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บทคัดยอ (Angsana New 18 หนา) 
 บทคัดยอมีความยาวระหวาง 150 ถึง 300 คํา สรุปประเด็นท่ีสําคัญของบทความไวอยาง
กระชับ ครอบคลุมหัวขอตาง ๆ อยางครบถวน บทคัดยอใหพิมพดวยอักษร Angsana New ขนาด 16 
(ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทความภาษาไทย ตองมีบทคัดยอท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ดังแสดงในตัวอยางบทความนี้ ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของการประชุม 
คําสําคัญ: คําสําคัญไทย 1, คําสําคัญไทย 2, ... (ไมเกิน 5 คําสําคัญภาษาไทย) 
                      (Angsana New 16 หนา) 
 
ABSTRACT (Angsana New 18 หนา ตัวพิมพใหญ) 
 Abstract should be between 150 and 300 words. It should be provide a concise summary 
of the key points of your paper.  Abstract must be typed with the Italic style using Angsana New  
 
 
*  นักศึกษาหลักสูตร......มหาบัณฑิต  สาขาวิชา....... มหาวิทยาลัย...... ปการศึกษา.......  
** รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชา........ คณะ.......... มหาวิทยาลัย........                                  (Angsana New 14 ปกติ) 

*** ............................................................................................  
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size 16 point (both in Thai characters and English characters). Paper written in Thai must have 
abstract both in Thai and English languages as shown in this example paper, which can be 
downloaded from the conference website.  
Keywords:  English keyword 1, English keyword 2, ... (ไมเกิน 5 คําสําคัญภาษาอังกฤษ) 
                       (Angsana New 16 หนา) 
 

 
บทนํา (Angsana New 18 หนา) 
 บทความมีความยาวไมเกิน 8 หนา ภาษาท่ีใชเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได รูปแบบ
ตัวอักษรท่ีใชคือ Angsana New ขนาด 16 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดบรรทัดแบบชิดขอบ
ซาย ใชระยะบรรทัด 1 บรรทัด (Single line spacing) หนึ่งสดมภ (Single column) ตลอดบทความ 
การจัดขอบกระดาษใหเวนระยะ 1.25 นิ้ว (หรือ 3.17 ซ.ม.) โดยรอบ ซ่ึงขอความ ตาราง และรูป ตอง
อยูภายในกรอบดังกลาวเทานั้น ผูเขียนควรเขียนบทความใหมีความสมบูรณในตัวเองและควร
เปรียบเทียบอยางชัดเจนวางานของทานแตกตางกับงานของบุคคลอื่นอยางไร โดยมีองคประกอบ
สําคัญ ไดแก บทนํา (ท่ีมาและความสําคัญของปญหา) วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย 
(บรรยายวิธีการเปนข้ันเปนตอนอยางชัดเจน) ผลการวิจัย (รายงานผลการทดลองพรอมการ
วิเคราะห) อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และบรรณานุกรม  
 

 รูปแบบตัวอักษร ตาราง รูปภาพ และการอางอิง 
              ตาราง ใหวางตารางใกลตําแหนงท่ีอางถึงในบทความ พิมพช่ือและลําดับของตารางไว
เหนือตาราง และพิมพคําอธิบายเพิ่มเติมไวใตตาราง ดังตัวอยางตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  ขนาดและลักษณะของตัวอักษร 
สวนประกอบ ขนาดตัวอักษร ลักษณะตัวอักษร 
ช่ือบทความภาษาไทย 20 Angsana New ตัวหนา 
ช่ือบทความภาษาอังกฤษ 20 Angsana New ตัวหนา  ตัวพิมพใหญ 
ช่ือผูเขียนภาษาไทย 16 Angsana New ตัวหนา 
ช่ือผูเขียนภาษาอังกฤษ 16 Angsana New ตัวหนา 
ช่ือหัวขอในบทความ 18 Angsana New ตัวหนา 
เนื้อหาในบทความ 16 Angsana New ตัวปกติ 
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 สวนรูปภาพใหวางภาพใกลตําแหนงท่ีอางถึงในบทความ โดยพิมพช่ือและลําดับท่ีใต
รูปภาพ และรูปภาพควรมองเห็นชัดเจนเมื่อบทความถูกพิมพดวยเคร่ืองพิมพขาว-ดํา ดังตัวอยางรูป
ท่ี 1 
 

 
 

รูปท่ี 1 ตัวอยางของรูปภาพท่ีมองเห็นชัดเจนเม่ือบทความถูกพิมพดวยเคร่ืองพิมพขาว-ดํา 
 
 
 

 การอางอิงในเนื้อเร่ืองใหใชวิธีการอางอิงในสวนเนื้อเร่ืองแบบนาม-ป (Author-date in-text 
citation) ตามตัวอยาง (จรัส  สุวรรณเวลา,  2553, หนา  20) การอางอิงสวนทายเลม (Reference 
citation)โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดท่ีผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียนผลงานนั้นๆ 
จัดเรียงรายการตามลําดับอักษรช่ือผูแตงภายใตหัวขอบรรณานุกรม สําหรับผลงานวิชาการภาษาไทย 
หรือ REFERENCE สําหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง
แบบ APA (American Psychological Association) ดังตัวอยางดานลาง 
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