
 
รูปแบบการเขียนบทความ งานประชุมวชิาการระดับชาต ิ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
การจัดพิมพ์บทความ 

1. บทความต้องจัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ “นามสกุลไฟล์ docx และ pdf” 
2. ความยาวของบทความรวมทั้งหมด 10-12 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว 
3. ตั้งค่าพิมพ์บทความในกระดาษ ให้ใช้กระดาษขนาด A4 (210 มม. x 297 มม.) หรือ (21 ซม. X 

29.7 ซม.) หรือ (8.27 นิ้ว x 11.69 นิ้ว) 
4. ภาษา ผู้ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมน าเสนอผลงานระดับชาติสามารถเลือกส่งเป็นภาษาไทย หรือ

ภาษาอังกฤษก็ได้ โดยผู้ส่งบทความวิจัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาและ
เอกสารอ้างอิงทั้งหมด 

5. ส่วนประกอบของบทความ ต้องมีทุกหัวข้อหลักตามที่ก าหนดในบทความวิจัย โดยเรียงล าดับดังนี้ 
1) ชื่อเรื่องบทความ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
2) ชื่อผู้เขียนทุกคน พร้อมระบุ หน่วยงานที่สังกัด (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
3) บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 250 ค า และค าส าคัญ (Keywords) 3-5 ค า (ทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
4) เนื้อเรื่อง 

- บทความวิจัย ประกอบด้วย บทน า วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม วิธีการวิจัย ผลการวิจัย 
อภิปราย และสรุปผลการวิจัย 

5) เอกสารอ้างอิง 
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Header 0.5” หรือ 1.27 CM 
Footer  0.5” หรือ 1.27 CM 

 

ใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK ขนาด 14 
points 
ต้นสังกัดของผู้เขียน 
ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ ท่ีสอดคล้อง
กัน (กรณีผู้เขียนเป็น
นักศึกษาให้ใช้สถานท่ีเรียน) 
ประกอบไปด้วย ชื่อ
สาขาวิชา/ภาควิชา  ชื่อ
คณะ/วิทยาลัย  ช่ือ
มหาวิทยาลัย  ตามล าดับ  
กรณีผู้เขียนมีต้นสังกัด
แตกต่างกันให้แสดงต้น
สังกัดโดยระบุเลข 1, 2, 
3….แบบยกก าลังท้ายชื่อ
ผู้เขียนกรณีผู้เขียนมีต้น
สังกัดเดียวกันให้ก ากับด้วย
เลขเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 

ใช้ฟอนต์ Times New Roman ขนาด 10 points 

 
ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 18 points ตัวหนา 

ใช้ฟอนต์  
TH SarabunPSK  
ขนาด 18 points  

ตัวหนา  
ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด 

1 Enter, 18 
points 

ใช้ฟอนต์  
TH SarabunPSK  
ขนาด 16 points 
ตัวหนา 
หากมีผู้วิจัยมีมากกว่า 1 
ท่าน ให้ค่ันแต่ละรายชื่อ
ด้วย “,” ส าหรับก่อนคน
สุดท้ายใช้ค าว่า “และ”  
โดยใส่  *  ต่อท้ายแสดง
ผู้วิจัยหลัก 

ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK  
ขนาด 14 points 

ใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK  

ขนาด 16 points 
ตัวหนา 

ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK  
ขนาด 16 points 

โดยบรรทัดแรกของย่อ
หน้าห่างจาก

ขอบกระดาษด้านซ้าย  
1 แท็บ (Tab) 

 

ค าส าคญั (Keywords) 3-5 ค า 
ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK 

ขนาด 16 points 
 โดยเคาะ 1 ครั้ง เมื่อม ี
ค าส าคญัมากกว่า 1 ค า 

 

ตัวอย่างบทความ 
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ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK  
ขนาด 16 points 

โดยบรรทัดแรกของย่อ
หน้าห่างจาก

ขอบกระดาษด้านซ้าย  
1 แท็บ (Tab) 

 

ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points ตัวหนา 
- ใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK  ขนาด 16 
points โดยบรรทัดแรก
ของย่อหน้าห่างจาก
ขอบกระดาษด้านซ้าย  
1 แท็บ (Tab) 
- หากมีหัวข้อใหญ่ใน
เนื้อหา ใหใ้ช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK  ขนาด 16 
points ตัวหนา โดย
บรรทัดแรกของย่อหน้า
ห่างจากขอบกระดาษ
ด้านซ้าย 1 แท็บ (Tab) 
- การอ้างอิงแบบแทรกใน
เนื้อหา ให้ใช้ระบบ นาม-ปี 
โดยภาษาไทย ให้ใช้ (ช่ือ-
สกุลผู้แต่ง, ปี พ.ศ.) 
 
 

ค าส าคญั (Keywords) 3-5 ค า 
ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK 

ขนาด 16 points 
 โดยเคาะ 1 ครั้ง เมื่อม ี

ค าส าคญัมากกว่า 1 ค า และ
คั่นด้วยเครื่องหมาย “,” 
ระหว่างค าส าคัญแต่ละค า 
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- ใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK  ขนาด 16 
points โดยบรรทัดแรก
ของย่อหน้าห่างจาก
ขอบกระดาษด้านซ้าย  
1 แท็บ (Tab) 
- หากมีหัวข้อใหญ่ใน
เนื้อหา ใหใ้ช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK  ขนาด 16 
points ตัวหนา โดย
บรรทัดแรกของย่อหน้า
ห่างจากขอบกระดาษ
ด้านซ้าย 1 แท็บ (Tab) 
- การอ้างอิงแบบแทรกใน
เนื้อหา ให้ใช้ระบบ นาม-ปี 
โดยภาษาไทย ให้ใช้ (ช่ือ-
สกุลผู้แต่ง, ปี พ.ศ.) 
 
 



 

5 

 
 

 
 
 
 

ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points ตัวหนา 

ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points ตัวหนา 

- ใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK  ขนาด 16 
points โดยบรรทัดแรก
ของย่อหน้าห่างจาก
ขอบกระดาษด้านซ้าย  
1 แท็บ (Tab) 
- หากมีหัวข้อใหญ่ใน
เนื้อหา ใหใ้ช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK  ขนาด 16 
points ตัวหนา โดย
บรรทัดแรกของย่อหน้า
ห่างจากขอบกระดาษ
ด้านซ้าย 1 แท็บ (Tab) 
- การอ้างอิงแบบแทรกใน
เนื้อหา ให้ใช้ระบบ นาม-ปี 
โดยภาษาไทย ให้ใช้ (ช่ือ-
สกุลผู้แต่ง, ปี พ.ศ.) 
 
 

- ใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK  ขนาด 16 
points  
- เขียนวัตถุประสงค์แยก
เป็นหัวข้อ ให้เว้น 1 Tab 
ในกรณีมีวัตถุประสงค์ข้อ
เดียวไม่ต้องใส่เลขหัวข้อ 
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ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points ตัวหนา 

ช่ือตาราง 
ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK 

ขนาด 16 points 
 โดยเคาะ 1 ครั้ง 

 

- ใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK  ขนาด 16 
points โดยบรรทัดแรก
ของย่อหน้าห่างจาก
ขอบกระดาษด้านซ้าย  
1 แท็บ (Tab) 
- หากมีหัวข้อใหญ่ใน
เนื้อหา ใหใ้ช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK  ขนาด 16 
points ตัวหนา โดย
บรรทัดแรกของย่อหน้า
ห่างจากขอบกระดาษ
ด้านซ้าย 1 แท็บ (Tab) 
- การอ้างอิงแบบแทรกใน
เนื้อหา ให้ใช้ระบบ นาม-ปี 
โดยภาษาไทย ให้ใช้ (ช่ือ-
สกุลผู้แต่ง, ปี พ.ศ.) 
 
 

การแทรกตาราง  
- ให้ใช้วิธีการ Insert Table ให้ถูกต้อง ท้ังรูปแบบแถว  รูปแบบคอลัมน์ ของตาราง โดยแสดงล าดับท่ี
ของตาราง รวมถึงค าอธิบายตาราง อยู่บนหัวตาราง  
- เว้นวรรค 1 บรรทัด ก่อนค าอธิบายตาราง และเว้นวรรค 1 บรรทดัหลังแถวสุดท้ายของตาราง 
- หัวตารางใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points ตัวหนา และก าหนดให้ Repeat Header 
Rows เพื่อให้ตารางแสดงหวัตารางอัตโนมัติในกรณีตารางมีความยาวเกิน 1 หน้ากระดาษ 
- ข้อมูลในตารางใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points 
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การแทรกรูปภาพ   
- ให้ก าหนด Wrap Text เป็น  
In Line with Text โดย
รูปภาพแสดงอยู่กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ และแสดงล าดับ
ที่ของรูปภาพ รวมถึงค าอธิบาย
รูปภาพ อยู่ใต้รูปภาพ 
- เว้นวรรค 1 บรรทัด ก่อน
รูปภาพ และ เว้นวรรค 1 
บรรทัด หลังค าอธิบายใต้
รูปภาพ 
- อ้างอิงที่มาของภาพ (ถ้ามี) 
 
 

- ใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK  ขนาด 16 
points โดยบรรทัดแรก
ของย่อหน้าห่างจาก
ขอบกระดาษด้านซ้าย  
1 แท็บ (Tab) 
- หากมีหัวข้อใหญ่ใน
เนื้อหา ใหใ้ช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK  ขนาด 16 
points ตัวหนา โดย
บรรทัดแรกของย่อหน้า
ห่างจากขอบกระดาษ
ด้านซ้าย 1 แท็บ (Tab) 
- การอ้างอิงแบบแทรกใน
เนื้อหา ให้ใช้ระบบ นาม-ปี 
โดยภาษาไทย ให้ใช้ (ช่ือ-
สกุลผู้แต่ง, ปี พ.ศ.) 
 
 

ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points ตัวหนา 
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ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points ตัวหนา 

- ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK  ขนาด 16 points  
- จัดชิดขอบซ้าย ไมต่้องมีตัวเลขก ากับ แต่ให้เรียงตามล าดับชื่อผู้แตง่ตามตัวอักษร เริ่มด้วยภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษ 
ในกรณีที่รายละเอียดเอกสารอ้างอิง ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ก าหนด Hanging ขนาด 1.25 ซม. เพื่อให้บรรทัดต่อมาท าการ
เว้นระยะขอบขนาด 1 Tab  
- วิธีก าหนด Hanging โดยการตั้งค่าท่ี Paragraph Setting > Indentation > Left 0 cm,  Right 0 cm  > Special 
Hanging > by 1.25 cm  
- เอกสารอ้างอิงทุกฉบับ จะต้องมกีารอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ โดยการอ้างอิงนั้นใช้ระบบ นาม-ปี ตามแบบAPA 
(American Psychological Association) 
- การอ้างอิงนั้น จะต้องตรงกันทั้งในเนื้อความและท้ายบทความ หมายถึง หากมีในเนื้อหา ท้ายบทความต้องมีเช่นกัน (ถ้า
อ้างอิงมีไม่ตรงกันให้ตัดทิ้งไป) 
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การอ้างอิงเอกสาร 

1) การอ้างอิงในเนื้อหา เพ่ือบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อ
ผู้เขียน ปีพิมพ์ และ/หรือเลขหน้าของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง เช่น สลิลา
ทิพย์ ทิพยไกรศร (2561: 295) ….. หรือ ..... (Newman & Cullen, 2007: 18-19) หรือ ..... (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2546: 217-219) ..... หรือ ..... (Kraikunasai et al., 2017: 172) 

2) การอ้างอิงท้ายบทความ ให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ เรียงตามล าดับอักษรชื่อ
ผู้เขียน โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA ดังนี้ 

 
วารสารและนิตยสาร 
รูปแบบ:  ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
ตัวอย่าง:  
กีรติกร บุญส่ง และหทัยกานต์ กุลวชิราวรรณ์. (2561). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

ของพนักงานปฏิบัติการระดับ 4 กลุ่มวิชาชีพหลัก 125 กลุ่มวิชาชีพสนับสนุนในการขับเคลื่อนองค์การ
รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง (HPO). วารสารปัญญาภิวัฒน์, 10(3), 125-137. 

Rabbani, M., Aghabegloo, M. & Farrokhi-Asl, H. (2016). Solving a bi-objective mathematical 
programming model for bloodmobiles location routing problem. International 
Journal of Industrial Engineering Computations, 8(1), 19-32. 

หนังสือ 
รูปแบบ:  ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง: 
วิจารณ์ พานิช. (2551). การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการ

จัดการความรู้เพ่ือสังคม. 
Yamane, T. (1967). Statistics: An introductory analysis (2nd ed.). New York: Harper and Row. 

บทความ/เอกสารที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
รูปแบบ:  ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องบทความ/เอกสาร. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). ชื่อหัวข้อหรือ

เรื่องการประชุม. ชื่อการประชุม. (หน้า - ). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง:  
ธนวัฒน์ เอกศรานุวัฒน์ และปาลิดา ศรีศรก าพล. (2561). การบริการส าหรับผู้พิการทางด้านร่างกายหรือการ

เคลื่อนไหวในร้านสะดวกซ้ือในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร. Challenges and Opportunities of 
ASEAN: Innovative, Integrative and Inclusive Development. PIM 8th National 
and 1st International Conference. (น. C5). นนทบุรี: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. 

Nasution, H. N. & Mavondo, F. T. (2005). The impact of service quality on customer value in 
 the hotel industry. ANZMAC Conference 2005, 5-7 December 2005. Fremantle, 
 Western Australia: ANZMAC. 
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บทความจากหนังสือพิมพ์ 
รูปแบบ:  ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์, เดือน วันที่). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้าที่น ามาอ้าง. 
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