจากโสตทัศนวัสดุหรือสื่อวิทยุโทรทัศน์ 
 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. [ประเภทสื่อ]. สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์. 

 

ตัวอย่าง 

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, & ส านักงานเกษตร 
                 อ าเภอบางเลน (ผู้ผลิต). (2537). ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา [วีดีทัศน์]. นครปฐม : ศูนย ์
                 ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 

 

8. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
 

ชื่อผู้แต่งหรือชื่อหน่วยงาน. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ วันเดือนปีที่ค้น, จาก URL. 
 

ตัวอย่าง 

เครือข่ายกาญจนาภิเษก. (2541). โครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 
                   ชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์. ค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2542,  
                   จาก  http : //www.rdpb. go.th/project/Pj117.html 
 

 

 



9. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 

ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์. (วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์). สัมภาษณ์. ต าแหน่ง. หน่วยงานที่สังกัดหรือ 
       ที่อยู่. 

 

ตัวอย่าง 

ปริญญา จินดาประเสริฐ. (20 สิงหาคม 2542). สัมภาษณ์. อธิการบดี. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

 

III การเขียนบทวิจารณ์หนังสือ 

1. ต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่วิจารณ์ ดังนี้ 

 ชื่อหนังสือ 
 ชื่อผู้เขียน/ผู้แต่ง 
 ปีที่พิมพ์ 
 ส านักพิมพ์/โรงพิมพ์ 
 จ านวนหน้า 

2. การน าเสนอบทวิจารณ์หนังสือควรมีส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป ในท านองเดียวกับการน าเสนอ
บทความ การวิจารณ์ส่วนเนื้อหา ควรวิจารณ์แยกแต่ละบทหรือแต่ละบทความ (กรณีเป็นหนังสือที่รวบรวม
บทความ) 
 

IV การน๊าเสนอตารางและภาพประกอบ 

 ในกรณีท่ีมีตารางและภาพประกอบในบทความ ให้น าเสนอดังนี้ 

1. การน๊าเสนอตาราง 
ให้ระบุล าดับที่ของตาราง จากนั้นตามด้วยชื่อตาราง พร้อมทั้งระบุที่มาของตาราง ดังนี้ 

(ตัวอย่างการน๊าเสนอตาราง) 
 

ตารางที.่... ..................................... (ชื่อตาราง)............................................. 

    
    
    
    

ที่มา : ..............(แหล่งท่ีมาและปี พ.ศ.)............... 



2. การน๊าเสนอภาพประกอบ 

ภาพกราฟ หรือแผนภูมิต่างๆ ที่ไม่ใช่ตาราง ให้เรียกว่า ภาพประกอบ โดยให้ระบุล าดับที่ของ
ภาพประกอบ พร้อมทั้งระบุที่มาของตาราง ดังนี้ 

(ตัวอย่างการน๊าเสนอภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่...... ............. (ชือ่ภาพประกอบ) ......................................... 

ที่มา: ..............(แหล่งท่ีมา และปี พ.ศ.)............... (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 


