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Template บทความวิชาการ 

กระดาษขนาด A4  ระยะห่างระหว่างบรรทัด เปน็ 1 เท่า ตั้งหน้ากระดาษแบบหน้าคู่ ระยะขอบ บน, ล่าง, ภายนอก 2.54 

cm หรือ 1” ภายนอก 3.17 cm หรือ 1.5” 

ชื่อบทความภาษาไทย1 (Font TH SarabunPSK 16 Pt. จัดไว้กึ่งกลาง เน้นเข้ม)  

ชื่อบทความภาษาอังกฤษ (Font TH SarabunPSK 16 Pt. จัดไว้กึ่งกลาง เน้นเข้ม)  
(เว้นบรรทัด)  

ช่ือ-นามสกุลผูเ้ขียนภาษาไทย  (Font TH Sarabun PSK 14 Pt. จัดไว้ก่ึงกลาง)  

สังกัดผู้เขยีน พร้อมที่อยู่ภาษาไทย (Font TH Sarabun PSK 14 Pt. จัดไว้ก่ึงกลาง)  

(เว้นบรรทัด) 

 ช่ือ-นามสกุลผู้เขยีนภาษาอังกฤษ (Font TH Sarabun PSK 14 Pt. จัดไว้ก่ึงกลาง)  

สังกัดผู้เขยีน พร้อมที่อยู่ภาษาอังกฤษ (Font TH Sarabun PSK 14 Pt. จัดไว้ก่ึงกลาง)  

(เว้นบรรทัด)  

E-mail: nidalawconference2020@gmail.com (Font TH Sarabun PSK 14 Pt. จัดไว้ก่ึงกลาง)  

(เว้นบรรทัด)  

บทคัดย่อ (Font TH Sarabun New 15 Pt. จัดไว้กึ่งกลาง เน้นเข้ม)  

บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวตั้งแต่ 350 คำ แต่ไม่เกิน 500 คำ (การนับ

จำนวนคำถือตาม Microsoft Word เป็นสำคัญ) โดยให้คำนึงถึงหลักการ 3 ข้อ คือ (1) มีความสั้น กะทัดรัดและกระชับ 

(Concision) คือ เลือกเฉพาะสาระที่เป็นประเด็นใจความสำคัญของเอกสาร (2) มีความถูกต้อง (Precision) คือ สามารถ

ถ่ายทอดประเด็น สำคัญของเอกสารได้อย่างถูกต้อง (3) มีความชัดเจน (Clarity) การเรียบเรียงถ้อยคำเพื่อเสนอใน

บทคัดย่อจะต้องสื่อ ความหมายให้เข้าใจชัดเจน (Font TH SarabunPSK 15 Pt. จัดชิดซ้าย)   

คำสำคัญ: ระบุคำสำคัญตั้งแต่ 3 คำ แต่ไม่เกินกว่า 5 คำโดยคำสำคัญแต่ละคำให้แสดงทั ้งภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษซึ่งที่มีความหมายตรงกันทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรเป็นคำที่แสดงเนื้อหาของงานวิจัย เพื่อช่วยใน

การ สืบค้นเข้าถึงงานวิจัยในเรื่องนั้น คำสำคัญควรยึดโยงกับแนวคิดที่ปรากฏในชื่อเรื่องหรือการตั้งชื่อเรื่อง หรือ เกี่ยวขอ้ง

กับชื่อ เรื่องวิจัย ครอบคลุมเนื้อหา ตัวแปรที่ศึกษา หรือประชากรของงานวิจัย ควรหลีกเลี่ยงคำสามัญทั่วไปที่มีคุณค่าใน

การสืบค้น น้อย เช่น วิธีการ ปัญหา ลักษณะ สภาพ ระบบ  
(เว้นบรรทัด) 

Abstract (Font TH SarabunPSK 15 Pt. จัดไว้กึ่งกลาง เน้นเข้ม) 

Abstract …. (Font TH Sarabun New 15 Pt. จัดชิดซ้าย)   

Keyword: คำที่ 1, คำที่ 2, คำที่ 3, คำที่ 4, คำที่ 5  
(เว้นบรรทัด) 

1 ชื่อบทความ (Title) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อบทความควรกระชับ ได้ใจความ ครอบคลุมสาระของบทความ ไม่ควรยาว และมีความ
สอดคล้อง กันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากผู้เขียนประสงค์จะคงชื่อเดิมของรายงานวิจัยที่มีขนาดยาว ให้ใส่ไว้ในเชิงอรรถอธิบายหน้ า
เดียวกับชื่อบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Font TH Sarabun PSK 14 Pt. จัดชิดซ้าย)  
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1. บทนำ (Font TH Sarabun New 15.5 Pt. จัดไว้ชิดซ้าย เน้นเข้ม)  
(เว้นบรรทัด) 

2. เนื้อหา การอ้างอิง ภาพประกอบ (Font TH Sarabun PSK 15 Pt. จัดไว้ชิดซ้าย เน้นเข้ม)  
2.1 จำนวนคำ (Font TH Sarabun New 15 Pt. จัดไว้ชิดซ้าย เน้นเข้ม)  

บทความต้องมีจำนวนคำเฉพาะในส่วนของเนื้อหา (ไม่รวมจำนวนคำในบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำ
กว่า 5,000 คำ (ห้าพันคำถ้วน) แต่ไม่เกินกว่า 10,000 คำ (หนึ่งหมื่นคำ)  การนับจำนวนคำถือตาม Microsoft Word 
เป็นสำคัญ (Font TH Sarabun New 16 Pt. จัดชิดซ้าย) เนื้อหาของบทความ ควรมีคุณภาพของบทความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยมี องค์ประกอบของบทความที่ง่ายต่อการอ่านบทความ รวมถึงเป็นองค์
ความรู้ใหม่ในวงวิชาการ2    

2.2 การอ้างอิง (Font TH Sarabun New 15 Pt. จัดไว้ชิดซ้าย เน้นเข้ม) การอ้างอิง ผู้เขียนให้ใช้แบบเชิงอรรถ ตาม 
หลักเกณฑ์ Turabian ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อถัดไป (Font TH Sarabun New 14 Pt. จัดชิดซ้าย)  

2.3 ข้อมูลประเภทภาพประกอบ (Font TH Sarabun New 15 Pt. จัดไว้ชิดซ้าย เน้นเข้ม) ข้อมูลประเภทภาพประกอบ 
แผนผัง แผนภาพ ให้แทรกระหว่างเนื้อหาและอยู่ในเนื้อหาที่อ้างอิงถึง พร้อมระบุ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ เลขล ำดับ 
คำอธิบาย และแหล่งที่มา ด้วย (Font TH Sarabun New 14 Pt. จัดชิดซ้าย)   

(เว้นบรรทัด) 
3. บทสรุป (Font TH Sarabun New 15 Pt. จัดไว้ชิดซ้าย เน้นเข้ม)  

(เว้นบรรทัด) 
4. บรรณานุกรม (Font TH Sarabun New 15 Pt. จัดไว้ก่ึงกลาง เน้นเข้ม)  

(เว้นบรรทัด)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
2 การอ้างอิง ผู้เขียนให้ใช้แบบเชิงอรรถ ตามหลักเกณฑ์ Turabian ซ่ึงจะอธิบายในหัวข้อถัดไป (Font TH SarabunPSK 14Pt. จัดชิดซ้าย)  


