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ชื�อบทความภาษาไทยใช้ตัวอักษรAngsana Newขนาด!"ตัวหนา จัดกลาง 
Titlein Englishใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด16ตัวหนา จัดกลางและใช้ตัวอักษรพมิพ์ใหญ่นําใน
ตัวแรก ส่วนตัวอักษรที�สองเป็นต้นไปใช้ตัวพมิพ์เล็ก สําหรับคําเชื�อมต่าง ใๆห้ใช้ตัวพมิพ์เล็กทั=งหมด 

 
ชื�อ-นามสกลุผูแ้ต่งคนที� �1*และ ชื�อ-นามสกลุผูแ้ต่งคนที� �2ใชต้วัอกัษร Angsana Newขนาด14ตวัธรรมดาจดักลาง 
คั�นดว้ย commaหากมีผูแ้ต่งมากกวา่ � คน * และ ขีดเสน้ใตส้าํหรับผูน้าํเสนอผลงานสาํหรับ Corresponding Author 

First - Family Nameof Author11*, First - Family Nameof Author22...ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 14ตวัธรรมดา 
จดักลางคั�นดว้ย comma * และ ขีดเสน้ใตส้าํหรับผูน้าํเสนอผลงานสาํหรับ Corresponding Author 

บทคัดย่อใช้ตัวอักษรAngsana Newขนาด1"ตัวหนา ชิดซ้าย 

 เนืF อหาในบทความให้ใช้อักษร Angsana Newขนาด �G ตัวธรรมดา ให้ย่อหน้า H.I นิF ว
บทคดัยอ่และ Full Text เตรียมดว้ยกระดาษขนาด A4 กัFนบน = NH pt; ซ้าย = 70 pt; ล่าง/ขวา/กัFนหน้า
แบบ mirror= 50 ptซึ� งไดจ้ดัมาแลว้ตามตน้แบบ (Template) เอกสารฉบบันีF  การเขียนตวัเลขให้เขียน
กาํกบัดว้ยเลขอารบิคทัFงหมดเนืFอหาของบทคดัยอ่ (ภาษาไทย) ทัFงหมดไม่ควรเกินขนาด A4 ของหน้า
แรก และสอดคลอ้งกบัเนืFอหาใน Abstract 
คาํสาํคญั: ไม่เกิน ^ คาํ ภาษาไทย เวน้วรรคเพื�อแยกคาํ 

Abstract ใช้ตัวอักษรAngsana Newขนาด!"ตัวหนา ชิดซ้าย 

 เนืF อหาใน Abstract ให้ใช้อักษร Angsana New  ขนาด �G ตัวธรรมดา ให้ย่อหน้า H.I นิFว
เนืFอหาใน Abstract ทัFงหมดควรมีความยาวประมาณ �IH คาํ 
Keywords: ไม่เกิน ^ คาํ ภาษาองักฤษ ใช ้comma (... , ...) เพื�อแยกคาํ เช่น คาํที� �, คาํที� � 
 
  

                                                           

11*Corresponding Author...Footnote ใหใ้ชอ้กัษร Angsana Newขนาด �^บรรยายดวัยตวัอกัษรแบบธรรมดา จดัหลงั
ดา้นขวาใหเ้ท่ากนั อธิบายถึง สงักดั ที�อยูข่องสงักดั เบอร์ติดต่อ เช่น เบอร์โทรศพัท ์เบอร์แฟกส์ และอีเมลล ์
22การบรรยายตรง Footnote ใหใ้ชอ้กัษร Angsana Newขนาด �^บรรยายดวัยตวัอกัษรแบบธรรมดา จดัหลงัดา้นขวา
ใหเ้ท่ากนั อธิบายถึง สงักดั ที�อยูข่องสงักดั เบอร์ติดต่อ เช่น เบอร์โทรศพัท ์เบอร์แฟกส์ และอีเมลล ์
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เนื=อหาของบทความ 
 หวัขอ้หลกัในการเตรียมบทความวิจยั ให้ใช้อกัษร AngsanaNew ขนาด �Gตวัหนา ชิดซ้าย มี
เลขอารบิคในวงเล็บปิดกาํกบั และควรประกอบดว้ย G หวัขอ้หลกัดงันีF คือ  
!) บทนํา/ที�มาของการวจิัย/วตัถุประสงค์ 
F) วธีิการศึกษา 
J) ผลการศึกษา 
4) อภิปรายผล  
 4.1 สรุปผลการศึกษาวจิัย 
 4.2 ข้อเสนอการใช้ประโยชน์ในลุ่มนํ=าทะเลสาบสงขลา 
5) สรุปและข้อเสนอแนะ 
6) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
7) เอกสารอ้างอิง 

ส่วนเนืFอหาในบทความให้ใชอ้กัษร Angsana Newขนาด �G ตวัธรรมดา ให้ยอ่หนา้ H.I นิFวให้
มีระยะห่างบรรทดั �.H และไม่ตอ้งจดัหลงัให้เท่ากนั การเขียนตวัเลขให้เขียนกาํกบัด้วยเลขอารบิค
ทัFงหมด เอกสารทัFงหมดเขียนแลว้รวมกนัไม่เกิน �I หนา้ ตัFงแต่หวัเรื�อง ถึงเอกสารอา้งอิง 

 
การเขียนหัวข้อย่อย 
  หากผูเ้ขียนมีหัวขอ้ย่อย ให้เขียนล้อตามหัวขอ้ย่อยที�สอดคลอ้งกบัเนืFอหาของบทความ ชื�อ
หวัขอ้ยอ่ยที�ใหม้าในตวัอยา่งนีFสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 หัวข้อย่อยลําดับที� ! (ถา้มี) ให้ใชอ้กัษร AngsanaNew ขนาด16 ตวัหนา ย่อหน้า 0.25 นิFว มีเลขใน
วงเล็บปิดกาํกบั  
  หัวข้อย่อยลําดับที� � (ถา้มี) ใหย้อ่หนา้ H.I นิFว มีเลขในวงเล็บปิดกาํกบั และตวัอกัษรเอียง ดงั
ตวัอยา่งดา้นล่าง 

!.!) หัวข้อย่อยลําดับที� !  

�.�.�) หัวข้อย่อยลําดับที� � 

   
ตัวอย่างการนําเสนอภาพ 

การนาํเสนอเนืFอหาในรูปแบบของภาพ ภาพควรจดัให้อยูต่รงกลางของกระดาษ ภาพทุกภาพ
จะตอ้งมีหมายเลขและคาํบรรยายใตภ้าพใชอ้กัษรAngsanaNew ขนาด �G ชิดซา้ย สาํหรับคาํบรรยายใต้
ภาพ หา้มใชค้าํวา่ “แสดง” เช่น หา้มเขียนวา่ “ภาพ � แสดงตวัอยา่ง...” แต่ใหเ้ขียนเป็น “ภาพ � ตวัอยา่ง
...” ดงัตวัอยา่งดา้นล่าง 
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ภาพ ! ความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวกบันํFาหนกัของปลาสีกุนบัFงทัFงเพศผูแ้ละเพศเมีย 
ที�มา: กรมทรัพยากร (2550) 

 
ตัวอย่างการนําเสนอตาราง 
 การนาํเสนอเนืFอหาในรูปแบบตางราง ขอใหมี้ลกัษณะดงัตารางต่อไปนีF  ใชอ้กัษรAngsana 
Newขนาด �G ธรรมดาและชิดซา้ย เขียนบรรยายก่อนตารางและภายในตารางให้มีเพียงเส้นนอน 
จาํนวนเส้นตามความเหมาะสมของขอ้มูล ไม่ตอ้งมีเส้นตัFง ดงัตวัอยา่งดา้นล่าง 
 
ตาราง 1 ชั=นนํ=าบาดาลแอ่งนํ=าระโนด-สงขลา 

ชัFน ความลึก (เมตร) ความหนาชัFนนํFา 
(เมตร) 

ปริมาณการให้นํFา  
(ลบ.ม./ชม.) 

1 55 – 80  10 – 15  10 – 20  
2 100 – 200  10 – 20  15 – 30 
3 130 – 140  5 – 15  10 – 20  
ที�มา: กรมทรัพยากรนํFา (�IIH) 
 
การเขียนอ้างอิงในบทความ 
 วธีิการอา้งอิงให้เขียน โดยผูแ้ต่งภาษาไทยให้ใช ้ภายในวงเล็บ ชื�อ นามสกุล comma แลว้ตาม
ดว้ย พ.ศ.  หรือ ชื�อ นามสกุล แลว้ตามดว้ย พ.ศ.ในเครื�องหมายวงเล็บ ดงัตวัอยา่งต่อไปนีF  
 
 “ภูมิปัญญาท้องถิ�น” (Local Wisdom/Indigenous Knowledge/Traditional Knowledge) จึง
หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื�อ ความสามารถ และความจดัเจนของประชาชนหรือชุมชนใน
พืFนที�หนึ� งๆ ดงันัFน หากมองในแง่ของความหมายดงักล่าวจะเห็นไดว้ ่า ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น มี
ความหมายครอบคลุมทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรความรู้ (ประสาท เมืองเฉลิม, 2546) 
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 ประส าท  เม ืองเฉลิม  (�I^G) กล่าวว่า ภ ูม ิปัญ ญาทอ้งถิ �น  (Local Wisdom/Indigenous 
Knowledge/Traditional Knowledge) หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื�อ ความสามารถ……
  
 ส่วนผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ให้ใช้ ภายในเครื�องหมายวงเล็บใช้เฉพาะนามสกุล comma แลว้
ตามดว้ย ค.ศ. หรือ เฉพาะนามสกุล แลว้ตามดว้ย ค.ศ. ในเครื�องหมายวงเล็บ ดงัตวัอยา่งต่อไปนีF  

 
Fienet al. (1997) รายงานว่า ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นยงัแสดงถึงความรอบรู้ของคนในสังคม 

วฒันธรรม และระบบนิเวศวิทยาเฉพาะถิ�น 
 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นยงัแสดงถึงความรอบรู้ของคนในสังคม วฒันธรรม และระบบนิเวศวิทยา
เฉพาะถิ�น(Fienet al.,1997) 
  

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
เอกสารอา้งอิงให้ใช้รูปแบบ APA(American Psychological Association)คือ ให้ชิดซ้าย และ

ย่อหน้า H.I นิFวในบรรทดัถดัไป จดัหลงัด้านขวา เรียงตามลาํดบัตวัอกัษร ภาษาไทยแลว้จึงตามดว้ย
อา้งอิงภาษาองักฤษ  

ชื�อผู ้แต่งภาษาไทย ให้เขียนชื�อ และนามสกุล ให้ใช้อักษร Angsana New  ขนาด �G ตัว
ธรรมดา 

ชื�อผูแ้ต่งต่างชาติ ให้เขียนนามสกุลขึFนก่อน แลว้จึง comma (,) แลว้ตามดว้ยอกัษรยอ่ของชื�อ
ตวัแรก ใหใ้ชอ้กัษร Angsana New  ขนาด �G ตวัธรรมดาดงัตวัอยา่งดงันีF  
 

�) ตวัอยา่งการเขียนแบบหน่วยงาน 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ. �IxN. ชุดวชิาวิจยัการศึกษานอกโรงเรียน เล่มที� y: 
การวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม กรุงเทพฯ: ประชาชน จาํกดั. 

 

�) การอา้งอิงเฉพาะบท 

สินธ์ุ สโรบล, อุดร วงษ์ทบัทิม, สุภาวิณี ทรงพรวาณิชยแ์ละเบญจวรรณ วงศ์คาํ. �I^G. บทที� x การ
ประมวลองค์ความรู้เกี�ยวกบัการท่องเที�ยวโดยชุมชนพืFนที�ภาคเหนือ. ในการท่องเที�ยวโดย
ชุมชน: แนวคิด และประสบการณ์พืFนที�ภาคเหนือ(สินธ์ุ สโรบล บรรณาธิการ.) เชียงใหม่: 
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) ตวัอยา่งการเขียนแบบวารสาร 

กิตติ พชัรวชิญ.์ �Ix�. การศึกษาตามอธัยาศยั. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทศัน์��: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. 2 0 1 2 . 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) ตวัอยา่งการเขียนรายงานการประชุมวชิาการ 

วรวิชญ์  รุ่งรัตน์, ปรีชา  วดีศิริศกัดิ� , นันทกร  บุญเกิด, วิทยา  ธนานุสนธิ�  และเย็นใจ วสุวตั. 2527. 
ศึกษาปริมาณเชืFอไรโซเบียมที�เหมาะสมในการคลุกเมล็ด พัน ธ์ุ ไท น าน  9. รายงาน ก าร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานวิจัยถั�วลิสงครัF งที�  3 ณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
กาํแพงแสน 12-21 เมษายน2527 หนา้ 172-179. 

 

I) ตวัอยา่งการเขียนแบบเวป็ไซด ์

เท ศ บ าล ตําบ ล บ้ าน เชี� ย ว ห ล าน . � I I � . ป ร ะ ช าก ร  สื บ ค้น เมื� อ � �  กัน ย าย น , 2 5 5 3 , จ าก 
http://www.chiewlarn.go.th/index.php?options=history3. 


