รูปแบบในการจัดทําบทความเพื่อเสนอในการประชุมและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ราชนครินทรวิจัย ครั้งที่ 9
หัวขอ “การสรางองคความรูจากการวิจัย สูการพัฒนาทองถิ่น”
ระหวางวันที่ 3-4 เมษายน 2561
บทความที่รวมนําเสนอในการประชุมและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทรวิจัย ครั้งที่ 9 หัวขอ
“การสรางองคความรูจากการวิจัย สูการพัฒนาทองถิ่น” ประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปนี้
1. ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ควรสั้นกะทัดรัด ชี้ถึงเปาหมายหลักของการวิจัย
2. ชื่อผูวจิ ัยทุกทาน (Authors) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ใหระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล โดยไมตองมีคํานําหนานาม พรอมใสตัวเลขยกบนนามสกุล
เพื่ อระบุ ตําแหน งทางวิ ชาการและที่ อยู ของผู เขี ยนสํ าหรั บการติ ดต อทางไปรษณี ยและหมายเลข
โทรศัพท
3. บทคัดยอ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสําคัญ
ของการศึกษา และสวนทายตองมี คําสําคัญ (Key word) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ควรเลือกคําสําคัญทีเ่ กี่ยวของกับบทความที่สามารถนําไปใชเปนคําสืบคนในระบบฐานขอมูล
จํานวน 3-5 คํา
4. สวนของเนื้อหาของบทความ ประกอบดวย
4.1 บทนํา (Introduction) เปนสวนของความสําคัญและมูลเหตุทนี่ ําไปสูการวิจัย
พรอมวัตถุประสงคและการสํารวจเอกสารที่เกี่ยวของ
4.2 วิธดี ําเนินการวิจัย (Research Methodology)
เปนการอธิบายวิธีการดําเนินการวิจัยซึ่งขึ้นอยูกับประเภทของงานวิจัย
4.3 ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Results and Discussion)
ควรเสนอผลอยางชัดเจน ตรงประเด็นเปนผลที่คนพบ โดยลําดับตามหัวขอที่ศึกษา
พรอมการวิจารณผล
4.4 สรุป (Conclusion)
สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการศึกษา
4.5 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (มีหรือไมมีก็ได)
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