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ข้ อควรทราบและปฏิบัตสิ าหรั บผู้นาเสนอ
1. ผูน้ าเสนอทุกท่านต้องลงทะเบียนและมอบสาเนาสไลด์นาเสนอ (Power-point File) แก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ใน
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ระหว่างเวลา 8 – 9.30 นาฬิกา หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนและมอบไฟล์ใน
เวลาดังกล่าว โดยมิได้มีการติดต่อชี้แจงเหตุผลล่วงหน้า จักถือว่าท่านสละสิ ทธิ ในการนาเสนอ
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็ วต่อการจัดเตรี ยมไฟล์นาเสนอ (Power-point File) ในแต่ละห้อง โปรดนาสาเนาไฟล์
นาเสนอของท่าน ในรู ปแบบแผ่น CD มอบแก่เจ้าหน้าที่ ลงทะเบี ยน หรื อ มอบ USB Drive ให้เจ้าหน้าที่ ทา
สาเนา (copy) ไฟล์ลงใน server ของการประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียน
3. หากท่านยังมิได้ส่งสาเนางานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full Text) มาก่อนหน้าวันประชุ ม ขอท่านโปรดนาสาเนา
งานวิจยั นั้นมาพร้อม ณ โต๊ะลงทะเบียน โดยจัดเป็ นสาเนาแบบเอกสาร 2 ชุด และ สาเนาแบบแผ่น CD (รู ปแบบ
Microsoft Word) อีก 1 ชุด
4. หลังการลงทะเบียนแล้ว ผูน้ าเสนอยังคงต้องรายงานตัวหน้าห้องนาเสนอและมาถึงบริ เวณห้อง 45 นาที ก่อน
กาหนดเวลานาเสนอ
5. หากผูน้ าเสนอมารายงานตัวช้ากว่าที่ระบุในข้อ 4 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจาห้องอาจพิจารณาจัดลาดับการ
นาเสนอใหม่ ตามแต่จะเห็นสมควร
6. ผูน้ าเสนอที่มาถึงห้องช้ากว่ากาหนดของตนเกิน 15 นาที ถือว่าสละสิ ทธิ ในการนาเสนอ
7. ผูน้ าเสนอมีเวลาในการนาเสนอ 15 นาที โดยแบ่งเป็ น การนาเสนอพร้อมสไลด์ 10 นาที และการตอบคาถาม 5
นาที ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ประจาห้องจักแสดงสัญญาณป้ ายสี เหลืองเตื อนเมื่อถึงนาที ที่ 8 และแสดงป้ ายสี แดงเพื่อ
ขอให้จบการเสนอเมื่อถึงนาทีที่ 10
8. ผูน้ าเสนออาจศึกษาแนวทางการนาเสนอเพิ่มเติมจาก “แบบประเมินผลการนาเสนอ” ในเว็บไซด์น้ ี
9. อาจารย์ประจาห้องทรงสิ ทธิ ที่จะเรี ยบเรี ยงลาดับการนาเสนอ ควบคุ มการนาเสนอ หรื อเพิ กถอนสิ ทธิ การ
นาเสนอ ตามแต่จะเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ข้าร่ วมนาเสนอและผูเ้ ข้าฟัง
10. ผูน้ าเสนอด้วยโปสเตอร์ สามารถติดตั้งผลงานได้ ในวันพฤหาบดี ที่ 30 มิถุนายน ระหว่างเวลา 7.30 ถึง 9.30
นาฬิกา
11. บอร์ ดที่ใช้สาหรับโปสเตอร์ มีความสู ง 200 เซ็นติ เมตร กว้าง 90 เซ็นติ เมตร ทาด้วยวัสดุ พลาสติ คสังเคราะห์
แบบเบา เคลือบสี ขาวในลักษณะเดียวกันกับไวท์บอร์ด การปิ ดผนึกใดๆ ขอให้ใช้เทปกาวสองหน้าเท่านั้น ห้าม
ใช้วสั ดุลวดเย็บกระดาษ (Staples)หรื อโลหะแหลมใดๆ และห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ลงพื้นผิวบอร์ด
12. ผูน้ าเสนอด้วยโปสเตอร์ ต้องอยู่ ณ บริ เวณโปสเตอร์ของท่านระหว่างเวลา 13 ถึง 14 นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่
30 มิถุนายน เพื่อให้คาอธิ บายหรื อตอบคาถามต่อผูช้ มผลงาน
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การเตรียมไฟล์ แบบ Microsoft Word
คณะกรรมการฯ ขอให้จดั ทาต้นบทคัดย่อและบทความฉบับเต็มด้วย Microsoft Word 2007
กรณี ที่ใช้ Microsoft Word รุ่ นที่สูงกว่า ขอให้ดาเนินการบันทึกให้เป็ นรุ่ น Microsoft Word 2003 ก่อนทาการส่ งไฟล์
การอ้ างอิง
การเขียนอ้างอิงที่ใช้ในวารสารเล่มนี้เป็ นการอ้างอิงแบบตัวเลข ให้ผเู ้ ขียนใช้รูปแบบการเขียนระบบเดียวกัน ทั้งเรื่ อง
ทั้งนี้ผเู ้ ขียนบทความต้องรับผิดชอบความถูกต้องของเอกสารที่นามาอ้างอิงทั้งหมด
หลักการอ้ างอิงแบบตัวเลข การเรี ยงลาดับรายการอ้างอิงเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้มีวิธีการดังนี้
1) ใส่ ตวั เลขกากับไว้ทา้ ยข้อความหรื อชื่อบุคคลที่อา้ งอิง โดยเรี ยงตามลาดับตัวเลขที่อา้ งอิง [1],[2],[3],[4]…ไปจน
จบบทโดยไม่ตอ้ งเรี ยงตามตัวอักษร ไม่ตอ้ งแยกภาษาและประเภทของเอกสาร
2) ในกรณี ที่มีการอ้างอิงซ้ าให้ใช้ตวั เลขเดิมที่เคยใช้อา้ งมาก่อนแล้ว
3) แหล่งที่ใช้อา้ งอิงทั้งหมดนั้น จะไปปรากฏอยูใ่ นรายการอ้างอิงท้ายบทความ
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