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บทคัดย่อ
ขั้นตอนการเตรี ยมบทความฉบับเต็มเพื่อตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสี มา ได้แสดงรายละเอียดดังเอกสารนี้ โดย
จานวนคาในบทคัดย่อไม่เกิน 350 คา และจานวนหน้าของบทความฉบับเต็ม ไม่เกิน 8 หน้ากระดาษขนาด A4 ทั้งนี้บทความ
ฉบับนี้จะถูกส่งให้คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 2 ท่านพิจารณาอนุญาตให้ตีพิมพ์ต่อไป (Angsana New, 14pt)
คำสำคัญ ประชุมเสนอผลงาน (Angsana New, 14pt)
บทนา
การ ป ร ะ ชุ ม วิ ช ากา ร เ สน อ ผ ล ง า น วิ จั ย ร ะ ดั บ
บัณฑิ ตศึ กษาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 23 จัด ขึ้ น ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสี มา ระหว่าง
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2554 เปิ ดรับบทคัดย่อและบทความ
ฉบับเต็มตั้งแต่วนั นี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยจานวน
หน้าของบทความฉบับเต็มไม่เกิน 8 หน้ากระดาษขนาด A4
บทความฉบับนี้ จะถูกส่ งไปให้คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 2 ท่านพิจารณาอนุญาตให้ตีพิมพ์ต่อไป
ในเอกสารฉบั บ นี้ แสดงค าแนะน าในการเตรี ยม
ต้นฉบับบทความ ซึ่ งอาจประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก คื อ
บทนา ระเบียบวิธีศึกษาวิจยั ผลการศึกษาวิจยั และสรุ ปผล
การศึกษาวิจยั เป็ นต้น ทั้งนี้ผเู ้ ขียนอาจมีหวั ข้ออื่นหรื อหัวข้อ
ที่เรี ยกเป็ นอย่างอื่นได้
ในหัวข้อบทนา ให้อธิบายถึงความสาคัญของปั ญหา
และวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
รวมถึงการทบทวน
วรรณกรรม

สาหรับองค์ประกอบอื่นของบทความจะได้อธิบายใน
ลาดับถัดไป
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจยั
ในหั ว ข้อ นี้ ให้ อ ธิ บ ายเครื่ อ งมื อ และ/หรื อ ระเบี ย บ
วิธีการดาเนินการวิจยั ให้ชดั เจน
ทั้งนี้ ในส่ ว นของเอกสารอ้า งอิ งควรใช้การอ้างด้วย
หมายเลขและครอบด้วยวงเล็บใหญ่ เช่น [1] โดยให้เรี ยง
ตัวเลขอ้างอิงตามลาดับก่อนหลังในบทความ แล้วจึงเขียน
รายละเอียดของเอกสารที่อา้ งถึงในหัวข้อเอกสารอ้างอิง
สมการและสู ตรทางเคมี
สมการและสูตรทางเคมีที่เขียนแยกจากเนื้อหา ให้ระบุ
หมายเลขสมการแล้วครอบด้วยวงเล็บ ดังนี้
E  mc 2

(1)

ทั้ง นี้ ให้ เ รี ยงเลขสมการตามล าดับ ก่ อ นหลัง และ
ระมัดระวังการใช้ตวั ยกและตัวห้อยว่าอยู่ในตาแหน่ งและ
ขนาดที่ชดั เจน
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ผลการศึกษาวิจยั และการอภิปรายผล
แสดงผลของการศึกษาวิจยั และข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาก
ศึกษาวิจยั นั้นๆ อาจมีรูป และ/หรื อตารางประกอบ ดังนี้

สรุปผลการศึกษาวิจยั
ให้สรุ ปผลการศึกษาวิจยั
โดยสรุ ปประเด็นและ
สาระสาคัญของการศึกษาวิจยั

ตาราง
ควรวางตารางไว้ที่ตาแหน่ งซึ่ งใกล้กบั ข้อความที่ อา้ ง
ถึง และให้ระบุเลขที่ตารางพร้อมคาบรรยายด้วย เช่น ตาราง
ที่ 1 ขนาดและแบบอักษร ซึ่ งได้สรุ ปขนาดและแบบอักษร
รายการต่างๆของบทความนี้

กิตติกรรมประกาศ
เพื่อแสดงความขอบคุณแก่บุคคลและ/หรื อหน่วยงาน
ที่ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาวิจยั ซึ่งอาจมีหรื อไม่มีก็ได้

ตารางที่ 1 ขนาดและแบบอักษร
รายการ
ชื่อเรื่ อง
ชื่อผูแ้ ต่ง
ที่อยู่
บทคัดย่อ
หัวข้อ
เนื้อหา
อ้างอิง

ขนาด
18
16
12
14
14
14
14

แบบตัวอักษร
หนา กึ่งกลาง
ปกติ กึ่งกลาง
เอียง กึ่งกลาง
ปกติ
หนา กึ่งกลาง
ปกติ
ปกติ

รู ปภาพ
ควรวางรู ปภาพไว้ที่ตาแหน่งซึ่ งใกล้กบั ข้อความที่อา้ ง
ถึง และให้ระบุเลขที่รูปภาพพร้อมคาบรรยายด้วย เช่น รู ปที่
1 การประชุมเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่ งชาติ
ครั้งที่ 23

รู ปที่ 1 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต
ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 23
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