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การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 12 

“ธรรมรักษาวิชาการ” : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต 
ร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2563 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเจ้าภาพใน

การจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 12 โดยประสานงาน
กับที่ประชุมสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ในโอกาสฉลอง 60 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี “ธรรมรักษาวิชาการ” : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต  
 
1. การสมัครเข้าร่วมประชุม 
 (1)  สมัครในระบบ Online  ที่  http://www.council-uast.com 
 (2)  ก าหนดรับสมัคร  
  -  ผู้เสนอผลงาน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่  15 มกราคม 2563 
  -  ผู้ไม่เสนอผลงาน ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่  25 มีนาคม 2563 

 

2. การลงทะเบียน 
 ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท  (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยช ำระเงินเข้ำบัญชี ธนำคำรกรุงเทพ 
จ ำกัด(มหำชน) สำขำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี เลขที่บัญชี 037-7-00008-8 เมื่อสมัครใน
ระบบแล้วจะต้องช าระเงินค่าสมัคร และส่งหลักฐานการช าระเงินในระบบรับสมัครภายใน 3 วัน นับจากวันสมัคร  
 
3. ข้อก าหนดการน าเสนอผลงาน 
 3.1. เงื่อนไขในการเสนอผลงาน 

  (1)  ผลงานวิจัยที่น าเสนอจะต้องเป็นของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น  
  (2)  ต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารอ่ืน ๆ หรือน าเสนอในการประชุมที่

มี proceeding ที่ใดมาก่อน 
  (3)  ผลงานที่น าเสนอจะต้องไม่เป็นผลงานที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษาในทุกระดับ 
  (4) ผลงานที่น าเสนอต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่เกิน 3 ปี เท่านั้น 
  (5) ผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอกผู้อ่ืน ทางผู้จัดประชุมจะไม่รับผิดชอบ ผู้น าเสนอจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
 3.2. วิธีการน าเสนอผลงาน 
   1  แบบบรรยาย (Oral Presentation)  
   (1)  ให้น าเสนอโดยใช้โปรแกรม MS PowerPoint   
   (2)  เวลาที่ใช้ในการน าเสนอประมาณ 15 นาที (บรรยาย 12 นาที ซักถาม 3 นาที) 
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   (3)  ส่งบทคัดย่อ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมผลงานที่จะน าเสนอต่อที่ประชุม โดยมีเนื้อหา
ตามที่ก าหนด พร้อมการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุม หากไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนด ผลงานนั้นจะถกู
ยกเลิก 

  (4)  การตัดสินคุณภาพผลงานเพื่อร่วมน าเสนอต่อที่ประชุมให้ยึดถือตามดุลยพินิจของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านผลงาน โดยผู้เสนอผลงานจะต้องด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ ให้เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่สามารถแก้ไขได้ทัน หรือผลงานนั้นถูกยกเลิกด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะไม่มีการคืน
ค่าลงทะเบียนในทุกกรณี 

(5)  รูปแบบการจัดท าบทคัดย่อและเนื้อหาผลงานที่จะน าเสนอ ดูได้ที่หน้า website การลงทะเบียน  
www.council-uast.com  
  

  2  แบบโปสเตอร์  (Poster Presentation) 
   (1)  ให้จัดท าโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. X ยาว 100 ซม. จ านวน 1 แผ่น โดยต้องมีสัญลักษณ์ของการ
ประชุมวิชาการตามที่ก าหนด วางประกอบในต าแหน่งที่เหมาะสม ดูรายละเอียดสัญลักษณ์ที่ก าหนดได้ที่หน้า 
website การลงทะเบียน  www.council-uast.com 
   (2)  ส่งบทคัดย่อ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมผลงานที่จะน าเสนอต่อที่ประชุม โดยมีเนื้อหา
ตามที่ก าหนด พร้อมการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุม หากไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนด ผลงานนั้นจะถกู
ยกเลิก 

  (3)  การตัดสินคุณภาพผลงานเพื่อร่วมน าเสนอต่อที่ประชุมให้ยึดถือตามดุลยพินิจของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านผลงาน โดยผู้เสนอผลงานจะต้องด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ ให้เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่สามารถแก้ไขได้ทัน หรือผลงานนั้นถูกยกเลิกด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะไม่มีการ คืน
ค่าลงทะเบียนในทุกกรณี 

  (4)  ก าหนดติดโปสเตอร์ ในวันที่ 1 เมษายน 2563  เวลา 13.00-16.00 น. 
 
4. รางวัลการน าเสนอผลงาน 
 1. รางวัลการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย  (Oral Presentation) 
      แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ     (1)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
    (2)  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     แต่ละกลุ่มรางวลัมีดังนี ้
  -  รางวัลชนะเลิศ    ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท 
  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท 
   -  รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 2,000 บาท 
 2. รางวัลการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  (Poster Presentation) 
      แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ     (1)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
    (2)  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     แต่ละกลุ่มรางวลัมีดังนี ้
  -  รางวัลชนะเลิศ    ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท 
  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 2,000 บาท 
   -  รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 1,000 บาท 
 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

http://www.council-uast.com/
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หลักเกณฑ์และค าแนะน าส าหรับผูเ้ขียนบทความ 
 

การเตรียมต้นฉบับส าหรับบทความ  
1. ต้นฉบับเร่ืองเต็ม จ านวน 4-10 หน้า   
2. พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด (Microsoft Word for Windows) เวอร์ชัน 2007 หรือ เวอร์ชัน

ใหม่กว่าโดยใช้รูปแบบฟอนต์เป็น TH SarabunPSK เท่านั้น ยกเว้นตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ ให้ใช้รูปแบบฟอนต์
เป็น Symbol เท่านั้น  

3. ขนาดกระดาษต้นฉบับ ใช้กระดาษขนาด A4 ระยะขอบ ด้านบน 1 นิ้ว ด้านล่าง 0.75 นิ้ว ด้านซ้าย 1 
นิ้ว ด้านขวา 0.75 นิ้ว ขอบเย็บกระดาษ 0 นิ้ว หัวกระดาษ 0.5 นิ้ว ท้ายกระดาษ 0.5 นิ้ว  

4. ชื่อเร่ือง: อยู่ชิดขอบบนของหน้า มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเร่ืองแต่ละภาษามีความยาวไม่เกิน 
2 บรรทัด ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points พิมพ์ตัวหนา (Bold) ก าหนดระยะห่างบรรทัด 
เป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points และจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ให้ใช้ฟอนต์ 
Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดตัวอักษรเท่ากับตัวอักษรอ่ืนในบรรทัดนั้น  

5. ชื่อผู้เขียนและคณะ: เว้น 1 บรรทัดจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อเต็มภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
ครบทุกคน และต้องใส่เชิงอรรถ เป็นแบบล าดับตัวเลข (ยกก าลัง) ก ากับไว้ท้ายนามสกุลให้ครบทุกคน ชื่อผู้เขียน
ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 12 points พิมพ์ตัวหนา ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 
12 points จัดชิดขอบขวาของหน้ากระดาษ  

6. การแทรกเชิงอรรถให้ใช้แบบ ล าดับตัวเลขอัตโนมัติ โดยใช้ฟอนต์แบบ TH SarabunPSK ขนาด 12 
points ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็น ค่าแน่นอนขนาด 12 points และจัดข้อความชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ  

7. บทคัดย่อ (Abstract): มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขึ้นด้วยบทคัดย่อภาษาไทยก่อนแล้วจึงตาม
ด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

8. ค าว่า "บทคัดย่อ" และ "Abstract" ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points และพิมพ์ตัวหนา 
ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อหาของตัวบทคัดย่อ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็น ค่า
แน่นอนขนาด 16 points และบรรทัดแรกของย่อหน้าให้เยื้องมาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัดข้อความในแต่ละย่อหน้า
แบบข้อความชิดขอบ หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 12 points หรือ
ขนาดที่เท่ากับตัวอักษรอ่ืนในบรรทัดนั้น บทคัดย่อไม่ควรเกิน 300 ค า   

9. ค าส าคัญ (Keywords): ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อและ Abstract ก่อนขึ้นส่วนของเนื้อหา ควร
เลือกค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความจ านวน 3-5 ค า ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points   

10. เนื้อหา (Text): ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง  

11. บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points พิมพ์ตัวหนา 
ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนของเนื้อหาข้อความในแต่ละ
ย่อหน้า ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอน ขนาด 16 
points บรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้าให้เยื้องเข้ามาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัดข้อความแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิด
ขอบ (Justified) หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 12 points หรือขนาด
ตัวอักษรที่เท่ากับตัวอักษรอ่ืนในบรรทัดเดียวกัน  

11.1 บทน า: เพื่อกล่าวถึงปัญหา ที่มา และรวมถึงการตรวจเอกสาร (Literature review) ด้วย  
11.2 วัตถุประสงค์การวิจัย: ควรเขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อง และความเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะ

ด าเนินการเพื่อให้สามารถใช้วัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการวิจัยได้  
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11.3 ระเบียบวิธีวิจัย: ควรระบุเกี่ยวกับ ประชากรที่ศึกษา ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

11.4 ผลการวิจัย: เป็นการเสนอผลของการวิจัย ควรควบคู่ไปกับกาใช้ตาราง หรือภาพประกอบการอธิบาย
และน าเสนอในรูปแบบของสีขาวด าเท่านั้น และตัวอักษรต่างๆ ในตารางและภาพต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น โดยใช้
ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนดระยะห่างบรรทัด เป็นค่าแน่นอนขนาด 16 points หรือน้อย
กว่า หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ที่มีขนาดเท่ากับตัวอักษรอ่ืนในบรรทัดนั้น  

11.5 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ: ชี้แจงว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือแตกต่างไป
จากผลงานที่มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้น และมีพื้นฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และให้จบ
ด้วยข้อเสนอแนะที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือทิ้งประเด็นค าถามการวิจัย ซึ่งเป็นแนวทางส าหรับการวิจัย
ต่อไป  

11.6 สรุปผลการวิจัย: เป็นการย่อส าระส าคัญและประจักษ์พยานของผลการวิจัย   
11.7 กิตติกรรมประกาศ: อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้งานวิจัยและ

การเตรียมเอกสารลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมท างานวิจัยด้วย  
11.8 เอกสารอ้างอิง: การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องใช้ระบบชื่อและปี (name-and-year system) เช่น 

จินดา (2536) รายงานว่า…….... หรือ………….... (ศิวาพร และ สลักจิต, 2536)   
ในกรณีเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

แล้วตามด้วย ค.ศ. เช่น Jackson (1967)………... หรือ……….... (Murashige and Skoog, 1962)  
ในกรณีที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ใช้ และคณะ เช่น สมศรี และคณะ (2530)…... หรือ……..... (สมศรี 

และคณะ, 2530) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ใช้ et al. ต่อท้ายผู้แต่ง
คนแรก เช่น Schaad et al. (1992) หรือ….. . .  (Schaad et al., 1992) และให้ใส่ชื่อครบทุกคนในบัญชี
เอกสารอ้างอิงท้ายเร่ือง   

ในบัญชีเอกสารอ้างอิง ซึ่งปรากฏอยู่ท้ายเรื่อง ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 12 points 
ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอน ขนาด 13 points การพิมพ์เอกสารอ้างอิงแต่ละฉบับให้พิมพ์แบบหน้าลอย 
โดยบรรทัดแรกของเอกสารอ้างอิงแต่ละฉบับ ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้า ส่วนบรรทัดที่เหลือของฉบับนั้น ให้เยื้อง
เข้ามาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัดข้อความแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดซ้าย ห้ามจัดแบบกระจาย หากมีตัวอักษรที่
เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 10 points หรือขนาดเท่ากับตัวอักษรอ่ืนในบรรทัดนั้น   

การเรียงล าดับเอกสารอ้างอิง  ให้เรียงล าดับเอกสารอ้างอิงที่ เป็นภาษาไทยขึ้นก่อนและตามด้วย
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ และไม่ต้องใส่หมายเลขน าหน้า ให้แสดงเฉพาะเอกสารที่น ามาอ้างอิงในเนื้อเรื่อง
เท่านั้น โดยเรียงล าดับดังนี้  

เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย ให้เรียงตามล าดับอักษรตัวแรกของชื่อ และตามด้วยปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์  
เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน ให้เรียงตามล าดับอักษรตัวแรกของชื่อสกุล (ถ้ามีหลายคน

ให้เรียงไปตามล าดับ) และตามด้วยปี ค.ศ. ที่ตีพิมพ์ (เรียงจากปีเก่า มาปีที่ใหม่สุด ตามล าดับ)   
12. ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง  

12.1 ส าหรับวารสาร (Journal)  
วารสารภาษาไทย  

ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อตัว ชื่อสกุล (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้าย) ปี พ.ศ.. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ใช้ชื่อเต็ม). ปีที่: หน้า.   
วารสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน   

ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง., อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง. ชื่อสกุล. (ใช้ and คั่นชื่อสุดท้าย) ปี 
ค.ศ.. ชื่อเร่ือง. ชื่อวารสาร (ใช้ชื่อเต็ม). ปีที่: หน้า.  
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12.2. ต ารา (Text books)   
ต าราภาษาไทย   

ชื่อตัว ชื่อสกุล, ชื่อตัว ชื่อสกุล (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้าย) ปี พ.ศ.. ชื่อหนังสือ. ส านักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. 
จ านวนหน้า.  

ต าราภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน   
ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง., อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง. ชื่อสกุล. (ใช้ and คั่นชื่อ

สุดท้าย) ปี ค.ศ.. ชื่อหนังสือ. ส านักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จ านวนหน้า.  
12.3. ต ารา (Text books) ที่มีผู้เขียนในแต่ละบท   
ต าราภาษาไทย   

ชื่อตัว ชื่อสกุล, ชื่อตัว ชื่อสกุล (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้าย) ของบทที่อ้าง. ปี พ.ศ.. ชื่อบทที่อ้าง. หน้าบทที่
ตีพิมพ์. ใน ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ส านักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จ านวนหน้า.   

ต าราภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน   
ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง., อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง. ชื่อสกุล. (ใช้ and คั่นชื่อ

สุดท้าย) ปี ค.ศ.. ชื่อบทที่อ้าง. หน้าบทที่ตีพิมพ์. In ชื่อบรรณาธิการ, ed. eds. ชื่อหนังสือ. ส านักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. 
จ านวนหน้า.  

12.4 เอกสารประกอบรายงานประชุม สัมมนา (Reports and Proceedings) ควรเรียง ล าดับ 
ดังนี้   

ชื่อตัว ชื่อสกุล ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ชื่อเร่ือง. ชื่อรายงานหรือการประชุม. วัน เดือน ปี ที่จัด. สถานที่. หน้า.   
12.5 ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายทาง Internet ควรเรียงล าดับดังนี้   

ชื่อตัว ชื่อสกุล ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ชื่อเรื่อง. ชื่อหัวเรื่องของ website. แหล่งที่มา (Available Source): 
http://www.………… . (สืบค้นเมื่อ เดือน ปี).  

13. ตาราง และภาพ ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่อง จัดท าเป็นขาวด าเท่านั้น โดยให้ผู้เขียนบทความคัดเลือก
เฉพาะที่จ าเป็น เรียงล าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ชื่อตารางและภาพให้ภาษาไทย ให้ใช้ค าว่า ตารางที่ และ ภาพที่
ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points และพิมพ์ตัวหนา โดยชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง ส่วนชื่อภาพ 
ให้อยู่ด้านล่าง พร้อมทั้งค าอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 
points  

14. การเขียนค าไทยเป็นภาษาอังกฤษหรืออักษรโรมัน: ให้ใช้ระบบของราชบัณฑิตยสถาน  
15. อ่ืนๆ   
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ยกเว้นค าเชื่อมหรือค าลักษณะเฉพาะในเนื้อหา

ภาษาอังกฤษในวงเล็บ ให้เป็นอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นหัวข้อชื่อเร่ืองค าเฉพาะ หน่วยย่อ ไม่ใส่จุด ยกเว้นสิ้นสุด
ประโยคในภาษาอังกฤษ  
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แบบฟอร์มบทความ 
ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทย ชิดขอบบน อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ควาามยาวไม่เกิน 2 บรรทัด TH 
SarabunPSK ขนาด 16 points ตัวหนา ระยะห่างบรรทัด ค่าแน่นอนขนาด 18 points 

ชื่อเรื่องทั้งภาษาอังกฤษ ชิดขอบบน อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ควาามยาวไม่เกิน 2 บรรทัด TH 
SarabunPSK ขนาด 16 points ตัวหนา ระยะห่างบรรทัด ค่าแน่นอนขนาด 18 points 

 
ชื่อผู้เขียนและคณะ: ชื่อเต็มภาษาไทยให้ครบทุกคน1 และต้องใส่เชิงอรรถ2  

ชื่อผู้เขียนและคณะ: ชื่อเต็มภาษาอังกฤษให้ครบทุกคน1 และต้องใส่เชิงอรรถ2   

 
บทคัดย่อ 

ค าว่า "บทคัดย่อ" ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points และพิมพ์ตัวหนา ก าหนดระยะห่างบรรทัดเปน็
ค่าแน่นอนขนาด 18 points จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อหาของตัวบทคัดย่อ ภาษาไทยให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK 
ขนาด 14 points ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็น ค่าแน่นอนขนาด 16 points และบรรทัดแรกของย่อหน้าให้เยื้องมาทางขวา 
0.5 นิ้ว และจัดข้อความในแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดขอบ หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้ฟอนต์ 
Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดที่เท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น บทคัดย่อไม่ควรเกิน 300 ค า 
ค าส าคัญ: ไม่เกิน 5 ค า ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points 
 

Abstract 
ค าว่า "Abstract" ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points และพิมพ์ตัวหนา ก าหนดระยะห่างบรรทัดเปน็

ค่าแน่นอนขนาด 18 points จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อหาของตัวบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็น ค่าแน่นอนขนาด 16 points และบรรทัดแรกของย่อหน้าให้
เยื้องมาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัดข้อความในแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดขอบ หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษร
กรีก ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดที่เท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น Abstract ไม่ควรเกิน 300 ค า 
Keyword: ไม่เกิน 5 ค า ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points 
 

ค าน า 
ค าน า: เพื่อกล่าวถึงปัญหา ที่มา และรวมถึงการตรวจเอกสาร (Literature review) ด้วย การ

อ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องใช้ระบบช่ือและปี (name-and-year system) เช่น จินดา (2536) รายงาน
ว่า…….... หรือ………….... (ศิวาพร และ สลักจิต, 2536) 

ในกรณีเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ให้ใช้ช่ือสกุลเป็น
ภาษาอังกฤษแล้วตามด้วย ค.ศ. เช่น Jackson (1967)………... หรือ……….... (Murashige and Skoog, 1962) 

ในกรณีที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ใช้ และคณะ เช่น สมศรี และคณะ (2530)…... หรือ……..... 
(สมศรี และคณะ, 2530) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ใช้ 
et al. ต่อท้ายผู้แต่งคนแรก เช่น Schaad et al. (1992) หรือ….... (Schaad et al., 1992) และให้ใส่ช่ือ
ครบทุกคนในบัญชีเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง 

 
วัตถุประสงค์ 

ควรเขียนให้สอดคล้องกับช่ือเรื่อง และความเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อให้สามารถใช้วัตถุประสงค์
เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของการวิจัยได้ 

                                                 
1 ชื่อหน่วยงาน, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ ภาษาไทย 
2 ชื่อหน่วยงาน, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ ภาษาอังกฤษ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

ควรระบุเกี่ยวกับ ประชากรที่ศึกษา ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ชัดเจน 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล: เป็นการเสนอผลของการวิจัย ควรควบคู่ไปกับการใช้ตาราง กราฟ หรือภาพ
ประกอบการอธิบายและน าเสนอในรูปแบบของสีขาวด าเท่านั้น และตัวอักษรต่างๆ ใน ตาราง กราฟ และภาพ ต้องเป็น
ภาษาไทยเท่านั้น โดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนดระยะห่างบรรทัด เป็น ค่าแน่นอนขนาด 16 
points หรือน้อยกว่า หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ที่มีขนาดเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น ในการ
เขียนผลการวิจัยให้มีการวิจารณ์ผลควบคู่ไปด้วย 

ตาราง และภาพ ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่อง จัดท าเป็นขาวด าเท่านั้น โดยให้ผู้เขียนบทความคัดเลือกเฉพาะที่จ าเป็น 
เรียงล าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ช่ือตารางและภาพให้ภาษาไทย ให้ใช้ค าว่า ตารางที่  และ ภาพที่ ใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK ขนาด 14 points และพิมพ์ตัวหนา โดยช่ือตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง ส่วนช่ือภาพ ให้อยู่ด้านล่าง พร้อม
ทั้งค าอธิบายสั้นๆ ท่ีสื่อความหมายได้สาระครบถ้วน ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points  
 
ตารางที่ 1. จ านวนผู้ใช้บริการจองห้องประชุมแบบเดิมและแบบผ่านเวบไซต์ 3 ระยะ 

 
 

 
ภาพที่ 1. เปรียบเทียบจ านวนพ้ืนท่ีใช้งานท้ัง 4 อาคาร ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย: เป็นการย่อสาระส าคัญและประจักษ์พยานของผลการวิจัย อาจรวมกับข้อเสนอแนะและแนวทาง
ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ 
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กิตติกรรมประกาศ 
กิตติกรรมประกาศ: อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้งานวิจัยและการเตรียม

เอกสารลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมท างานวิจัยด้วย 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 346 หน้า. 
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ก าหนดการ 

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุในสถาบนัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 12  
“ธรรมรักษาวิชาการ” : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต  

ร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิต้ีจอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี  

-------------------------------- 
วันพุธที่ 1 เมษายน 2563  
เวลา 13.00-16.00 น. ลงทะเบียน  (บริเวณหน้าห้องชลบุรี) 

- ผู้น าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ติดโปสเตอร์บริเวณหน้าห้องชลบุร ี
- ผู้น าเสนอผลงานแบบบรรยาย ส่งไฟล์การบรรยายที่ไม่แก้ไขแล้ว 

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 
เวลา 08.00 น.  รับลงทะเบียน (บริเวณหน้าห้องชลบุรี) 
เวลา 08.30 น.  พิธีเปิดการประชุม 
เวลา 09.15 - 10.45 น. การปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย 
เวลา 10.45 - 11.00 น. รับประทานอาหารวา่ง 
เวลา 11.00 - 12.00 น. การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  หน้าห้องชลบุรี (ทุกผลงาน) 

การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย ช่วงที่ 1 (ห้องละ 4 ผลงาน) 
   - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์(ห้องบ้านบงึ/ห้องศรีราชา) 
   - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องสัตหีบ/ห้องอู่ตะเภา) 
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องจันทบุร ี
เวลา 13.00 - 14.45 น การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (ต่อ) ช่วงที่ 2 (ห้องละ 7 ผลงาน) 
เวลา 14.45 - 15.00 น พักรับประทานอาหารวา่ง  
เวลา 15.00 - 16.30 น การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (ต่อ) ช่วงที่ 3 (ห้องละ 6 ผลงาน) 
เวลา 17.00 น  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 
เวลา 08.30-10.15 น. การเสนอผลงานแบบบรรยาย (ต่อ) ช่วงที่ 4 (ห้องละ 7 ผลงาน) 
เวลา 10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  
เวลา 10.30-12.00 น. การเสนอผลงานแบบบรรยาย (ต่อ) ช่วงที่ 5 (ห้องละ 6 ผลงาน) 
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องจันทบุร ี
เวลา 13.00-14.30 น. เสวนา “การพัฒนาทรัพยากรบคุคลด้วยงานวิจัย” โดย ศ. ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล  

และทีมวิทยากร GMI  
เวลา 14.30-15.00 น. มอบรางวัลผลงานวิจัยแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ 
เวลา 15.00 น.  พิธีมอบธงให้เจ้าภาพในการจัดประชุมฯ  ครั้งที่ 13  

ปิดการประชุม 
หมำยเหต ุ ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรม 


