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บทคัดย่อ (TH SarabunPSK 16 ตัวหนา) 
 

 บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้น าบทคัดย่อภาษาไทยขึ้น
ก่อน บทคัดย่อทั้งสองภาษาต้องมีเนื้อหาตรงกัน เนื้อหาในบทคัดย่อควรระบุวัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัยโดยสรุป หัวข้อให้ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 
16 ตัวหนา โดยพิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ และเนื้อหาให้ใช้อักษรขนาด 16 ย่อหน้า 0.75 นิ้ว  
ให้พิมพ์คอลัมน์เดียว จัดระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว และระยะห่างจากขอบกระดาษ
ด้านขวา 1 นิ้ว บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า หรือระหว่าง 150 – 200 ค า  
 
ค าส าคัญ :  จ านวน 3 - 5 ค า เว้นแต่ละค าให้ห่างกัน 3 ตัวอักษร  

 
ABSTRACT  

 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Keywords : จ านวน 3 - 5 ค า เว้นแต่ละค าด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )  
 
 

 
1 หน่วยงานที่สังกัด (TH SarabunPSK 12) 
2 หน่วยงานที่สังกัด  
3 หน่วยงานที่สังกัด 
4 หน่วยงานที่สังกัด 



บทน า (TH SarabunPSK 16 ตัวหนา) 
 

ระบุถึงความส าคัญของปัญหาที่ศึกษา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
ประโยชน์โดยรวมที่จะเกิดขึ้นจากผลการวิจัย หัวข้อให้ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา 
โดยพิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ และเนื้อหาให้ใช้อักษรขนาด 16 ย่อหน้า 0.75 นิ้ว ให้พิมพ์คอลัมน์
เดียว จัดระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว และระยะห่างจากขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

วิธีด าเนินการวิจัย (TH SarabunPSK 16 ตัวหนา) 
 

 ครอบคลุมกระบวนการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน ขอบเขตการวิจัย การออกแบบการวิจัย และ
การวิเคราะห์ผลการวิจัย หัวข้อให้ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา โดยพิมพ์ไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ และเนื้อหาให้ใช้อักษรขนาด 16 ย่อหน้า 0.75 นิ้ว ให้พิมพ์คอลัมน์เดียว จัดระยะห่าง
จากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว และระยะห่างจากขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล (TH SarabunPSK 16 ตัวหนา) 
 
 ครอบคลุมผลที่ได้จากการวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัยอย่างมีหลักการ มีการอ้างอิงอย่างถูกต้องตาม  
หลักวิชาการ หัวข้อให้ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา โดยพิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
และเนื้อหาให้ใช้ อักษรขนาด 16 ย่อหน้า 0.75 นิ้ว ให้ พิมพ์คอลัมน์ เดียว จัดระยะห่างจาก
ขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว และระยะห่างจากขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว 
 
 



ตารางท่ี 1 ชื่อตาราง 
 

คุณลักษณะ ผลการทดลอง 
  
  
  

 

การแทรกตารางประกอบบทความต้องมีหมายเลขล าดับตาราง โดยใช้ค าว่า “ตารางที่...” 
และเริ่มต้นหมายเลขล าดับจาก 1 ไปจนจบบทความ มีชื่อตารางหรือค าอธิบายไว้เหนือตาราง และเว้น
แถวว่าง 1 แถว ก่อนและหลังตาราง ทุกตารางที่มีในบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อหา
บทความ 

 

 
 

รูปที่ 1 ชื่อรูปภาพ 
 

การแทรกรูปภาพประกอบบทความต้องมีหมายเลขล าดับตาราง โดยใช้ค าว่า “รูปที่...” และ
เริ่มต้นหมายเลขล าดับจาก 1 ไปจนจบบทความ มีชื่อรูปหรือค าอธิบายไว้ใต้รูป และเว้นแถวว่าง 1 
แถว ก่อนและหลังรูป ทุกรูปที่มีในบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อหาบทความ 
 

   
 

 
    √ 

                                   (1) 
 

 การแทรกสมการประกอบบทความ ควรแทรกสมการจากโปรแกรม Microsoft Equation 
ด้วยตัวอักษร Cambria Math ขนาด 12 หรือตามความเหมาะสม จัดสมการให้อยู่ในบรรทัดเดียว
กึ่งกลางหน้ากระดาษ และเว้นแถวว่าง 1 แถว ก่อนและหลังบรรทัดที่มีสมการ ใช้ตัวเลขในวงเล็บ 
“(…)” แสดงล าดับสมการชิดด้านขอบขวา ทุกสมการที่มีในบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อหา
บทความ 



สรุปผล (TH SarabunPSK 16 ตัวหนา) 
 

 สรุปประเด็นหลักๆ ของผลการวิจัย หัวข้อให้ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา 
โดยพิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ และเนื้อหาให้ใช้อักษรขนาด 16 ย่อหน้า 0.75 นิ้ว ให้พิมพ์คอลัมน์
เดียว จัดระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว และระยะห่างจากขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว 

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

 
ข้อเสนอแนะ (TH SarabunPSK 16 ตัวหนา) 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยในครั้ง
ต่อไป หัวข้อให้ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา โดยพิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ  
และเนื้อหาให้ใช้ อักษรขนาด 16 ย่อหน้า 0.75 นิ้ว ให้ พิมพ์คอลัมน์เดียว จัดระยะห่างจาก
ขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว และระยะห่างจากขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว 

 
กิตติกรรมประกาศ (TH SarabunPSK 16 ตัวหนา) 

 
 ระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย หัวข้อให้ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา โดย
พิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ และเนื้อหาให้ใช้อักษรขนาด 16 ย่อหน้า 0.75 นิ้ว ให้พิมพ์คอลัมน์เดียว 
จัดระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว และระยะห่างจากขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว 
 

เอกสารอ้างอิง (TH SarabunPSK 16 ตัวหนา) 
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