
 

 

วารสารวิชาการ ปขมท. 
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

 
หลักเกณฑ์และค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 

 
 วารสารวิชาการ ปขมท. จัดท าขึ้นโดยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและบทความวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
อันเป็นแนวทางน าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งวารสารมีก าหนดออก
ปีละ 3 ฉบับ ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 
 บทความและบทความวิจัยท่ีจะน ามาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. น้ี จะต้องได้รับการตรวจสอบ
ทางวิชาการ (Peer review) ก่อน จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ จ านวน 3 ท่าน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพ
ในระดับมาตรฐานสากล และน าไปอ้างอิงได้ ผลงานท่ีส่งมาตีพิมพ์ จะต้องเป็นผลงานทางวิชาการและบทความ
วิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เท่านั้น เป็นผลงานที่แก้ไข ปรับปรุง หรือ
พัฒนางานประจ าให้ดีขึ้น สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง หรือเป็นงานวิจัยสถาบัน เป็นการ
ด าเนินงานวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองค์กร หรือเป็นผลวิจัยและค้นคว้าหรือส ารวจ หรือบทความแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ที่ยังไม่เคยถูกน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้
อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ สามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย (ทางออนไลน์เท่านั้น) 
ได้ที่ http://www.council-uast.com โดยการไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การเตรียมต้นฉบับที่จะมาลงตีพิมพ์ 
ควรปฏิบัติตามค าแนะน า ดังนี้  
 
การเตรียมต้นฉบับส าหรับบทความ 

1. ต้นฉบับเรื่องเต็ม จ านวน 4-10 หน้า  
2. พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word for Windows) เวอร์ชัน 2007 หรือ 

เวอร์ชันใหม่กว่า โดยใช้รูปแบบฟอนต์เป็น TH SarabunPSK เท่านั้น ยกเว้นตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ ให้ใช้
รูปแบบฟอนต์เป็น Symbol เท่านั้น 

3. ขนาดกระดาษต้นฉบับ ใช้กระดาษขนาด A4 ระยะขอบ ด้านบน 1 นิ้ว ด้านล่าง 0.75 นิ้ว 
ด้านซ้าย 1 นิ้ว ด้านขวา 0.75 นิ้ว ขอบเย็บกระดาษ 0 นิ้ว หัวกระดาษ 0.5 นิ้ว ท้ายกระดาษ 0.5 นิ้ว 

4. ช่ือเรื่อง: อยู่ชิดขอบบนของหน้า มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ือเรื่องแต่ละภาษามีความยาว
ไม่เกิน 2 บรรทัด ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points พิมพ์ตัวหนา (Bold) ก าหนด
ระยะห่างบรรทัด เป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points และจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ หากมีตัวอักษรที่เป็น
สัญลักษณ์ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดตัวอักษรเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น 

5. ช่ือผู้เขียนและคณะ: เว้น 1 บรรทัดจากช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ให้ใช้ช่ือเต็มภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ครบทุกคน และต้องใส่เชิงอรรถ เป็นแบบล าดับตัวเลข (ยกก าลัง) ก ากับไว้ท้ายนามสกุลให้ครบ
ทุกคน ช่ือผู้เขียนก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 12 points พิมพ์ตัวหนา ก าหนดระยะห่าง
บรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 12 points จัดชิดขอบขวาของหน้ากระดาษ 

6. การแทรกเชิงอรรถให้ใช้แบบ ล าดับตัวเลขอัตโนมัติ โดยใช้ฟอนต์แบบ TH SarabunPSK ขนาด 
12 points ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็น ค่าแน่นอนขนาด 12 points และจัดข้อความชิดขอบซ้ายของ
หน้ากระดาษ 

7. บทคัดย่อ (Abstract): มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขึ้นด้วยบทคัดย่อภาษาไทยก่อนแล้ว
จึงตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 



 

8. ค าว่า "บทคัดย่อ" และ "Abstract" ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points และพิมพ์
ตัวหนา ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อหาของตัว
บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนดระยะห่าง
บรรทัดเป็น ค่าแน่นอนขนาด 16 points และบรรทัดแรกของย่อหน้าให้เยื้องมาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัด
ข้อความในแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดขอบ หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้ฟอนต์ 
Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดที่เท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น บทคัดย่อไม่ควรเกิน 300 ค า  

9. ค าส าคัญ (Keywords): ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อและ Abstract ก่อนขึ้นส่วนของเนื้อหา 
ควรเลือกค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความจ านวน 3-5 ค า ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนkด 14 points  

10. เนื้อหา (Text): ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง 

11. บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 
points พิมพ์ตัวหนา ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษส่วน
ของเนื้อหาข้อความในแต่ละย่อหน้า ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนด
ระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอน ขนาด 16 points บรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้าให้เยื้องเข้ามาทางขวา 0.5 
นิ้ว และจัดข้อความแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดขอบ (Justified) หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษร
กรีกให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดตัวอักษรที่เท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดเดียวกัน 

11.1 ค าน า: เพื่อกล่าวถึงปัญหา ที่มา และรวมถึงการตรวจเอกสาร (Literature review) ด้วย 
11.2 วัตุประสงค์การวิจัย: ควรเขียนให้สอดคล้องกับช่ือเรื่อง และความเหมาะสมกับกิจกรรมที่

จะด าเนินการเพื่อให้สามารถใช้วัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการวิจัยได้ 
11.3 ระเบียบวิธีวิจัย: ควรระบุเกี่ยวกับ ประชากรที่ศึกษา ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ

วิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
11.4 ผลการวิจัย: เป็นการเสนอผลของการวิจัย ควรควบคู่ไปกับการใช้ตาราง หรือภาพ

ประกอบการอธิบายและน าเสนอในรูปแบบของสีขาวด าเท่านั้น และตัวอักษรต่างๆ ใน ตาราง และภาพ ต้องเป็น
ภาษาไทยเท่านั้น โดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนดระยะห่างบรรทัด เป็นค่าแน่นอนขนาด 
16 points หรือน้อยกว่า หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ที่มีขนาดเท่ากับตัวอักษรอื่นใน
บรรทัดนั้น 

11.5 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ: ช้ีแจงว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
หรือแตกต่างไปจากผลงานท่ีมีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้น และมีพื้นฐานอ้างอิงที่
เช่ือถือได้ และให้จบด้วยข้อเสนอแนะที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือทิ้งประเด็นค าถามการวิจัย ซึ่ง
เป็นแนวทางส าหรับการวิจัยต่อไป 

11.6 สรุปผลการวิจัย: เป็นการย่อสาระส าคัญและประจักษ์พยานของผลการวิจัย  
11.7 กิตติกรรมประกาศ: อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้

งานวิจัยและการเตรียมเอกสารลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมท างานวิจัยด้วย 
11.8 เอกสารอ้างอิง: การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องใช้ระบบช่ือและปี (name-and-year 

system) เช่น จินด า (2536) รายงานว่า…….... หรือ………….... (ศิวาพร และ สลักจิต, 2536)  
ในกรณีเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ให้ใช้ช่ือสกุล

เป็นภาษาอังกฤษแล้วตามด้วย ค.ศ. เช่น Jackson (1967)………... หรือ……….... (Murashige and Skoog, 
1962) 

ในกรณีที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ใช้ และคณะ เช่น สมศรี และคณะ (2530)…... 
หรือ……..... (สมศรี และคณะ, 2530) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษให้



 

 

ใช้ et al. ต่อท้ายผู้แต่งคนแรก เช่น Schaad et al. (1992) หรือ….... (Schaad et al., 1992) และให้ใส่ช่ือ
ครบทุกคนในบัญชีเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง  

ในบัญชีเอกสารอ้างอิง ซึ่งปรากฏอยู่ท้ายเรื่อง ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 
12 points ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอน ขนาด 13 points การพิมพ์เอกสารอ้างอิงแต่ละฉบับให้พิมพ์
แบบหน้าลอย โดยบรรทัดแรกของเอกสารอ้างอิงแต่ละฉบับ ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้า ส่วนบรรทัดที่เหลือของ
ฉบับนั้น ให้เยื้องเข้ามาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัดข้อความแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดซ้าย ห้ามจัดแบบกระจาย 
หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 10 points หรือขนาดเท่ากับตัวอักษร
อื่นในบรรทัดนั้น  

การเรียงล าดับเอกสารอ้างอิง ให้เรียงล าดับเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยขึ้นก่อนและ
ตามด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ และไม่ต้องใส่หมายเลขน าหน้า ให้แสดงเฉพาะเอกสารที่น ามาอ้างอิงใน
เนื้อเรื่องเท่านั้น โดยเรียงล าดับดังนี้ 

เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยให้เรียงตามล าดับอักษรตัวแรกของช่ือ และตามด้วยปี พ.ศ. ที่
ตีพิมพ ์

เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ให้เรียงตามล าดับอักษรตัวแรกของช่ือสกุล 
(ถ้ามีหลายคนให้เรียงไปตามล าดับ) และตามด้วยป ีค.ศ. ที่ตีพิมพ ์(เรียงจากปีเก่า มาปทีีใ่หม่สุด ตามล าดับ)  

12. ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
12.1 ส าหรับวารสาร (Journal) 

วารสารภาษาไทย 
ช่ือตัว ช่ือสกุล ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช้ และ คั่นช่ือสุดท้าย) ปี พ.ศ.. ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร (ใช้ช่ือเต็ม). ปีที่: 

หน้า.  
วารสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  

ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช้ and 
คั่นช่ือสุดท้าย) ปี ค.ศ.. ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร (ใช้ช่ือเต็ม). ปีท่ี: หน้า. 

12.2. ต ารา (Text books)  
ต าราภาษาไทย  

ช่ือตัว ช่ือสกุล, ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช้ และ คั่นช่ือสุดท้าย) ปี พ.ศ.. ช่ือหนังสือ. ส านักพิมพ์. เมืองที่
พิมพ์. จ านวนหน้า. 

ต าราภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  
ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช้ and 

คั่นช่ือสุดท้าย) ปี ค.ศ.. ช่ือหนังสือ. ส านักพิมพ.์ เมืองที่พิมพ์. จ านวนหน้า. 
12.3. ต ารา (Text books) ที่มีผู้เขียนในแต่ละบท  

ต าราภาษาไทย  
ช่ือตัว ช่ือสกุล, ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช้ และ คั่นช่ือสุดท้าย) ของบทที่อ้าง. ปี พ.ศ.. ช่ือบทที่อ้าง. หน้าบท

ที่ตีพิมพ.์ ใน ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ช่ือหนังสือ. ส านักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จ านวนหน้า.  
ต าราภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  

ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช้ and 
คั่นช่ือสุดท้าย) ปี ค.ศ.. ช่ือบทที่อ้าง. หน้าบทที่ตีพิมพ์. In ช่ือบรรณาธิการ, ed. eds. ช่ือหนังสือ. ส านักพิมพ์. 
เมืองที่พิมพ.์ จ านวนหน้า. 

12.4 เอกสารประกอบรายงานประชุม สัมมนา (Reports and Proceedings) ควรเรียงล าดับ
ดังนี ้ 

ช่ือตัว ช่ือสกุล ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ช่ือเรื่อง. ช่ือรายงานหรือการประชุม. วัน เดือน ปี ที่จัด. สถานที่. 
หน้า.  



12.5 ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายทาง Internet ควรเรียงล าดับดังนี้ 
ช่ือตัว ช่ือสกุล ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ช่ือเรื่อง. ช่ือหัวเรื่องของ website. แหล่งที่มา (Available Source): 

http://www.………… . (สืบค้นเมื่อ เดือน ปี). 
13. ตาราง และภาพ ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่อง จัดท าเป็นขาวด าเท่านั้น โดยให้ผู้เขียนบทความคัดเลือก

เฉพาะที่จ าเป็น เรียงล าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ช่ือตารางและภาพให้ภาษาไทย ให้ใช้ค าว่า ตารางที่ และ 
ภาพที ่ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points และพิมพ์ตัวหนา โดยช่ือตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง 
ส่วนช่ือภาพ ให้อยู่ด้านล่าง พร้อมทั้งค าอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน ใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK ขนาด 14 points 

14. การเขียนค าไทยเป็นภาษาอังกฤษหรืออักษรโรมัน: ให้ใช้ระบบของราชบัณฑิตยสถาน
15 อื่น ๆ
ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ยกเว้นค าเช่ือมหรือค าลักษณะเฉพาะใน

เนื้อหาภาษาอังกฤษในวงเล็บ ให้เป็นอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นหัวข้อช่ือเรื่องคาเฉพาะ หน่วยย่อ ไม่ใส่จุด 
ยกเว้นสิ้นสุดประโยคในภาษาอังกฤษ 

พิมพที่โรงพิมพ : หางหุนสวนจำกัด มีน เซอรวิส ซัพพลาย
661 ซอย ฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520




