รายละเอียดการจัดเตรียมบทความวิจิัยฉบับเติมิ
โครงการประชุมวชาการระดิับชาติSMARTS ครั้งทีิ่ 8ิวันทีิ่ 22ิมิถุนายนิ2561
การนำเสนอผลงานวิิจิยโครงการประชิุมวิิชาการระดิบชาติิ SMARTS คร้งทีิ่ 8ิ ขอใหิผิินำเสนอผลงานจิ
ู
ดเตริียมิ
ผลงานวิจยฉบบเต็มิใหถิูกตองตามรูปแบบและขอกาหนดิดงนี้
ริูปแบบการส่งผลงานวจิัยิเพิื่อเผยแพริ่ลงในิิProceedings ผิา่ นทางเวบไซติิ มีดงั นี้
พิมิ พิดิวยโปรแกรมไมโครซอฟติเวิิริดิิ(Microsoft Word) เวอริชิ่นิิ2003 – 2010ิเทิาน้นิโดยริูปแบบฟอนติิิิ
ทีก่ าหนดิ คิือิ TH Sarabun New (ดาวนิโหลดที่ิ ิ http://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/) (ขนาดของ
ติวอิกษริ ใหดูในรายละเอียดของแตละหวขอ)ิ ยกเวนตวอกษรที่เป็นสญลิกษณิใหใชิรูปแบบฟอนตเปิน็ ิ symbol ขนาดิ point
ซีง่ มิีความิสิงู เทากบตวอิกษรอื่นในบรรทดน้นิรายละเอียดขอกาหนดสิวนตางิๆิมีดิงนี้
1. ขนาดกระดาษ:ิขนาดิA4ิพิมพิแบบแนวต้งิ(portrait) โดยติ้งคาหนากระดาษิ(page setup) ดงนี้ิ
ระยะขอบิ(margins)
o ดานบนิ(top) / ดานลิางิ(bottom)
1ินิ้วิ/ิ2.54ิซม.ิ
o ดานในิ(inside) / ดานนอกิ(outside)
1ินิ้วิ/ิ2.54ิซม.ิ
o ระยะขอบเพือ่ การเย็บเลิมหนงสือิ(Mirror margins)
o ขอบเย็บกระดาษิ(gutter) ไมติองใสิหริือิ0ินิ้ว
o ระยะหางระหวางบรรทดิใชิิSingle
จานวนหนาตนฉบบิความยาวิ10ิ-ิ12ิหนากระดาษิA4
2. เนื้อหาิประกอบดิวย
1) ชิื่อเรื่องิ(ภาษาไทยและภาษาอิงกฤษ)ิกาหนดใหใชิฟอนติขนาดิ16 points พิมพิตวหนาและจดกึ่งกลางของ
หนากระดาษิถามีสิญลิกษณิใหใชิขนาดเทากิบอิกษรอื่นในบรรทิดน้น
2) ชิื่อผูวิจย/คณะผิูวิจิยิ(ชิื่อภาษาไทยิแยกคนละบรรทด)ิเวนิ1ิบรรทดิจากชิื่อเริื่องิกาหนดใหใชิฟอนตขนาดิ14
points พิมพิตวหนาิโดยขีดเสินใตชื่อผิูเสนอผลงานวิจยและสรางสรรคิ(กรณิีเป็นคณะผิูวิจย)ิและจิดชิดขอบซายของิ
หนากระดาษ
3) สถานทีท่ ำงานของคณะผิูวิจยิ(ภาษาไทย)ิใชิการอางอิงแบบเชิงิ อรรถิกำหนดใหใชิฟอนตขนาดิ10 points
4) บทคิดยิอิ(Abstract) เวินิิ1ิิบรรทิดิิจากชิื่อผิิเขิ
ู ียนและคณะิิพิมิ พิคาวิาิิบทคิดยิอิิโดยใชฟอนติ
ขนาดิ14 points พิมิ พิติวหนาจิดชิดขอบซิายของหนิากระดาษิโดยบทคิดยิอภาษาไทยจำนวนคาไมิเกิินิ
250 คาิและภาษาอิงกฤษิจานวนคาไมเกินิ400ิคาิพรอมดิวยคาสำคญิ(Keywords) จานวนิ3-5ิคา
5) เนื้อหาิเวนิ1ิบรรทดจากบรรทดของบทคดยิอิเนื้อหาของบทคิดยิอิ(ภาษาไทยและภาษาอิงกฤษ)ิกาหนดใหิใชิิ
ฟอนตขนาดิ14 points บรรทดแรกใหเยื้องเขามาดิานในิ0.5ินิ้วิสิญลิกษณิตางๆิใหพิมพิิดวยฟอนติsymbol ขนาดเทิากิบิ
ตวอกษรอื่นในบรรทดน้นิเนื้อหาควรเป็นการสรุปสาระสำคญของเริื่องิโดยเฉพาะอยางยิ่งิวตถุประสงคิวิธิีการิและผล
6) เนือ้ เรื่องิกาหนดใหิใชฟอนติขนาดิ14ิบรรทิดแรกใหิเยื้องเขิามาดิานในิ0.5ินิ้วิและสิญลิกษณิติางๆิใหิพิมิ พิ
ดวยฟอนติขนาดเทากิบตวอกษรอื่นในบรรทดน้นิประกอบดวย
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(1) บทคดยิอภาษาไทยิและภาษาองกฤษ
(2) คาสาคิญ
(3) บทนา
(4) วตถุประสงค
(5) กรอบแนวคิดิ(ถามี)
(6) วิธิีดาเนินการวิจิย
(7) ผลการวิจิย
(8) สรุปและอภิปรายผล
(9) ขอเสนอแนะ
(10) กิตติกรรมประกาศิ(ถิามี)
(11) เอกสารอางอิงิผูิเสนอผลงานเปิ็นผิิริ
ู บผิดิ ชอบติอความถิูกติองของเอกสารอิางอิิงท้งหมดิกาหนดใหิใชฟอนติ
ขนาดิ14 points ไมใสเลขลำดบิเริียงลำดิบชิื่อิผิูแตงิหริือผูรายงานตามตวอกษริเริิ่มดิวยเอกสาริภาษาไทย
กอนิวิธิีเขียนใหพิิมพบรรทดแรกชิิดติิดเสินกรอบิและบรรทดถดไปิใหยอหนาเขาไปิ0.5ินิ้ว
เนื้อหาของงานสริางสรรคิประกอบดิวย
(1) บทคดยิอภาษาไทยและภาษาอิงกฤษ
(2) คาสาคิญ
(3) ประเภทผลงานสรางสรรค
(4) แนวความคิด
(5) ที่มาและความสำคญของการสรางสรรคผลงาน
(6) วตถุประสงคของการสริางสรรคผลงาน
(7) กระบวนการสรางสรรคผลงาน
(8) เทคนิคและอุปกรณิในการสรางสรรคผลงาน
(9) กิตติกรรมประกาศิ(ถิามี)
(10) เอกสารอางอิงิ(ถามี)
(11) รูปผลงานสริางสรรคิ(ประกอบดวยิชิื่อผลงานสรางสรรคิชิื่อศิิลปิน/ผิูสรางสรรคิเทคนิคิขนาดิและิปีทิี่
สรางงานสรางสรรค)
หลักเกณฑิการอางองถึงเอกสาริ(Citations)
ิหลิกเกณฑการอางอิงใชิระบบนาม-ปีิิ(Name-Year System) โดยมีหลิกเกณฑิดงนีิ้
1.ินามของผิูเขียนที่เขิยี นเป็นภาษาไทยิใหเขียนทง้ ชิื่อและสกิลุ ิสวนนามของชิื่อผูิเขียนที่เขียนเป็นิ
ภาษาตางประเทศิใหเขียนเฉพาะนามสกิลุ ิ(Last Name)
2.ิปีิหมายถึงิพ.ศ.ิหรือิค.ศ.ิทีเ่ อกสารไดิรบการตีพิมพมีขอกาหนดิดงนิี้
1) เขียนรายงานเป็นภาษาไทยิเอกสารทีใ่ ชิอางอิงเป็นภาษาไทยิใหิใชิิพ.ศ.
2) เขียนรายงานเป็นภาษาไทยิเอกสารที่ใชิอางอิงเป็นภาษาองกฤษิใหใชิิค.ศ.
3.ิเริื่องที่มีผูิเขียนคนเดียวิและในกรณิีทวี่ งเลิบ็ เฉพาะปีใหเขิยี นดงนี้
วีระศกดิ์ิจงสิูวิวิฒนิวงศิ(2549)ิพบวา…………………………………………………………...
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กรณิีทิี่ “ชิื่อผูเขียน-ปี” อยูในวงเลิ็บิใหเขียนิดงนี้
................................................................... (Clark, 1954).
4.ิเริื่องที่มีผูิเขียนิ2ิคนิใหเชิื่อมดวยิ“และ” ในกรณิีทวี่ งเลิ็บิเฉพาะปีิใหเขียนดงนี้
แพรพรรณิสองวงศิและิพิสมยิเรืองจกริ(2527)ิพบวา……….........................................
Bose และิRawat (1984) แสดงใหเห็นวา.....................................................
กรณิีทิี่ “ชิื่อผูเขียน-ปี” อยูในวงเลิ็บและเขียนเป็นภาษาตางประเทศิใหเชือ่ มดิวยิ“and” ใหเขียนิดงนี้
................................................................................... (Bose and Rawat, 1984)
5.ิเริื่องที่มีผูเขียนิต้งแติ3ิคนขึ้นไปิภาษาไทยใหเขียนชิื่อ-นามสกุลิหริือิชิื่อ-นามสกุลเฉพาะคนแรกแลิวตามดิวยิ
“และคณะ” สำหริบภาษาติางประเทศใหิเขิียนนามสกิุลเฉพาะคนแรกแลิวตามดิวยิet al. โดยคาวิาิet al. จะพิมิ พิติวเอนิ
หริือขิีดเสินใตก็ไดิและตองใชิระบบเดียวกินตลอดทง้ เลิม
ชาญชยิมณิีดลิุ ยิและคณะิ(2529)ิพบวา.........................................................
Smith และคณะิ(1984) พบวา........................................................................ิ
กรณิิี “ชิื่อผูเขียน-ปี” อยูในวงเลิ็บิใหเขียนดงนี้
..............................................(ชาญชยิมณีดลุ ยิและคณะ, 2529)
...............................................(Smith, et al., 1984)
6. ผิูเขียนหลายกลิุมอางอิงในเนื้อหาเดิียวกนิใหค่นแตละกลิุมดิวยเคริื่องหมายอฒภาคิ(;) เชน
.......................................(Smith, et al., 1984; Paterson and Clarke, 1975)
7.ิการอางอิงที่ไมไดอางจากตนฉบบแตเป็นการอางอิงตอใหใชิคาิ“อางโดย” เชน
Smith (1984ิอางโดยิHarrington, 1989) กลาววา..........................................
8. การอางที่มาของตารางและภาพิการเขียนชิื่อผูแตงใหใชิหลิกการเดียวกิบการเขียนอิางแบบตามทายขิอความในิ
เนื้อเริื่องดวยตามดิวยวงเลิ็บปีทิี่พิมพิ
การใส่ตาราง
ควรมิีชิื่อตารางกะทิดริดเขิาใจงายและมิีหมายเลขกากิบโดยเริียงหมายเลขตารางตามลำดิบโดยใสิชิื่อตารางบนหิวิ
ตารางิเริ่มตารางที่ิ1, ตารางทีิ่ 2, ตารางที่ิ3ิ...ิไปจนครบิในกรณิีที่ติองอิางอิงิ แหลิงที่มาใหิเขิียนชิื่อผิิูแติงตามหลิกการิ
เดิียวกบการเขียนอางแบบตามทายขอความในเนื้อเริื่องดวยิตามดวยวงเลิ็บปีทิี่พิมพิิเชิน
ตารางทีิ่ 1ิ:ิ แสดง……………………………………………… ที่มา:ิBose และคณะิ(1984)
ตอนทีิ่ 1 …………………………………..
x
1.1 …………………………………………..
4.40
1.2 …………………………………………..
4.53
1.3 …………………………………………..
4.24
1.4 …………………………………………..
4.12
รวม
4.33
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S.D.
0.60
0.57
0.64
0.72
0.46

ความหมาย
เห็นดิวยมาก
เห็นดิวยมาก
เห็นดิวยมาก
เห็นดิวยมาก
เห็นดิวยมาก

การใสิภ่ าพประกอบ
ภาพประกอบตองมีชื่อกะทดรดเขาใจงิายและมิีหมายเลขกากิบโดยใสิชิื่อภาพประกอบไวิที่ดิานลิางของภาพและเริียงิ
หมายเลขภาพประกอบิเชนิภาพทีิ่ 1ิภาพทีิ่ 2ิภาพทีิ่ 3 ... ไปจนครบิการอางถึงภาพประกอบในเนื้อหาตองอางหมายเลขกำกิบิ
ภาพประกอบดิวยการอิางอิิงแหลิงที่มาใหิเขิียนชิื่อผิิูแติงตามหลิกการเดิียวกิบการเขิียนอิางแบบตามทิายขิอความในเนื้อเรื่องิ
ตามดวยวงเลิ็บปีทิี่พิมพิิเชิน

ภาพทีิ่ 1ิ........................................................
ที่มา:ิJohnson และิSmith (1980)
การพิมพการอางองิ(References) / บรรณานุกรมิ(Bibliography) เขียนแบบิAPA Style ดิังติัวอย่างติ่อไปนี้ิ
หนังสือ
ชิื่อผูแตง.ิ(ปีทิี่พิมพิ).ิชิื่อหนิงสิือิ(คร้งทิี่พิมพิิ(ถามี)).ิสถานทิี่พิมพิ:ิสานกพิิมพิ.
สิุจริิตลิกษณิิดีผดุง.ิ(2549).ิวัจนปฏบัตศาสตริเบิื้องตินิ(Introduction to Pragmatics). นครปฐม:
สถาบนวิจยภาษาและวฒนธรรมเพือ่ พฒนาชนบทิมหาวิทยาลิยมหิดิ ล.
Day, R.A. (2006). Epidemiology and Survey procedure (5th ed.). Cambridge,Mass: University Press.
วทยานพนธิ
ชิื่อผูทาวิทยานิพนธ.ิ(ปีทิี่พิมพิ).ิชิื่อวิิทยานิพนธ.ระดิบวิทยานิพนธิ, ชิื่อสาขาวิชา, คณะ, ชิื่อมหาวิทยาลิย.
ศุภชิยิต๊ะวิชิย.ิ(2549).ิอุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณิโกรธในภาษาไทย.ิวิทยานิพนธปริญญาอกษรศาสตรมหาบณฑิติ ิ
สาขาวิชิ าภาษาไทย, คณะอกษรศาสตริ, มหาวิทยาลิยศิลิ ปากร.
Sirirat Wong Tai. (2553). Experiences of baby teeth and permanent teeth caries in children aged 6-12
years. Master of Education thesis, Faculty of Dentistry, Children's Dentistry, Mahidol University.
บทความในวารสาร
ชิื่อผูเขียนบทความ.ิ(ปีทิี่พิมพิ).ิชิื่อบทความ.ิชิื่อวารสาร, ปีทิี่หริือเลิมทีิ่ (ฉบบทิี่(ถิามี)), เลขหนา.
Foster, J.M., Boker, S., & Rosen, S. (2005). Social differences in health attitudes. Public Health, 40 (2),
176-191.
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สื่ออเลกทรอนกส
ผิูแตง.ิ(ปีทิี่เผยแพริหริือิวนิเดิอื นิปีทิี่เผยแพริหากมีขอมูลครบิกรณไิี มปรากฏิใหใชิิn.d. หริือิม.ป.ป.).ิชิื่อเริื่องของิ
เอกสารหริือสารสนเทศ.ิสิืบคนจากิ(ระบุิURL)
นลินิญานศิร,ิิ สรจกริเกษมสิุวรรณ, และิเปี่ยมศกดิ์ิิเมนะเศวต.ิ(2557). แหล่งทิี่มาของมลพิษทางทะเลในอ่าวไทย.
สิืบคนจากิhttp://www.healthcarethai.com/แหลิงที่มาของมลพิษทางทะเลในอาวไทย
Health Central Network. (2009). Heart attack symptoms and warning signs. Retrieved from
http://www.healthcentral.com/heart-disease/patient-guide-44510-6.html
หมายเหติุ
o หิวขิอิกาหนดใหิใชฟอนติ TH Sarabun New ขนาดิ14 points ติวหนาิ(ยกเวินชิื่อเรื่องใหิใชฟอนติขนาดิ16
points ตวหนา)
o การเวินบรรทิดิ กาหนดใหิบรรทิดทีเ่ วินนน้ ิ ใชฟอนติ TH Sarabun New ขนาดิ 14 points กาหนดระยะหิางิ
บรรทดิ(line spacing) เป็นิ1ิบรรทดิ(single)
o ตารางและริูปภาพิ กาหนดใหิใชฟอนติ TH Sarabun New ขนาดิ14 points ติวหนาสำหริบหิวตารางและหิวิ
รูปภาพิสำหริบที่มาหรือคาอธิิบายตารางหริือรูปภาพใหใชิตวอกษรขนาดเดิียวกนแตเป็นตวธรรมดา
o คาอธิิบายเชิงอรรถิกาหนดใหใชิฟอนติTH Sarabun New ขนาดิ10 points
o Footnote ใหเรียงลำดบที่
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