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บทคัดย่อ
การจัดพิมพ์บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละไม่เกิน 250 คา โดยใช้ตวั อักษรแบบ
Browallia New ขนาด 14 ในบทคัด ย่อ ประกอบด้ว ย วัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ มูล และวิธ ีก าร ผลการศึก ษา
รวมถึงอภิปรายผลโดยย่อ
คาสาคัญ : คาสาคัญ และ Keywords อย่างละไม่เกิน 5 คา
Abstract
The Thai and English abstract should not exceed 250 words for each. The abstract
should be prepared using Browallia New 14. The abstract should include the objectives, the
data and methods, summary of results and discussions.
Keywords :
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1. บทนา
1.1 เนื้ อหา
บทความ ประกอบด้ ว ย บทน า ข้อ มู ล และ
วิ ธ ี ก าร ผ ล ก ารวิ จ ั ย อ ภิ ป ราย ผ ล สรุ ป ผ ล
กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง

1.4 การเขียนสมการ
ทุ ก สมการต้ อ งมี ล าดั บ หมายเลขก ากั บ
โดยเขียนอยู่ในวงเล็บวางไว้ชดิ ขอบขวา และเว้น
1 บรรทัดก่อนและหลังสมการ
x=a+b

1.2 การเตรียมบทความ
1.2.1 กาหนดขนาดกระดาษเป็น A4
1.2.2 การพิ ม พ์ เนื้ อห าให้ ใ ช้ Browallia New
ขนาด 16 โดยหัวข้อใหญ่และรองใช้ตวั หนา ส่วน
เนื้อหาใช้ตวั ธรรมดา
1.2.3 ทัง้ หัวข้อใหญ่และรองให้จดั ชิดขอบซ้าย
1.2.4 การพิมพ์จดั เป็น 2 คอลัมน์
1.2.5 ทัง้ บทความวิจยั และบทความวิชาการต้อง
มีค วามยาวไม่เกิน 12 หน้ า ซึ่งรวมตารางและ
ภาพแล้ว
1.2.6 พิมพ์แบบไม่เว้นบรรทัด ยกเว้นขึ้นหัวข้อ
ใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด
1.2.7 จัดทาและบันทึกเป็นไฟล์ .docx เท่านัน้
1.3 ตารางและรูปภาพ
1.3.1 รูปภาพและตารางควรสอดคล้องกับเนื้อหา
บทความ
1.3.2 รูปภาพควรมีความละเอียดอย่างน้อย 300
dpi สวยงาม และมีรายละเอียดชัดเจน
1.3.3 ค าอธิบ ายของตารางให้ ร ะบุ ไ ว้ ส่ ว นบน
ตารางที.่ .. และในคาอธิบายของรูปภาพให้ระบุไว้
ส่วนใต้ภาพที.่ .. โดยชื่อของตารางและภาพให้จดั
ไว้ในต าแหน่ งเดียวกับขอบด้านซ้ายของตาราง
และภาพ (ดังตัวอย่าง)

(1)

2. ข้อมูลและวิ ธีการ
2.1 ข้อมูล
ให้เขียนข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ นสาหรับการ
การวิจยั และควรระบุ ท่มี าหรือ แหล่งอ้างอิงของ
ข้อมูลมาด้วย (ถ้ามี)
2.2 วิ ธีการ
ระบุ ก ระบวนการ เทคนิ ค วิธ ีก ารวิเคราะห์
หรือขัน้ ตอนการดาเนินการมาพอสังเขป เพื่อให้
ผูอ้ ่นื ดาเนินการตามได้
3. ผลการวิ จยั
แสดงผลที่ได้จากการวิจยั โดยสามารถแสดง
ให้อยู่ในรูปแบบข้อความ ตาราง แผนที่ รูปภาพ
แผนภูม ิ และอื่น ๆ โดยเฉพาะผลการวิจยั สาคัญ
ทีไ่ ด้การดาเนินการ
4. อภิ ปรายผล
ต้อ งมีการอภิป รายผลการวิจยั มาพอสังเขป
โดยอาจอ้างอิงกับงานวิจยั หรือการศึกษาที่ผ่าน
มา
5. สรุปผล
สรุปผลจากการวิจยั รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อ
การวิจยั หรือการนาไปใช้ประโยชน์

6. กิ ตติ กรรมประกาศ (ถ้ามี)
กล่ าวขอบคุ ณ แหล่ งทุ นวิจยั หน่ วยงานที่ให้
ข้อมูล หรือ บุค คลอื่น ๆ ได้ต ามความเหมาะสม
7. เอกสารอ้างอิ ง
รูปแบบการอ้างอิงเอกสารและงานวิจยั ให้ใช้
ระบบนาม-ปี (Name-Year System) โดยการ
อ้ า งอิง ในบทความทุ ก รายการจะต้ อ งระบุ ใน
เอกสารอ้างอิงด้วย
7.1 รูปแบบการอ้างอิ งในบทความ เช่น
(สมชาย บุญดี, 2558)
(สมชาย บุญดี และสมศรี บุญยัง, 2556)
(สมชาย บุญดี และคณะ, 2556)
(Boondee, 2015)
(Boondee & Boonyung, 2013)
(Boondee et al., 2014)
7.2 รูปแบบเอกสารอ้างอิ ง
7.2.1 ให้เรียงลาดับภาษาไทยก่อน และตามด้วย
ภาษาอังกฤษ
7.2.2 เรีย งล าดับ ตามตัว อัก ษร สระ และตาม
จานวนผูเ้ ขียน
7.2.3 หากผูเ้ ขียนคนเดียวกันให้เรียงตามลาดับปี
ทีพ่ มิ พ์จากปีเก่าจนถึงปีล่าสุด
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิ ง
วารสาร
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ตัวอย่างตารางและภาพ
ขนาดของตารางและรูปภาพสามารถปรับลดได้ตามความเหมาะสมของเนื้อหา แต่ต้องคงไว้ซ่งึ
รายละเอียดและความชัดเจนของเนื้อหาทีอ่ ยูใ่ นตารางและภาพดังกล่าว
ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในจังหวัดชลบุร ี (สมชาย บุญดี, 2558)
การใช้ประโยชน์ ที่ดิน
เกษตรกรรม
ชุมชนและสิง่ ปลูกสร้าง
ปา่ ไม้
แหล่งน้า
พืน้ ทีอ่ ่นื ๆ
รวม
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ภาพที่ 1 ดาวเทียม LANDSAT 8 (สมศรี บุญยัง, 2558)

