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โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 
ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2563 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
 

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

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

 
ชื่อผู้เขียนและคณะ: ชื่อเต็มภาษาไทยให้ครบทุกคน1 และต้องใส่เชงิอรรถ2  

ชื่อผู้เขียนและคณะ: ชื่อเต็มภาษาอังกฤษให้ครบทุกคน1 และต้องใส่เชงิอรรถ2   

 
บทคัดย่อ 

ค าว่า "บทคัดย่อ" ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points และพิมพ์ตัวหนา ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็น
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 าหนดระยะห่างบรรทัดเป็น

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 การอ้างอิงเอกสารในเนื้อ

เรื่องใช้ระบบชื่อและปี (name-and-year system) เช่น จินดา (2536) รายงานว่า…….... หรือ………….... (ศิวาพร และ สลัก
จิต, 2536) 

ในกรณีเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษแล้วตาม
ด้วย 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) และให้ใส่ชื่อครบทุกคนในบัญชีเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง 

 
วัตถุประสงค ์

ควรเขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อง และความเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อให้สามารถใช้วัตถุประสงค์
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการวิจัยได้ 

 

                                                 
1 ชื่อหน่วยงาน, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ ภาษาไทย 
2 ชื่อหน่วยงาน, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ ภาษาอังกฤษ 
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ระเบยีบวิธีวิจยั 
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 หากมีตัวอักษรท่ีเป็นสัญลักษณ์ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ที่มีขนาดเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น ในการ
เขียนผลการวิจัยให้มีการวิจารณ์ผลควบคู่ไปด้วย 

ตาราง และภาพ ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่อง จัดท าเป็นขาวด าเท่านั้น โดยให้ผู้เขียนบทความคัดเลือกเฉพาะที่จ าเป็น 
เรียงล าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ชื่อตารางและภาพให้ภาษาไทย ให้ใช้ค าว่า ตารางที่  และ ภาพที่ ใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK ขนาด 14 points และพิมพ์ตัวหนา โดยชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง ส่วนชื่อภาพ ให้อยู่ด้านล่าง พร้อม
ทั้งค าอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points  
 
ตารางท่ี 1. จ านวนผู้ใช้บริการจองห้องประชุมแบบเดิมและแบบผ่านเวบไซต์ 3 ระยะ 

 
 

 
ภาพที่ 1. เปรียบเทียบจ านวนพื้นที่ใช้งานทั้ง 4 อาคาร ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 
สรุปผลการวิจยั 

สรุปผลการวิจัย: เป็นการย่อสาระส าคัญและประจักษ์พยานของผลการวิจัย อาจรวมกับข้อเสนอแนะและแนวทาง
ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ 
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