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รูปแบบการเขียนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ (ชื่อบทความ Angsana New

เอกสารแนบ 8
ขนาด 18 จุด)

Full Paper Format for the “Young Researchers, Future Hope of the Community”
(Time New Roman, size 12 points)
ชื่อผูแตง, ชื่อผูแตง, ชื่อผูแตง, ชื่อผูแตง, ชื่อผูแตง, ชื่อผูแตง, ชื่อผูแตง
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี

บทคัดยอ
บทคัดยอใชตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 จัดยอหนาแบบชิดขอบ หัวขอใชคําวา บทคัดยอ พิมพ
ตัวหนา จัดชิดซาย สวนเนื้อหาของบทคัดยอมีความยาวไมเกิน 400 คํา บทความจะตองมีแคบทคัดยอทั้งภาษาไทย
คําสําคัญ: พิมพคําสําคัญแตละคําโดนคั่นดวยเครื่องหมายคอมมา
1. บทนํา
รูป แบบการเขีย นบทความวิชาการฉบั บนี้ เปนการแนะแนววิธีและรูปแบบการเขี ย นบทความวิช าการ
สําหรับการนําเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการประชุมวิชาการ “Young Researchers, Future
Hope of the Community” ประจําป 2559
2. การจัดรูปแบบหนาของบทความ
บทความต อ งจั ด ส ง ทั้ ง ในรู ป แบบที่ เ ป น เอกสารเย็ บ เล ม (เย็ บ มุ ม กระดาษ) และในรู ป แบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส คือ “doc.” (Microsoft Word เวอรชั่น 2003 หรือ 2007) จะตองพิมพบทความในกระดาษ A4 ขนาด
210 มม. x 297 มม. (8.27 นิ้ว x 11.69 นิ้ว) สงมาที่ E-Mail : wanlabha.b@psu.ac.th ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559
เวลา 16.30 น.
บทความมีขนาด ไมเกิน 24 หนา (ไมรวมภาคผนวก) รูปแบบการพิมพเปนแบบคอลัมนเดียว โดยกําหนด
ระยะหางของขอบกระดาษดานซาย ดานบน ดานขวา และดานลาง ใหมีขนาด 2.0 ซม. จัดระยะระหวางบรรทัดเปน
หนึ่งเทา (Single) จัดยอหนาแบบชิดขอบ (กระจายแบบไทย) และใสหมายเลขหนาไวดานลางชิดขวา
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2.1 รูปแบบการพิมพ
2.1.1 ชื่อบทความและชื่อผูแตง
 ชื่อบทความ พิมพดวยอักษร Angsana New ขนาด 18 บรรทัดตอมาพิมพชื่อภาษาอังกฤษของบทความดวย
อักษรแบบ Times New Roman ขนาด 12
 ชื่อผูแตง พิมพดวยอักษร Angsana New ขนาด 16
 บรรทัดตอมาเปนชื่อคณะ มหาวิทยาลัยและวิทยาเขต (ไมตองใสชื่อสาขาวิชา)
 เวนหนึ่งบรรทัดระหวางชื่อบทความภาษาอังกฤษ และชื่อผูเขียน (บรรทัดเปลาใช ตัวอักษร Angsana New
ขนาด 16)
2.1.2 หัวขอ
้ ตนดวยตัวเลข ตามดวย ) เชน 1.,
 หัวขอหลัก พิมพดวยอักษร Angsana New ขนาด 16 ตัวหนา ทุกหัวขอขึน
2. เวนหนึ่งเคาะแลวตามดวยชื่อหัวขอ
 หัวขอยอย ระดับที่ 1 พิมพดวยอักษร Angsana New ขนาด 16 ตัวหนา เชน 2.1, 2.2 เวนหนึ่งเคาะแลวตาม
ดวยชื่อหัวขอ หัวขอยอยระดับที่ 2 พิมพดวยอักษร Angsana New ขนาด 16 เชน 2.1.1, 2.1.2
2.1.3 เนื้อหา
 พิมพดวยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 โดยไมตองเวนยอหนา
2.1.4 เชิงอรรถ
1
 เชิ ง อรรถ จะอยู ด า นล า งของหน า กระดาษที่ มี ก ารอ า งอิ ง ใช อั ก ษร Angsana New ขนาด 12 และ
ภาษาอังกฤษใช Times New Roman ขนาด 8
2.1.5 การเวนวรรคระหวางหัวขอ และยอหนา
 การเวนบรรทัดเปลา ใชตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ระหวางแตละหัวขอ และยอหนา
2.2 รูปประกอบและตาราง
จัดรูปประกอบและตารางตามความเหมาะสม ไมใหตัวอักษรและตัวเลขมีขนาดใหญหรือเล็กเกินไป
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ตัวอยางเชิงอรรถ
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2.2.1 ตาราง
 ใหระบุหมายเลขกํากับตารางพรอมกับชื่อตารางดวยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 สําหรับภาษาไทย
และ Times New Roman 12 สําหรับภาษาอังกฤษ ชิดซาย ไวเหนือตาราง เวนชองวางเหนือและใตตารางไว
จํานวน 1 บรรทัด
ตัวอยาง:
ตารางที่ 1 ชื่อตารางที่ 1
N
M
SD
R
ก
99
33.58
2.02
.85
ข
11
56.65
5.55
.32
ค
22
57.36
3.01
.11
2.2.2 รูปประกอบ
 ใหระบุหมายเลขกํากับรูป พรอมกับชื่อรูปดวยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 สําหรับภาษาไทย และ
Times New Roman 12 สําหรับภาษาอังกฤษ ชิดซาย ใตรูปประกอบ เวนชองวางเหนือและใตรูปประกอบ
ไวจํานวน 1 บรรทัด
ตัวอยาง

รูปที่ 1 ชื่อรูปที่ 1
3. เอกสารอางอิง
ใหเขียนตามระบบ Chicago style การอางอิงในบทความใหเขียนใสในวงเล็บ (ผูเขียน ป) หรือ (ผูเขียน ป,
หนา) หากมีชื่อผูเขียนปรากฏในบทความใหใช ผูเขียน (ป) หรือ ผูเขียน (ป, หนา)
รายการอางอิงแบบเต็มจะตองระบุไวในสวน เอกสารอางอิง จัดเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อผูเขียน การ
เขียนรายการอางอิงใหทําตามตัวอยางดานลาง
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เอกสารอางอิง
ซากีย พิทักษคุมพล. 2551. ความรุนแรงภาคใตกับการยายถิ่น. ใน แผนดินจินตนาการ: รัฐและการแกไขปญหาความ
รุนแรงในภาคใต, ชัยวัฒน สถาอานันท, บรรณาธิการ. หนา 405-474. กรุงเทพฯ: มติชน.
เตือนใจ ศิริพาหนะกุล. 2542. กรรมวิธีการผลิตปลาทูนาความชื้นปานกลางในซอสถั่วเหลืองปรุงรส. วิทยานิพนธวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ. 2542. หวนคืนสูธรรมชาติดวยการแพทยแผนไทย. หมออนามัย 9 (2): 73-77.
มณฑา กุลละวณิชย, ยุทธนา ศิริวัธนุกูล, และ ยุพินพรรณ คชเสนี. 2521. การเลี้ยงสุกร. สงขลา: คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
รายงานการวิจัยประจาปงบประมาณ 2546 : 2. เรื่องทัศนคติและความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิรูป ระบบราชการ.
ม.ป.ป. สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. http://www.senate.go.th/web-senate/
research46/b002.htm ( สืบคนเมื่อ 7 สิงหาคม 2551).
วิจิตร บุญยะโหตระ. 2542. อาหารเพื่อสุขภาพ. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : รักสุขภาพ.
Edwards, Mathew A. 2008. The FTC and new paternalism. Administrative Law Review 60(2): 323-370.
Vidmar, Dale. 2007. Tip to effective internet search. Lenn and Dixie Library, Southern Oregon University.
http://hanlib.sou.edu/searchtools/searchtips.html. (accessed August 7, 2008).
Warr, M., and C. G. Ellison. 2000. Rethinking social reactions to crime: Personal and altruistic fear in family
households. American Journal of Sociology 106,no.3 (November): 551-78.
http://www.journals.uchicago.edu/AJS/Journal/issues/ v106n3/050125/050125.html.
ภาคผนวก
หากมีภาคผนวก ใหใสไวหลังจาก เอกสารอางอิง และใสชื่อภาคผนวกดังนี้ ภาคผนวก ก: ชื่อภาคผนวก ก
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กําหนดการโครงการประชุมการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
“Young Researchers, Future Hope of the Community”
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ หอง UD 266 และ UD 358
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี
เวลา
กําหนดการ
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.20 น. กลาวรายงาน โดย คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา ทิพยมนตรี
พิธีเปด โดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฏรธานี
รองศาสตราจารย ดร. เจริญ นาคะสรรค (ณ หอง UD 266)
13.20 – 14.00 น. การบรรยายเรื่อง “Young Researchers, Future Hope of the Community”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริชาติ มณีมัย (ณ หอง UD 266)
14.00 – 14.15 น. รับประทานอาหารวาง
14.15 – 16.15 น. การประชุมกลุมยอย ประชุมวิชาการ “Young Researchers, Future Hope of the Community”
หองยอย 1
หอง UD 266 (สาขาวิชาภาษาตางประเทศ/สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร/สาขาวิชาการทองเที่ยว
และนันทนาการ) หัวหนาหองยอย ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัชฏาภรณ จันทรอุดม
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1) รองศาสตราจารย ดร. ปรารถนา กาลเนากุล
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
1) วาที่รอยตรี ดร. ธนภณ ภูมาลา
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัชฏาภรณ จันทรอุดม
3) ผูชวยศาสตราจารยสอรัฐ มากบุญ
หองยอย 2
หอง UD 358 (สาขาวิชาการจัดการ/สาขาวิชาเศรษฐศาสตร) หัวหนาหองยอย ดร.สิริภัทร โชติชวง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1) ดร.จินตนีย จิตรานันท
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริชาติ มณีมัย
ผูทรงคุณวุฒิภายใน
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. เกษราภรณ สุตตาพงค
16.15 – 17.00 น. -มอบรางวัลงานวิจัย Best Paper 3 รางวัล
รางวัลที่ 1 1,500 บาท
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รางวัลที่ 2 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 500 บาท
-มอบเกียรติบัตรผูเขารวมทุกกลุมที่สงผลงานรวมนําเสนอ
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