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บทคัดยอ่  

ภาษาอังกฤษให้ครบประเด็น Objective , Material and Method, Results, Conclusion เขียน 10 – 15 
บรรทัด ไม่มีหัวข้อก็ได้ 

ภาษาไทยให้มีข้อความเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไม่ควรเกิน 300 คํา โดยให้สรุปเน้ือหาของบทความ
ท้ังหมดให้เข้าใจท่ีมาของการดําเนินงาน วัตถุประสงค์วิธีดําเนินงานโดยย่อ ผลการดําเนินงาน วิธีการนําไปใช้ประโยชน์
และได้ผลลัพธ์อย่างไร 

 
ค าส าคัญ โปรดระบุคําสําคัญ ไม่เกิน 5 คํา มีเครื่องหมายค่ันระหวา่งคํา  
 
ABSTRACT 

The first section of the manuscript is to be a short single paragraph abstract outlining the 
aims, scope, methods, results and conclusion of the paper. Authors should aim for an abstract length 
of between 200 and 300 words. Abstract should not refer to the references.  
 
Keywords Keywords should be provided here to assist with index of information system  
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บทน า 
ช้ีให้เห็นความสําคัญของเรื่องท่ีทําเขียนให้สั้น 

กระชับ ไม่เกิน 15-20 บรรทัด ค้นคว้าเพิ่มเติมว่ามีผู้ใด
ทํางานในลักษณะใกล้เคียงแล้วบ้าง ได้ผลอย่างไรระบุ
แนวทางการวิจัย/กระบวนการดําเนินการบริการ
วิชาการ จุดประสงค์เขียนเป็นความเรียงหรือจัดลําดับ
ความสําคัญแล้วจัดเรียงเป็นหัวข้อ 

คําแนะนําสําหรับรูปแบบการเขียนบทความ
วิชาการฉบับน้ี เป็นการแนะแนววิธีและรูปแบบการ
เขียนบทความวิชาการ สําหรับการประชุมวิชาการ 
การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
อาเชียน ครั้งท่ี ๒ โดยกองบรรณาธิการได้กําหนด
รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิมพ์บทความให้แก่
ผู้เขียนได้ปฏิบัติตาม ท้ังน้ี เพื่อให้ทุกบทความท่ีจะ
ตีพิมพ์อยู่ ในรูปแบบและหลักเกณฑ์ท่ีมีมาตรฐาน
เดียวกัน ผู้เขียนสามารถใช้เอกสารฉบับน้ีในลักษณะ
ของ Template ได้ แต่หากผู้เขียนใช้โปรแกรมอื่น 
โปรดปฏิบัติตามรายละเอียดท่ีแนะนําในเอกสาร ท้ังน้ี 
บทความวิชาการต้องมีขนาดความยาวไม่เกิน 10 หน้า
รวมท้ังภาพและตารางประกอบ    

  
วิธีการด าเนินงาน  

อธิบายวิธีดําเนินโครงการให้เห็นข้ันตอน 
กระบวนการ ระบุขอบเขตของการดําเนินงาน วิธีเลือก
กลุ่มตัวอย่างให้ ชัดเจน ในลักษณะท่ีหากมีผู้อื่น
ต้องการทําวิจัย/กระบวนการดําเนินการบริการ
วิชาการในลักษณะเดียวกันสามารถอ่านและนําไป
ปฏิบัติได้ 
 
รูปภาพ และตาราง  

การนําเสนอรูปภาพและตารางสามารถ
นําเสนอต่อจากข้อความท่ีกล่าวถึงหรืออาจนําเสนอ
ภายหลังจากจบหัวข้อหรือนําเสนอในหน้าใหม่ ขนาด
ของรูปภาพและตารางไม่ควรเกินกรอบของการต้ังค่า
หน้าระดาษที่กําหนดไว้ 

ท้ังรูปภาพและตารางจะต้องมีคําอธิบายโดย
คําอธิบายของรูปภาพให้พิมพ์ไว้ใต้รูปภาพและอยู่
กึ่งกลางรูป เป็นรูปท่ี และตารางท่ี เช่น รูปท่ี  1,  
รูปท่ี 1 – 3, ราตารางท่ี 1, ตารางที่ 1 – 3 เป็นต้น  

รูปภาพใดถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ให้มีการ
ระบุคําอธิบายของแต่ละส่วนโดยอาศัยตัวอักษร
ภาษาไทยในวงเล็บเรียนลําดับ เช่น (ก) และ (ข) ส่วน
คําอธิบายตารางให้พิมพ์ไว้เหนือตารางและชิดริมซ้าย
ของตาราง โดยการเรียงลําดับรูปภาพและตารางให้
แยกการเรียงลําดับออกจากกัน การระบุหมายเลข
ลําดับรูปภาพและตารางในบทความให้ระบุ 
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ตารางที่ 1 ตารางผลไม้ตามฤดูกาล 

 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

อธิบายผลท่ีเกิดจากโครงการโดยตรง ไม่มี
การแสดงความคิดเห็นในส่วนน้ี อาจมีภาพประกอบ
แผนภูมิตาราง 

 
การน าไปใช้  

อธิบายให้เห็นว่าผลงานดังกล่าวได้นําไปใช้
ประโยชน์อย่างไร  ใครคือผู้ใช้ และมีกระบวนการ
ผลักดัน ผลงานดังกล่าวสู่การใช้ประโยชน์ท้ังเชิง
นโยบาย เชิงพาณิชย์ และเชิงสาธารณะอย่างไร 
 
อภิปรายผล 

สรุปและอ้างอิงให้เห็นว่าผลการดําเนินงาน
ดังกล่าว ได้องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมหรือทางเลือก
ใหม่ให้แก่พื้นท่ีอย่างไร และอธิบายปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจากผลการดําเนินงานให้เป็นรูปธรรม รวมท้ัง
เสนอและการทํางานในข้ันต่อไป 
 
 

บรรณานุกรม 
โดยการรวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ี

ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานน้ันๆ จัดเรียง
รายการตามลําดับอักษรช่ือผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ 
เอกสารอ้างอิง สําหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ 
Reference สําหรับผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ โดย
ใ ช้ รู ปแบบการ เ ขียน เอกสารอ้ า งอิ งแบบ APA 
(American Psychological Association) ตั ว อย่ า ง
การเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังน้ี 
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