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สื่อส าหรับการน าเสนอ 
 1. ให้ผู้น ำเสนอท ำ PowerPoint 2003 ใช้ประกอบกำรน ำเสนอ 
 2. ส่งไฟล์น ำเสนอในวันอังคำรที่ 30 มิถุนำยน 2559  
 3. หำกผู้น ำเสนอมีกำรใช้ Font ที่ไม่ใช่ตัวพ้ืนฐำนของเครื่อง ควรจะบันทึก Font นั้นๆ มำด้วย 
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รายละเอียดการจัดท าบทความวิจัยฉบับเต็ม 

 มีควำมยำวต้นฉบับไม่เกิน 10 – 12 หน้ำกระดำษ A4 
 Font Cordia new ตลอดทั้งบทควำม 
 เว้นระยะห่ำงขอบบนและซ้ำย 1.5 นิ้ว ระยะขอบล่ำงและขวำ 1 นิ้ว 
 ใส่หมำยเลขหน้ำก ำกับท่ีมุมบนขวำของหน้ำ 
 ระยะบรรทัด 1 ตลอดทั้งบทควำม 

หัวข้อบทความวิจัย (ฉบับเต็ม) ประกอบด้วย 
 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
ชื่อบทควำมวิจัยภำษำไทย /TITLE IN 
ENGLISH 

ขนำด 18 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย 

ชื่อผู้เขียนทุกคน 
 

1.  ขนำด 16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย 
2.  ไม่ต้องใส่ค ำน ำหน้ำนำม 
3.  ใช้ตัวยกสัญลักษณ์เครื่องหมำยดอกจัน (*) แทนชื่อผู้น ำเสนอ 
4.  กรณีผู้เขียน 2 คน ใช้ค ำว่ำ “และ” เป็นตัวคั่น 
5.  กรณีผู้เขียนมำกกว่ำ 2 คน ใช้สัญลักษณ์ Comma (,) คั่น  ส่วนคน
สุดท้ำยใช้ค ำว่ำ “และ” 
** กรณีเป็นวิทยำนิพนธ์ต้องมีชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นผู้เขียนร่วมด้วยเป็นชื่อ
สุดท้ำย 

เชิงอรรถ -  ขนำด 14 พอยต์, จัดชิดซ้ำย, ตัวบำง ใส่ต ำแหน่งที่วิชำกำร (ศำสตรำจำรย์, 
รองศำสตรำจำรย์, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์, ดร.) ตำมด้วยสังกัด และที่อยู่ของ
ผู้เขียนบทควำม  
** พิมพ์เชิงอรรถให้ครบ ตรงตำมรูปแบบที่ก ำหนด 

บทคัดย่อ/ Abstract - หัวข้อค ำว่ำ “บทคัดย่อ” และค ำว่ำ “Abstract “  
  ขนำด 16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย 
- เนื้อหำภำษำไทยและอังกฤษ 



หัวข้อ ค าอธิบาย 
  ขนำด 16 พอยต์, ตัวบำง, จัดชิดซ้ำย, ย่อหน้ำ 1 Tab 

ค ำส ำคัญ/Keywords - หัวข้อค ำว่ำ “ค ำส ำคัญ” และค ำว่ำ “Keywords” 
  ขนำด 16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย, คั่นด้วยสัญลักษณ์  : (Colon)  
  ก่อนพิมพ์ค ำส ำคัญ โดยไม่น้อยกว่ำ 3 ค ำ 
- ค ำส ำคัญ ขนำด 16 พอยต์, เมื่อมีค ำส ำคัญมำกกว่ำ 1 ค ำ 
  ใช้เครื่องหมำยจุลภำคคั่นระหว่ำงค ำส ำคัญ 

บทน ำ/Introduction - อธิบำยถึงควำมส ำคัญหรือที่มำของปัญหำ และขอบเขตของกำรวิจัย  
  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
- หัวข้อพิมพ์ขนำด 16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย 
- เนื้อหำขนำด 16 พอยต์, ตัวบำง, จัดชิดซ้ำย 
- ย่อหน้ำ 1 Tab 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย/Objectives - อธิบำยถึงวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย และสมมติฐำน 
- หัวข้อพิมพ์ขนำด 16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย 
- เนื้อหำขนำด 16 พอยต์, ตัวบำง, จัดชิดซ้ำย 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด/ 

concept theory framework 
- เป็นกำรสังเครำะห์สำระจำกวรรณคดีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดง 
  แนวควำมคิด ทฤษฎีและข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย 
- หัวข้อพิมพ์ขนำด 16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย 
- เนื้อหำขนำด 16 พอยต์, ตัวบำง, จัดชิดซ้ำย 
- ย่อหน้ำ 1 Tab 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย/Methods - ระบุประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือในกำรวิจัย  
  วิธีกำรเก็บข้อมูล ปีที่เก็บข้อมูล และระยะเวลำที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล  
  วิธีกำรได้มำของกลุ่มตัวอย่ำง วิธีวิเครำะห์ข้อมูล ซึ่งอำจเป็นวิธีกำรวิจัย 
  เชิงคุณภำพหรือวิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณข้ึนอยู่กับชนิดของกำรวิจัย 
- หัวข้อพิมพ์ขนำด 16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย 
- เนื้อหำขนำด 16 พอยต์, ตัวบำง, จัดชิดซ้ำย 
- ย่อหน้ำ 1 Tab 

ผลกำรวิจัย/Results  - แสดงผลของกำรวิจัย และข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัยนั้น อำจจะมี 
  ภำพตำรำง และแผนภูมิประกอบพร้อมค ำอธิบำยพอเข้ำใจ 
- หัวข้อพิมพ์ขนำด 16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย 
- เนื้อหำขนำด 16 พอยต์, ตัวบำง, จัดชิดซ้ำย 
- ย่อหน้ำ 1 Tab 

สรุปและอภิปรำยผล/Conclusions 
and Discussion 

- เป็นกำรสรุปผลที่ได้จำกกำรวิจัย รวมถึงกำรอภิปรำยผล วิจำรณ์  
  เปรียบเทียบ ทฤษฎีกับผลงำนวิจัยอื่นๆ และให้ข้อเสนอแนะบนพ้ืนฐำน 
  ของผลกำรวิจัย 
- หัวข้อพิมพ์ขนำด 16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย 
- เนื้อหำขนำด 16 พอยต์, ตัวบำง, จัดชิดซ้ำย 



หัวข้อ ค าอธิบาย 
เอกสำรอ้ำงอิง/References - ใช้รูปแบบ APA 

- หัวข้อพิมพ์ขนำด 16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย 
- เนื้อหำขนำด 16 พอยต์, ตัวบำง, จัดชิดซ้ำย 

รำยละเอียดกำรจัดต ำแหน่งในเนื้อหำ
อ่ืนๆ 

- หัวข้อใหญ่ ขนำด 16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย 
- หัวข้อรอง ขนำด 16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย,  
  ย่อหน้ำจำกหัวข้อใหญ่ครั้งละ 1 Tab 
- เนื้อหำตัวอักษร ขนำด 16 พอยต์, ตัวบำง, จัดชิดซ้ำย 

ภำพประกอบ - จัดต ำแหน่งภำพประกอบกึ่งกลำงหน้ำกระดำษ 
- พิมพ์ค ำว่ำ “ภำพประกอบที่” ใต้ภำพ, จัดชิดซ้ำย, ตัวหนำ, ขนำด 16 
พอยต์ 
- ส่วนของหัวข้อภำพประกอบ พิมพ์ตัวบำง 
- ตัวอย่ำง  
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 โครงสร้ำงกรอบแนวคิด 

ตำรำง - จัดต ำแหน่งตำรำงก่ึงกลำงหน้ำกระดำษ 
- พิมพ์ค ำว่ำ “ตำรำงที”่ บนหัวตำรำง, จัดชิดซ้ำย, ตัวหนำ, ขนำด 16 พอยต์ 
- ส่วนของหัวข้อตำรำง พิมพ์ตัวบำง 
- ใต้ตำรำงให้บอกแหล่งที่มำ โดยพิมพ์ห่ำงจำกเส้นคั่นใต้ตำรำง 1 บรรทัด 
  ขนำด 14 พอยต์, จัดชิดซ้ำย, ตัวบำง 
- ตัวอย่ำง  
 ตารางท่ี 1 โครงสร้ำงกรอบแนวคิด 
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TITLE IN ENGLISH (18 pt, Bold, Align Text Left) 

 
ชื่อ-นำมสกุลผู้เขียน1*, ชื่อ-นำมสกุลผู้เขียนร่วม2 (16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย, ไม่ใส่ค ำน ำหน้ำนำม) 

First Author1*, Co-Author2 (16 pt, Bold, Align Text Left) 
 

1ต ำแหน่งทำงวิชำกำร, สังกัด และที่อยู่ของผู้เขียนบทควำม (14 พอยต,์   จัดชิดซ้ำย) 
1Academic, Department of XXXX, Faculty of XXXX, XXXXX University, Thailand. (14 pt,  Align Text Left) 
2ต ำแหน่งทำงวิชำกำร, สังกัด และที่อยู่ของผู้เขียนบทควำม (14 พอยต,์   จัดชิดซ้ำย) 
2Academic, Department of XXXX, Faculty of XXXX, XXXXX University, Thailand. (14 pt,  Align Text Left) 
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บทคัดย่อ (16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย) 

เริ่มพิมพ์บทคัดย่อด้วยตัวอักษรแบบ Cordia New ขนำด 16 พอยต์ โดยย่อหน้ำห่ำงจำก
ขอบกระดำษด้ำนซ้ำย 1 แท็บ (Tab) โดยไม่เกิน 250 ค ำ 
ค าส าคัญ: เริ่มพิมพ์ค ำส ำคัญด้วยตัวอักษรแบบ Cordia New ขนำด 16 พอยต์ ใช้เครื่องหมำยจุลภำคค่ัน
ระหว่ำงค ำส ำคัญ เมื่อมีค ำส ำคัญมำกกว่ำ 1 ค ำ  
 
Abstract (16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย) 

เนื้อหำขนำด 16 พอยต์, ตัวบำง, จัดชิดซ้ำย, Font Cordia New………………………...… 
…………………………………………………………………………………………….……………… 
Keyword: Typing keyword(s) from here with Cordia New 16 pt............................... ………… 
**เว้นระหว่างหัวข้อส าคัญ 1 บรรทัด 
บทน า/Introduction (16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย) 

เนื้อหำขนำด 16 พอยต์, ตัวบำง, จัดชิดซ้ำย, Font Cordia New………………………...… 
……………………………………………………………………………………………………….…… 
**เว้นระหว่างหัวข้อส าคัญ 1 บรรทัด 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย/Objectives (16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย) 
  เนื้อหำขนำด 16 พอยต์, ตัวบำง, จัดชิดซ้ำย, Font Cordia New………………………...… 
……………………………………………………………………………………………………….…… 
**เว้นระหว่ำงหัวข้อส ำคัญ 1 บรรทัด 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด/ concept theory framework (16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย) 

เนื้อหำขนำด 16 พอยต์, ตัวบำง, จัดชิดซ้ำย, Font Cordia New………………………...… 
……………………………………………………………………………………………………….…… 
**เว้นระหว่างหัวข้อส าคัญ 1 บรรทัด 
วิธีด าเนินการวิจัย/Methods (16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย) 

เนื้อหำขนำด 16 พอยต์, ตัวบำง, จัดชิดซ้ำย, Font Cordia New………………………...… 
……………………………………………………………………………………………………….…… 
**เว้นระหว่างหัวข้อส าคัญ 1 บรรทัด 



ผลการวิจัย/Results (16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย) 
เนื้อหำขนำด 16 พอยต์, ตัวบำง, จัดชิดซ้ำย, Font Cordia New………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………….…… 
**เว้นระหว่างหัวข้อส าคัญ 1 บรรทัด 
สรุปและอภิปรายผล/Conclusions and Discussion (16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย) 

เนื้อหำขนำด 16 พอยต์, ตัวบำง, จัดชิดซ้ำย, Font Cordia New………………………...… 
……………………………………………………………………………………………………….…… 
**เว้นระหว่างหัวข้อส าคัญ 1 บรรทัด 
ค าขอบคุณ(ถ้าม)ี (16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย) 

เนื้อหำขนำด 16 พอยต์, ตัวบำง, จัดชิดซ้ำย, Font Cordia New………………………...… 
……………………………………………………………………………………………………….…… 
**เว้นระหว่างหัวข้อส าคัญ 1 บรรทัด 
เอกสารอ้างอิง/References (16 พอยต์, ตัวหนำ, จัดชิดซ้ำย) 
เริ่มพิมพ์เอกสำรอ้ำงอิงโดยชิดขอบด้ำนซ้ำยของหน้ำกระดำษ ขนำด 16 พอยต์ จัดชิดซ้ำย  
ใช้รูปแบบ APA 
 
หมายเหตุ: โปรดศึกษำรำยละเอียดกำรจัดท ำบทควำมวิจัยฉบับเต็มอย่ำงละเอียด 
 

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสารอ้างอิงรูปแบบ APA 
หนังสือ 
 

จุฑำรัตน์  เอื้ออ ำนวย และคณะ. (2553). ความเป็นไปได้ในการโอนภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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สุทิติ  ขัตติยะ และวิไลลักษณ์  สุวจิตตำนนท์. (2553). แบบแผนการวิจัยและสถิติ. กรุงเทพฯ:  
เปเปอร์เฮำส์. 

Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. New York, NY: Wiley. 
Gebauer, J., Lowman, D., & Gordon, J. (2008). Closing the engagement gap: How great 

companies unlock employee potential for superior results. New York, NY: Penguin. 
Greenberg, J., & Baron, R. A. (2003). Behavior in organizations (8th ed.). Upper Saddle River, 

NJ: Pearson Education.  
 
หนังสือที่มีบรรณาธิการเป็นผู้รวบรวม 
 

นภดล  กรรณิกำ. (2553). สัมมนำวิชำกำรเรื่อง ต ำรวจกับควำมคำดหวังของสังคมไทย. ใน กิตติพงษ์  กิตยำ
รักษ์ (บรรณำธิกำร). ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (หน้ำ 19-32). กรุงเทพฯ: ส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบงำนต ำรวจ.   

Andrews, R., Boyne, G. A., & Walker, R. M. (2010). Subjective and objective measures of 
organizational performance: An empirical exploration. In G. A. Boyne, K. J. Meier, L. 



J. O’Toole Jr., & R. M. Walker (Eds.), Public service performance: Perspective on 
measurement and management (pp. 14-34). New York, NY: Cambridge University.  

James, K. (1993). The social context of organizational justice: Cultural, intergroup, and 
structural effects on justice behaviors and perceptions. In R. Cropanzano (Ed.), 
Justice in the workplace: Approaching fairness in human resource management 
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สฎำยุ  ธีระวนิชตระกูล. (2549). แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ. ปริญญำนิพนธ์ กศ.ด. (กำรบริหำร
กำรศึกษำ). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ.  

 
ข้อมูลจาก Website 
 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ. (12 สิงหำคม 2554). คู่มือการปฏิบัติโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพื่อประชาชน 
(โรงพักเพ่ือประชาชน) ระยะที่ 3 ตามนโยบายเร่งด่วน 6 เดือนแรก ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ. 
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อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

************************************************************************************************* 
กำรเสนอผลงำนวิจัยเพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 1 ภำคบรรยำยหรือภำค

โปสเตอร์ ขอให้ผู้เสนอผลงำนจัดเตรียมบทควำมวิจัย(ฉบับเต็ม) ให้ถูกต้องตำมรูปแบบและข้อก ำหนดที่
คณะกรรมกำรก ำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น คณะกรรมกำรขอตัดสิทธิ์ผลงำนที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องตำมที่
ก ำหนด 
 

1. วิธีการน าเสนอผลงานวิจัย  
 ให้เลือกน ำเสนอผลงำนได้เพียงแบบเดียวเท่ำนั้นต่อ 1 บทควำม คือ ภำคบรรยำย หรือ ภำคโปสเตอร์ และ
คณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรคัดเลือกรูปแบบของกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยตำมควำมเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
2.  ผู้น าเสนอผลงานวิจัยท่ีประสงค์จะให้ทางผู้จัดการประชุมฯ ออกหนังสือรับรอง  
 โปรดแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบล่วงหน้ำทำง masterdgree.stc@gmail.comหรือสอบถำมที่หมำยเลข
โทรศัพท์02-878-5000,02-878-5006,02-878-5090 สำมำรถดำวน์ โหลดรูปแบบบทควำมได้
ที ่www.siamtechu.net 
 
3.  ผลงานวิจัย ที่น าเสนอจะต้องจัดท าตามรูปแบบที่คณะกรรมการก าหนดไว้เท่านั้น  
 และคณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผลงำนวิจัย ที่ผู้น ำเสนอไม่ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ โดยไม่
แจ้งเหตุผลให้ทรำบ และจะไม่รับพิจำรณำผลงำนวิจัย ที่ส่งภำยหลังก ำหนดเวลำ รวมทั้งจะไม่ส่งคืนเอกสำร 
เนื้อหำและรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่ผู้น ำเสนอผลงำนได้เขียนหรืออ้ำงอิงไว้  
 

4. การช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 4.1 ผู้น ำเสนอผลงำนต้องช ำระเงินค่ำลงทะเบียนตำมก ำหนดเวลำคือ ภำยใน 1 สัปดำห์หลังจำกแจ้งผลกำร
รับบทควำม 
 4.2 หลังจำกช ำระเงินค่ำลงทะเบียนแล้ว ท่ำนจะได้รับผลกำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือปรับแก้ไข 
 4.3 เมื่อช ำระเงินค่ำลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดกำรประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่ำลงทะเบียนไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

5. ใบประกาศนียบัตร (Certificate) จะมอบให้แก่ผู้วิจัยที่เป็นชื่อหลักเพียงชื่อเดียวเท่ำนั้น 
 
 

mailto:masterdgree.stc@gmail.com
http://www.siamtechu.net/


การน าเสนอผลงานวิจยัภาคโปสเตอร ์
(POSTER PRESENTATION) 

รูปแบบบทควำม (Paper Submission) 
 ก ำหนดให้โปสเตอร์มีขนำดกว้ำง 90 เซนติเมตร x ยำว 120 เซนติเมตร จ ำนวน 1 แผ่นต่อ 1 เรื่อง 
ประกอบด้วย 
 1. ชื่อเรื่อง 
 2. ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงำนที่สังกัด 
 3. บทคัดย่อ สรุปสำระส ำคัญเฉพำะที่จ ำเป็น ใช้ภำษำรัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ โดยไม่แบ่งเป็นข้อๆ 
 4. บทน ำ บ่งบอกพ้ืนฐำน หรือที่มำของงำนที่เคยท ำมำก่อน และวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 5. วิธีด ำเนินกำรวิจัย ระบุวิธีกำรเก็บข้อมูล ระยะเวลำที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล กำรได้มำของกลุ่มตัวอย่ำง 
วิธีวิเครำะห์ข้อมูล 
 6. ผลกำรวิจัย แสดงผลกำรวจิัยและข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้จำกกำรศึกษำ 
 7. สรุปและข้อเสนอแนะ เน้นกำรสรุปผลที่ได้จำกกำรวิจัย รวมถึงอภิปรำยผล/วิจำรณ์เปรียบเทียบ 
และให้ข้อเสนอแนะบนพ้ืนฐำนของผลกำรวิจัย 
 8. เอกสำรอ้ำงอิง เลือกเฉพำะที่เก่ียวข้องโดยตรงเท่ำนั้น 
** ขอให้ผู้น ำเสนอส่งโปสเตอร์มำภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2558  
 
เอกสำรที่ได้รับจำกวันจัดประชุม 
 -  ในวันประชุมวิชำกำรระดับชำติ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Abstract Book 
 -  ในส่วนของบทควำมฉบับเต็ม มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรรวบรวมผลงำนฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำร
น ำเสนอแล้ว ตีพิมพ์เป็นรำยงำนสืบเนื่อง (Proceedings) และ Upload ไว้บนเว็บไซต์ของวิทยำลัย 
 
อัตรำค่ำลงทะเบียน  
1.  กำรลงทะเบียน (รวมกระเป๋ำ อำหำรว่ำง) 
 1) บุคคลทั่วไป (อำจำรย์ นักวิจัย นักวิชำกำร ภำยนอกวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำมระดับชำติ)  
  1,000 บำท/เรื่อง  
 2)  บุคคลทั่วไป (อำจำรย์ นักวิจัย นักวิชำกำร ภำยนอกวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำมระดับนำนำชำติ)  
  1,000 บำท/เรื่อง  
**หำกน ำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ให้จัดท ำโปสเตอร์ตำมรูปแบบที่ก ำหนด  
1. ถ้ำต้องกำรให้ทำงผู้จัดงำนด ำเนินกำรจัดท ำโปสเตอร์จะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม จ ำนวน 800 บำท/เรื่อง  
2.  วิธีช ำระค่ำลงทะเบียน ช ำระค่ำลงทะเบียนน ำเสนอผลงำนวิจัย โดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชี  
 วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม (บัณฑิตวิทยำลัย) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ ท่ำพระ  
 เลขที่บัญชี 017-262135-0 (ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2559) 
**หำกท่ำนช ำระค่ำลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณำส่งหลักฐำนกำรช ำระฯ มำที่  
E-mail :  masterdgree.stc@gmail.com  หรือ Website : www.siamtechu.net 
 
 
 

mailto:%20masterdgree.stc@gmail.com%20%20หรือ
http://www.siamtechu.net/
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อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

แผนงาน  แผนงานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ บัณฑิตวิทยาลัย 

ลักษณะโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

ด้านยุทธศาสตร์การวิจัยและเผยแพร่ผลงานการวิจัย 

หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด

มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่เน้นพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ด้านการวิจัยเพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้

องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่องโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของแต่ละสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศมีการให้บริการด้านวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคมตามระดับ ความเชี่ยวชาญของสถาบันโดยด าเนินการควบคู่ไปกับพันธกิจอ่ืนที่

สถาบันอุดมศึกษา จะต้องด าเนินการ ทั้งภารกิจด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การบริหารจัดการ  การ

ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม โดยเป้าหมายหลักเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมและเป็นคนดีของสังคม 

เป็นการน าประเทศให้ก้าวทันและแข่งขันได้ในเวทีโลก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาสถาบันตามพันธกิจดังกล่าวเป็นอย่าง

ยิ่งโดยเฉพาะการวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและพัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัยสถาบัน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานการวิจัยและวิชาการ ส าหรับบุคลากรจาก

สถาบันการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ได้เข้าร่วมในการพัฒนาเพ่ือให้งานวิจัยมี

คุณภาพมีความเข้มแข็งและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมร่วมกันอย่างแท้จริง 



จากหลักการและเหตุผล ดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจึงก าหนดจัดการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2558 ขึ้น 

 

วัตถุประสงค ์

 1.  เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้ง

ในและต่างประเทศ 

 2.  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยี

สยามให้กว้างขวางแพร่หลายยิ่งขึ้น 

 3.  เพ่ือเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและผู้ประกอบการที่ใช้

งานวิจัยเพ่ือสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางอันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศ

ต่อไป 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

 เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ    จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า  200 คน 

 เชิงคณุภาพ    ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความพึงพอใจระดับมาก – มากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

วิธีด าเนินการ 

 -   การประชุมเตรียมการประชุมวิชาการ เสนอโครงการ จัดประชุมวิชาการ และประชุมสรุปผล 

 -   ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ จ านวน 250 คน 

 -   หัวข้อหลักของการประชุม โดยแบ่งกลุ่มผลงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 

  1.  กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์ / และวิทยาการจัดการ 

  2.  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  3.  กลุ่มพหุวิทยาการ (Interdisciplinary) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 เริ่มการด าเนินการ  วันที่  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ถึง วันอาทิตย์ที่  24 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  ณ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 



สถานที่ด าเนินการ 

 ณ ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1  มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ และการจัดในการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ทางวิชาการ 

 9.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยต่อไป 

 9.3  ประชาสัมพันธ์ผลงานของวิทยาลัยฯ  ให้กว้างขวางแพร่หลายยิ่งขึ้น 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Third 3rd  National and International Conference on Quality in 
Management and Innovation 

Sundeay , 24 July 2016 
Siam College of Technology  

ก ำหนดกำร(ร่ำง) 
08.30-08.45 น.  ลงทะเบียน 
08.45-09.30 น.  พิธีเปิดกำรประชุม 
   กล่ำวต้อนรับ 
   โดย อำจำรย์พรพิสุทธิ์  มงคลวนิช อธิกำรบดี วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม 
   กล่ำวเปิดกำรประชุม  

โดย ศ.ดร.ศรีศักดิ์  จำมรมำน อธิกำรบดีกิตติคุณ วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม 
กล่ำวรำยงำน 
โดย อำจำรย์ธัชทอง วิริยเวชกุล รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม 

09.30-10.45 น.  บรรยำยพิเศษ หัวข้อ “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม”  
   โดย ........................................(อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเรียนเชิญ) 
10.45-12.00 น.  กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยแบบบรรยำย 
12.00-13.00 น.  พักกลำงวัน 
13.00-17.00 น.  กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยแบบบรรยำย 

ปิดกำรประชุม มอบวุฒิบัตรผู้น ำเสนอผลงำนวิจัย 
 
 
หมำยเหตุ  รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มระหว่ำงกำรบรรยำย 
              ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


