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ชื่อผู้เขียน 
18 Point ตัวหนา 

ชื่อสังกัด 
16 Point ตัวหนา 

ชื่อบทความภาษาไทย…… 
ชื่อบทความภาษาอังกฤษ…… 

เว้น 1 บรรทัด (16 point) 
เว้น 2 บรรทัด (16 point) 

  
ชื่อผู้เขียนบทความ นาย/นาง/นางสาว.......... (ภาษาไทย)1 

ชื่อผู้เขียนบทความ นาย/นาง/นางสาว.......... (ภาษาอังกฤษ) 
เว้น 3 บรรทัด (16 point) 

 
 
บทคัดย่อ   (Font TH Sarabun PSK 18 Point ตัวหนา – ไม่เกิน 250 ค า) 
 ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................ (Font TH Sarabun PSK 16 Point) ............................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าส าคัญ: .............................; ..............................; ............................... (3-5 ค า) 
 เว้น 1 บรรทัด (16 point) 

Abstract  (Font TH Sarabun PSK 18 Point ตัวหนา – ไม่เกิน 250 ค า) 
 ............................................................................................................................. ..................... 
.......................................................... (Font TH Sarabun PSK 16 Point)................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Keyword: ………………………; ………………………………; ……………………….. (3-5 words) 
 เว้น 2 บรรทัด (16 point) 
 

1. ส่วนน า  (Font TH Sarabun PSK 18 Point ตัวหนา) 

 ............................................................................................................................. ..................... 
.......................................................... (Font TH Sarabun PSK 16 Point)................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เว้น 1 บรรทัด (16 point) 
 

                                                           
1
 ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้เขียน Corresponding author, E-mail: sample@crru.ac.th 

(14 pt.) หมายเหตุ : หำกมีผู้เขียนร่วมให้ระบรุำยละเอยีดด้วย 

20 Point ตัวหนา 
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2. ส่วนเนื้อหา  (Font TH Sarabun PSK 18 Point ตัวหนา) 
 2.1 หัวข้อเนื้อหาย่อย  (Font TH Sarabun PSK 16 Point ตัวหนา)

 ............................................................................................................................. .....................
..................................................... (Font TH Sarabun PSK 16 Point)..................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เว้น 1 บรรทัด (16 point) 

3. ส่วนสรุป  (Font TH Sarabun PSK 18 Point ตัวหนา) 
 3.1 หัวข้อเนื้อหาย่อย  (Font TH Sarabun PSK 16 Point ตัวหนา) 

 ............................................................................................................................. ..................... 
.......................................................... (Font TH Sarabun PSK 16 Point)................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เว้น 1 บรรทัด (16 point) 

4. บรรณานุกรม  (Font TH Sarabun PSK 18 Point ตัวหนา) (เรียงตามอักษร) 
 ............................................................................................................................. ..................... 
........................................................ (Font TH Sarabun PSK 16 Point)................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
หมายเหตุ    
 1. บทควำมมีควำมยำว 10 หน้ำ แต่ไม่เกิน 15 หน้ำ กระดำษ A4 
 2. ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Saraban PSK เท่ำนั้น 
 3. ใส่เลขหน้ำที่มุมบน ด้ำนขวำ TH Saraban PSK 14 point 
  4.  กรอบของกระดำษ: จำกขอบบนและขอบล่ำงกระดำษ 2.54 เซนติเมตร จำกขอบซ้ำย
และขอบขวำกระดำษ 2 เซนติเมตร ของขนำดกระดำษ A4 
 5. ระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัด: หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 6. รูปภำพประกอบ ใส่หมำยเลขก ำกับตำมล ำดับ พร้อมค ำอธิบำยและที่มำ (ถ้ำมี) ใต้ภำพ 
 7. กำรจัดพิมพ์บรรณำนุกรมท้ำยบทควำม ให้จัดพิมพ์ตำมข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

• อ้างอิงจากหนังสือ 
ชื่อ/นำมสกุลผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ำมี)//เมืองที่พิมพ์:/
ส ำนักพิมพ์. 

• อ้างอิงจากวารสาร 
ชื่อ/นำมสกุลผู้เขียน.//(ป,ี/วัน/เดือน).//ชื่อบทควำม.//ชื่อวารสาร.//ปีที่(ฉบับที่):/
หน้ำที่อ้ำง. 
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• อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 
ชื่อ/นำมสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทควำม.//ใน//ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณำธิกำร
หรือชื่อผู้รวบรวม(ถ้ำมี).//หน้ำที่ตีพิมพ์.//ครั้งที่พิมพ์.//สถำนที่พิมพ์:/ชื่อส ำนักพิมพ์. 

• อ้างอิงจากปริญญานิพนธ์ 
ชื่อ/นำมสกุลผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ชื่อปริญญำ(สำขำหรือวิชำเอก).//เมืองที่
พิมพ์:/หน่วยงำน.//ถ่ำยเอกสำร. 

• อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ 
ชื่อ/นำมสกุลผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์หรือปีที่สืบค้น).//ชื่อเรื่อง.//สถำนที่พิมพ์.//
ส ำนักพิมพ์.//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วัน/ปี),/จำก/เว็บไซด์. 

  8. ส่งในระบบเว็บไซต์ http://popa.crru.ac.th/popaconference (ต้องลงทะเบียนก่อน

ส่ง) 

 
 
 
 

http://popa.crru.ac.th/popaconference

