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ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง1* ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง1 และ ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง2  

 
1ช่ือภาควิชาหรือหน่วยงาน คณะ และสถาบันของผู้แต่งคนที ่1 และ คนท่ี 2 (กรณีที่ผู้แต่งคนท่ี 1 และ 2 ท างานท่ีเดียวกัน) 

2ช่ือภาควิชาหรือหน่วยงาน คณะ และสถาบันของผู้แต่งคนที ่3 
*ที่อยู่ E-mail เฉพาะของผู้เขยีนผูร้ับผิดชอบบทความเท่านั้น (corresponding author)  

 
บทคัดย่อ  

 
บทความนี้น าเสนอค าแนะน าในการจัดท าบทความในรูปแบบที่ถูกต้องเพื่อส่งบทความในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ส่งบทความสามารถเริ่มต้นการเขียนบทความโดยการแทนที่เนื้อหาใน
เอกสารต้นแบบฉบับนี ้การเขียนบทความจะต้องยึดรูปแบบตามบทความนี้อย่างเคร่งครัด บทความใดที่รูปแบบไม่ถูกต้องจะถูก
ส่งคืนให้แก่ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (corresponding author) เพื่อให้แก้ไขก่อนการพิจารณา บทคัดย่อควรมีความยาว
ระหว่าง 150 ถึง 300 ค า โดยสรุปประเด็นที่ส าคัญของบทความไว้อย่างกระชับ ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ อย่างครบถ้วน               
และบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหารวมกันอยูภ่ายใน 1 หน้ากระดาษ A4 เท่านั้น  
 
ค าส าคัญ: 3-5 เช่น รูปแบบบทความ รูปแบบอักษร ขนาดตัวอักษร 
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1. บทน า  
 

ต้นแบบ (template) จัดเตรียมได้โดยใช้ทั้งโปรแกรม Ms Word 2007 และ Ms Word 2003 และบันทึกอยู่ในรูป
ของไฟล์ต้นแบบนามสกุล .docx และ .doc เพื่อให้ผู้เขียนบทความน าไปใช้ และทราบถึงรูปแบบ (format) ต่างๆ ที่ใช้ในการ
จัดท าบทความต้นฉบับ โดยส่วนประกอบต่างๆ ของบทความจะต้องมีลักษณะที่เหมือนกัน เพื่อให้เอกสารประกอบ                    
การประชุมเป็นไปในทางเดียวกัน................................................................................................................................................. 

 
2. ค าแนะน าในการเขียนต้นฉบับบทความ รูปแบบตัวอักษร ตาราง รูปภาพ และการอ้างอิง  
 

ตัวอักษรที่ใช้ในการจัดท าบทความนี้คือ “TH SarabunPSK” ส าหรับช่ือเรื่องบทความ ให้ใช้ตัวอักษรแบบหนา
ขนาด 18 จุด (points) ช่ือผู้เขียนบทความ ใช้ตัวอักษรแบบธรรมดาขนาด 16 จุด ช่ือหน่วยงานหรือสถาบันของผู้เขียน และ           
ที่อยู่ E-mail ใช้ตัวอักษรแบบธรรมดาขนาด 14 จุด ช่ือหัวข้อหลัก (เช่น 1., 2.) หัวข้อย่อย (เช่น 1.1, 1.2, …) หรือหัวข้อย่อย 
(เช่น 1.1.1, 1.1.2, …) ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 14 จุด บทคัดย่อและเนื้อความต่างๆ  ใช้ตัวอกัษรแบบธรรมดาขนาด 14 จุด 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 รายละเอียดรูปแบบตวัอักษรส าหรับการจัดท าบทความต้นฉบับ 
องค์ประกอบ ตัวอักษร รูปแบบอักษร ขนาดอักษร (จุด) 

ช่ือเรื่องบทความ TH SarabunPSK หนา 18 
ช่ือผู้เขียน TH SarabunPSK ธรรมดา 16 
ช่ือหน่วยงานหรือสถาบันของ
ผู้เขียน และที่อยู่ E-mail 

TH SarabunPSK ธรรมดา 14 

หัวเรื่อง 1 (1.,2.,..) TH SarabunPSK หนา 14 
หัวเรื่อง 2 (1.1,1.2,..) TH SarabunPSK หนา 14 
หัวเรื่อง 3 (1.1.1, …) TH SarabunPSK หนา 14 
เนื้อหาและบทคดัย่อ TH SarabunPSK ธรรมดา 14 
ค าอธิบายรูป TH SarabunPSK ธรรมดา 14 
ค าอธิบายตาราง TH SarabunPSK ธรรมดา 14 
ตัวแปรในสมการ ** ** ** ** 
เอกสารอ้างอิง TH SarabunPSK ธรรมดา 14 
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