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บทคัดย�อ 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ7มศรีอยุธยาครั้งท่ี 7 ผู=เขียนบทความสามารถจัดรูปแบบบทความตามตัวอย7าง
ท่ีแสดงในบทความน้ี ซ่ึงทางคณะทํางานจัดประชุมวิชาการได=ทําการตั้งค7าขนาดหน=ากระดาษ รูปแบบหน=าแรก รูปแบบและขนาดตัวอักษร 
คําอธิบายสําหรับการเขียนบทความ วิธีการเขียนเน้ือเรื่อง รวมถึงเอกสารอ=างอิง รูปแบบตัวอักษรต7างๆ วิธีการใส7รูปภาพ ตาราง ผู=เขียนบท
ความสามารถดาวน�โหลดเอกสารชุดน้ีได=จากเว็บไซต� http://ncsag2016.aru.ac.th หรืออีเมล�ติดต7อกองบรรณาธิการท่ี rs@aru.ac.th  หรือ 
rs_aru@hotmail.com 
คําสําคัญ : ข=อมูลสําหรับผู=แต7ง, ชนิดบทความท่ีรับพิจารณาลงพิมพ�, การส7งบทความเพ่ือตีพิมพ�, การเตรียมและรูปแบบการพิมพ� 
 

Abstract 
7th National conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group. This manuscript is the sample and 

instruction for authors in order to prepare the manuscript submission to the conference. Please carefully follow the 
instructions provided to ensure uniformity of the conference. The contents included the page and text formats, 
guidelines for writing the manuscript contents including figures and tables and references. The author can download 
this manuscript as electronic template from internet (http://ncsag2016.aru.ac.th) or direct contact to Email-address 
rs@aru.ac.th  or  rs_aru@hotmail.com 
Keywords : Information for author, Types of manuscript for journal publication, Submission procedure, Preparation and 
format 
 

 

1. คําแนะนําในการส�งผลงานเพ่ือตีพิมพC 
 บทความท่ีส7งมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพ�จะต=องไม7เคยเผยแพร7ใน
วารสารหรือการประชุมวิชาการใดมาก7อน และไม7อยู7ในระหว7างการ
พิจารณาของวารสารและการประชุมวิชาการอ่ืน หากมีเน้ือหา ข=อมูล
วิจัยบางส7วนเคยพิมพ�ในรายงานการประชุมวิชาการจะต=องมีส7วนท่ี
เพ่ิมเติมหรือขยายจากส7วนท่ีเคยตีพิมพ�และต=องมีคุณค7าทางวิชาการ
ท่ีเด7นชัด โดยได=รับการกลั่นกรองจากผู=ทรงคุณวุฒิ และได=รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ 
 
2. บทความท่ีรับพิจารณาลงพิมพC 
 
2.1 บทความวิจัย  
 มีความยาวไม7เกิน 6 หน=ากระดาษ A4 ประกอบด=วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู=เขียน (Title) สถานท่ีทํางาน (Work place of author & co-
authors) การติดต7อผู= เ ขียน (Contact address of 
correspondence) บทคัดย7อ (Abstract) และคําสําคัญ 
(Keywords ไม7เกิน 3-5 คํา) โดยเน้ือหาดังกล7าวท้ังหมดข=างต=นต=องมี

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด=วยเน้ือเรื่อง กิตติกรรมประกาศ 
(ถ=ามี) เอกสารอ=างอิง ภาคผนวก (ถ=ามี) 
 เน้ือเรื่องจะประกอบด=วย  บทนํา (Introduction), ขอบเขตการ
วิจัย/วัสดุ อุปกรณ�และวิธีการวิจัย/ทดลอง (Materials and 
Methods), ผลการวิจัย/ทดลอง (Results), วิจารณ� อภิปรายผล 
(Discussion) บทสรุป (Conclusion) กิตติกรรมประกาศ  
(Acknowledgement, ถ=ามี) เอกสารอ=างอิง (References)  
 
3. การส�งตFนฉบับ 
 ผู= เ ขี ย น ต= อ ง ส7 ง ต= น ฉ บั บ บ ท ค ว า ม ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต� 
http://ncsag2016.aru.ac.th 
 
4. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพCเนื้อหาของเรื่อง 
 เพ่ือความสะดวกในการแก=ไข ควรใช=โปรแกรม Microsoft 
Word for windows พิมพ�บนกระดาษ A4 โดยตั้งหน=ากระดาษดังน้ี 
ขอบกระดาษด=านบน-ล7าง 1.5 ซม. ขอบกระดาษด=านซ=ายและขวา 
1.5 ซม. พิมพ� 2 คอลัมน� กว=าง 7.25 ซม. ระยะห7างระหว7างคอลัมน� 
0.7 ซม. ระยะหัวกระดาษ และ ท=ายกระดาษ 1.5 ซม. 



 

4.1 รูปแบบและขนาดอักษร 
 ตัวอักษรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให=ใช=ตัวอักษรแบบ TH 
SarabunPSK สีดําเท7าน้ันโดยกําหนดรูปแบบ ขนาด และ
รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 

4.2 หนFาแรก 
 หน=าแรกของบทความจะประกอบด=วย ช่ือเรื่อง ช่ือผู=เขียนและ
ผู=เขียนร7วม บทคัดย7อ และเชิงอรรถบ7งบอกตําแหน7งและสถานท่ี
ทํางานของผู=เขียนและผู=เขียนร7วม ให=พิมพ�หน=าแรกท้ังแบบภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเรียงตามลําดับ โดยจัดหน=าเปvนแบบ 1 คอลัมน� 
กว=าง 15.2 ซม. สําหรับส7วนอ่ืนๆ ดังรายละเอียดต7อไปน้ี 
4.2.1 ชื่อเร่ือง 
 พิมพ�อยู7ก่ึงกลางหน=ากระดาษ เริ่มจากช่ือภาษาไทยแล=วตามด=วย
ช่ือภาษาอังกฤษ  ขนาดและตัวพิมพ�อักษรตามท่ีระบุในตารางท่ี 1 
4.2.2 ชื่อผูFเขียน 

พิมพ�อยู7ก่ึงกลางหน=ากระดาษ ไว=หลังช่ือเรื่อง และเว=น 2 บรรทัด 
ท้ังด=านบนและใต=ช่ือผู=เขียน ถ=ามีมากกว7า 1 คนให=พิมพ�คําว7า “และ” 
หน=าช่ือคนสุดท=าย ไม7ต=องใส7คํานําหน=าช่ือใดๆ ท้ังสิ้น และให=ใช=
ตัวเลขอารบิคพิมพ�แบบตัวยกต7อท=ายช่ือ เพ่ือแสดงความแตกต7าง
ของสถานท่ีทํางานดังตัวอย7างประกอบหน=าแรก 
4.2.3 บทคัดย�อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 พิมพ�หัวเรื่องคําว7า “บทคัดย7อ” สําหรับบทคัดย7อภาษาไทย และ 
“Abstract” สําหรับบทคัดย7อภาษา-อังกฤษ โดยจัดให=อยู7ก่ึงกลาง
หน=ากระดาษ สําหรับคําว7า “Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” 
เท7าน้ันท่ีใช=ตัวพิมพ�ใหญ7 ส7วนเน้ือความให=จัดพิมพ�เปvนแบบ 1 
คอลัมน� โดยบรรทัดแรกให=ย7อหน=า 1.5 ซม. และมีอย7างละย7อหน=า
เดียว ท้ังน้ีบทคัดย7อไม7ควรใส7เอกสารอิงอิงใดๆท้ังสิ้น และมีจํานวน
คําไม7เกินอย7างละ 300 คํา 
4.2.4 คําสําคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษา-อังกฤษ 
 พิมพ� หัวเรื่ องคําว7า “คําสํา คัญ” โดยพิมพ� ไว= ใต=บทคัดย7อ
ภาษาไทย เว=น 1 บรรทัด และจัดชิดซ=ายของคอลัมน� คําสําคัญในแต7
ละบทความควรจะมีประมาณ 3-5 คํา ให=พิมพ�หัวเรื่องคําว7า 
“Keywords” (เฉพาะตัวอักษร “K” เท7าน้ันท่ีใช=ตัวพิมพ�ใหญ7) โดย
พิมพ�ไว=ใต= บทคัดย7อภาษาอังกฤษ เว=น 1 บรรทัด ให=ใช=ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ�ใหญ7เฉพาะตัวแรกของคําแรกของแต7ละคํา
สําคัญเท7าน้ัน 
4.2.5 ตําแหน�ง และสถานท่ีทํางาน 
 ให=พิมพ�สถานท่ีทํางานของผู=เขียนทุกคน โดยเรียงตามหมายเลข 
และ Email address ต7อจากช่ือผู=เขียน 
 
 

4.3 ส�วนอ่ืนๆ ของบทความ 
 เน้ือเรื่อง ได=แก7 บทนํา ขอบเขตการวิจัย วัสดุ-อุปกรณ�และ
วิธีการวิจัย/ทดลอง (ถ=ามี) ผลการวิจัย/ทดลอง วิจารณ�/อภิปรายผล 
บทสรุป กิตติกรรม-ประกาศ (ถ=ามี) เอกสารอ=างอิง และภาคผนวก 
(ถ=ามี) ให=พิมพ�เปvน 2 คอลัมน� โดยไม7ต=องเว=นบรรทัด เมื่อจะข้ึน
หัวข=อใหม7ให=เว=น 1 บรรทัด การพิมพ�หัวข=อให=พิมพ�ชิดซ=ายของแต7ละ
คอลัมน� ส7วนของเน้ือเรื่องให=ย7อหน=า 0.5 ซม. 

 การลําดับหัวข=อในเน้ือเรื่อง ให=ใส7เลขกํากับ โดยให=บทนําเปvน
หัวข=อหมายเลขท่ี “1.” และหากมีการแบ7งหัวข=อย7อย ก็ให=ใช=ระบบ
เลขทศนิยมกํากับหัวข=อย7อย เช7น 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เปvนต=น 
 

4.4 การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ 
เน้ือหาและข=อมูลภายในรูปภาพและตารางให=ใช=ภาษาอังกฤษ 

รูปภาพทุกรูปและตารางจะต=องมีหมายเลข และคําบรรยายอย7าง
ชัดเจน 

 

 
รูปท่ี1 ตัวอย7างของรูปภาพท่ีมองเห็นชัดเจนเมื่อบทความถูกพิมพ�
ด=วยเครื่องพิมพ�ขาว-ดํา 
 



 

4.4.1 รูปภาพ 
 รูปภาพท่ีเตรียมควรมีขนาดความกว=างไม7เกิน 15 ซม. และความ
ละเอียดท่ีเหมาะสม โดยตัวอักษรท่ีปรากฏในรูปภาพจะต=องมีขนาด
ใหญ7สามารถอ7านได=สะดวก และต=องไม7เล็กกว7าตัวอักษรในเน้ือเรื่อง 
และเมื่อย7อขนาดลงท่ีความกว=าง 7 ซม. จะต=องยังสามารถเห็น

รายละเอียดของภาพท่ีชัดเจน ให=วางภาพข=อมูลท้ังหมดไว=ท=าย
บทความถัดจากข=อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพท่ีใส7ไว=ท=ายบทความ
จะต=องมีการกล7าวอ=างในเน้ือบทความทุกรูปภาพ และรูปภาพ
ท้ังหมดควรมองเห็นชัดเจนเมื่อบทความถูกพิมพ�ด=วยเครื่องพิมพ� 

 

รูปท่ี 2 ตัวอย7างการจัดวางรูปท่ีมขีนาดใหญ7 
 
ตารางท่ี 1 ข=อกําหนดรูปแบบตัวอักษรของการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ7มศรีอยุธยา 
 

รูปแบบ (Types of texts) 
บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
(ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK) 

ขนาด (Size) ตัวพิมพCอักษร (Typeface) 
ช่ือบทความท้ังภาษาไทยและอังกฤษ (Title) 20 ตัวหนา (Bold) 
ช่ือผู=เขียน (Author & co-authors) 16 ตัวหนา (Bold) 
การติดต7อผู=เขียน (Contact address of 
correspondence)  

12 ตัวธรรมดา (Normal) 

หัวเรื่องบทคัดย7อ (Abstract heading)  16 ตัวหนา (Bold) 
บทคัดย7อและเน้ือเรื่องหลัก (Abstract & main texts) 14 ตัวธรรมดา (Normal) 
คําสําคัญ (Keywords) 14 ตัวหนา (Bold)* 
หัวข=อเรื่องหลักและตัวเลข (Section heading & 
number)** 

16 ตัวหนา (Bold) 

หัวข=อเรื่องรองและตัวเลข (Subsection heading & 
number) 

14 ตัวหนา (Bold) 

*   เฉพาะตัวอกัษรแรกของคําเท7าน้ันให=ใช=ตัวพิมพ�ใหญ7  
** ข=อกาํหนดครอบคลุมท้ัง “กิตติกรรมประกาศ” “เอกสารอ=างอิง” และ “ภาคผนวก (ถ=ามี)
 
การเขียนคําบรรยายใต=ภาพ ให=ใช= TH SarabunPSK ขนาด 14 โดย
พิมพ�ตัวหนาสําหรับหัวเรื่องและหมายเลขของรูป และตัวพิมพ�
ธรรมดาสําหรับคําอธิบายรูปภาพ จัดพิมพ�ไว= ก่ึงกลางคอลัมน� 
ตัวอย7างรูปภาพดังแสดงในรูปท่ี 1 ถึง รูปท่ี 2 
  รูปลายเส=นของรูปภาพจะต=องเปvนเส=นสีดํา ส7วนรูปถ7ายควรจะ
เปvนรูปขาวดําท่ีมีความคมชัด รูปสีอนุโลม ให=ได= รูปภาพควรจะมี
รายละเอียดเท7าท่ีจําเปvนเท7าน้ัน และ เพ่ือความสวยงามให=เว=น
บรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว=นใต=คําบรรยายรูปภาพ 1 
บรรทัด 

4.4.2 ตาราง 
 ตารางทุกตารางจะต=องมีหมายเลข และคําบรรยายกํากับเหนือ
ตาราง โดยปกติให=ใช=ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14pt โดย
พิมพ�ตัวหนาสําหรับหัวเรื่องและหมายเลขของตาราง และตัวพิมพ�
ธรรมดาสําหรับคําอธิบายตาราง ถ=ามีข=อมูลฟุตโน=ตด=านล7างของ
ตารางให=ใช=ตัวหนังสือเปvนแบบเดียวกันหากแต7ขนาดตัวอักษรเปvน 
12pt 



 

 ให=จัดพิมพ�ชิดซ=ายของคอลัมน� เพ่ือความสวยงาม ให=เว=นบรรทัด
เหนือคําบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว=นบรรทัดใต=ตาราง 1 
บรรทัด  
 ในกรณีท่ีจํานวนข=อมูลในตารางมีปริมาณน=อย ตารางควรมีขนาด
ความกว=างไม7เกิน 7 ซม. ตารางขนาดใหญ7อาจยอมให=มีความกว=างได=
ไม7เกินขนาด 15×19 ซม. ในแนวตั้ง หรือขนาด 19×15 ซม. ใน
แนวนอน ให=ใส7ตารางท้ังหมดไว=หลังหัวข=อรูปภาพ โดยทุกตารางท่ีใส7
ไว=ท=ายบทความจะต=องมีการกล7าวอ=างในเน้ือบทความทุกตาราง และ
ให= วางภาพข=อมู ล ท้ั งหมดไว=ท= ายบทความ หลั งจาก หัวข= อ 
“เอกสารอ=างอิง” 
4.4.3 สมการ  
 ต=องพิมพ�อยู7ก่ึงกลางคอลัมน� หรือในกรณีท่ีสมการมีความยาว
มากอาจยอมให=มีความกว=างได=เต็มหน=ากระดาษ และจะต=องมี
หมายเลขกํากับอยู7ภายในวงเล็บ ตําแหน7งของหมายเลขสมการ
จะต=องอยู7ชิดขอบด=านขวาของคอลัมน� ดังตัวอย7างน้ี   
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และเพ่ือความสวยงามให=เว=นบรรทัดเหนือสมการ 1 บรรทัด และเว=น
ใต=สมการ 1 บรรทัด เมื่อจะกล7าวอ=างอิงถึงสมการท่ี (1) ให=ใส7วงเล็บ
ด=วยเสมอ 
5. ขFอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 การเขียนหน7วยต7างๆ ควรใช=ระบบ SI และเปvนสากล ถ=าหาก
ต=องการย7อหน7วย ควรใช=ตัวย7อเปvนภาษาอังกฤษท่ีถูกต=องและเปvน
ส า ก ล  ก า ร ใ ช= ศั พ ท� วิ ท ย า ศ า ส ต ร� ใ ห= ยึ ด คํ า บั ญ ญั ติ ข อ ง
ราชบัณฑิตยสถาน ช่ือสถานท่ีต7างๆ ให=ใช=ตามประกาศของสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

การเขียนคําท่ีมาจากภาษาต7างประเทศ หากต=องการทับศัพท�
เปvนภาษาไทย หรือต=องการแปลเปvนภาษาไทย การแปลหรือ
เขียนทับศัพท�ครั้งแรกควรใส7คําศัพท�เดิมไว=ในวงเล็บต7อท=ายคําแปล
ด=วย ซ่ึงถ=าคําศัพท�ใดท่ีไม7ใช7คําศัพท�เฉพาะ ก็ไม7จําเปvนต=องข้ึนต=นด=วย
ตัวใหญ7เช7น  “เวเบอร� (weber)” และเมื่อต=องการใช=คําแปลเดิมซํ้า
อีก ให=ใช=ภาษาไทยโดยไม7ต=องใส7ภาษาอังกฤษกํากับ 
 
6. เอกสารอFางอิง 
 การอ=างอิงในเน้ือความให=ใช=การอ=างอิงแบบหมายเลข เช7น [1], 
[1, 3, 5-7] หรือ พันพัชร ป��นจินดา และคณะ [1] เปvนต=น ทุกการ
อ=างอิงท่ีปรากฎในเน้ือหาจะต=องมีในส7วนเอกสารอ=างอิงท=ายบทความ 
และห=ามใส7เอกสารอ=างอิงโดยปราศจากการอ=างอิงในเน้ือบทความ 
 กรณีมีเอกสารอ=างอิงท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให=เขียน
เรียงลําดับเอกสารอ=างอิงเริ่มต=นจากภาษาไทยจนครบทุกรายการ จึง
ต7อด=วยเอกสารอ=างอิงภาษาอังกฤษ 
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