
 

ชื่อบทความ ภาษาอังกฤษ (กระชับและชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาบทความ โดยแต่ละค าขึ้นต้นด้วย
ตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้น  article และ preposition) 

 

ชื่อ first author (ภาษาอังกฤษ)1 ชื่อ essentially intellectual contributor2 (ภาษาอังกฤษ)                           
and ชื่อ corresponding author3,* (ภาษาอังกฤษ) 

 

Abstract (จ านวน 1 ย่อหน้า ความยาวประมาณ 250 ค า)  
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Keywords: ……….…., …………….., ……………, ……………, …………….. (ขึ้ น ต้ น ด้ วยตั วพิ มพ์ เล็ ก 
ยกเว้นค าเฉพาะ และไม่เกิน 5 ค า ใส่จุลภาค) 

 

                                                           
1หน่วยงานที่สังกัดของ first author, (ภาษาอังกฤษ)  
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หมายเหตุ Corresponding author อาจเป็นท่านเดียวกับ First author ก็ได้ ให้ระบุโดยใช้เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) 
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ชื่อบทความ ภาษาไทย (กระชับและชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาบทความ) 

 

ชื่อ ผู้ประพันธ์อันดับแรก1 (ภาษาไทย) ชื่อ ผู้มีส่วนส าคัญทางปัญญา2 (ภาษาไทย) 

 และ ชื่อ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ3, *  (ภาษาไทย) 

 
 

บทคัดย่อ (จ านวน 1 ย่อหน้า ความยาวประมาณ 250 ค า)  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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ค ำส ำคัญ: ……….…., …………….., ……………, ……………, …………….. (ไม่เกิน 5 ค า ไม่ใส่จุลภาค) 

 

                                                           
1หน่วยงานที่สังกัดของ ผู้ประพันธ์อันดับแรก  
: ตัวอย่าง คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2หน่วยงานที่สังกัดของ ผู้มีส่วนส าคัญทางปญัญา  
: ตัวอย่าง สาขาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ  
3หน่วยงานที่สังกัดของ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ  
: ตัวอย่าง ภาควชิาการประชาสัมพันธ์,คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ  
* Corresponding author. E-mail: ……………….. 
หมายเหตุ Corresponding author อาจเป็นท่านเดียวกับ First author ก็ได้ ให้ระบุโดยใช้เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) 
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บทน า  

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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______________________________ 
4เชิงอรรถอ้างอิง (ถ้ามี) ให้เรียงล าดับต่อจากผู้เขียนบทความ  
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วัตถุประสงค์ (ถ้ามี) 

1. ………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล (ควรชี้ประเด็นที่ต้องการน าเสนออย่างชัดเจนด้วยการล าดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม โดย
แสดงให้เห็นถึงการใช้ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล และมีการอ้างอิงอย่าง
ถูกต้อง) 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………_  

 

ตัวอย่างการน าเสนอภาพ (ถ้ามี) 

 ก่อนการน าเสนอภาพ ควรมีการเกร่ินน าเก่ียวกับภาพในย่อหน้าที่อยู่ก่อนหน้าภาพดังกล่าว 

 
 

ภาพที่……….  ………………………………………………………………  

ที่มา…………………………………………….(ภาพสี ขาว-ด า และมีข้อความอธิบายภาพ ระบุท่ีมาของภาพ) 
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ตัวอย่างการน าเสนอตาราง (ถ้ามี) 

 ก่อนการน าเสนอตาราง ควรมีการเกริ่นน าเกี่ยวกับตารางในย่อหน้าที่อยู่ก่อนหน้าตาราง
ดังกล่าว 

 

ตารางที่………. …………………………………….. (มีข้อความอธิบาย ตีกรอบตารางและเส้นแบ่งข้อมูล)  

     
 
     
     
     
     
     
     

ที่มา…………………………………………….(ระบุที่มาของตาราง) 

 

สรุปผลการวิเคราห์ข้อมูล 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
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กิตติกรรมประกาศ : ระบุแหล่งทุนท่ีสนับสนุน (ถ้ามี) และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………  

 

บรรณานุกรม (APA : American Psychological Association) ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 6 (APA 6th edition) จัดเรียง
ตามตัวอักษร (ดูตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง ทีห่ัวข้อการเขียนรายการอ้างอิง : ไม่เกิน 30 รายการ และควร
เป็นรายการอ้างอิงที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทความ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  

 


