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รูปแบบการพิมพ์ 
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) 

 
ผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการและบทความจากผลงานวิจัย  ให้จัดพิมพ์ด้วยแบบ

ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 
โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก  ทั้งนี้บทความทุกประเภท ต้องมี
ส่วนประกอบทั่วไป ดังนี้ 

1. ก าหนดการกั้นหน้า-หลัง ของกระดาษ คือ บนและซ้าย 1.5 นิ้ว ล่างและขวา 
1 นิ้ว 

2. ชื่อเรื่องให้พิมพ์ชื่อบทความไว้กลางหน้ากระดาษ ทั้งชื่อเรื่องภาษาไทยและชื่อ
เรื่องภาษาอังกฤษ 

3. ชื่อผู้เขียนครบทุกคน (กรณีท่ีเขียนหลายคน) ให้ใส่ชื่อผู้เขียนให้ครบทุกคน 
พร้อมต้นสังกัดของผู้เขียนทุกคนให้ครบถ้วน 

4. บทความวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บทน า ตัวบทความหลัก บทสรุปและเอกสารอ้างอิง (ใช้ค าว่า 
“บรรณานุกรม” ในบทความภาษาไทย และ “Bibliography” ในบทความภาษาอังกฤษ) 

5. บทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์  วิธีการวิจัย ผลการวิจัยและอภิปราย
ผล ข้อเสนอแนะและเอกสารอ้างอิง (ใช้ค าว่า “บรรณานุกรม” ในบทความภาษาไทย และ 
“Bibliography” ในบทความภาษาอังกฤษ) 

6. รูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบหรืออ่ืนๆ ให้แทรกไว้ในเนื้อหาของบทความ
ต้องมีหมายเลขก ากับในบทความ อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน และไม่
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน ใช้รูปภาพสี หรือขาว-ด า ที่มีความคมชัด  
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รูปแบบการพิมพ์ 
บทความวิชาการ 

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) 
 

ชื่อบทความภาษาไทย ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวเข้ม 
Title ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวเข้ม 

 
 

ค าน าหน้าชื่อ/ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนหลัก หน่วยงานที่สังกัด 
ค าน าหน้าชื่อ/ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนรอง หน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) 

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา 
 

บทคัดย่อ 
 ภาษาไทยควรสั้น กระชับ ได้ใจความและครอบคลุม ไม่ควรเกินครึ่งหน้ากระดาษ 
A4 และใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา 
 
ค าส าคัญ : 3 ค า ให้พิมพ์ในหน้าเดียวกัน ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา 
 

Abstract 
 ภาษาอังกฤษ จ านวนค าไม่เกิน 400 ค า พร้อมด้วยค าส าคัญ 3 ค าในหน้าเดียวกัน 
และใช้ตัวอักษร ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา 
 
 
 Keyword(s) : 3 ค าในหน้าเดียวกัน และใช้ตัวอักษร ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16  
ตัวธรรมดา 
 

บทน า 
ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา 

 
บทสรุป 

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา 
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บรรณานุกรม 
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี). เมืองที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์. 
(กรณีที่ความยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดที่ 2 ให้เว้น 4 ตัวอักษรและเริ่มพิมพ์ตัวที่ 5) และ
ระบุเฉพาะเอกสารที่น ามาอ้างอิงในบทความนี้เท่านั้น 
ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา ภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Times 
New Roman ขนาด 12 ตัวธรรมดา 
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รูปแบบการพิมพ์ 

บทความวิจัย 
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) 

 
ชื่อบทความภาษาไทย ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวเข้ม 

Research Title ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวเข้ม 
 

ค าน าหน้าชื่อ/ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนหลัก หน่วยงานที่สังกัด 
ค าน าหน้าชื่อ/ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนรอง หน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) 

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา 
 

บทคัดย่อ 
 ภาษาไทยควรสั้น กระชับ ได้ใจความและครอบคลุม ไม่ควรเกินครึ่งหน้ากระดาษ 
A4 และใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา 
 
ค าส าคัญ : 3 ค า ให้พิมพ์ในหน้าเดียวกัน ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา 
 

Abstract 
 ภาษาอังกฤษ จ านวนค าไม่เกิน 400 ค า พร้อมด้วยค าส าคัญ 3 ค าในหน้าเดียวกัน 
และใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา 
 
 Keyword(s) : 3 ค าในหน้าเดียวกัน และใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา  
 

วัตถุประสงค์ 
ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา  

 
วิธีการวิจัย 

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา  

 
ข้อเสนอแนะ 

เนื้อหาส่วนนี้เป็นการสรุปและน าเสนอข้อค้นพบที่ส าคัญจากการวิจัย 
ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา  

 
บรรณานุกรม 

ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี). เมืองที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์. 
(กรณีที่ความยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดที่ 2 ให้เว้น 4 ตัวอักษรและเริ่มพิมพ์ตัวที่ 5) และ
ระบุเฉพาะเอกสารที่น ามาอ้างอิงในบทความนี้เท่านั้น 

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา  
 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 อาจเป็นการน าเสนอตารางหรือกราฟิกเพ่ิมเติม ประกอบผลการวิจัย 

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา  
 


