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ชื อบทความภาษาไทยใช้ ตัวอักษรAngsana Newขนาด!"ตัวหนา จัดกลาง
Titlein Englishใช้ ตัวอักษร Angsana New ขนาด16ตัวหนา จัดกลางและใช้ ตัวอักษรพิมพ์ ใหญ่ นําใน
ตัวแรก ส่ วนตัวอักษรทีสองเป็ นต้ นไปใช้ ตัวพิมพ์ เล็ก สํ าหรับคําเชื อมต่ างๆให้ ใช้ ตัวพิมพ์ เล็กทั=งหมด
ชือ-นามสกุลผูแ้ ต่งคนที 1*และ ชือ-นามสกุลผูแ้ ต่งคนที 2ใช้ตวั อักษร Angsana Newขนาด14ตัวธรรมดาจัดกลาง
คันด้วย commaหากมีผแู ้ ต่งมากกว่า คน * และ ขีดเส้นใต้สาํ หรับผูน้ าํ เสนอผลงานสําหรับ Corresponding Author
First - Family Nameof Author11*, First - Family Nameof Author22...ใช้ตวั อักษร Angsana New ขนาด 14ตัวธรรมดา
จัดกลางคันด้วย comma * และ ขีดเส้นใต้สาํ หรับผูน้ าํ เสนอผลงานสําหรับ Corresponding Author

บทคัดย่ อใช้ ตัวอักษรAngsana Newขนาด1"ตัวหนา ชิ ดซ้ าย
เนืF อ หาในบทความให้ ใ ช้ อ ัก ษร Angsana Newขนาด G ตัว ธรรมดา ให้ ย่ อ หน้ า H.I นิF ว
บทคัดย่อและ Full Text เตรี ยมด้วยกระดาษขนาด A4 กัFนบน = NH pt; ซ้าย = 70 pt; ล่าง/ขวา/กัFนหน้า
แบบ mirror= 50 ptซึ งได้จดั มาแล้วตามต้นแบบ (Template) เอกสารฉบับนีF การเขี ยนตัวเลขให้เขี ยน
กํากับด้วยเลขอารบิคทัFงหมดเนืF อหาของบทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทัFงหมดไม่ควรเกินขนาด A4 ของหน้า
แรก และสอดคล้องกับเนืFอหาใน Abstract
คําสําคัญ: ไม่เกิน ^ คํา ภาษาไทย เว้นวรรคเพือแยกคํา
Abstract ใช้ ตัวอักษรAngsana Newขนาด!"ตัวหนา ชิ ดซ้ าย
เนืF อ หาใน Abstract ให้ ใ ช้ อ ัก ษร Angsana New ขนาด G ตัว ธรรมดา ให้ ย่อ หน้ า H.I นิF ว
เนืFอหาใน Abstract ทัFงหมดควรมีความยาวประมาณ IH คํา
Keywords: ไม่เกิน ^ คํา ภาษาอังกฤษ ใช้ comma (... , ...) เพือแยกคํา เช่น คําที , คําที
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เนื=อหาของบทความ
หัวข้อหลักในการเตรี ยมบทความวิจยั ให้ใช้อกั ษร AngsanaNew ขนาด Gตัวหนา ชิ ดซ้าย มี
เลขอารบิคในวงเล็บปิ ดกํากับ และควรประกอบด้วย G หัวข้อหลักดังนีFคือ
!) บทนํา/ทีมาของการวิจัย/วัตถุประสงค์
F) วิธีการศึกษา
J) ผลการศึกษา
4) อภิปรายผล
4.1 สรุ ปผลการศึกษาวิจัย
4.2 ข้ อเสนอการใช้ ประโยชน์ ในลุ่มนํา= ทะเลสาบสงขลา
5) สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ ามี)
7) เอกสารอ้ างอิง
ส่ วนเนืFอหาในบทความให้ใช้อกั ษร Angsana Newขนาด G ตัวธรรมดา ให้ยอ่ หน้า H.I นิFวให้
มีระยะห่ างบรรทัด .H และไม่ตอ้ งจัดหลังให้เท่ากัน การเขี ยนตัวเลขให้เขียนกํากับด้วยเลขอารบิ ค
ทัFงหมด เอกสารทัFงหมดเขียนแล้วรวมกันไม่เกิน I หน้า ตัFงแต่หวั เรื อง ถึงเอกสารอ้างอิง
การเขียนหัวข้ อย่ อย
หากผูเ้ ขี ยนมี หัวข้อย่อย ให้เขี ยนล้อตามหัวข้อย่อยที สอดคล้องกับเนืF อหาของบทความ ชื อ
หัวข้อย่อยทีให้มาในตัวอย่างนีFสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หัวข้ อย่ อยลําดับที ! (ถ้ามี) ให้ใช้อกั ษร AngsanaNew ขนาด16 ตัวหนา ย่อหน้า 0.25 นิF ว มีเลขใน
วงเล็บปิ ดกํากับ
หัวข้ อย่ อยลําดับที (ถ้ามี) ให้ยอ่ หน้า H.I นิFว มีเลขในวงเล็บปิ ดกํากับ และตัวอักษรเอียง ดัง
ตัวอย่างด้านล่าง
!.!) หัวข้ อย่ อยลําดับที !
. . ) หัวข้ อย่ อยลําดับที
ตัวอย่ างการนําเสนอภาพ
การนําเสนอเนืF อหาในรู ปแบบของภาพ ภาพควรจัดให้อยูต่ รงกลางของกระดาษ ภาพทุกภาพ
จะต้องมีหมายเลขและคําบรรยายใต้ภาพใช้อกั ษรAngsanaNew ขนาด G ชิดซ้าย สําหรับคําบรรยายใต้
ภาพ ห้ามใช้คาํ ว่า “แสดง” เช่น ห้ามเขียนว่า “ภาพ แสดงตัวอย่าง...” แต่ให้เขียนเป็ น “ภาพ ตัวอย่าง
...” ดังตัวอย่างด้านล่าง
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ภาพ ! ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับนํFาหนักของปลาสี กุนบัFงทัFงเพศผูแ้ ละเพศเมีย
ทีมา: กรมทรัพยากร (2550)
ตัวอย่ างการนําเสนอตาราง
การนําเสนอเนืF อหาในรู ปแบบตางราง ขอให้มีลกั ษณะดังตารางต่อไปนีF ใช้อกั ษรAngsana
Newขนาด G ธรรมดาและชิดซ้าย เขียนบรรยายก่อนตารางและภายในตารางให้มีเพียงเส้นนอน
จํานวนเส้นตามความเหมาะสมของข้อมูล ไม่ตอ้ งมีเส้นตัFง ดังตัวอย่างด้านล่าง
ตาราง 1 ชั= นนํา= บาดาลแอ่ งนํา= ระโนด-สงขลา
ชัFน
ความลึก (เมตร)
1
55 – 80
2
100 – 200
3
130 – 140
ทีมา: กรมทรัพยากรนํFา ( IIH)

ความหนาชัFนนํFา
(เมตร)
10 – 15
10 – 20
5 – 15

ปริ มาณการให้นF าํ
(ลบ.ม./ชม.)
10 – 20
15 – 30
10 – 20

การเขียนอ้ างอิงในบทความ
วิธีการอ้างอิงให้เขียน โดยผูแ้ ต่งภาษาไทยให้ใช้ ภายในวงเล็บ ชื อ นามสกุล comma แล้วตาม
ด้วย พ.ศ. หรื อ ชือ นามสกุล แล้วตามด้วย พ.ศ.ในเครื องหมายวงเล็บ ดังตัวอย่างต่อไปนีF
“ภูมิปัญญาท้ อ งถิ น” (Local Wisdom/Indigenous Knowledge/Traditional Knowledge) จึง
หมายถึ ง ความรู ้ ความคิด ความเชื อ ความสามารถ และความจัดเจนของประชาชนหรื อชุ มชนใน
พืF น ที หนึ งๆ ดัง นัF น หากมองในแง่ข องความหมายดัง กล่า วจะเห็ น ได้ว ่า ภูม ิปั ญ ญาท้อ งถิ น มี
ความหมายครอบคลุ มทรัพยากรบุคคล หรื อทรัพยากรความรู ้ (ประสาท เมืองเฉลิ ม, 2546)
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ประสาท เมือ งเฉลิ ม ( I^G) กล่ า วว่ า ภูม ิป ั ญ ญาท้อ งถิ น (Local Wisdom/Indigenous
Knowledge/Traditional Knowledge) หมายถึ ง ความรู ้ ความคิด ความเชื อ ความสามารถ……
ส่ วนผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ ให้ใช้ ภายในเครื องหมายวงเล็บใช้เฉพาะนามสกุล comma แล้ว
ตามด้วย ค.ศ. หรื อ เฉพาะนามสกุล แล้วตามด้วย ค.ศ. ในเครื องหมายวงเล็บ ดังตัวอย่างต่อไปนีF
Fienet al. (1997) รายงานว่า ภูม ิปั ญ ญาท้อ งถิ นยัง แสดงถึ ง ความรอบรู ้ ข องคนในสัง คม
วัฒนธรรม และระบบนิ เวศวิทยาเฉพาะถิ น
ภูมิปัญญาท้องถิ นยังแสดงถึ งความรอบรู ้ ของคนในสังคม วัฒนธรรม และระบบนิ เวศวิทยา
เฉพาะถิ น(Fienet al.,1997)
การเขียนเอกสารอ้ างอิง
เอกสารอ้างอิ งให้ใช้รูปแบบ APA(American Psychological Association)คื อ ให้ชิดซ้าย และ
ย่อหน้า H.I นิF วในบรรทัดถัดไป จัดหลังด้านขวา เรี ยงตามลําดับตัวอักษร ภาษาไทยแล้วจึงตามด้วย
อ้างอิงภาษาอังกฤษ
ชื อผู ้แ ต่ ง ภาษาไทย ให้ เขี ย นชื อ และนามสกุ ล ให้ ใ ช้ อ ัก ษร Angsana New ขนาด G ตัว
ธรรมดา
ชื อผูแ้ ต่งต่างชาติ ให้เขียนนามสกุลขึFนก่อน แล้วจึง comma (,) แล้วตามด้วยอักษรย่อของชื อ
ตัวแรก ให้ใช้อกั ษร Angsana New ขนาด G ตัวธรรมดาดังตัวอย่างดังนีF
) ตัวอย่างการเขียนแบบหน่วยงาน
กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน กระทรวงศึกษาธิ การ. IxN. ชุ ดวิชาวิจยั การศึกษานอกโรงเรี ยน เล่มที y:
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม กรุ งเทพฯ: ประชาชน จํากัด.
) การอ้างอิงเฉพาะบท
สิ นธุ์ สโรบล, อุดร วงษ์ทบั ทิ ม, สุ ภาวิณี ทรงพรวาณิ ชย์และเบญจวรรณ วงศ์คาํ . I^G. บทที x การ
ประมวลองค์ความรู ้ เกี ยวกับการท่องเที ยวโดยชุ มชนพืFนที ภาคเหนื อ. ในการท่องเที ยวโดย
ชุ มชน: แนวคิ ด และประสบการณ์ พFืนที ภาคเหนื อ(สิ นธุ์ สโรบล บรรณาธิ การ.) เชี ยงใหม่:
วนิดา เพรส.
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Harrington, J. F. 1972. Seed storage and longevity.In Seed Biology (ed. T. T. Kozlowki) Vol.III, pp.
145-245 New York : Academic Press.
x) ตัวอย่างการเขียนแบบวารสาร
กิตติ พัชรวิชญ์. Ix…. การศึกษาตามอัธยาศัย. วารสารศึกษาศาสตร์ ปริ ทศั น์ :x – 34.
Yamat, H. 2010. Managing linguistic diversity through informal and non formal education.Procedia
Social and Behavioral Sciences.7: 707 – 713.
Reimer, J. K. K., and Walter, P. 2012. How do you know it when you see it? Community-based
ecotourism in the Cardamom Mountains of southwestern Cambodia. Tourism
Management.34: 122 – 132.
4) ตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุมวิชาการ
วรวิช ญ์ รุ่ งรั ตน์ , ปรี ช า วดี ศิ ริศกั ดิ‰ , นันทกร บุ ญ เกิ ด, วิท ยา ธนานุ ส นธิ‰ และเย็นใจ วสุ วตั . 2527.
ศึกษาปริ มาณเชืFอไรโซเบียมทีเหมาะสมในการคลุกเมล็ด พั น ธุ์ ไ ทนาน 9. รายงาน การ
สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารงานวิ จ ัย ถัวลิ ส งครัF งที 3 ณมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
กําแพงแสน 12-21 เมษายน2527 หน้า 172-179.
I) ตัวอย่างการเขียนแบบเว็ปไซด์
เท ศบ าล ตํ า บ ล บ้ า น เชี ยวห ล าน . II . ป ระช าก ร สื บ ค้ น เมื อ … กั น ยายน , 2553, จาก
http://www.chiewlarn.go.th/index.php?options=history3.

