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หลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการ
เพื่อนาเสนอในการประชุมวิชาการเครือข่าย การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
หัวข้อบทความ








การพัฒนาสังคมจาก Thailand 4.0 ถึง SDGs กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
พหุวัฒนธรรมและความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันในสังคม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการจัดการทรัพยากร
ความย้อนแย้งกับความเป็นจริงของสังคม
Ethics and Sustainable Development (English Paper)
Rural Development and Poverty Problems (English Paper)

เลือกรูปแบบการนาเสนอผลงานวิชาการ

 Oral Presentation  Poster Presentation

1. ข้อกาหนดการนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเครือข่าย การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 17
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นผลงานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ไม่เคย
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือนาเสนอในที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาการตีพิมพ์หรือนาเสนอในวารสารหรือที่ประชุมใด
2. ผลงานที่นาเสนอจะต้องเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ การนาเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการ
นาเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ความยาวไม่เกิน 8 – 10 หน้า บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ภาษาละไม่เกิน 250 คา บทคัดย่อ แบ่ง 1 คอลัมน์ สาหรับเนื้อหา แบ่ง 1 คอลัมน์ ขนาด A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word
2003-2007 ใช้แบบอักษรพื้นฐาน TH SarabunPSK ขนาด 16 pts
3. เงื่อนไข/รูปแบบการส่งบทความ ที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการฯ จะต้องส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็มและบทคัดย่อ
เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานในการนาเสนอ โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นาเสนอทั้งภาคบรรยายและ
โปสเตอร์ จะได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มใน Proceeding ทั้งนี้ผู้นาเสนอจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับบทความให้ถูกต้องตามข้อกาหนดโดย
เคร่งครัด หากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนเจ้าของผลงาน เพื่อแก้ไขก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป
4. เกณฑ์การพิจารณาผลงาน มีดังนี้
4.1 ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาสาระ และคุณภาพทางวิชาการ (Peer Review)
4.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานในการประชุม กรณี ที่ บทคัดย่อ บทความและโปสเตอร์ไม่
ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กาหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
5. การตอบรับหรือปฏิเสธจะแจ้งเจ้าของบทความผ่านเว็บไซต์ www.csd17mcu.com เป็นหลัก
6. ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนและสงวนลิ ขสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพ์ซ้าจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
7. ข้อปฏิบัติการนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
7.1 เวลาในการนาเสนอ 7 นาที ซักถาม 3 นาที รวม 10 นาที
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7.2 ผลงานที่ น าเสนอ ควรจั ด ท าด้ ว ยโปรแกรม MS PowerPoint 2003 ขึ้ น ไป และแปลงไฟล์ เป็ น .PDF ส่ งมาให้
เจ้าหน้าที่บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนอย่างน้อย 3 วัน หากต้องการใช้โปรแกรมอื่นนอกเหนือจาก MS PowerPoint 2003 ต้อง
ติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนนาเสนอ หรือกรุณานาคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาเอง
8. ข้อปฏิบัติสาหรับการนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) การเตรียมโปสเตอร์ตามรูปแบบที่ผู้จดั กาหนด
ขนาดโปสเตอร์มีขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 120 ซม. จานวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง โดยจัดทาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้นาเสนอ
จะต้องเตรียมเนื้อหาและมีสาระสาคัญในโปสเตอร์ ดังนี้
8.1 ชื่อเรื่อง : มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8.2 ชื่อคณะผู้วิจยั (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือทีมเป็นชื่อรอง) โดยระบุสถานภาพตาแหน่ง/สถาบันการศึกษา (เชิงอรรถ)
8.3 บทคัดย่อ บทนา วัตถุประสงค์
8.4 วิธีการวิจัย
8.5 ผลการวิจัยและอภิปรายผล
8.6 เอกสารอ้างอิง : ใส่เฉพาะที่มเี นื้อหาสาระในบทความเท่านั้น
* หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้นาเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ไม่ได้มานาเสนอผลงานในวันประชุมด้วยตนเอง ทางผู้จัดฯ
จะดาเนินการแจ้งไปยังต้นสังกัดของผู้นาเสนอให้ทราบ
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(Template)
คาแนะนาในการจัดทาบทความสาหรับงานประชุมวิชาการเครือข่าย การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
Recommendations for article preparation for network conferences.
The 17th National and 1st International Community Social Development (CSD)
ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง 
ผู้เขียนร่วม
บทคัดย่อ
ข้อกาหนดการนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเครือข่าย การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ” เป็นผลงานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ไม่เคย
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือนาเสนอในที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาการตีพิมพ์หรือนาเสนอในวารสารหรือที่ประชุมใด ผลงานที่
นาเสนอจะต้องเขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การนาเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนาเสนอภาคโปสเตอร์
(Poster Presentation) ความยาวไม่เกิน 8 – 10 หน้า บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภาษาละไม่เกิน 250 คา
บทคัดย่อ แบ่ง 1 คอลัมน์ สาหรับเนื้อหา แบ่ง 2 คอลัมน์ ขนาด A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003-2007 ใช้แบบอักษร
พื้น ฐาน TH SarabunPSK ขนาด 16 pts เงื่อนไข/รูป แบบการส่ งบทความ ที่ นาเสนอในงานประชุมวิชาการฯ จะต้ องส่ งต้น ฉบั บ
บทความวิจัยฉบับเต็มและบทคัดย่อ เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานในการนาเสนอ โดยผลงานที่ได้รับ
คัดเลือกให้นาเสนอทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ จะได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มใน Proceeding ทั้งนี้ผู้นาเสนอจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับ
บทความให้ถูกต้องตามข้อกาหนดโดยเคร่งครัด หากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนเจ้าของผลงาน
คาสาคัญ : 3 - 5 เช่น รูปแบบบทความ ขนาดตัวอักษร รูปแบบอักษร



ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตร.................................................
นักศึกษาปริญญา......................................................................... Email: 00000000@mcu.ac.th
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(Template)

English Name 
(single line spacing)

Author name 

TH SarabunPSK 18 pts

Co - author
(single line spacing)
Abstract
The Requirement for presentation in the 17 th National and 1 st International Networking Conference of
Community and Society Development (CSD) on "Virtues, Ethics and Sustainable Development" is a work in the
field of humanities and social sciences that had never been published or presented in any place. And also it is
not in the process of being published or presented in any journal or meeting. The presentation must be written
in Thai and English. For the length of Oral Presentation and Poster Presentation, it must not exceed 10 pages.
Additionally, the article must have abstract in both Thai and English up to 250 words. And also 1 column should
be fixed for Abstract and 2 columns for the content. Finally, it should be typed in paper sized A4 and printed
with Microsoft Word 2003-2007 using TH SarabunPSK font size 16 pts. Conditions and form to be presented at
the conference must submit the full original research paper and abstract in order to be reviewed and selected
by expert committee. The selected works can be presented in both lectures and posters, and also the full paper
will be published in Proceeding. In order that the presenter will be required to prepare the original articles
strictly according to the requirements. If it is not complete or invalid, it will be returned to the owner to correct
before submitting to the experts for further consideration.
Keywords: (3-5 keywords must be given) format, size, font



Part of Thesis for ……………………………………………………..
Graduate Student………………………………………………….. Email: 00000000@mcu.ac.th
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ข้อแนะนาในการเตรียมต้นฉบับ
1. ชื่อเรื่อง (Title)
ผู้เขียนจะต้องตั้งชื่อเรื่องของบทความวิจัยที่บ่งบอกให้เห็นถึงประเด็นที่สาคัญของงานวิจัย ชื่อเรื่องต้องตรงประเด็น ไม่กากวม
และไม่เข้าใจยาก
2. บทคัดย่อ (Abstract)
นับว่าเป็นส่วนที่เขียนยากที่สุดของบทความวิ จัย ผู้เขียนควรเขียนบทคัดย่อในลาดับท้ายสุด เนื่องจากเนื้อหาของบทคัดย่อ
จะต้องการกล่าวถึงเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดของบทความวิจัยในแบบย่อ หรือแบบที่มีข้อจากัดด้านจานวนคาในการเขียน ซึ่งการเขียน
บทคัดย่อที่ดีนั้น ผู้เขียนควรจะต้องเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดเสียก่อน จึงจะสามารถเขียนได้อย่างกระชับ และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
ที่สาคัญของบทความวิจัยได้ เนื้อหาในส่วนของบทคัดย่อควรจะกล่าวถึง วัตถุประสงค์ของงานวิจัย วิธีการทาวิจัย ผลการวิจัย และ
ความสาคัญของผลการวิจัย
3. บทนา (Introduction)
เนื้อหาในส่วนของบทนาจะต้องกล่าวถึง ความเป็นมาของงานวิจัย สิ่งที่น่าสนใจในงานวิจัย ว่ามีอะไรใหม่ ๆ หรือความโดด
เด่นอย่างไร หรือมีความแตกต่างจากงานวิจัยอื่น ๆ ในเรื่องเดียวกันอย่างไร นอกจากนี้ ควรกล่าวด้วยว่างานวิจัยนี้สามารถแก้ปัญหา
หรือ อุดช่องโหว่ในวงการวิชาการนั้น ๆ อย่างไร
4. ระเบียบวิธีวจิ ัย (Research methodology)
เนื้อ หาในส่วนนี้ ผู้เขียนจะต้ องกล่าวถึงวิธีที่ท าใช้ในการท าวิจัย เช่น งานวิจัยนั้นเป็น งานวิจัยเชิงคุ ณ ภาพ ( Qualitative
research) หรืองานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้ที่ให้ข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างเป็นใคร มีจานวนเท่าไร และมีวิธีการ
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างอย่างไร ใช้วิธีใดในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้จะต้องเหตุผลที่ผู้เขียนใช้วิ ธีวิจัย
ดังกล่าว
5. ผลการวิจัย (Research findings/results)
เป็นหัวใจหลักของบทความ ผู้เขียนควรเขียนอธิบายว่า เมื่อได้ ศึกษาแล้ว ค้นพบอะไรบ้าง ผู้เขียนอาจนาเสนอโดยการใช้
แผนภูมิ หรือตารางช่วยในการอธิบาย
6. วิจารณ์ผลการวิจัย (Discussion)
ในส่ วนนี้ ผู้ เขี ยนอาจจะน าไปรวมอยู่ ในส่ วนของผลการวิจั ย ก็ได้ ซึ่ งก็ ขึ้ น อยู่กั บ รูป แบบที่ วารสารก าหนด การวิจ ารณ์
ผลการวิจัยเป็นการเปรียบเทียบผลที่ผู้เขียนค้นพบกับการศึกษาก่อนหน้านี้ และเป็นการแสดงการวิเคราะห์ว่าผู้เขียนเห็นด้วย หรือไม่
เห็นด้วยกับการศึกษาก่อนหน้าที่ และอย่างไร การเขียนในส่วนนี้ ต้องอาศัยการทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยจานวนมากมาก่อน
7. บทสรุป (Conclusion)
เป็นส่วนที่สรุปสาระสาคัญของประเด็นที่ผู้เขียนค้นพบ ในความยาวประมาณ 1-2 ย่อหน้า
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ตารางที่ 1 รายละเอียดรูปแบบตัวอักษรสาหรับการจัดทาบทความต้นฉบับ
องค์ประกอบ
ตัวอักษร
ชื่อเรื่องบทความ
TH SarabunPSK
ชื่อผู้เขียน
TH SarabunPSK
ชื่อหน่วยงาน หรือสถาบันของผู้เขียนและ E-mail
TH SarabunPSK
หัวเรื่อง 1 (1., 2 ...)
TH SarabunPSK
หัวเรื่อง 2 (1.1., 1.2. ....)
TH SarabunPSK
หัวเรื่อง 3 (1.1.1., 1.1.2. ...)
TH SarabunPSK
เนื้อหาและบทคัดย่อ
TH SarabunPSK
คาอธิบายรูป
TH SarabunPSK
คาอธิบายตาราง
TH SarabunPSK
ตัวแปรในสมการ**
**
เอกสารอ้างอิง
TH SarabunPSK

รูปแบบอักษร
หนา
ธรรมดา
ธรรมดา
หนา
หนา
หนา
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
**
ธรรมดา

ขนาดอักษร (จุด)
18
16
14
16
16
16
16
16
16
**
16

** จัดทาโดยการใช้ Math Type/ MS Equation Object 3.0 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการเขียนสมการ**
การจัดทารูปภาพ
รูปภาพที่ใช้จะต้องมีความคมชัดเพียงพอเพื่อที่จะให้ผู้อ่านสามารถเห็นรายละเอียดในรูปภาพได้ชัดเจน แต่ไม่ควรมีขนาดไฟล์
ที่ใหญ่จนเกินไป เพราะจะทาให้ไฟล์บทความต้นฉบับมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย โดยรูปภาพจะต้องวางไว้ตาแหน่งกลางหน้ากระดาษ
ตัวอักษรทั้งหมดในรูปภาพ จะต้องมีขนาด 14 จุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้สะดวก โดยรูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลขแสดงลาดับ
และคาบรรยายได้ภาพ หมายเลขและคาบรรยายรวมกันแล้วควรจะมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด และควรจะเว้นบรรทัด 1 บรรทัด
เหนือขอบของรูปภาพด้านบนและใต้คาอธิบายภาพ ตัวอย่างการจัดวางรูปดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่มา: ………
คาบรรยายใต้ภาพ ห้ามใช้คาว่า “แสดง” เช่น ห้ามเขียนว่า “ภาพที่ 1 แสดงอาคารหอประชุม...” ที่ถูกต้องควรเป็น “ภาพที่
1 อาคารหอประชุม...” (กรณีมีที่มาของรูปภาพให้ระบุที่มานั้นด้วย)
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การเขียนสมการ**
สมการที่ใช้ในบทความควรจะเป็นการสร้างจากโปรแกรม Math Type หรือเป็นวัตถุของ Microsoft Equation มีขนาด 14
จุด และเป็นตัวอักษร “TH SarabunPSK” ขนาด 14 จุด สมการทุกสมการจะต้องมีหมายเลขกากับอยู่ภายในวงเล็บ และเรียงลาดับที่
ถูกต้อง ตาแหน่งของหมายเลขสมการ (ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ธรรมดาขนาด 14 จุด) และจะต้องจัดตาแหน่งของสมการให้มี
ความสวยงาม ดังแสดงตัวอย่างในสมการที่ (1)
cd
 f
e

(1)

โดยการอธิบายตั วแปรที่ ระบุ ในสมการ ให้ ใช้ ตัวอัก ษร TH SarabunPSK ตัวอั กษรเอี ยง ขนาด 14 จุ ด ตัวอย่างเช่น c
หมายถึง …., d หมายถึง …., e หมายถึง …., และ f หมายถึง ….,
การจัดทาตาราง
ตัวอักษรในตาราง ให้ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK หนาขนาด 14 จุด สาหรับ หัวข้อของตาราง และให้ใช้ตัวอักษร TH
SarabunPSK ธรรมดาขนาด 14 จุด สาหรับเนื้อหา ควรตีเส้นกรอบตารางด้วยหมึกดาให้ชัดเจน ตัวอย่างตารางดังแสดงไว้ แล้วใน
ตารางที่ 1 (ทั้งนี้ผู้เขียนบทความอาจจะใช้ขนาดอักษรที่เล็กกว่า 14 จุดได้ โดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาและความสวยงามของการจัดตาราง)
ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและคาบรรยายกากับเหนือตาราง หมายเลขกากับและคาบรรยายนี้รวมกันแล้ว ควรมี
ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด ในคาบรรยายเหนือตารางห้ามใช้คาว่า “แสดง” เช่นเดียวกับกรณีรูปภาพ (กรณีมีที่มาของตารางให้ระบุ
ที่มานั้นในลักษณะเดียวกับที่มาของรูปภาพ)
การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง (ใช้รูปแบบการอ้างอิง APA Style)
การอ้างอิงในบทความ กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบ
นาม-ปี (author-date in-text citation) โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้ อความที่ต้องการอ้าง
เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น และอาจระบุเลขหน้าด้วยก็ได้ เช่น มานะ รักยิ่ง (2555: 45) กล่าวว่า ...... หรือ ...... (มานะ รักยิ่ง,
2555: 45) ในกรณีที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ใช้ “และคณะ” เช่น มานะ รักยิ่ง และคณะ (2555: 51) หรือ ...... (มานะ รักยิ่ง และ
คณะ, 2555: 51) ถ้าเป็ น ภาษาอั งกฤษหรือ ภาษาใด ๆ ที่ เขีย นด้ วยตัว อัก ษรภาษาอังกฤษให้ ใช้ et al. ต่ อ ท้ ายผู้แ ต่ งคนแรก เช่ น
Schaad et al. (1992: 405) หรือ...... (Schaad et al., 1992: 405) และให้ใส่ชื่อทุกคนในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ทั้งนี้ในการ
อ้างอิงในบทความนั้นผู้เขียนควรใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปีเท่านั้น ไม่ควรใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ เพื่อให้บทความมีความเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้เอกสารประกอบการประชุมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
การอ้างอิงท้ายบทความ เป็น การรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้ เขียนบทความได้ใช้อ้างอิงในการเขียนบทความ
และจัดเรียงรายการตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิง สาหรับบทความภาษาไทยหรือ Reference สาหรับ
บทความภาษาอังกฤษ โดยให้เรียงลาดับเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยขึ้นก่อนและตามด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ และไม่ต้องใส่
หมายเลขนาหน้า (ยกเว้นการอ้างอิงจาก หนังสือหรือตาราที่มีบรรณาธิการ หรือวารสาร/ข่าวสาร/นิตยสาร) ทั้งนี้ให้แสดงรายการเฉพาะ
เอกสารที่นามาอ้างอิงในเนื้อเรื่องเท่านั้น ไม่ควรอ้างอิงเอกสารใด ๆ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ มีการเรียงลาดับรายการตามตัวอักษร
(ตามหลักการเรียงในพจนานุกรม หรือ Dictionary แล้วแต่กรณี) และไม่ต้องแยกประเภทของเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง หาก
รายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดให้พิมพ์ต่อบรรทัดถัดไป โดยบรรทัดถัดไปให้ย่อหน้าเว้นระยะจากขอบ
ซ้ายของหน้ากระดาษ 0.5 นิ้ว และใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American
รายงานการวิจัย
รูปแบบ:
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ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). รายงานการวิจัยเรื่อง . เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. (ตัวอย่างเช่น)
ชวนพิ ศ สุ ทัศ นเสนีย์ . (2534). รายงานการวิจัย เรื่อ ง การใช้แ ละไม่ ใช้ บ ริก ารกฤตภาคของนัก ศึก ษามหาวิท ยาลั ยรามค าแหง.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ [วัน เดือน ปี] จาก แหล่งสารสนเทศ.[หรือ URL] (ตัวอย่างเช่น)
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552). การลงรายการบรรณานุกรมตามกฎ APA Style. ค้น
เมื่อ 1 มิถุนายน 2552 จาก http://www.human.cmu.ac.th/~lib/documents/Bliography.pdf
กรณีบทความภาษาอังกฤษ
หากผู้เขียนเลือกภาษาอังกฤษในการเขียนบทความ กรุณาเขียนโดยใช้รูปแบบในต้นแบบ (template) นี้เป็นหลัก
บทสรุป
ผู้เขียนบทความกรุณ าตรวจบทความอย่างรอบคอบ ก่อนส่งให้ คณะกรรมการฯ พิ จารณา จะทาให้บ ทความของท่ านมี
คุณภาพสูงและผ่านการพิจารณาได้ง่ายขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ให้ความร่วมมือรักษาระเบียบการเขียนบทความอย่างเคร่งครัด (กิตติกรรมประกาศควร
มีความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4)
คานิยามบทความทางวิชาการ
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 ระบุไว้ว่า บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการ
กาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการสารวจ
วรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียง
เพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย
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ข้อกาหนดการนาเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)
คณะผู้วิจัย
วยงานที่สังกัดชาการจัดเนื้อหาให้มีความกระชับภายใน 1 แผ่น
กาหนดให้โปสเตอร์มีขนาดให้ผหน่
ู้นาเสนอผลงานวิ
โปสเตอร์ และมีขนาดตัวอักษรที่มองเห็นชัดเจน โดย กาหนดให้โปสเตอร์ มีขนาดกว้าง 80 X 120 ซม.
จานวน 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน
องค์ประกอบของโปสเตอร์ ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง : มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อคณะผู้วิจัย และหน่วยงานที่สังกัด
3. บทคัดย่อ : เขียนสรุปสาระสาคัญของเรื่ อง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย และผลการวิจัยเป็นร้อย
แก้วโดยไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ
4. บทนา (โดยสังเขป) : กล่าวถึง ที่มา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ เหตุผลในการศึกษา หรือแนวคิดทฤษฎีที่
ต้องการพิสูจน์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นต้น
5. วิธีการวิจัย : สรุปสั้น ๆ ถึงหลักการ การวางแผนสาหรับกระบวนการวิจัย ระบุถึงเครื่องมือที่ใช้เป็นต้น
6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล : ระบุถึงการศึกษาที่สาคัญซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา
ข้อมูลการค้นพบที่โดดเด่นที่สุดของผลงานที่สามารถใช้ตอบคาถามของงานวิจัยที่ได้ตรงประเด็นที่สุด
7. ข้อเสนอแนะ : กล่าวถึงข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
8. เอกสารอ้างอิง : ใส่เฉพาะที่มีเนื้อหาสาระในบทความเท่านั้น

หมายเหตุ การติดตั้งโปสเตอร์สามารถติดตั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 มกราคม 2561 (เวลา 08.30-16.00 น.)
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