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ชื่อ-สกุลผู้เขียนคนที่ 2 (ถ้าม)ี (ภาษาไทย)2 
Second author Name and Surname (English)  

บทคัดย่อ 

 (ภาษาไทย) ความยาวประมาณ 250 - 300 คำ การกำหนดโครงสร้างหรือวางรูปแบบการ
นำเสนอบทคัดย่อขึ้นอยู่กับผู้เขียนบทความ หรือสามารถประยุกต์ตามตัวอย่าง ดังนี้  

ตัวอย่างที่ 1  
เกริ ่นนำประเด็นสำคัญของเนื้อหา……………………………..3-5 บรรทัด ……………. บทความ

วิชาการนี้ ผู้เขียนจะนำเสนอ 1)………….. 2)………… 3)………………4)…………. และ 5)……… ระบุหัวข้อ
หลักในบทความ…….. องค์ความรู้จากบทความนี้ .......... (จะเป็นประโยชน์หรือนำไปใช้อย่างไรได้บ้าง 
ประมาณ 1-3 บรรทัด)  

ตัวอย่างที่ 2  
นำเสนอสาระสำคัญของเนื้อหาในบทความ ข้อค้นพบ ทฤษฎี มุมมอง หลักการ แนวทาง วิถี

ปฏิบัติในเชิงวิชาการ ทัศนะที่สะท้อนองค์ความรู้ใหม่ โดยเขียนให้กระชับ  
 
คำสำคญั คำที ่1 คำที่ 2 คำที่ 3 คำที ่4 คำที่ 5 (ควรเขียน 3-5 คำ ตรงตามช่ือ/ประเด็นที่นำเสนอ 
เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย)  
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Abstract  

(ภาษาอังกฤษ) ความยาวไม่เกิน 250 คำ บทคัดย่อภาษาอังกฤษต้องมีเนื ้อหาตรงกับ
บทคัดย่อภาษาไทย และต้องผ่านการตรวจทานความถูกต้องโดยเจ้าของภาษาหรือผู ้เชี ่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ พร้อมระบุช่ือของผู้ตรวจทาน ก่อนนำส่งบทความ 
 
Keywords:  Word 1, Word 2, Word 3, Word 4, Word 5 (3-5 คำ ให้ตรงกับภาษาไทย) 
 

บทนำ (Introduction)   

ใส่เนื้อหา... 
 

ตัวอย่างการวางโครงเนื้อหาบทนำแบบทั่วไป  
 ย่อหน้าแรก เขียนอธิบายประเด็นหลักของเนื้อหาที่จะเขียน ปรากฏการณ์ ความน่าสนใจ 
ความสำคัญ โดยอาจนำข้อมูล งานวิจัยที่ตีพิมพ์/หนังสือ/บทความวิชาการ เพื่อที่จะบ่งชี้สถานการณ์
ปัจจุบันขององค์ความรู้ (knowledge) ทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องที่ผ่านมาพอสังเขปเพื่อ
ชี้ให้เห็นว่าที่ผ่านมามีการค้นพบอะไรบ้างและค้นพบโดยใครบ้างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอ
ให้เห็นว่ายังมีช่องว่าง (gap) องค์ความรู้  
 ย่อหน้าที่สอง เขียนแนะนำทฤษฎี รวมถึงความเห็นของนักวิชาการอื่น ๆ ที่พูดถึงแนวคิดหรือ
ทฤษฎีนี้ อาจมีแทรกงานวิจัย บทความวิชาการที่นำเอาทฤษฎีนั้นไปใช ้ 
 ย่อหน้าที่สาม เขียนถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานบทความวิชาการ อธิบาย โต้แย้ง 
(arguments) หรือสนับสนุน หรือข้อมูลใหม่ ซึ ่งจะเป็นเหมือนเข็มทิศบอกแนวทางการนำไปใช้ 
[how?, where?, when?] เพื่อชี้ให้เห็นแนวทางการประยุกต์/หรือการนำแนวคิดทฤษฎีไปใช้ในทาง
วิชาการโดยสังเขป  
 อาจมีย่อหน้าสุดท้ายที่ระบุว่า บทความนี้นำเสนอ ................. (โครงสร้าง และเนื้อหาของ
บทความที่จะนำเสนอ โดยปกติจะเขียนตามวัตถุประสงค์ หรือประเด็นตามหัวข้อบทความ และ
ประโยชน์ที่จะเกิดแก่วงวิชาการในศาสตร์นั้น ๆ หรือประโยชน์กับสังคม)  
 
 
 



   

 

   

 

หัวข้อที่ 1  

ใส่เนื้อหา...  
 
คำแนะนำ/ตัวอย่าง 
ผู้เขียนบทความสามารถประยุกต์ตามตัวอย่าง หรือปรับปรุงโครงสร้างการนำเสนอ ตาม

รูปแบบเน้ือหาของผู้เขียนบทความ   
 ควรเขียนควรอธิบายถึงผลการสืบค้นเนื้อหาเอกสาร บทความ การวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ในหัวข้อนั้น ๆ และ “ช่องว่างของความรู้” (knowledge gap) ที่ยังไม่ถูก
พิจารณา การทบทวนวรรณกรรมต้องมีการอ้างอิงอย่างครบถ้วน  รวมทั้งควรมีการวิเคราะห์และ
จัดระบบความสัมพันธ์ของวรรณกรรมเหล่านั้นด้วย (แทรกความเห็นของนักวิชาการ งานวิจัย และ
ความเห็นของผู้เขียนบทความ) ในหัวข้อหลักอาจมีหัวข้อย่อยได้  

1.1 .................... 
1.2 .................... 
1.3 .................... 
ทำการสรุปประเด็น  

หัวข้อที่ 2   

ใส่เนื้อหา...  
 

หัวข้อที่ 3    

ใส่เนื้อหา...  
 

หัวข้อที่ 4    

ใส่เนื้อหา...  
 

หัวข้อที่ 5    

ใส่เนื้อหา...   



   

 

   

 

บทสรปุ 

ใส่เนื้อหา...  
 
ผู้เขียนบทความอาจวางโครงบทสรุป ดังนี้  
บทความนี้ได้ข้อค้นพบ (ระบุองค์ความรู้) ........... ที่สำคัญ คือ ................ สามารถนำไป

ประยุกต์ใช้กับ..........................โดยควรให้ความสำคัญกับ......................................ซึ่งจะเป็นประโยชน์
สำหรับ………………………….แนวทาง……………………………………………………………………………………………. 

** เนื่องจากเป็นบทความทางคริสต์ศาสนศาสตร์ที ่แสดงกรอบความคิดของงานวิชาการ 
ผู้เขียนบทความควรคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อ่านในอีกด้านหนึ่ง เพื่อการนำสาระสำคัญหรือข้อค้นพบ
จากงานวิชาการไปประยุกต์ในทางปฏิบัติด้วย ผู้เขียนบทความควรตั้งคำถามกับตนเองว่า จะนำเสนอ
อย่างไรจากแนวคิด ทฤษฎีทางวิชาการไปสู่คริสตจักรไทยและสังคมไทยจึงจะมีส่วนในการท้าทาย
ความก้าวหน้า และขยายพรมแดนความรู้ทางคริสต์ศาสนศาสตร์ในประเทศไทยได้มากขึ้น    

 

เอกสารอ้างอิง (References)  

ใส่เนื้อหา... 
  

คำแนะนำ 
กำหนดให้การเขียนอ้างอิงในเนื ้อหา (In-Text Citation) และการเขียนเอกสารอ้างอิง 

(Reference) ซึ่งทั้งสองอย่างจะต้องเป็นไปตามวิธีการเขียนในรูปแบบของ APA 7th (Publication 
Manual of the American Psychological Association 7th Edition) สำหร ับ เอกสารอ ้างอิ ง 
(Reference) ใช้การจัดเรียงเอกสารที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดตามลำดับตัวอักษร ไม่ต้องแยกตามประเภท
ของเอกสาร โดยให้ขึ้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน ตามด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาต่างประเทศ 
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการเขียนอ้างอิงที่ทาง TTAC ได้จัดทำขึ้น เพื ่อศึกษาและ
ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนก่อนจัดส่งบทความให้กองบรรณาธิการพิจารณาต่อไป     
 
 


