คำแนะนำกำรเขียนผลงำนวิจัย
รูปแบบของผลงำนวิจัย (บทควำมฉบับสมบูรณ์)
ส่วนนำ
(1) ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) ชือ่ ผู้เขียน

ส่วนที่สอง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

บทนา ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์การศึกษา
การทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือการอธิบายกรณีศึกษา
ระเบียบวิธีการทาวิจัย หรือการศึกษา
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปและข้อเสนอแนะจากการศึกษา
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
บรรณานุกรม (อ้างอิงแบบ APA)

1. กำรนำเสนอแบบบรรยำย (Oral Presentation) จะต้องส่งผลงำน (บทควำมฉบับสมบูรณ์) พร้อม
ไฟล์นำเสนอ Power Point
2. กำรนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จะต้องส่งผลงำน (บทควำมฉบับสมบูรณ์ )
พร้อมโปสเตอร์
โดยสำมำรถส่งผลงำนเป็นบทควำมฉบับสมบูรณ์พร้อมกับกำรลงทะเบียนในระบบลงทะเบียน หรือ
ส่งไปที่ nhesse4-paper@nida.ac.th ภำยในวันอำทิตย์ที่ 10 พฤศจิกำยน 2562
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คำแนะนำกำรเขียน
(1) ต้นฉบับบทความฉบับสมบูรณ์ ควรมีจานวนไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 (รวมบรรณานุกรม)
(2) พิ ม พ์ ด้ ว ยโปรแกรมไมโครซอฟต์ เ วิ ร์ ด (Microsoft Word for Windows) โดยใช้ รู ป แบบฟอนต์ เ ป็ น
TH SarabunPSK เท่านั้น ยกเว้นตัวอักษรภาษาอังกฤษใช้ฟอนต์ Time New Roman และอักษรที่เป็น
สัญลักษณ์ให้ใช้ รูปแบบฟอนต์เป็น Symbol เท่านั้น
(3) ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษ โดยใช้กระดาษขนาด A4 ดังนี้ บน (Top) 1.0”, ล่าง (Bottom) 1.0”, ซ้าย (Left)
1.25” และขวา (Right) 1.0”
(4) ชื่อเรื่อง: อยู่ชิดขอบบนของหน้า มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กาหนดให้ใช้ฟอนต์TH SarabunPSK
ขนาด 16 points พิ ม พ์ ตั ว หนา (Bold) และจั ด ให้ อ ยู่ กึ่ ง กลางหน้ า กระดาษ หากมี ตั ว อั ก ษรที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษให้ใช้ฟอนต์ Time New Roman ขนาด 14 Point และตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ให้ใช้ฟอนต์
Symbol ขนาด 12 points หรือพิจารณาให้ขนาดสัญลักษณ์เท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น
(5) ชื่อผู้เขียนและหน่วยงาน เว้น 1 บรรทัดจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อเต็มภาษาไทย ภาษาอังกฤษให้
ครบทุกคน และต้องใส่เชิงอรรถเป็นแบบลาดับตั วเลข (ยกกาลัง) กากับไว้ท้ายนามสกุลให้ครบทุกคน
ชื่ อ ผู้ เ ขี ย นก าหนดให้ ใ ช้ ฟ อนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points พิ ม พ์ ตั ว เอน จั ด ชิ ด ขอบขวาของ
หน้ากระดาษ
(6) การแทรกเชิงอรรถให้ใช้แบบลาดับตัวเลขอัตโนมัติโดยใช้ฟอนต์แบบ TH SarabunPSK ขนาด 12 points
กาหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 12 points และจัดข้อความชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ
(7) เนื้อหา (Text) ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ บทนา วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิงชื่อเรื่องภาษาไทย
และภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา จัดให้อยู่ด้านซ้ายสุด
(8) บทนา วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง กาหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points
พิมพ์ตัวหนา จัดชิดซ้าย ส่วนของเนื้อหาข้อความในแต่ละย่อหน้า กาหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK
ขนาด 16 points บรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้า ให้เยื้องเข้ามาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัดข้อความแต่ละ
ย่ อหน้ าแบบข้อความชิดขอบ (Justified) หากมีตัว อักษรที่เป็น ภาษาอังกฤษให้ ใช้ฟอนต์ Time New
Roman ขนาด 12 Point และตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีกให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 12
points หรือขนาดตัวอักษรที่เท่กับตัวอักษรอื่นในบรรทัดเดียวกัน
(9) ตาราง และภาพ ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่อง โดยให้ผู้เขียนบทความ คัดเลือกเฉพาะที่จาเป็น เรียงลาดับให้
สอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ เรื่ อ ง ชื่ อ ตารางและภาพใช้ ภ าษาไทย ให้ ใ ช้ ค าว่ า ตารางที่ และ ภาพที่ ใช้ ฟ อนต์
TH SarabunPSK ขนาด 16 points และพิมพ์ตัวหนา โดยชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของ ตาราง ส่วนชื่อภาพ
ให้อยู่ด้านล่าง พร้อมทั้งคาอธิบายสั้น ๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK
ขนาด 14 points

