
รูปแบบการเขยีนบทความเพือ่จดัท า Proceedings 
งานประชุมวชิาการระดบัชาต ิPSPARN คร้ังที่ 3  

ระหว่างวนัที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

บทความทางวชิาการ ประกอบดว้ย  
1.  ช่ือเร่ือง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)   

- ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 20  ตวัหนา 
2. ช่ือ-นามสกุล และต าแหน่ง สังกดั สถาบันทีป่ฏิบัติงาน (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)   

- ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 16 
3.  บทคัดย่อภาษาไทย 10-25 บรรทดั  
     -   ค าวา่ บทคดัยอ่ ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 18  ตวัหนา 
     -   เน้ือหาในบทคดัยอ่ ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 16   
4.  บทคัดย่อภาษาองักฤษ (โดยเนือ้ต้องเหมือนกบับทคัดย่อภาษาไทย)  
     -   ค าวา่ Abstract  ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 18  ตวัหนา 
     -   เน้ือหาในบทคดัยอ่ ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 16   
5. ค าส าคัญ (Keywords) (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
     -   ค าวา่ ค าส าคญั / Keywords  ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 18  ตวัหนา 
6. บทน า  
7. เนือ้หา  
8. บทสรุป  
9. รายการอ้างองิ (ใช้แบบ นาม-ปี : APA) 
ตวัอยา่ง 
1. การอา้งอิงหนงัสือ 
สัมฤทธ์ิ ยศสมศกัด์ิ และอนุรัตน์ อนนัทนาธร. (2555). นโยบายสาธารณะ. ชลบุรี: คณะรัฐศาสตร์และ 
 นิติศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา. 
2. การอา้งอิงบทความในวารสาร 
ไวพจน์  กุลาชยั. (2559). รูปแบบภาวะผูน้ า พฤติกรรมการเมืองในองคก์ารและความจงรักภกัดีต่อองคก์ารของ 

เจา้หนา้ท่ีต ารวจกองบงัคบัการต ารวจภูธร จงัหวดัชลบุรี. วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา,  
14(1), 32-43. 

3. การอา้งอิงจากเวบ็ไซต ์
ปัทพร สุคนธมาน. (2559). การเปิดเสรีด้านการศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 
 2559 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thai-aec.com/697 
หมายเหตุ: 

- ความยาวของบทความไม่เกิน 12 หนา้กระดาษ A4  
- กั้นหนา้ 1.5 น้ิว /  กั้นหลงั 1.0 น้ิว  / กั้นขอบบน  1.5 น้ิว  / กั้นขอบล่าง 1.0 น้ิว 
- บทความท่ีส่งเพื่อพิจารณาตอ้งไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ีใดมาก่อน 



 

บทความวจิยั  ประกอบด้วย 
1. ช่ือเร่ืองงานวจัิย (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  

- ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 20  ตวัหนา 
2. ช่ือ-นามสกุล และต าแหน่ง สังกดั สถาบันทีป่ฏิบัติงาน 

- ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 16 
3. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ 10 -25 บรรทดั  
     -   ค าวา่ บทคดัยอ่ ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 18  ตวัหนา 
     -   เน้ือหาในบทคดัยอ่ ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 16   
4. บทคัดย่อภาษาองักฤษ    (โดยเนือ้ต้องเหมือนกบับทคัดย่อภาษาไทย)  
     -   ค าวา่ Abstract  ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 18  ตวัหนา 
     -   เน้ือหาในบทคดัยอ่ ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 16   
5. ค าส าคัญ (Keywords) (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
     -   ค าวา่ ค าส าคญั / Keywords  ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 18  ตวัหนา 
6. บทน า  
7. วตัถุประสงค์การวจัิย 
8. กรอบแนวคิดการท าวจัิย (ถ้ามี) 
9. ทบทวนวรรณ (แนวคิด ทฤษฎ)ี  
10. วธีิการวจัิย  
11. ผลการวจัิย  
12. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจัิย  
13. รายการอ้างองิ (ใช้แบบ นาม-ปี : APA) 
ตวัอยา่ง 
1. การอา้งอิงหนงัสือ 
สัมฤทธ์ิ ยศสมศกัด์ิ และอนุรัตน์ อนนัทนาธร. (2555). นโยบายสาธารณะ. ชลบุรี: คณะรัฐศาสตร์และ 
 นิติศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา. 
2. การอา้งอิงบทความในวารสาร 
ไวพจน์  กุลาชยั. (2559). รูปแบบภาวะผูน้ า พฤติกรรมการเมืองในองคก์ารและความจงรักภกัดีต่อองคก์ารของ 

เจา้หนา้ท่ีต ารวจกองบงัคบัการต ารวจภูธร จงัหวดัชลบุรี. วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา,  
14(1), 32-43. 

3. การอา้งอิงจากเวบ็ไซต ์
ปัทพร สุคนธมาน. (2559). การเปิดเสรีด้านการศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 15 มิถุนายน 
 2559 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thai-aec.com/697 
หมายเหตุ: 

- ความยาวของบทความไม่เกิน 12 หนา้กระดาษ A4  
- กั้นหนา้ 1.5 น้ิว /  กั้นหลงั 1.0 น้ิว  / กั้นขอบบน  1.5 น้ิว  / กั้นขอบล่าง 1.0 น้ิว 
- บทความท่ีส่งเพื่อพิจารณาตอ้งไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ีใดมาก่อน 



-ตัวอย่าง- 
ช่ือเร่ือง ภาษาไทย 
ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย-ภาษาองักฤษ) 

ต าแหน่ง สังกดั หน่วยงาน /หากเป็นนิสิตระบุหลกัสูตร สาขาวชิา สถาบนัการศึกษา  
(ภาษาไทย-ภาษาองักฤษ) 

 

บทคดัย่อ  
.......................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................... 
 

ค าส าคญั:  
 

Abstract 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
 

Keywords:  
 

บทน า 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................  
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย (ถ้าม)ี  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี  
.......................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................... 

20 point ตวัหนา 

16 point  

18 point ตวัหนา 

16 point  

18 point ตวัหนา 

18 point ตวัหนา 

16 point  

18 point ตวัหนา 

18 point ตวัหนา 

18 point ตวัหนา 

18 point ตวัหนา 

16 point  

16 point  

16 point  

16 point  

18 point ตวัหนา 



 
 
วธิีการวจิัย 
.......................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................... 
 

ผลการศึกษา 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
 

รายการอ้างองิ 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 point ตวัหนา 

18 point ตวัหนา 

18 point ตวัหนา 

18 point ตวัหนา 

16 point  

16 point  

16 point  

16 point  


