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คาสาคัญ และKeywords
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บทนำ
1. หัวข้อเรื่อง (ซึ่งอาจมีหลายหัวข้อให้เรียงลาดับ
ตามหมายเลข)
บทสรุป
เอกสำรอ้ำงอิง
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ชื่อบทควำมภำษำไทย
ควำมฉลำดทำงดิจิทัล
ชื่อบทควำมภำษำอังกฤษ
Digital Intelligence
(เว้น 1 บรรทัด)

1

ภาษาไทย – ผู้เขียนชื่อ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษ – Author name-surname
ตาแหน่ง/ สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ/สถานศึกษา/ เบอร์โทร E-mail: xxxxx

(เว้น 2 บรรทัด)

บทคัดย่อ
เขียนอย่างชัดเจนและกระชับ ความยาวไม่เกินตามที่กาหนดประมาณ 10-15 บรรทัด มีสาระสาคัญ
ครบถ้วน มีคาสาคัญสาหรับการนาไปใช้เป็นคาค้นคว้าเกี่ยวกับ บทความนี้ในระบบฐานข้อมูล วารสารวิชาการ
ต่าง ๆ เป็นคาที่สื่อความหมายในประเด็นทีเ่ ขียน
คำสำคัญ : ให้ระบุคาสาคัญที่เหมาะสมสาหรับนาไปใช้เป็นคาค้นในระบบฐานข้อมูล ที่นี่ไม่เกิน 5 คาสาคัญ
ใส่ ค าส าคั ญ ภาษาไทยไว้ ท้ า ยบทคั ด ย่ อ ภาษาไทย ค าส าคั ญ ภาษาอั ง กฤษไว้ ท้ า ยบทคั ด ย่ อ
ภาษาอังกฤษ (สาหรับภาษาไทยไม่ต้องแบ่งด้วยจุลภาค)

(เว้น 1 บรรทัด)

Abstract
This paper presents a guideline for preparing a paper to submit to the ....................
Keywords : Put Keywords Here up to Five Keywords.
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บทนำ
เป็นหัวข้อที่อธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจที่มา เหตุผล ในการเขียนบทความเรื่องนี้ เกริ่นกว้างๆ ชี้หรือหยิบยก
ให้เห็นความสาคัญของเรื่องที่เขียน เสนอข้อมูลองค์ความรู้ปัจจุบนั หรือทีอ่ งค์ความรู้ใหม่ๆที่น่าสนใจ
1) ความสาคัญของเรื่องที่เขียน องค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาแก้ปัญหาในเรื่องที่
2) มีการอ้างอิงแนวคิด/ทฤษฎีที่มคี วามน่าเชื่อถือสืบค้นจากแหล่งข้อมูลได้จริง
1. หัวข้อเรื่อง (มีหัวข้อใหญ่มากกว่า 1 หัวข้อเรียงลาดับตามหมายเลข เช่น 1. 2. 3. เป็นต้น)
ข้อความชัดเจน อ่านและเข้าใจง่ายไม่ต้องตีความ
1.1 เรียงลาดับความสาคัญอย่างเหมาะสม
1.2 มีภาพประกอบชัดเจนเป็นภาพถ่ายหรือ กราฟ ตาราง เป็นต้น
1.3 มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลของข้อความที่นามาอ้างอิง
1.4 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาใช้ระบบตัวเลข ดังนี้ [1] [2] [3] ตามลาดับ
การนาเสนอบทความโดยใช้ภาพประกอบ ได้แก่ รูปภาพ แผนภูมิ และตาราง เป็นภาพลายเส้นหรือ
ภาพถ่ายมีความละเอียด ไม่ต่ากว่า300 dpi ตัว อักษรที่ปรากฏในภาพประกอบจะต้องอ่านได้ชัดเจน
ภาพประกอบควรมีขนาดพอดีกับคอลัมน์ การใส่ภาพควรใช้ภาพที่เป็นลายเส้นมีความคมชัด อ่านออกได้ง่าย
การใช้โทนสีอ่อนที่กลืนกันมาก จะทาให้พิมพ์ออกมาไม่คมชัด ภาพประกอบและตารางต้องมีเลขที่และชื่อ
ของภาพและตารางกากับ เรียงลาดับหมายเลขตามลาดับในบทความวิชาการ
ตัวอย่างการใช้ภาพประกอบ

ภำพที่ 1 รอยเท้าหรือร่องรอยดิจิทัล (Digital Footprints) [1]
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ภำพที่ 2 ประธานาธิบดี Lee MyungBak ปรบมือแสดงความยินดีขณะร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สาเร็จการศึกษา
จากโรงเรียน Incheon Electronic Meister High School รุ่นแรก 2013 [2]

บทสรุป
สรุปองค์ความรู้ของเรื่องที่เขียน และเสนอแนะให้เห็นว่าองค์ความรู้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร
เอกสำรอ้ำงอิง
การเขียนอ้างอิงให้เขียนเฉพาะที่มีการอ้างอิงในบทความวิชาการเท่านั้น เขียนอ้างอิงด้วยระบบตัวเลข
แทรกในบทความใช้หมายเลขเรียงลาดับต่อเนื่องกัน โดยตลอด ใส่ตัวเลขอ้างอิงเรียงลาดับตั้งแต่เลข [1] เป็น
ต้นไปให้ต่อเนื่องกัน หากมีการอ้างอิงซ้าให้ใช้ตัวเลขเดิมที่เคยใช้อ้างอิงมาก่อนแล้ว อ้างอิงเอกสารหลาย
รายการในคราวเดียวกันให้ใส่หมายเลขของเอกสารที่อ้างเรียงลาดับโดยใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นแต่ละ
รายการ เช่น [3,4] การใส่เอกสารอ้างอิงท้ายบทความให้เรียงลาดับตามตัวเลข [1] [2] [3]
ตัวอย่างรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความวิชาการ
จากหนังสือ
[1] ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์.(จานวนถ้ามี)./สถานที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
[1] กิจ คณิ ต พงศ์ อิ น ทอง .(2556) .เทคนิ ค การเขี ย นบั น ทึ ก เสนอและการเกษี ย นหนั ง สื อ .พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2.
(5,000 เล่ม). กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจากัดภาพพิมพ์.
จากบทความในวารสาร
[2] ผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./เลขหน้า./ปีที่-ฉบับที่./วารสาร.
ตัวอย่าง
[2] วัฒนา แก้วมณี. (2557). แบบจาลองเซลล์เชื้อเพลิงPEMอย่างง่ายสาหรับวิศวกรไฟฟ้า. วารสารวิชาการ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1. 122-129.
จากบทความในหนังสือพิมพ์
[3] ผู้เขียนบทความ./(วันที่เดือนปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์./เลขหน้า.
ตัวอย่าง
[3] สาธิต บุษบก. (วันที่ 22 มิถุนายน 2552). พบฟอสซิลเต่าสกุลใหม่และชนิดของโลกในไทย. ไทยรัฐ. 5.
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จากวิทยานิพนธ์
[4] ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./ระดับวิทยานิพนธ์./สาขาวิชา./ภาควิชา./คณะ./
มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง
[4] ธนาพร เพชรกูล . (2557). สายอากาศเรโซเน-เตอร์อันดับศูนย์ที่ใช้แพทย์เยรูเซเลมบน พื้นฐาน
โครงสร้างเสมือนเห็ด . วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า. ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์. บัณฑิตวิทยาลัย . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ.
จากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
[5] ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่ออนไลน์)./[ออนไลน์]./ชื่อเรื่อง./[สืบค้น วัน เดือน ปี]./จากURL.
ตัวอย่าง
[5] การสื่อสารแห่งประเทศไทย. (2552). [ออนไลน์]. เศรษฐกิจพอเพียง. [สืบค้นเมื่อวันที1่ 8 สิงหาคม 2552].
จาก http://www.moct.or.th/king.king_new16.html.

