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บทคดัยอ่ 
“บทคัดย่อ” ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนาขนาด 15 ชิดซ้ายสุด ส่วนเนื้อหาในบทคัดย่อใช้ตัวอักษรธรรมดา
ขนาด 15 มีเพียงย่อหน้าเดียวความยาวไม่เกิน 300 ค า หากเป็นภาษาไทยต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษด้วยเสมอโดยใช้
แบบอักษร Cordia New ขนาด 14 แต่บทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่มีบทคัดย่อภาษาไทยก็ได้ ค าว่า “บทคัดย่อ” เป็นการ
รวบรวมประเด็นที่ส าคัญครอบคลุมหัวข้อต่างๆ อย่างครบถ้วนของบทความทั้งหมดไว้อย่างกระชับและน าเสนออย่าง
น่าสนใจ หากบทความได้รับการจัดพิมพ์จะเป็นการน าเสนอผลงานจากการประชุมวิชาการที่มีหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม
น าไปใช้ประโยชน์ในหลายหน่วยงาน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และบริษัทช้ันน าอีกจ านวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนบทความให้ไดร้บั
การเผยแพร่ผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรมอยา่งกว้างขวาง กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามรูปแบบการเขียนบทความโดยเครง่ครดั 
เนื่องจากคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดท าหนังสือรวมบทความฉบับเต็ม เพื่อให้
บทความของท่านได้รับการจัดพิมพ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และน่าสนใจมากขึ้นในหนังสือรวมบทความฉบับสมบูรณ์ หาก
เกิดความผิดพลาดจนไม่สามารถแก้ไขแล้ว คณะกรรมการวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทความเพื่อการ
จัดพิมพ์หนังสือรวมเล่มดังกล่าวต่อไป  
 
ค าส าคัญ (Key word): “ค าส าคัญ (Key word)” ใช้ตัวหนาขนาด 15 โดยเว้นจากเนื้อหาของบทคัดย่อ 1 บรรทัด จะ

เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แต่ไม่เกิน 5 ค า คั่นค าด้วยเครื่องหมาย “;” และค าส าคัญทั้ง 5 ค า ใช้อักษรธรรมดา 
ขนาด 14 
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1. บทน า (Introduction) 
การเขียนบทความให้ใช้อักษร TH SarabunPSK ช่ือ

บทความให้ใช้ตัวหนาขนาด 18 จัดให้อยู่กลางหน้า และอยู่
บนเป็นบรรทัดแรกของหน้า (ชิดขอบบน) จากนั้นให้เว้น
บรรทัดระหว่างช่ือบทความและช่ือผู้แต่ง 1 บรรทัด ขนาด 
14 ส่วนช่ือผู้แต่งตัวหนาขนาด 15 จัดให้อยู่กลางหน้าท้ายช่ือ
แต่ละช่ือใส่ตัวเลขโรมันยกระดับ เพื่อเช่ือมโยงกับที่ท างาน 
หากมีผู้แต่งมากกว่า 1 ท่าน ให้ใส่ลูกน้ าระหว่างช่ือด้วยและ
ให้ใส่ Footnote ด้วยสัญลักษณ์ “*” หลังช่ือผู้แต่งที่เป็น      

ผู้ติดต่อหลัก (Corresponding Author) ด้วยส าหรับที่อยู่   

ที่ท างานให้ใช้อักษร TH SarabunPSK ตัวธรรมดา ขนาด 
15 จัดอยู่กลางหน้า และระยะบรรทัดแบบบรรทัดเดียวใส่
เลขโรมันยกระดับด้านหน้าที่อยู่ที่สอดคล้องกับผู้แต่งและ
ระบุอีเมลล์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก 

บทความนี้ก าหนดให้มีความยาวได้ไม่เกิน 6-8 หน้า 
ภาษาที่ใ ช้อาจจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
รูปแบบการเขียนเน้นความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ตัวอักษรที่ใช้
ตลอดบทความ คือ TH SarabunPSK  ขนาด 14 ให้จัดหน้า
เป็นแบบ 2 คอลัมน์ ให้ความกว้างแต่ละคอลัมน์เป็น 77 มม. 
ระยะห่างระหว่างคอลัมน์เป็น 6 มม. ระยะห่างจากขอบซ้าย
และขวาเป็น 25 มม. ขอบบนและล่างเป็น 25 มม. ตั้งย่อ
หน้าไว้ที่ 7.5 มม. ให้เว้น 1 บรรทัดระหว่างหัวเรื่อง 
(Section heading) ทุกครั้ง ส่วนระหว่างหัวเรื่องย่อย 

(Subsection heading) ไม่ต้องเว้นบรรทัด 
องค์ประกอบของเนื้อหาในบทความฉบับสมบูรณ์       

ผู้แต่งควรเขียนบทความให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนใน
ตัวเอง อย่างน้อยที่สุดบทความควรมีองค์ประกอบส าคัญ 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ ที่ ม า ข อ ง ปั ญ ห า 
(Introduction), วิธีการศึกษา(Research Methodology) 
หรือวิ ธี การทดลอง (Experimental procedure), 
ผลการวิจัย (Results), อภิปรายผล(Discussion), สรุปผล 

(Conclusion), กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement), 
เอกสารอ้างอิง (Reference)  

ก า ร เ ขี ย น ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ ที่ ม า ข อ ง ปั ญ ห า 
(Introduction) ควรกล่าวถึงปมปัญหาที่ท าให้ต้องศึกษา/
วิเคราะห์/วิจัย อาจจะได้มาจากการทบทวนตรวจเอกสาร
และผลงานวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างทั่วถึง 
(Literature Review) ผู้เขียนควรช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
บทความนี้มีความส าคัญอย่างไร ตั้งวัตถุประสงค์หรือก าหนด
โจทย์วิจัยอะไร มีขอบเขตการท างานอย่างไร โดยบรรยายให้

เห็นความแตกต่างหรือความใหม่ เมื่อเทียบกับผลงานที่
อ้างอิงไว้อย่างไร ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็น Contribution ของ
บทความที่น าเสนอ 

   
2. วิธีวิจัย (Research Methodology) 

โดยบรรยายวิธีการ หรือก าหนดเป็นแผนภูมิเพื่อแสดง
ขั้นตอนการวิจัยตามความเหมาะสม พร้อมกับการบรรยาย
แผนภูมิตามล าดับ ขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้
ง่าย สามารถท าซ้ าได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อกระบวนการ
ศึกษาหรือท าการทดลอง และให้เช่ือมั่นต่อการได้มาซึ่ง
ผลลัพธ์ของบทความที่สมบูรณ์และน่าสนใจ 
 
3. ผลการวิจัย (Results)    
 เป็นการแสดงผลงานวิจัย ซึ่ ง เป็นสิ่ งที่ ได้รับจาก
การศึกษาหรือทดลองมาใหม่เท่าน้ัน อาจจะเป็นผลการศึกษา 
ที่ เป็นนวัตกรรมเป็นกรณีศึกษา บรรยายผลลัพธ์จาก
การศึกษา แสดงผลลัพธ์ที่เป็นข้อมูลใหม่ น่าสนใจ ให้ผู้อ่าน
ได้ประโยชน์มากที่สุด พร้อมกับการตีความแต่ละผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์อาจจะแสดงในรูปของ ตาราง สมการ และภาพตาม
หัวข้อต่อไปนี้ 
3.1 รูปภาพและตาราง 

วางภาพประกอบให้ใกล้ต าแหน่งที่อ้างถึงในบทความ 
พิมพ์ช่ือและล าดับที่ใต้ภาพพร้อมค าบรรยายไว้กึ่งกลางหน้า 
ลักษณะทั่วไปของภาพให้อ้างอิงจากภาพที่ 1 ภาพประกอบ
ควรเป็นภาพสี่สีและมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจนโดยวาง
กึ่งกลางหน้ากระดาษ (ภาพถ่ายไม่ควรเป็นสีขาวด า 
 

 
 

ภาพที่ 1 ค าอธิบายช่ือภาพประกอบ โดยภาพประกอบท่ี
น ามาแสดงต้องมีความชัดเจน 

 
ในกรณีที่เป็นตารางจะต้องมีค าบรรยายก ากับตารางไว้เหนือ
ตารางโดยให้เรียงตามล าดับที่ปรากฏ จาก 1, 2, 3,…. ตาราง
จะต้องก าหนดให้ชิดขอบซ้ายของเอกสาร ให้เว้นช่องว่าง     
1 บรรทัด ก่อนค าบรรยายตารางและหลังตาราง 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเขียนตาราง (TH SarabunPSK 12) 

x  /r ra m  2 r r   
0.1 2.7470e+01 2.7483e+01 
0.5 3.5352e+01 3.5360e+01 

 
3.2 สมการ 

ให้วางสมการไว้ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ โดย
ก าหนดล าดับที่ของสมการในวงเล็บ ( ) และก าหนดให้เลขที่
สมการอยู่ชิดหรือใกล้ขอบกระดาษขวาในบรรทัดเดียวกัน 
แสดงตัวอย่างการเขียนสมการ ตามสมการที่ (1) 
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4. อภิปรายผล (Discussion) 

การอภิปรายผลลัพธ์  ให้อภิปรายผลซึ่ ง เป็นการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ในเชิงบรรยายถึงสาเหตุที่ท าให้ได้มาซึ่ง
ผลลัพธ์แต่ละผลจากหัวข้อที่ 3 ผลลัพธ์นั้นๆมีที่มาจาก
หลักการหรือทฤษฎีอะไรในแต่ละผลของบทความมีจุดเด่น
หรือมีความส าคัญอย่ างไร และเมื่อ เทียบผลลัพธ์กับ
ผลการวิจัยที่น ามาอ้างอิงแล้ว มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร เพราะเหตุใด ทั้งนี้ผู้ เขียนควรจะสอดแทรกค า
วิจารณ์เพื่อเสนอองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เพิ่มเติม 
 
5. สรุปผล (Conclusion) 

เป็นการสรุปผล เน้นบรรยายสรุปผลลัพธ์ รวมถึงผลที่
ได้รับนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างไร ก่อนที่จะขยาย
ความไปกล่ าวถึ ง  ข้ อ เสนอแนะ (Recommendation)       
ในงานวิจัยที่ควรจะท าต่อไป ผู้เขียนสามารถบรรยายถึง     
การน าผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ท้ังในเชิงธุรกิจ เชิงวิชาการ
และการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคมได้
อย่างไร 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานใดหรือ
สถาบันใด อย่างไร และสามารถแสดงกิตติกรรมประกาศของ
ผู้ให้การสนับสนุนได้มากกว่าหนึ่งหน่วยงานหรือตามความ
จริง   
 
 
 
 

7. เอกสารอ้างอิง  
ส าหรับเขียนเอกสารอ้างอิงนั้น ให้เรียงตามตัวอักษร 

เริ่มจากช่ือผู้แต่งคนแรกหากเป็นเอกสารภาษาไทย และ
นามสกุลของผู้แต่งคนแรกหากเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 
เอกสารอ้างอิงทุกเอกสารควรมีรายละเอียดเรียงล าดับเริ่ม
จาก ช่ือผู้แต่ง ปี ช่ือบทหรือบทความ ช่ือหนังสือหรือวารสาร 
ส านักพิมพ์หรือเล่มที่ และเลขหน้า การเรียงเอกสารให้เริ่ม
จากเอกสารภาษาไทยก่อนเมื่อครบแล้วจึงเรียงต่อด้วย
เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ ดังแสดงรูปแบบการเขียนพร้อม
ตัวอย่างไว้ในเอกสารอ้างอิง ดังนี้ 
 
7.1 เอกสารอ้างอิงภาษาไทย 
 ให้เรียงล าดับตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง และให้เคร่งครัด
กับแบบฟอร์มดังแสดงในตัวอย่างข้างล่างนี้ 
[1] สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย, เอกสารประกอบการสอนวิชา

ยั่งยืน, ข้อมูลจากhttps://sime2010.rmutp (วันท่ี
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