
แนวทางในการเตรียมน างานวจิยัเสนอแบบโปสเตอร์ 
การประชุมวชิาการการบริหารการพฒันาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ คร้ังที ่5  

ภายใตห้วัขอ้ 
 “Citizen Engagement: พลงัภาคประชาชนสู่การพฒันาสังคมอย่างยัง่ยืน” 

วนัที ่7  มกราคม 2564 ณ มหาวทิยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 
------------------------------------------------------------------ 

 

 ผูน้ าเสนอตอ้งเตรียมน าเสนอโปสเตอร์ตามรูปแบบท่ีก าหนด ผลงานวจิยั 1 เร่ืองต่อ 1 แผน่โปสเตอร์
ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตามรูปแบบของการเขียนงานวจิยั 
 

    ขนาดและรูปแบบโปสเตอร์ 
ประเด็นทัว่ๆ ไป 
  ใหอ้กัษร Angsana New ขนาด 18-22 
  เตรียมโปสเตอร์ขนาด 120x80 เซนติเมตร แนวตั้ง 
  ตราสถาบนัขนาด 14x18 เซนติเมตร วางไวด้า้นขวาบนของโปสเตอร์ 
  รูปของผูน้ าเสนอขนาดท่ีเหมาะสม วางไวด้า้นซา้ยบนของโปสเตอร์ 
  

ช่ือเร่ืองวจัิย 
  ช่ือเร่ืองวิจยั ขนาด 72x80 หรือใชข้นาดตวัอกัษรใหม้องเห็นชดัไดใ้นระยะ 1.5 เมตร ใชค้  าไม่เกิน 
10 ค  า เขียนช่ือเร่ืองวจิยัเป็นกลุ่มค า ไม่ใหเ้ขียนเป็นประโยค 
  ช่ือผูน้ าเสนอ ขนาดตวัอกัษร 60-72 หรือใชข้นาดตวัอกัษรใหม้องเห็นชดัไดใ้นระยะ 1.5 เมตร 
  ใหเ้ขียนทั้งช่ือเร่ืองวจิยัและช่ือผูน้ าเสนอเป็นตวัหนา วางไวต้รงกลางส่วนบนของโปสเตอร์ 
 
หัวเร่ืองในงานวจัิย 
  ใหใ้ชรู้ปแบบตวัอกัษรขนาด 22x28 หรือใชข้นาดตวัอกัษรใหม้องเห็นชดัไดใ้นระยะ 1.5 เมตร 
ตวัหนา โดยใส่ตวัเลขก ากบัหวัเร่ืองไปตามล าดบั 
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บทคัดย่อ 
  บทคดัยอ่ตอ้งประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ีคือ บทน า วตัถุประสงคก์ารวจิยั ค  าถามวิจยั (ถา้มี) 
วธีิด าเนินการวจิยั ผลการวิจยั อภิปรายผล สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
  ใชค้  าในการเขียนบทคดัยอ่ ระหวา่ง 150-200 ค า 
บทน า 
  ระบุถึงความส าคญัของปัญหาท่ีศึกษาและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

  เขียนบทน า 1-2 ยอ่หนา้ 

วธีิด าเนินการวจัิย 

  วธีิด าเนินการวจิยัท่ีครอบคลุมประชากร กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือวจิยั และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูล เป็นตน้ เขียนจ านวน 1-2 ยอ่หนา้ 

 

ผลการวจัิย 

  เสนอผลการวิจยัท่ีชดัเจนตามวตัถุประสงค์ 

  น าเสนอขอ้มูลใหช้ดัเจนในรูปแบบของตารางและภาพประกอบ ซ่ึงจะพิมพเ์ป็นสีต่างๆ ก็ได ้
  ตอ้งมีหมายเลขก ากบัแต่ละตาราง ใหพ้ิมพห์มายเลขล าดบัของตารางและช่ือตารางไวค้นละ
บรรทดั โดยพิมพชิ์ดขอบซา้ยมือของกระดาษดา้นบนของตาราง ถา้ช่ือตารางยาวกวา่ 1 บรรทดั ใหข้ึ้นบรรทดั
ใหม่ โดยใหอ้กัษรตวัแรกตรงกบัช่ือตารางในบรรทดัแรก และใหเ้วน้แถววา่ง 1 แถวก่อนและหลงัพิมพต์าราง 
ใหพ้ิมพค์  าอธิบายไวใ้ตต้าราง 
  ตอ้งมีหมายเลขก ากบัแต่ละภาพประกอบ ใหพ้ิมพห์มายเลขล าดบัของภาพ ช่ือ และ/ หรือ 
ค าอธิบายไวใ้ตภ้าพ และใหเ้วน้แถววา่ง 1 แถวก่อนและหลงัพิมพภ์าพประกอบ 
  เขียนจ านวน 1-3 ยอ่หนา้ 

 
อภิปรายผล 
 น าเสนอผลการวิจยัโดยการอา้งโยงทฤษฎีเพื่อมาสนบัสนุนหรือเห็นแยง้ท่ีสมเหตุสมผล  

 เขียนจ านวน 1-2 ยอ่หนา้ 

 
สรุปผล 
  สรุปประเด็นหลกัๆ ของผลการวจิยั เขียนจ านวน 1-2 ยอ่หนา้ 
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ข้อเสนอแนะ 
  เขียนขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์และเสนอแนะเพื่อการท าวจิยัในคร้ัง 
ต่อไป เขียนจ านวน 1-2 ยอ่หนา้ 

 
การอ้างองิ 

 ใชร้ะบบการอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหา โดยใชร้ะบบนาม-ปี (Author-Year) ตามรูปแบบ APA ท่ี
ก าหนด และเอกสารอา้งอิงทุกรายการท่ีปรากฏในบทความตอ้งมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นรายการเอกสารอา้งอิง
ดว้ย 

 
ภาพประกอบ 
            สามารถน าเสนอภาพหรือรูปประกอบ(ถา้มี) ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหวัขอ้วจิยัในโปสเตอร์ได ้

 

การติดตั้งโปสเตอร์ 
  ผูจ้ดัประชุมจะจดัเตรียมบอร์ดโปสเตอร์ขนาด 120x80 พร้อมเขม็หมุด และ สก๊อตเทป เป็นตน้ไว้
ใหผู้น้  าเสนอ 
  ผูน้ าเสนอน าโปสเตอร์ไปติดตั้งท่ีหอ้งโถงดา้นขา้งห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3  อาคารเฉลิม  

พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  ในวนัที ่7 มกราคม 2564 ระหวา่งเวลา 13.00-16.30 ตั้งแต่เวลา 

9.00-15.00 น. 

  ใหป้ลดโปสเตอร์ออกในวันที ่8 มกราคม 2564 หลงัการประชุมเสร็จส้ิน 
 

การน าเสนอโปสเตอร์ 
 หลงัพิธีเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมยจ์ะเป็นประธาน

เปิดการน าเสนองานวจิยัแบบโปสเตอร์ 
  ผูน้  าเสนอเตรียมพร้อมอยูท่ี่บอร์ดโปสเตอร์ของตวัเองเพื่อรอน าเสนองานวิจยัและตอบค าถามของ

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้ง และคอยถาม-ตอบผูส้นใจท่ีเดินไปเยีย่มชมบอร์ดโปสเตอร์ 
 การน าเสนองานวิจยัแบบโปสเตอร์ท่ีเป็นทางการตามท่ีก าหนดไวใ้นตาราง ใชเ้วลาประมาณ 2 

ชัว่โมง 
 ผูจ้ดัประชุมจะเตรียมช่ือและล าดบัเลขบอร์ดโปสเตอร์ไวใ้หต้ามจุดต่างๆ ท่ีก าหนด หา้มผูน้ าเสนอ

เคล่ือนยา้ยบอร์ดโปสเตอร์ท่ีมีช่ือและล าดบัเลขก ากบัไวแ้ลว้ 
 ผูน้ าเสนอตอ้งแขวนป้ายช่ือท่ีเตรียมใหแ้ลว้ไวท่ี้คอตลอดเม่ืออยูใ่นบริเวณการน าเสนองานวจิยั

แบบโปสเตอร์ 



4 
 

    (ตัวอย่าง) 
 

ตราสถาบัน   ช่ือเร่ืองวจิัย…………………………                   รูปผู้น าเสนอ 

    ช่ือผู้น าเสนอ……………………….. 
    หน่วยงานทีสั่งกดั………………….. 
 

บทคดัย่อ     5. อภิปรายผล 
.................................................   ……………………………………. 
.................................................   ……………………………………. 
 

1. บทน า     6. สรุปผลการวจิัย 
.................................................   ……………………………………. 
.................................................   ……………………………………. 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย   7. ข้อเสนอแนะ 
.................................................   ……………………………………. 
.................................................   ……………………………………. 
 

3. วธิีด าเนินการวจิัย     เอกสารอ้างองิ 
.................................................   ……………………………………. 
.................................................   ……………………………………. 
 

4. ผลการวจิัย      
.................................................    
.................................................    
   
 

 
สามารถใส่ภาพประกอบงานวจัิย (ถ้ามี)ได้ 

 
 


