
 

การจัดทํารูปแบบการตีพิมพและรูปแบบการอางอิง 
 

 การพิมพบทความตองพิมพดวย 

เกิน ๒๐ หนา จัดขอบบนของกระดาษ 

แบบอักษร THSarabunPSK ขนาด 

ขวาต้ังแตตนจนจบบทความ ยกเวนหนาแรก ระยะหางระหวางบรรทัดหนึ่งชวงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร

โดยพิมพตามที่กําหนดดังนี ้

 

 ๑. ช่ือเร่ือง (Title)ใหมีท้ังชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ชี้ใหเห็นสาระสําคัญของเน้ือหา ขนาด 

 ๒. บทคัดยอ และ Abstract

 (๑)  ชื่อ “บทคัดยอ” 

 (๒) ขอความบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้น ตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสําคัญ

ของบทความ ขนาด ๑๖พอยน 

 ๓. คําสําคัญ (ตัวหนา) 

โดยคําแรกของคําภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษรตัวใหญ คั่นแตละคําดวยเครื่องหมาย

เกี่ยวของกับบทความประมาณ 

 ๔. รายละเอียดบทความ 

 (๑) หัวขอใหญ ขนาด 

 (๒) หัวขอรอง ขนาด 

 (๓) เนื้อหา ขนาด 

เริ่มตนขอความ/ ประเด็นใหม) 

 ๕ ภาพและตาราง 

 (๑) ระบุคําวา ภาพที่ หมายเลขภาพ และชื่อของภาพไวใตภาพประกอบ และจัดขอความบรรยาย

ภาพใหอยูก่ึงกลางหนากระดาษ 

 (๒) ระบุคําวา ตารางท่ี หมายเลขตาราง และชื่อตารางพรอมไวดานบนของตาราง 

 (๓)  แหลงท่ีมา ใหพิมพหางจากชื่อภาพประกอบหรือเสนคั่นใตตาราง 

ขนาด ๑๔point, ตัวธรรมดา) 

 

การจัดทํารูปแบบการตีพิมพและรูปแบบการอางอิง (คําแนะนําสําหรับผูเขยีน

การพิมพบทความตองพิมพดวย Microsoft Word for Windows  บนกระดาษขนาด

ขอบบนของกระดาษ ๑.๕ นิ้ว ขอบลาง ๑.๐ นิ้ว ขอบซาย ๑.๕ นิ้ว ขอบขวา 

ขนาด ๑๖ พอยน (point) ใสเลขกํากับหนาทุกหนาและ

ขวาต้ังแตตนจนจบบทความ ยกเวนหนาแรก ระยะหางระหวางบรรทัดหนึ่งชวงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร

ใหมีท้ังชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เปนขอความสั้นๆ และสื่อความหมายบง

ชี้ใหเห็นสาระสําคัญของเน้ือหา ขนาด ๑๘ พอยน (point)จัดกึ่งกลางหนากระดาษตัวหนา

Abstract 

” และ “Abstract” ขนาด ๑๖พอยน (point) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ ตัวหนา 

ขอความบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้น ตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสําคัญ

พอยน (point) กําหนดชิดขอบตัวธรรมดา  

) ใหพิมพตอจากบทคัดยอ และ Keywords (ตัวหนา) 

โดยคําแรกของคําภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษรตัวใหญ คั่นแตละคําดวยเคร่ืองหมาย

เกี่ยวของกับบทความประมาณ ๓-๕ คํา ขนาด ๑๖พอยน (point)  ตัวธรรมดา  

รายละเอียดบทความ  

หัวขอใหญ ขนาด ๑๖ point กําหนดชิดซาย, ตัวหนา  

หัวขอรอง ขนาด ๑๖ point ตัวหนายอหนา ๐.๕ นิ้ว 

เนื้อหา ขนาด ๑๖ point กําหนดชิดขอบตัวธรรมดายอหนา ๐.๕

) สวนอ่ืนกําหนดชิดขอบ 

ระบุคําวา ภาพที่ หมายเลขภาพ และชื่อของภาพไวใตภาพประกอบ และจัดขอความบรรยาย

ภาพใหอยูก่ึงกลางหนากระดาษ  

ระบุคําวา ตารางท่ี หมายเลขตาราง และชื่อตารางพรอมไวดานบนของตาราง 

แหลงที่มา ใหพิมพหางจากชื่อภาพประกอบหรือเสนคั่นใตตาราง 

 

สําหรับผูเขยีน) 

บนกระดาษขนาด  A๔  หนาเดียวไม

นิ้ว ขอบขวา ๑.๐ น้ิวโดยใช

และใหใสไวตําแหนงดานลาง

ขวาต้ังแตตนจนจบบทความ ยกเวนหนาแรก ระยะหางระหวางบรรทัดหน่ึงชวงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร

เปนขอความส้ันๆ และส่ือความหมายบง

กลางหนากระดาษตัวหนา 

จัดก่ึงกลางหนากระดาษ ตัวหนา  

ขอความบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรส้ัน ตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสําคัญ

) ใหพิมพตอจาก Abstract 

โดยคําแรกของคําภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษรตัวใหญ คั่นแตละคําดวยเครื่องหมาย, ควรเลือกคําสําคัญท่ี

๕ เทากับหัวขอรอง (เฉพาะ

ระบุคําวา ภาพที่ หมายเลขภาพ และช่ือของภาพไวใตภาพประกอบ และจัดขอความบรรยาย

ระบุคําวา ตารางท่ี หมายเลขตาราง และชื่อตารางพรอมไวดานบนของตาราง   

แหลงที่มา ใหพิมพหางจากชื่อภาพประกอบหรือเสนค่ันใตตาราง ๑ บรรทัด (ใชตัวอักษร



 

รูปแบบการเขียนบทความ มีรายละเอียดดังน้ี

 ๑. สวนแรก ช่ือเร่ืองและช่ื

 (๑) ชื่อเรื่องภาษาไทยและชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

 (๒) ชื่อผูสงบทความทุกคนท้ั

 (๓) ที่อยูหรือสังกัดของผู

 ๒. สวนเนื้อหามีองคประกอบ ดังน้ี

 ๒.๑ กรณีบทความวิจัย

 (๑) บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ครอบคลุมประเด็นหลักในเร่ืองท่ีนําเสนอ โดยกํา

๓-๕ คํา) 

 (๒) บทนํา

ภาพรวมของบทความ ที่ระบุความสําคัญของสถานการณท่ีเชื่อมโยงสูประเด็นปญหาการวิจัย

 (๓) วัตถุประสงค

ประเด็นใดบางในเรื่องที่จะทําวิจัย เพื่อเปนแนวทางหรือทิศทางท่ีในการคนหาคําตอบ และสอดคลองกับช่ือ

การวิจัย โดยใชภาษาท่ีชัดเจน เขาใจงาย ไมกํากวม

 (๔) ทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของและกรอบแนวคิดการวิ

(ทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลักเนื้อหาถูกตองตาม

หลักวิชาการของศาสตรในสาขาวิชานั้น ๆ และกรอบแนวคิดการวิจัย ที่ถูกตอง แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร) 

 (๕) วิธีการดํา

หรือเครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัยอยางชัดเจน 

วิจัย และการวิเคราะหขอมูล) 

 (๖) ผลการวิจัย

  (๗) สรุปผลการวิ

ผลการวิจัยกับงานวิจัยอ่ืนๆ ในประเด็นท่ีเก่ียวของ

 (๘) ขอเสนอแนะ

หรือขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการใชประโยชนจากผลการวิจัย

 (๙) เอกสารอางอิง

บทความมีความถูกตอง ครบถวน

 

รายละเอียดดังน้ี 

องและชื่อผูเขียน ประกอบดวย 

ชื่อเรื่องภาษาไทยและชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ 

ชื่อผูสงบทความทุกคนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ที่อยูหรือสังกัดของผูเขียน และ E-mail 

มีองคประกอบ ดังนี้ 

บทความวิจัย มีหัวขอยอยดังน้ี 

บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (บทคัดยอท่ีนําเสนอในบทความ

ครอบคลุมประเด็นหลักในเรื่องท่ีนําเสนอ โดยกําหนดไมเกิน ๓๐๐ คํา หรือไมเกิน ๑ 

บทนํา (บทนําที่ครอบคลุมความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัยพรอมท้ังเสนอ

ภาพรวมของบทความ ที่ระบุความสําคัญของสถานการณที่เชื่อมโยงสูประเด็นปญหาการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย(วัตถุประสงคที่นําเสนอหรือกําหนดวาตองการศึกษาใน

ประเด็นใดบางในเรื่องท่ีจะทําวิจัย เพื่อเปนแนวทางหรือทิศทางท่ีในการคนหาคําตอบ และสอดคลองกับช่ือ

การวิจัย โดยใชภาษาท่ีชัดเจน เขาใจงาย ไมกํากวม) 

ทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของและกรอบแนวคิดการวิ

ทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลักเนื้อหาถูกตองตาม

หลักวิชาการของศาสตรในสาขาวิชานั้น ๆ และกรอบแนวคิดการวิจัย ที่ถูกตอง แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

วิธีการดําเนินการวิจัย (ที่สามารถอธิบายวิธีดําเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บขอมูล

หรือเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยอยางชัดเจน เชน ประชากรและกลุมตัวอยาง การสุม

ผลการวิจัย (ใหแสดงผลการวิจัยตามวัตถุประสงค) 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล (สรุปผลการวิจัยและอภิปรายเปรียบเทียบ

ผลการวิจัยกับงานวิจัยอ่ืนๆ ในประเด็นท่ีเก่ียวของ) 

ขอเสนอแนะ (ขอเสนอแนะที่เช่ือมโยงผลการวิจัยสูขอเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือ

หรือขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการใชประโยชนจากผลการวิจัย) 

เอกสารอางอิง (เอกสารอางอิงท่ีนําเสนอในบทความท้ังในเนื้อหาและสวนทายของ

บทความมีความถูกตอง ครบถวน และตรงตามรูปแบบท่ีกําหนดโดยวารสาร) 

บทคัดยอท่ีนําเสนอในบทความควรท่ีมีเน้ือหา

๑ หนา พรอมระบุคําสําคัญ    

บทนําท่ีครอบคลุมความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัยพรอมทั้งเสนอ

ภาพรวมของบทความ ที่ระบุความสําคัญของสถานการณที่เชื่อมโยงสูประเด็นปญหาการวิจัย) 

วัตถุประสงคที่นําเสนอหรือกําหนดวาตองการศึกษาใน

ประเด็นใดบางในเรื่องท่ีจะทําวิจัย เพื่อเปนแนวทางหรือทิศทางที่ในการคนหาคําตอบ และสอดคลองกับชื่อ

ทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของและกรอบแนวคิดการวิจัย (ถามี) 

ทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลักเนื้อหาถูกตองตาม

หลักวิชาการของศาสตรในสาขาวิชานั้น ๆ และกรอบแนวคิดการวิจัย ที่ถูกตอง แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ที่สามารถอธิบายวิธีดําเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บขอมูล

สุม/เลือกตัวอยาง เครื่องมือ

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายเปรียบเทียบ

ขอเสนอแนะท่ีเชื่อมโยงผลการวิจัยสูขอเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือ

เอกสารอางอิงท่ีนําเสนอในบทความท้ังในเน้ือหาและสวนทายของ



 

 ๒.๒ กรณีบทความวิชาการ

 (๑) บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลักในเรื่องท่ีนําเสนอ โดยกํา

สําคัญ๓-๕ คํา) 

 (๒) บทนํา

ขอมูลประกอบที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมประเด็นหลักในเรื่องท่ีนําเสนอ

 (๓) เนื้อหา

เนื้อหาถูกตองตามหลักวิชาการของศาสตรในสาขาวิชาน้ัน ๆ และความถูกตองนั้นเปนที่ยอมรับในปจจุบัน สิ่ง

ท่ีควรพิจารณา เชน ทฤษฎี สูตร กฎ การทดลอง ขอมูล การตีความหมาย หลักฐานการอางอิง ศั

(ยกเวนการเสนอทฤษฎีใหม) มีการจัดเรียงลําดับเนื้อหาข้ันตอนในการเสนอเรื่องราว เพื่อความเขาใจงายของ

ผูอาน มีความคงเสนคงวาตลอดทั้งเรื่อง ระบุความคิดรวบยอดของเรื่องชัดเจนและมีการอธิบายขยายความคิด

รวบยอดน้ันๆ)(บทวิเคราะห/วิจารณ ท่ีนําเสนอในบทความวิช

วิพากษวิจารณแนวคิดและความรูใหมที่ไดจากการวิเคราะห สังเคราะห 

ไดรับความรูความเขาใจไดงาย ชัดเจน

 (๔) บทสรุปและขอเสนอแนะ

สามารถสรุปใหเห็นประโยชนท่ีไดจากแนวคิดของเรื่องที่นําเสนอ

 (๕) เอกสารอางอิง

สวนทายของบทความมีความถูกตอง ครบถวน

 

รูปแบบการอางอิงเอกสาร  (References) 

              บทความที่สงจะตองมีการเขียนอางอิงเอกสารอ่ืนหรือเขียนแหลงที่มาของขอมูลท่ีนํามาใชใน

ตอนทายของบทความ และใหจัดอยูในรูปแบบการเขียนตามแบบ 

APA) (ฉบับพิมพท่ี ๖) ค.ศ. ๒๐๑๐

ตามหลักเกณฑท่ีวารสารฯ กําหนดอยางเครงครัด 

วารสารกําหนด จะไมไดรับการสงตอใหผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความอานพิจารณาในขั้นตอนถัดไป

บทความตองยึดตามหลักเกณฑหลัก 

 

 

 

กรณีบทความวิชาการมีหัวขอยอยดังน้ี 

บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(บทคัดยอที่นําเสนอในบทความวิชาการ 

เนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลักในเรื่องท่ีนําเสนอ โดยกําหนดไมเกิน ๓๐๐ คําหรือไมเกิน 

บทนํา (บทนําที่นําเสนอในบทความวิชาการ ระบุความสําคัญหรือสถานการณ

ขอมูลประกอบที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมประเด็นหลักในเรื่องที่นําเสนอ) 

เนื้อหา (เน้ือหาท่ีนําเสนอในบทความวิชาการ มีเน้ือหาสาระครอบคลุมประเด็นหลัก

เนื้อหาถูกตองตามหลักวิชาการของศาสตรในสาขาวิชาน้ัน ๆ และความถูกตองน้ันเปนที่ยอมรับในปจจุบัน สิ่ง

ท่ีควรพิจารณา เชน ทฤษฎี สูตร กฎ การทดลอง ขอมูล การตีความหมาย หลักฐานการอางอิง ศั

มีการจัดเรียงลําดับเนื้อหาข้ันตอนในการเสนอเร่ืองราว เพื่อความเขาใจงายของ

ผูอาน มีความคงเสนคงวาตลอดทั้งเรื่อง ระบุความคิดรวบยอดของเรื่องชัดเจนและมีการอธิบายขยายความคิด

วิจารณ ท่ีนําเสนอในบทความวิชาการ มีการศึกษาคนควา วิเคราะห

วิพากษวิจารณแนวคิดและความรูใหมท่ีไดจากการวิเคราะห สังเคราะห และสอดแทรกความคิดที่ทํา

ไดรับความรูความเขาใจไดงาย ชัดเจน) 

บทสรุปและขอเสนอแนะ (บทสรุปและขอเสนอแนะที่นําเสนอในบทความวิชาการ 

ามารถสรุปใหเห็นประโยชนที่ไดจากแนวคิดของเรื่องที่นําเสนอ) 

เอกสารอางอิง (เอกสารอางอิงท่ีนําเสนอในบทความวิชาการท้ังในเน้ือหาและ

สวนทายของบทความมีความถูกตอง ครบถวน) 

References)  

บทความที่สงจะตองมีการเขียนอางอิงเอกสารอื่นหรือเขียนแหลงที่มาของขอมูลท่ีนํามาใชใน

ตอนทายของบทความ และใหจัดอยูในรูปแบบการเขียนตามแบบ American Psychological Association: 

๒๐๑๐ซึ่งผูสงบทความควรตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการอางอิงใหเปนไป

กําหนดอยางเครงครัด (บทความเรื่องใดที่มีรูปแบบการอางอิงท่ียังไมเปนไปตามที่

วารสารกําหนด จะไมไดรับการสงตอใหผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความอานพิจารณาในขั้นตอนถัดไป

บทความตองยึดตามหลักเกณฑหลัก ๆ ดังตอไปน้ี 

บทคัดยอท่ีนําเสนอในบทความวิชาการ ที่มี

หรือไมเกิน ๑ หนา พรอมระบุคํา

บทนําที่นําเสนอในบทความวิชาการ ระบุความสําคัญหรือสถานการณ

เน้ือหาท่ีนําเสนอในบทความวิชาการ มีเน้ือหาสาระครอบคลุมประเด็นหลัก

เนื้อหาถูกตองตามหลักวิชาการของศาสตรในสาขาวิชาน้ัน ๆ และความถูกตองน้ันเปนท่ียอมรับในปจจุบัน ส่ิง

ท่ีควรพิจารณา เชน ทฤษฎี สูตร กฎ การทดลอง ขอมูล การตีความหมาย หลักฐานการอางอิง ศักราช ฯลฯ 

มีการจัดเรียงลําดับเนื้อหาขั้นตอนในการเสนอเรื่องราว เพื่อความเขาใจงายของ

ผูอาน มีความคงเสนคงวาตลอดทั้งเร่ือง ระบุความคิดรวบยอดของเรื่องชัดเจนและมีการอธิบายขยายความคิด

การศึกษาคนควา วิเคราะห สังเคราะห การ

สอดแทรกความคิดที่ทําใหผูอาน

บทสรุปและขอเสนอแนะที่นําเสนอในบทความวิชาการ 

เอกสารอางอิงท่ีนําเสนอในบทความวิชาการทั้งในเนื้อหาและ

บทความที่สงจะตองมีการเขียนอางอิงเอกสารอื่นหรือเขียนแหลงท่ีมาของขอมูลที่นํามาใชใน

rican Psychological Association: 

สมบูรณของการอางอิงใหเปนไป

บทความเร่ืองใดที่มีรูปแบบการอางอิงท่ียังไมเปนไปตามท่ี

วารสารกําหนด จะไมไดรับการสงตอใหผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความอานพิจารณาในข้ันตอนถัดไป) โดยผูสง
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 อังกฤษ: (สกุล,๑/อักษรชื่อยอคนที่

การอางอิงในเนื้อหา ใหใชวิธีการอางอิงในสวนเนื้อเรื่องแบบ นาม-ป 
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  ๑.๒ การอางอิงแทรกในเนื้อหาทีละหลายๆ 

   (๑) กรณีหลายงานแตผูแตงคนเดียวกัน ใหเขียนอางเรียงตามป
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(ภาษาไทย) หรือ a, b(ภาษาตางประเทศ

   (๓) 

แตงคนไทยกอน แลวตามดวยผูแตงชาวตางประเทศ

 

 ๒. การอางอิงสวนทาย

ผูสงบทความไดใชอางอิงในการเขียนผลงานน้ัน ๆ 

รายการอางอิงท่ีแทรกในเน้ือหาทุกรายการตองปรากฏเปนรายการอางอิงทาย

ท่ีปรากฏเปนรายการอางอิงแทรกในเน้ือหาตองตรงกับผูแตงและปที่ปรากฏในรายการอางอิงทายบทความและ

จัดเรียงลําดับตามตัวอักษร โดยใหใสอางอิงภาษาไทยขึ้นกอนตามดวยภาษาอังกฤษ 

 รูปแบบการเขียนรายการอางอิง

 

 รูปแบบการเขียนรายการอางอิง

 

 

 

ตัวอยาง  

รุจิจันทร พิริยะสงวนพงศ. (2560

Hugos. (2011). ESSENTIALS of Supply Chain

 Wiley & Sons, Inc., Hoboken

 

 รูปแบบการเขียนรายการอางอิง

 

 

 

 

 

รูปแบบ 

ไทย:   ช่ือ/สกุล

อังกฤษ:  สกุล,/อักษรยอช่ือ

  ///////

รูปแบบ 

ไทย:   ชื่อ/สกุล./(

  ////////เลข

อังกฤษ:  สกุล,/อักษรยอชื่อ

  //////// (เลขของฉบับที่

การอางอิงแทรกในเนื้อหาทีละหลายๆ ผลงาน ใหเขียนอางอิง ดังนี้

กรณีหลายงานแตผูแตงคนเดียวกัน ใหเขียนอางเรียงตามป

) กรณีหลายงาน ผูแตงคนเดียวกัน แตปซ้ํากัน ใหเขียนอางระบุอักษร ก

ภาษาตางประเทศ) กํากับท่ีป 

) กรณีหลายงาน โดยผูแตงมีท้ังคนไทยและชาวตางประเทศ ใหเขียนอางเรียงผู

แตงคนไทยกอน แลวตามดวยผูแตงชาวตางประเทศ 
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