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  บทคัดย่อ  (16 หนา) 
 บทคัดย่อไทยพิมพ์โดยใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 single line spacing  ย่อหน้า 1 เซนติเมตร ส่วน
เนื้อหาของบทคัดย่อมีความยาว 250-300 ค า และจัดแนวชิดซ้ายตั้งแต่บทคัดย่อจนถึงรายการอ้างอิง 
ค าส าคัญ : (14 หนา ไม่เกิน 4 ค า) แต่ละค าคั่นด้วยเคร่ืองหมายคอมม่า 

 
Abstract (16 หนา) 

 บทคัดย่อภาษาอังกฤษพิมพ์โดยใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 single line spacing  ย่อหน้า 1 
เซนติเมตร  ส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อมีความยาว 250-300 ค า และจัดแนวชิดซ้ายตั้งแต่บทคัดย่อจนถึงรายการอ้างอิง 
Keywords : (14 หนา ไม่เกิน 4 ค า) แต่ละค าคั่นด้วยเคร่ืองหมายคอมม่า 
 
 ตัวบทความใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 single line spacing  บทความทั้งฉบับความยาวไม่เกิน 12 
หน้า (ตั้งแต่ช่ือเรื่องจนถึงเอกสารอ้างอิง) ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์แบบแนวตั้ง (Portrait) โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page 
Setup) ให้มีระยะขอบ (Margins) 2.54 เซนติเมตรหรือ 1 นิ้ว ทั้งส่วน บน ล่าง ซ้าย และ ขวา ส่วนหัวข้อในตัวบทความใช้ 
TH Sarabun New ขนาด 16 หนา ดังนี้ 

 1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (16 หนา) ย่อหน้า 1 เซนติเมตร 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX 

 2. วัตถุประสงค์การวิจัย (16 หนา) ย่อหน้า 1 เซนติเมตร 

      วัตถุประสงค์ของงานวิจัยมีดังนี้  
  2.1. (ย่อหน้า 1.5 เซนติเมตร) 

 3. วิธีด าเนินการวิจัย (16 หนา) ย่อหน้า 1 เซนติเมตร 

  3.1 (ย่อหน้า 1.5 เซนติเมตร) 
          3.1.1 (ย่อหน้า 2 เซนติเมตร) 



NCHRI 2021 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาวิจัย นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครั้งที่ ๑ The 1st National Conference on 
Health Research and Innovation 2021 (NCHRI2021) (TH Sarabun New 10) 

 

 

 4. สรุปผลการวิจัย   
 5. อภิปรายผล                                                                                                        
 6. ข้อเสนอแนะ           
 7. กิตติกรรมประกาศ (ส่วนน้ีจะมีหรือไม่กไ็ด)้       
 8. รายการอ้างอิง( 16 หนา)ย่อหน้า 1 เซนติเมตร 
     ให้ใช้รูปแบบ APA, 6th edition เรียงล าดับรายการอ้างอิงตามตัวอักษร  เริ่มด้วยรายการอ้างอิงภาษาไทย  และ
ภาษาอังกฤษ ตามล าดับ ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง มีดังน้ี 

        รายการอ้างอิง 
 ภาษาไทย 
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คณะท างานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน. (2554). แนวทางการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการ 
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นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายงานการวิจัย). นครราชสีมา : คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล  

_______. (2561). ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ามกลางกระแสทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
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รายการตารางและรูปภาพ 

ตาราง 

ขนาดตารางควรอยู่ภายในกรอบที่เว้นจากขอบกระดาษแล้ว ใส่หมายเลขและค าอธิบายของตารางทุกๆ ตาราง
ด้วย โดยใส่ตัวเลขอารบิคและค าบรรยายเหนือตาราง โดยเว้นบรรทัดระหว่างชื่อตารางและเนื้อหาในบทความ 1 
บรรทัดขนาด 8 point ควรจัดตารางและค าอธิบายไว้กลางหน้ากระดาษดังนี้ 

ตารางที ่1 ตัวอย่างของตาราง 

รายการ จ านวน หมายเหตุ 

   

   

รูปภาพ 

รูปภาพทุกรูป ต้องมีเลขที่ก ากับรูปและค าอธิบายใต้รูป เรียงล าดับจาก 1 เป็นต้นไป ควรใช้พื้นสีขาวและหมึกสี
ด า เพื่อความเหมาะสมต่อการดัดแปลงหรือท าซ้ าในการน าเสนอ สามารถใช้รูปภาพในกรณีที่จ าเป็นโดยรูปภาพต้องมี
ความคมชัดในการจัดพิมพ์ หากมีการใช้รูปภาพกรุณาใช้ picture เป็นแบบ enhanced metafile ที่สามารถปรับ
ขนาดได้โดยง่าย เว้นบรรทัดระหว่างรูปภาพและเนื้อหาในบทความ 1 บรรทัดขนาด 8 point 
 


