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-------------------- 
 
วิธีการจัดท าบทความวิจัยและวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation)  
 

  1. ส่วนข้อมูลผู้เขียนผลงาน 
 1.1  ช่ือบทความ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
 1.2  ช่ือผู้เขียน : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
 1.3  ต าแหน่งทางวิชาการ/ต าแหน่งทางการบริหาร (ถ้ามี) / ท่ีอยู่ (สถาบันการศึกษา) 
 1.4  สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา 
 1.5  ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) / สาขาวิชา / 
สถาบันการศึกษา (ถ้ามี) 
 
 2. ส่วนเนื้อเร่ือง  ความยาว 8-12 หน้ากระดาษ A 4 
 2.1  บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ความยาวรวมกันไม่เกนิ 1 หน้า) 
 2.2  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 2.3  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.4  นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
 2.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี) 
 2.6  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 2.7  ผลการวิจัย 
 2.8  อภิปรายผล 
 2.9  ข้อเสนอแนะ 
 2.10 เอกสารอ้างอิง 
 
            3. วิธีการพิมพ์ 
 3.1 ให้ต้ังค่าหน้ากระดาษดังนี้ บน (top) 1.5 นิ้ว, ล่าง (bottom) 1 นิ้ว, ซ้าย (left) 1.5 นิ้ว, 
และขวา (right) 1 นิ้ว 



 3.2  ช่ือบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Th Saraban ขนาด 16 Points ตัวหนา             
จัดให้อยู่กลางหน้า ระหว่างช่ือบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เว้น 1 บรรทัด 
 3.3  ช่ือผู้เขียน/ต าแหน่งทางวิชาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Th Saraban 
ขนาด 16 Points ตัวหนา จัดให้อยู่ชิดขวา  ส่วนท่ีอยู่ (สถาบันการศึกษา) สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ให้ใช้ตัวอักษร
ขนาดเดียวกัน ตัวปกติ แต่ให้อยู่ในตอนล่างของหน้าในลักษณะเชิงอรรถ และไม่ควรยาวเกิน 1 บรรทัด 
 3.4 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Th Saraban ขนาด 14 Points ส่วนการพิมพ์ 
ค าว่า “บทคัดย่อ” และ “ABSTRACT” ใช้ตัวอักษร Th Saraban ขนาด 16 Points ตัวหนา จัดให้อยู่
กลางหน้า เมื่อจบบทคัดย่อภาษาไทยให้ก าหนดค าส าคัญ จ านวนไม่เกิน 3 ค าเป็นภาษาไทย และเมื่อจบ 
ABSTRACT  ใหก้ าหนด Keyword จ านวนไม่เกิน 3 ค า (ความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้า) 
 3.5 การพิมพ์ส่วนเนื้อเรื่อง  ใช้ตัวอักษร  Th Saraban ขนาด 14 Points ส่วนการพิมพ์
หัวข้อต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ กรอบแนวคิด วิธีการด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล                     
และข้อเสนอแนะ  ใช้ตัวอักษร Th Saraban ขนาด 14 Points ตัวหนา จัดชิดซ้าย ส่วนหัวข้อย่อยใช้ตัวอักษร                     
Th Saraban ขนาด 14 Points 
 3.6 เนื้อหาท้ังหมดของเรื่องเต็ม (รวมบทคัดย่อ) ความยาวไม่เกิน 8-12 หน้ากระดาษ  A4 
 3.7 การย่อหน้าเนื้อหา ย่อหน้าเว้นระยะเจ็ดตัวอักษร (ประมาณ 1.5 เซนติเมตร) 
 3.8 การพิมพ์ตาราง ตารางแต่ละตารางจะต้องมีหมายเลขก ากับ จาก 1 ไปจนจบบทความ             
ให้พิมพ์หมายเลขล าดับของตารางและช่ือตารางในบรรทัดเดียวกัน โดยพิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ 
ถ้าช่ือตารางยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ข้ึนบรรทัดใหม่ตรงกับช่ือตารางในบรรทัดแรก ช่ือตารางต้องน ามาก่อนตัว
ตาราง 
 3.9 การใส่ภาพประกอบ  ภาพแต่ละภาพต้องมีหมายเลขก ากับ จาก 1 ไปจนจบบทความ                
ให้พิมพ์หมายเลขล าดับของภาพและช่ือภาพ หรือค าอธิบายภาพไว้ในบรรทัดเดียวกัน  ช่ือภาพต้องมาก่อน
ภาพที่จะน าเสนอ 
 3.10 การพิมพ์รายการอ้างอิง ก าหนดให้ใช้รายการอ้างอิงระบบนาม-ปี (ช่ือผู้แต่ง. ปีท่ีพิมพ์)            
ในกรณีเป็นส่ิงพิมพ์ระบุเลขหน้าด้วย  
 3.11 การพิมพ์บรรณานุกรม ให้แยกออกเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โดยเรียงล าดับภาษาไทย 
ตามอักษร ก-ฮ ตามด้วยภาษาอังกฤษ เรียงตาม อักษร A-Z การพิมพ์บรรณานุกรม ให้พิมพ์แต่ละรายการท่ี
อ้างอิงชิดขอบกระดาษด้านซ้าย  ถ้ามีข้อความท่ีจะต้องพิมพ์ต่อจากบรรทัดแรกให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยย่อ
หน้าเว้นระยะเจ็ดตัวอักษร (ประมาณ 1.5 ซม.) เริ่มพิมพ์ตัวอักษรท่ีแปด 
 
 

    การอ้างอิงหนังสือหลายเล่มท่ีมีผู้แต่งเป็นช่ือเดียวกันให้เรียงล าดับปีพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขค่าน้อย           
มาก่อน ถ้าปีพิมพ์ซ้ ากันให้เรียงตามล าดับอักษรของช่ือเรื่อง กรณีไม่ปรากฏปีพิมพ์  ให้เรียงไว้หลังรายการ                 
ท่ีปรากฏปีพิมพ์  การลงช่ือผู้แต่งกรณีนี้ ให้ลงช่ือผู้แต่งเฉพาะเล่มแรก ส่วนเล่มต่อ ๆ ไปให้ขีดเส้นเท่ากับ              
เจ็ดตัวอักษรแทนช่ือผู้แต่งแล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (เครื่องหมายจุด) 

4. วิธีการเตรียมน าเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย 
    4.1 ผู้เสนอผลงานต้องเตรียมไฟล์ Power Point และไฟล์รูปแบบอื่นๆ มอบให้เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล
ประจ าห้องล่วงหน้าก่อนช่วงเวลาน าเสนอผลงาน อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง  โดยทางคณะผู้จัดจะเตรียม                      



เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และ เครื่องฉายภาพ (Projector) ประจ าห้องบรรยายทุกห้อง 
ส าหรับอุปกรณ์ นอกเหนือจากนี้ ต้องแจ้งให้ผู้จัดทราบ ช่วงตอบรับการเสนอผลงาน 
   4.2 รูปแบบน าเสนอ 
  - บรรยายด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  
  - น าเสนอผลงานภายในเวลา 10 นาที  วิจารณ์และซักถาม ประมาณ 10 นาที 
 
วิธีการจัดท าบทความวิจัยและวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 การเขียนบทความวิจัยและวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ ให้เขียนเหมือนกับการเขียนในรูปแบบ
บรรยาย  ต่างกันตรงท่ีวิธีการน าเสนอผลงานในวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 เท่านั้น 
 
       1. องค์ประกอบของโปสเตอร์ที่ใช้น าเสนอ 
 ควรประกอบไปด้วยหัวข้อต่อไปนี้  ได้แก่  

1.1 ช่ือโครงการวิจัย  
1.2 ช่ือผู้แต่ง  
1.3 หลักการและเหตุผล  
1.4 วัตถุประสงค์   
1.5 วิธีด าเนินการวิจัย   
1.6 ผลการวิจัย  
1.7 ประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย   
1.8 ข้อสรุป   
1.9 อื่นๆ  
ท้ังนี้ อาจปรับเปล่ียนหัวข้อตามความเหมาะสมของการน าเสนอแต่ละโครงการวิจัยได้ 
 
 

        2. ลักษณะและขนาดของโปสเตอร์ 
 2.1 ผู้น าเสนอเป็นผู้จัดท าโปสเตอร์ขนาด 80 x 120 ซม. (แนวตั้ง)   

2.2 ใช้อักษรแบบ TH Saraban  โดยขนาดตัวอักษรชื่อเรื่อง และผู้วิจัย ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 
นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร หรือ 70 points (font size) ส่วนขนาดตัวอักษรเนื้อหา ควรมีความสูงไม่นอ้ยกว่า 
1 เซนติเมตร หรือ 28 points (font size)  

2.3 สามารถน าเสนอด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ  
2.4 มีรูปถ่ายของผู้น าเสนอผลงานในโปสเตอร์ด้วย ซึ่งเป็นรูปถ่ายชุดสุภาพขนาด 2 นิ้ว 
2.5 เนื้อหาภายในโปสเตอร์ไม่ควรมากเกินไป ควรสรุปเฉพาะใจความส าคัญ กระชับ ชัดเชน ไม่ใช้

ค าฟุ่มเฟือย ควรมีภาพประกอบ ให้ใช้ตาราง และรูปภาพเพื่อส่ือความหมายแทนข้อความ เป็นต้น 
       

3. การติดต้ังโปสเตอร์ 



3.1 ผู้น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ จะต้องน าเสนอโปสเตอร์มาติดต้ังท่ีบอร์ด ซึ่งทางคณะผู้จัด             
ได้จัดเตรียมไว้ให้ภายในวันท่ี 18 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 16.30 น. ณ อาคาร 22 ช้ัน 1 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

3.2 โปสเตอร์ท่ีน าเสนอจะติดต้ังไว้ตลอดท้ังวัน ในวันศุกร์ท่ี 19  สิงหาคม 2559 และเพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหายระหว่างการติดต้ังควรระบุหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ และ e – mail ของผู้เสนอผลงาน เพื่อให้ผู้
ท่ีสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ 

3.3 ผู้น าเสนอผลงานจัดเก็บโปสเตอร์ได้ในวันศุกร์ท่ี 19 สิงหาคม 2559 ต้ังแต่เวลา 17.00 น.              
เป็นต้นไป 

3.4 การติดต้ังและจัดเก็บโปสเตอร์เป็นหน้าท่ีของผู้น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ตามท่ีก าหนด 
 

 4. วิธีการเตรียมน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 
 4.1 ผู้น าเสนอต้องอยู่ประจ าท่ีโปสเตอร์ในเวลาท่ีก าหนดให้เพื่อน าเสนอผลงานและตอบข้อซักถาม

ในเวลาท่ีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
 4.2 ผู้น าเสนอควรจะยืนประจ าท่ีโปสเตอร์เพื่อบรรยายให้ความรู้กับผู้สนใจ ณ จุดติดต้ังโปสเตอร์ 
 


