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หมายเหตุ 
                1. ค าส าคัญคือ ค าที่อยู่ในชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ซ่ึงเป็นค าที่ใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล (ไม่ใช่นิยามศัพท์เฉพาะ) 

 
ตัวอย่าง 
  
ชื่อเรื่อง  ความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการท างาน 
ค าส าคัญได้แก่  ความพึงพอใจ การท างาน 
 
ชื่อเรื่อง คุณภาพการให้บริการของพนักงานในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของ 

   ห้างสรรพสินค้า 
ค าส าคัญได้แก่ คุณภาพการให้บริการ 

       
        2. วิธีด าเนินการวิจัย ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่

ใช้ในการเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
     3. บรรณานุกรม ให้เขียนเฉพาะที่กล่าวถึงในบทความที่ส่งเท่านั้น 
     4. จ านวนหน้าของเนื้อหาของบทความที่ส่งไม่เกิน 12 หน้า 
     5. หมายเลข 1),2),3)  ถ้าเป็นอาจารย์ในหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยู่ไม่ต้องใส่หมายเลข 

และอาจารย์อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้ตัวเลขเดียวกัน ส่วนถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรเดียวกัน
ให้ใช้ตัวเลขต่างกัน 
 
การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ 
 1.1 การจัดรูปภาพต้องพิมพ์รูปภาพให้อยู่ ก่ึงกลางหน้ากระดาษ ใต้รูปภาพให้บอกชื่อของ
รูปภาพและบอกแหล่งที่มาของรูปภาพด้วย 
 รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าทีจ าเป็นเท่านั้น เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้น
ใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด ชื่อภาพให้จัดวางไว้ชิดริมซ้าย โดยวางไว้ใต้ภาพ ภาษาไทยใช้ค าว่า
ภาพท่ี ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Figure ตามด้วยหมายเลขภาพ ห่างจากค าว่าภาพที่ 1 ตัวอักษร ใช้
ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยชื่อภาพควรระบุที่มาของภาพ (ถ้ามี) โดย
ระบุค าว่า ที่มา ให้ตรงกับค าว่าภาพที่ ด้วยรูปแบบอักษรปกติ ตามด้วยเครื่องหมาย ( :) แล้วเว้น 1 
ตัวอักษรตามด้วยแหล่งอ้างอิง  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพความเป็นองค์กา รแห่งการ เรียนรู้ของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก (L.O. MANO Model) 
ที่มา: Pedler, Burguyne and Boydell (1988) 

 
 1.2 การจัดรูปแบบตาราง ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายก ากับเหนือ
ตารางให้เว้นบรรทัดเหนือชื่อตาราง 1 บรรทัด และเว้นใต้ตาราง/หมายเหตุตาราง หรือ ที่มา           
1 บรรทัด ชื่อตารางภาษาไทยใช้ค าว่า ตารางท่ี ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Table ตามด้วยหมายเลข
ตารางห่างจากค าว่าตารางที่ 1 ตัวอักษร ใช้ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วย
ชื่อตารางโดยจัดรูปแบบชิดริมซ้าย 
  
 
 
 
ตารางท่ี 1 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ที่ มีต่อการใช้ ชุด
    การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
 

ชุดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง   S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.09 0.73 มาก 
ด้านจุดประสงค์ 4.06 0.64 มาก 
ด้านเนื้อหา 3.92 0.77 มาก 
ด้านส่ือ 4.07 0.73 มาก 
ด้านการวัดประเมินผล 4.31 0.64 มาก 
ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ 4.60 .56 มากที่สุด 

เฉล่ีย 4.11 .70 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ท่ีพัฒนาข้ึน 
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( =4.11)   

ตัวอย่าง รูปแบบภาพ 

ตัวอย่าง รูปแบบตาราง 

 



 
 

1.3 ตัวอย่างการจัดรูปแบบสมการ 
 
-ต้องพิมพ์ให้อยู่ก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
 
 
 
 

x2+7x+10   = 0 
 
 

ตัวอย่าง รูปแบบสมการ 


