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คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

[บทความระหว่าง 5-8 หน้า เท่าน้ัน] 

[โปรดอ่านวิธีการจัดรูปแบบหัวข้อ หัวข้อรอง ข้อความ ข้อความรองโดยใช้สไตล์ ท้ายไฟล์] 

 ชื่อผลงานภาษาไทย [ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรตัวหนา ขนาด 16 pt. ระยะห่างบรรทัด = 
หนึ่งเท่า ระยะห่างก่อน-หลัง = 0] 

Title in English [Font: TH Sarabun New Bold Text, Font Size 16 pt., Paragraph = 
single, Spacing Before and After = 0] 

 
ช่ือ – นามสกุล1 ผู้เขียนบทความ/ผลงาน (16 pt.) และช่ือ – นามสกุล2 ผู้เขียนบทความ/ผลงาน (14 pt.)  

Author Name (16 pt.)1, and Author Name2 (14 pt.) 
หน่วยงานท่ีสังกัด 

 
บทคัดย่อ (ไม่เกิน 250 คำ) [TH Sarabun New ตัวหนา 14 pt.] 

เริ่มพิมพ์ข้อความโดยให้ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1 แท็บ (Tab) และชิดขอบกระดาษด้านซ้ายเมื่อ
ขึ้นบรรทัดใหม่ [ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 pt. ระยะห่างบรรทัด = หนึ่งเท่า ระยะห่างก่อน-หลัง 
= 0] 
คำสำคัญ: กกกกก    ขขขขข   คคคคค (ไม่เกิน 5 คำ) 
 

Abstract (no more than 250) 
Typing abstract from here (Font: TH Sarabun New Bold Text, Font Size 14 pt., Paragraph = single, Spacing 
Before and After = 0)……………………………....................................... 
Keywords: aaaaa, bbbbb, ccccc (up to 5 words) 

 
1. บทนำ [หัวเร่ือง  TH SarabunPSK ตัวหนา 14 pt.]   
(บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์) 

เริ่มพิมพ์ข้อความโดยให้ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1 แท็บ (Tab) และชิดขอบกระดาษด้านซ้ายเมื่อ

ขึ ้นบรรทัดใหม่ [ข้อความ  ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 pt. ระยะห่างบรรทัด = หนึ่งเท่า 
ระยะห่างก่อน-หลัง = 0]     

 
1 หน่วยงานตน้สังกดัของผู้เขยีนบทความ/ผลงาน (12 pt.) Department of XXXX, Faculty of XXXX, XXXXX University, E-mail (11 pt.) 
2หน่วยงานตน้สังกัดของผูเ้ขยีนบทความ/ผลงาน (12 pt.) Department of XXXX, Faculty of XXXX, XXXXX University, E-mail (11 pt.) 
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1.1 หัวข้อย่อยรอง [หัวเร่ืองรอง  TH Sarabun New ตัวหนา 14 pt.]     
ข้อความของหัวข้อย่อยรอง เริ่มพิมพ์โดยให้ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 ซม และชิดขอบกระดาษ

ด้านซ้ายเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ [ข้อความรอง  ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 pt. ระยะห่างบรรทัด 
= หนึ่งเท่า ระยะห่างก่อน-หลัง = 0]     

1.2 หัวข้อย่อยรอง [หัวเร่ืองรอง  TH Sarabun New ตัวหนา 14 pt.]      
ข้อความของหัวข้อย่อยรอง เริ่มพิมพ์โดยให้ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 ซม และชิดขอบกระดาษ

ด้านซ้ายเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ [ข้อความรอง  ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 pt. ระยะห่างบรรทัด 
= หนึ่งเท่า ระยะห่างก่อน-หลัง = 0]     

1.2.1 หัวข้อย่อยรองระดับท่ี 2 [หัวเร่ืองรอง 2  TH Sarabun New ตัวหนา 14 pt.]   
ข้อความของหัวข้อย่อยรองระดับที่ 2 เริ่มพิมพ์โดยให้ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 2.50 ซม. 

และชิดขอบกระดาษด้านซ้ายเมื่อข้ึนบรรทัดใหม่ [ข้อความรอง 2  ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 
pt. ระยะห่างบรรทัด = หน่ึงเท่า ระยะห่างก่อน-หลัง = 0]     

1.2.2 หัวข้อย่อยรองระดับท่ี 2 [หัวเร่ืองรอง 2  TH Sarabun New ตัวหนา 14 pt.]   
ข้อความของหัวข้อย่อยรองระดับที่ 2 เริ่มพิมพ์โดยให้ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 2.50 ซม. 

และชิดขอบกระดาษด้านซ้ายเมื่อข้ึนบรรทัดใหม่ [ข้อความรอง 2  ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 
pt. ระยะห่างบรรทัด = หน่ึงเท่า ระยะห่างก่อน-หลัง = 0]     
 

2. การทบทวนวรรณกรรม (ถ้ามี) [หัวเร่ือง  TH Sarabun New ตัวหนา 14 pt.]   
เริ่มพิมพ์ข้อความโดยให้ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1 แท็บ (Tab) และชิดขอบกระดาษด้านซ้ายเมื่อ

ขึ้นบรรทัดใหม่ [ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 pt. ระยะห่างบรรทัด = หนึ่งเท่า ระยะห่างก่อน-หลัง 
= 0]     

2.1 หัวข้อย่อยรอง [หัวเร่ืองรอง  TH Sarabun New ตัวหนา 14 pt.]       
ข้อความของหัวข้อย่อยรอง เริ่มพิมพ์โดยให้ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 ซม และชิดขอบกระดาษ

ด้านซ้ายเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ [ข้อความรอง  ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 pt. ระยะห่างบรรทัด 
= หนึ่งเท่า ระยะห่างก่อน-หลัง = 0]     

2.2 หัวข้อย่อยรอง [หัวเร่ืองรอง  TH Sarabun New ตัวหนา 14 pt.]       
ข้อความของหัวข้อย่อยรอง เริ่มพิมพ์โดยให้ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 ซม และชิดขอบกระดาษ

ด้านซ้ายเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ [ข้อความรอง  ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 pt. ระยะห่างบรรทัด 
= หนึ่งเท่า ระยะห่างก่อน-หลัง = 0]     

2.2.1 หัวข้อย่อยรองระดับท่ี 2 [หัวเร่ืองรอง 2  TH Sarabun New ตัวหนา 14 pt.]   
ข้อความของหัวข้อย่อยรองระดับที่ 2 เริ่มพิมพ์โดยให้ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 2.50 ซม. 

และชิดขอบกระดาษด้านซ้ายเมื่อข้ึนบรรทัดใหม่ [ข้อความรอง 2  ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 
pt. ระยะห่างบรรทัด = หน่ึงเท่า ระยะห่างก่อน-หลัง = 0]     
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2.2.2 หัวข้อย่อยรองระดับท่ี 2 [หัวเร่ืองรอง 2  TH Sarabun New ตัวหนา 14 pt.]   
ข้อความของหัวข้อย่อยรองระดับที่ 2 เริ่มพิมพ์โดยให้ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 2.50 ซม. 

และชิดขอบกระดาษด้านซ้ายเมื่อข้ึนบรรทัดใหม่ [ข้อความรอง 2  ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 
pt. ระยะห่างบรรทัด = หน่ึงเท่า ระยะห่างก่อน-หลัง = 0]     

 
3. กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน/วิธีการวิจัย  [หัวเร่ือง  TH Sarabun New ตัวหนา 14 pt.]   

เริ่มพิมพ์ข้อความโดยให้ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1 แท็บ (Tab) และชิดขอบกระดาษด้านซ้ายเมื่อ
ขึ้นบรรทัดใหม่ [ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 pt. ระยะห่างบรรทัด = หนึ่งเท่า ระยะห่างก่อน-หลัง 
= 0]     

 

4. ผลการดำเนินงาน/ผลการวิจัย [หัวเร่ือง  TH Sarabun New ตัวหนา 16 pt.]   
เริ่มพิมพ์ข้อความโดยให้ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1 แท็บ (Tab) และชิดขอบกระดาษด้านซ้ายเมื่อ

ขึ้นบรรทัดใหม่ [ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 16 pt. ระยะห่างบรรทัด = หนึ่งเท่า ระยะห่างก่อน-หลัง 
= 0]     

 
[หากมีตาราง ชื่อตาราง ให้จัดกึ่งกลางหน้า และที่มา ให้จัดชิดซ้าย] 

 
ตารางที่ 1 ช่ือตาราง (ถ้ามี) [ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 pt. ] 

   
   

ที่มา: (ถ้ามี) [ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 pt. ]  

 
[หากมีรูปภาพ/แผนภูมิ ให้จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า ทั้งรูปภาพ ชื่อรูปภาพ และที่มา] 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ช่ือรูปภาพ/แผนภูมิ (ถ้ามี) [TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 pt. กลางหน้า]   
ที่มา: (ถ้ามี) [ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 pt. กลางหน้า]   

 

5. อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ [หัวเร่ือง  TH Sarabun New ตัวหนา 14 pt.]   
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เริ่มพิมพ์ข้อความโดยให้ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1 แท็บ (Tab) และชิดขอบกระดาษด้านซ้าย เมื่อ
ขึ้น บรรทัดใหม่ [ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 pt. ระยะห่างบรรทัด = หนึ่งเท่า ระยะห่างก่อน-หลงั 
= 0]     
 

6. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) [หัวเร่ือง  TH Sarabun New ตัวหนา 14 pt.]   
เริ่มพิมพ์ข้อความโดยให้ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1 แท็บ (Tab) และชิดขอบกระดาษด้านซ้ายเมื่อ

ขึ้นบรรทัดใหม่ [ฟอนต์ TH Sarabun New อักษรธรรมดา ขนาด 14 pt. ระยะห่างบรรทัด = หนึ่งเท่า ระยะห่างก่อน-หลัง 
= 0]     
 

[หมายเหตุ: หัวข้ออาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม] 
 
เอกสารอ้างอิง  

ให้เขียนแบบ APA โดยเริ่มพิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายของหน้ากระดาษ และเยื้องเข้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1 
แท็บ (Tab) เมื่อข้ึนบรรทัดใหม่ 
 
ภาษาไทย  
ศรินทรีย์ อุดชาชน. (2560). ข้อขัดแย้งทางสื่อประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: สมศรีการพิมพ.์  
อนุพงศ์ สุขประเสริฐ. (2563). การทำเหมืองข้อมูล (พิมพ์ครั้งท่ี 3).  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เลอค่า. 

 
ภาษาอังกฤษ 
Kumar, S. M. (2016). Big Data Analysis. London: Taylor & Francis.  


