คำแนะนำกำรจัดทำเอกสำรฉบับสมบูรณ์ (Full paper) เพื่อตีพิมพ์ใน Proceeding
กำรประชุมวิชำกำรสุขศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ 18
เรื่อง กำรพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ ยุค 4.0
วันที่ 18 – 20 พฤษภำคม 2560
ณ โรงแรมจอมเทียนปำล์มบีช โฮเตล แอนด์ รีสอร์ท เมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี
1. กำรจัดทำ
พิ ม พ์ ด้ ว ย Microsoft word ส ำหรับ ภำษำไทยใช้ Font Angsana New หรือ UPC ขนำด 15
ควำมยำวเนื้อหำไม่เกิน 10 หน้ำ ด้ำนซ้ ำยเว้น 1.5 นิ้ว ด้ำนขวำ ด้ำนบนและด้ำนล่ำง เว้น 1 นิ้ว ระยะ
ระหว่ำงบรรทัด เว้น 1 บรรทัด (Single space)
2. รูปแบบของกำรเตรียมต้นฉบับ
รำยงำนผลกำรวิจัย/โครงกำรควรเรียงลำดับดังนี้
2.1 ชื่อเรื่อง
2.2 ชื่อผู้ เขียนและผู้ร่ว มงำน อยู่ใต้ชื่อเรื่อง โดยเยื้องไปทำงขวำมือ ส่ วนสถำบันหรือสถำนที่
ทำงำนของผู้เขียนและ e-mail ควรพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถ
2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เขียนสั้น ๆ ให้ครอบคลุมสำระสำคัญของ
เรื่อง ไม่เกิน 1 หน้ำ
2.4 บทนำ กล่ำวถึงกำรพิจำรณำปัญหำอย่ำงสั้น ๆ ควำมสำคัญของปัญ หำ วัตถุประสงค์ของกำร
วิจัย หรือโครงกำร สมมติฐำนกำรวิจัย กำรทบทวนเอกสำร ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำอย่ำงย่อ ๆ กรอบ
แนวคิดในกำรศึกษำ
2.5 ระเบียบวิธีกำรวิจัย วิธีดำเนินกำรวิจัย /โครงกำรให้กล่ำวถึงกลุ่มประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือ วิธีกำรเก็บรวบรวม และวิธีวิเครำะห์ข้อมูล
2.6 ผลกำรวิจัย ผลกำรดำเนินงำนเป็นคำบรรยำย อำจแยกเป็นหัวข้อเพื่อ ให้เข้ำใจง่ำย อำจมี
ตำรำงบรรจุข้อมูลที่สรุปจำกผลอย่ำงชัดเจน ให้พอเหมำะกับหน้ำกระดำษในแนวตั้ง หัวข้อของตำรำง อยู่
ด้ำนบนของตำรำง และควรมีควำมสมบูรณ์เพียงพอที่จะให้ผู้อ่ำนเข้ำใจข้อมูลที่นำเสนอ
2.7 สรุป เขียนอย่ำงย่อ ๆ เกี่ยวกับ ผลกำรวิจัย/ผลงำน บทวิจำรณ์ หรือ กำรอภิปรำยผลและ
ข้อเสนอแนะ
2.8 กิตติกรรมประกำศ เป็นกำรแสดงควำมขอบคุณแก่ผู้ให้ควำมช่วยเหลือหรือสนับสนุนงำนวิจัย
นั้น ๆ แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงำน
2.9 เอกสำรอ้ำงอิง จำเป็นต้องปรำกฏในรำยงำนผลกำรวิจัย กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงต่ำง ๆ ให้ใช้
รูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style)
***************************

แบบแสดงควำมจำนงเพื่อนำเสนอผลงำน
กำรประชุมวิชำกำรสุขศึกษำ ครั้งที่ 18 เรื่อง กำรพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ ยุค 4.0
วันที่ 18 – 20 พฤษภำคม 2560
ณ โรงแรม จอมเทียนปำล์มบีช โฮเตล แอนด์ รีสอร์ท เมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี

************************************
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย / ลงในช่อง ( ) หรือเติมข้อมูลในช่องว่ำงให้ครบถ้วน
1. ประเภทผลงำน
( ) 1 งำนวิจัย
( ) 2 โครงกำร
( ) 3 อื่นๆ ระบุ ……………..
2. ชื่อผลงำน/ โครงกำร
ภำษำไทย
.............................................................................................................................................................
ภำษำอังกฤษ (ถ้ำมี)
............................................................................................................................................................
3. ชื่อผู้วิจัยหลัก/ ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำย/นำง/นำงสำว...........................................นำมสกุล..................................................................
ชื่อหน่วยงำน ………………………………………………………………………..……………………………..………..
ที่อยู่..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ......................................e-mail ………………………………………….……………….…………
4. ประเภทกำรนำเสนอผลงำน
นำเสนอด้วยวำจำ (Oral Presentation) ระยะเวลำนำเสนอต่อเรื่อง 15 นำที
วันที่นำเสนอ 19 พฤษภำคม เวลำ 14.30 - 17.00 น.
5. กำรส่งรำยละเอียดผลงำนที่ต้องนำเสนอ
ให้จัดทำบทคัดย่อและต้นฉบับไม่เกิน 10 - 12 หน้ำ กระดำษ A4 จำนวน 1 ชุด พร้อมส่ง
แผ่น Diskette ไปที่
รองศำสตรำจำรย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
ภำควิชำสุขศึกษำและพฤติกรรมศำสตร์
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
420/1 ถนนรำชวิถี เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรือ ส่งแบบแสดงควำมจำนง พร้อมบทคัดย่อและต้นฉบับ ทำง e- mail address
รศ.ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ manirat.the@mahidol.ac.th
รศ.ดร. สุปรียำ ตันสกุล
supreya.tun @mahidol.ac.th
ภำยในวันที่ 15 เมษำยน 2560 โดยสำมำรถสอบถำมข้อมูลทำงโทรศัพท์ได้ที่หมำยเลข
0 2354-8553 (สำยตรง) หรือ 0 2354-8543-9 ต่อ 3604

6. คณะกรรมกำรจะแจ้งผลกำรพิจำรณำ ให้ท่ำนทรำบภำยในวันที่ 1 พฤษภำคม 2560
7. ผู้ที่ได้รับกำรตอบรับให้นำเสนอผลงำนทุกท่ำนจะได้ใบรับรองจำกคณะกรรมกำรจัดกำรประชุม
8. กำหนดกำรแจ้งควำมจำนงพร้อมต้นฉบับ
 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษำยน 2560 ปิดรับผลงำน
วันที่ 1 พฤษภำคม 2560
แจ้งผลกำรพิจำรณำผลงำน
 วันที่ 19 พฤษภำคม 2560 นำเสนอผลงำน
9. หำกท่ำนประสงค์จะส่งผลงำนวิชำกำร/ วิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม ท่ำนสำมำรถ Download
แนวทำงกำรจัดทำบทคัดย่อและต้นฉบับผลงำนได้ที่
Website กองสุขศึกษำ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ : www.hed.go.th โดยเข้ำไปที่เมนู
กำรประชุมวิชำกำรสุขศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ 18
Website คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล : www.ph.mahidol.ac.th โดยเข้ำไปที่เมนู
ภำควิชำสุขศึกษำและพฤติกรรมศำสตร์
Website สมำคมวิชำชีพสุขศึกษำ . http: hepa.or.th

*******************************************************

