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ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ระหวางวันที่ 4-7 กุมภาพันธ 2557

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดการประชุมทางวิชาการอยางตอเน� องเปนประจําทุกป 

โดยมุงสงเสริมใหนักวิชาการและคณาจารยจากสาขาตางๆ นําเสนอผลงานวิจัย ซึ่งไดขอคน

พบใหม มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ และความชํานาญ ระหวางนักวิชาการ 

อาจารยของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงจะนําไปสูแนวทางการวิจัยเพ� อการพัฒนาประเทศ นอกจากน้ี 

ความรูและวิทยาการใหมๆ  ดังกลาว ยังไดถายทอดและนําออกเผยแพรสูสาธารณชนดวย โดยเฉพาะ

อยางย่ิงกับกลุมเกษตรกรซ่ึงเปนเปาหมายหลักจะไดนําความรูตางๆ ไปใช ใหเกิดประโยชน ในการ

พัฒนาอาชีพ ซึ่งจะสงผลอันดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป

วัตถุประสงค

 1. เพ� อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาตางๆ

 2. เพ� อเปนการเผยแพรความรู ความกาวหนาทางดานวิชาการและเทคโนโลยีใหกวาง

ขวางย่ิงข้ึน ซ่ึงสงผลในการนําไปใช ใหเกิดประโยชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 3. เพ� อเปนการแลกเปล่ียนระดมความคิดเห็นและประสบการณระหวางนักวิชาการ

ในภาครัฐและเอกชน อันจะนําไปสูแนวทางการวิจัยเพ� อแก ไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศในอนาคต

องคประกอบ

 การประชุมประกอบดวย การปาฐกถาพิเศษ การอภิปรายกลุม การเสนอผลงานในหัวขอ

ท่ีกําหนด โดยคณะวิทยากร การเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร

หมวดวิชาการ

 การประชุมประกอบดวย 3 หมวดวิชาการ คือ

 1. หมวดวิชาเกษตรศาสตร ประกอบดวยสายงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสาขาพืช สาขาสัตว  

สาขาสัตวแพทยศาสตร  สาขาประมง และสาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร  

 2. หมวดวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยสายงานวิจัยที่

เกี ่ยวของกับสาขาวิทยาศาสตร สาขาสถาปตยกรรมศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สาขา

อุตสาหกรรมเกษตร  และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 3. หมวดวิชาศึกษาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ประกอบดวยสายงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของกับสาขาศึกษาศาสตร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาเศรษฐศาสตรและ

บริหารธุรกิจ

ผูสนใจสามารถเขารวมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 ไดดังนี้ คือ

 1. สงผลงานทางวิชาการเพ� อเสนอในการประชุม ฯ ภาคบรรยายหรือโปสเตอรผานระบบ

ลงทะเบียนออนไลน http://annualconference.ku.ac.th โดยหมดเขตรับบทคัดยอและเร� องเต็มใน

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556
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2      การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52

 2. รวมเขาฟงและชมการเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิจัยท้ังภาครัฐและเอกชน

ตลอดจนการบรรยาย การอภิปราย โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในหัวขอตางๆ ไมเสียคาใชจาย 

ซึ่งทานสามารถแจงความประสงคเขารวมประชุมฯ โทร. 0-2942-8500 ตอ 4901-4902, 

โทรสาร 0-2942-8166-8  E-mail address : annualconference@ku.ac.th

 3. ผูท่ีลงทะเบียน จะไดรับกระเปาใสเอกสาร หนังสือเร� องเต็ม (Proceeding) และ

ซีดีการประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 52 พรอมอาหารวาง 6 ม้ือ โดยอัตราคาลงทะเบียนคือ 

  3.1 ผูเสนอผลงานเร� องละ 1,000 บาท (ตองชําระคาลงทะเบียนภายในวัน

ศุกรที่ 10 มกราคม 2557) 

  3.2  ผูประสงคเขารวมงาน (ท่ีมิใชผูเสนอผลงาน) คนละ 1,000 บาท นิสิต/

นักศึกษา (ที่มิใชผูเสนอผลงาน) คนละ 500 บาท (อัตราคาลงทะเบียนภายในวันศุกรที่

10 มกราคม 2557) โดยชําระคาลงทะเบียนไดที่กองบริการการศึกษา หนวยบริการผลิต

ส� อการศึกษา (KU Cyber Lab) อาคารศูนยเรียนรวม 1 ชั้นลาง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน หรือโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ช� อบัญชี “ประชุมทางวิชาการ 

มก.” เลขที่บัญชี 374-1-61760-6 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับบุคลากรในสังกัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ให ใชวิธีโอนเงินระหวางหนวยงานเขาบัญชีประชุมวิชาการ เลขที่ 

321 และใหสง fax เอกสารการชําระเงินไปยังกองบริการการศึกษาที่โทรสาร 02 942 8166-8

การสงบทคัดยอและเร� องเต็ม

 เพ� อใหการดําเนินการจัดพิมพการเสนอผลงานทางวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย 

ถูกตอง รวดเร็ว และเพ� อใหเปนมาตรฐานในการจัดพิมพเร� องเต็มและบทคัดยอที่ตองสงไปยัง

ฐานขอมูลนานาชาติ จึงจําเปนตองขอใหผูเสนอผลงานปฏิบัติตามอยางเครงครัดโดย

 สําหรับผูเสนอผลงานวิจัย

 ข้ันตอนท่ี 1 ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เพ� อใหผูเสนอผลงานวิจัยไดรับสิทธิในการ

ใชระบบ โดยบันทึกขอมูลสวนตัวใหสมบูรณและถูกตอง ระบบจะออกบัญชีผู ใช ให โดยอัตโนมัติ 

และแจงไปยังผูสมัครผานทาง E-mail ที่ ไดระบุไว สมาชิกสามารถใชช� อและรหัสผานใน

การติดตอกับระบบได ในลําดับตอไป

 1.1 สมัครสมาชิก

จากเว็บไซต http://annualconference.ku.ac.th ผูเสนอผลงานวิจัย คลิกปุมสมัครสมาชิก ดังรูปที่ 1

จากรูปที่ 1 คลิก สมัครสมาชิก จะปรากฏหนาจอ ดังรูปที่ 2
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 เม� อผูสมัครสมาชิกบันทึกขอมูลครบถวน ทางระบบจะจัดสงบัญชีผู ใช (Account) และ

รหัสผาน (Password) ไปยัง E-mail ของผูสมัครสมาชิก จากนั้นผูสมัครสมาชิกสามารถนํา

บัญชีผู ใชและรหัสผาน เขามาใชงานในระบบได

 ขั้นตอนที่ 2 สงผลงาน เพ� ออัพโหลดไฟลผลงานในรูปแบบ Microsoft Word 

2003 และ PDF โดยบันทึกขอมูลรายละเอียดของผลงานผานระบบ (รูปแบบเอกสารของ

ผลงานตองเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด)

จากเว็บไซต http://annualconference.ku.ac.th ผูเสนอผลงานวิจัย คลิกปุมสมัครสมาชิก ดังรูปที่ 1

จากรูปที่ 1 คลิก สมัครสมาชิก จะปรากฏหนาจอ ดังรูปที่ 2



4      การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52

    2.1 บันทึกแบบฟอรมเสนอผลงาน 

จากเว็บไซต http://annualconference.ku.ac.th ผูเสนอผลงานวิจัย ล็อกอินเขาสูระบบ ดังรูปที่ 1 

จากรูปที่ 1 ผูใชใสชื่อบัญชี และรหัสผาน ที่ไดเมลตอบรับจากระบบ จากนั้นคลิกปุม      
ล็อกอิน จะปรากฏหนาจอ ดังรูปที่ 2 

จากรูปที่ 2 คลิกที่ เมนูเสนอผลงาน เลือก กรอกแบบฟอรมเสนอผลงาน 
จะปรากฏหนาจอ ดังรูปที่ 3
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เมื่อ คลิกเลือกชื่อตนเองแลว ใหบันทึกหัวขอถัดไปใหครบทุกรายการตามตัวอยาง ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 แสดงหนาจอ ผู ใชบันทึกรายละเอียดในแตละรายการ

	  

ชื่อเรื่อง ภาษาไทย : การบริหารจัดการองคความรูภายในองคกร ดวยมีเดียวิกิ
ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ : Knowledge Management for Enterprise by MediaWiki
ชื่อผูแตง ภาษาไทย : วนิดา  สวางวงศ
ชื่อผูแตง ภาษาอังกฤษ : Vanida  Swangwong
มีความประสงคจะสงผลงานทางวิชาการภาค : โปสเตอร
โดยมีความประสงคจะเสนอเรื่องเต็มเปน : ภาษาไทย
ในหมวดวิชาการดังนี้ คือ : สาขาศึกษาศาสตร
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จากรูปท่ี 3  ผู้ใช้ต้องบันทึกทุกรายการให้ครบถ้วน  ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
ผู้ส่งผลงาน  ให้คลิกที่ ปุ่มค้นหา จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปท่ี 4 ให้ดับเบิลคลิกเลือกชื่อตนเอง 

 
รูปท่ี 4  แสดงหน้าจอชื่อผู้ล็อกอินเข้าใช้ระบบ 

 
 เม่ือ คลิกเลือกชื่อตนเองแล้ว ให้บันทึกหัวข้อถัดไปให้ครบทุกรายการตามตัวอย่าง ดังรูปท่ี 5 
 

 
รูปท่ี 5  แสดงหน้าจอ ผู้ใช้บันทึกรายละเอียดในแต่ละรายการ 

 
ชื่อเรื่อง ภาษาไทย                                    :  การบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร ด้วยมีเดียวิกิ 
ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ      :  Knowledge Management for Enterprise by MediaWiki 
ชื่อผู้แต่ง ภาษาไทย                                   :  วนิดา  สว่างวงศ์ 
ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ                               :  Vanida  Swangwong 
มีความประสงค์จะส่งผลงานทางวิชาการภาค    :  โปสเตอร์ 
โดยมีความประสงค์จะเสนอเรื่องเต็มเป็น          :  ภาษาไทย 
ในหมวดวิชาการดังนี้ คือ                            :  สาขาศึกษาศาสตร์ 
 

   จากรูปท่ี 5 เม่ือผู้ใช้บันทึกในแต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม    จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 6  แสดงหน้าจอ รายละเอียดของผู้ใช้หลังจากบันทึกข้อมูลผลงานเรียบร้อยแล้ว 

 
  จากรูปท่ี 6  ผู้ใช้คลิกที่  แก้ไขไฟล์ / ยืนยัน / ลบ   เพ่ืออัพโหลดไฟล์  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 7  แสดงหน้าจอ เพ่ือ [Upload ไฟล์] [ลบไฟล์] [ยืนยันการส่ง] ไฟล์ผลงาน 

 
การ Upload  ไฟล์ 

จากรูปท่ี 7 ผู้ใช้ เลือก  [Upload ไฟล์]  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปท่ี 8  (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 16 MB.) 

 
รูปท่ี 8  แสดงหน้าจอ เพ่ืออัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ 

 

จากรูปท่ี 8  ผู้ใช้จะต้องอัพโหลดไฟล์ผลงานที่มีนามสกุล .pdf   และ นามสกุล .doc เท่านั้น จากนั้นคลิกปุ่ม    
จะปรากฏหน้าจอ  ดังรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9  แสดงหน้าจอ Upload ไฟล์แล้วแต่ยังไม่ยืนยันการส่ง 

คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล 

คลิกเพื่อเลือกทํารายการ 
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รูปท่ี 6  แสดงหน้าจอ รายละเอียดของผู้ใช้หลังจากบันทึกข้อมูลผลงานเรียบร้อยแล้ว 

 
  จากรูปท่ี 6  ผู้ใช้คลิกที่  แก้ไขไฟล์ / ยืนยัน / ลบ   เพ่ืออัพโหลดไฟล์  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 7  แสดงหน้าจอ เพ่ือ [Upload ไฟล์] [ลบไฟล์] [ยืนยันการส่ง] ไฟล์ผลงาน 

 
การ Upload  ไฟล ์

จากรูปท่ี 7 ผู้ใช้ เลือก  [Upload ไฟล์]  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปท่ี 8  (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 16 MB.) 

 
รูปท่ี 8  แสดงหน้าจอ เพ่ืออัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ 

 

จากรูปท่ี 8  ผู้ใช้จะต้องอัพโหลดไฟล์ผลงานที่มีนามสกุล .pdf   และ นามสกุล .doc เท่านั้น จากนั้นคลิกปุ่ม    
จะปรากฏหน้าจอ  ดังรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9  แสดงหน้าจอ Upload ไฟล์แล้วแต่ยังไม่ยืนยันการส่ง 

คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล 

คลิกเพื่อเลือกทํารายการ 

จากรูปที่ 5 เมื่อผูใชบันทึกในแตละรายการเรียบรอยแลว คลิกที่ปุม     
จะปรากฏหนาจอ ดังรูปที่ 6

	  



การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52      7การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52      7การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52      7การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52      7

 8

 
รูปท่ี 6  แสดงหน้าจอ รายละเอียดของผู้ใช้หลังจากบันทึกข้อมูลผลงานเรียบร้อยแล้ว 

 
  จากรูปท่ี 6  ผู้ใช้คลิกที่  แก้ไขไฟล์ / ยืนยัน / ลบ   เพ่ืออัพโหลดไฟล์  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 7  แสดงหน้าจอ เพ่ือ [Upload ไฟล์] [ลบไฟล์] [ยืนยันการส่ง] ไฟล์ผลงาน 

 
การ Upload  ไฟล์ 

จากรูปท่ี 7 ผู้ใช้ เลือก  [Upload ไฟล์]  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปท่ี 8  (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 16 MB.) 

 
รูปท่ี 8  แสดงหน้าจอ เพ่ืออัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ 

 

จากรูปท่ี 8  ผู้ใช้จะต้องอัพโหลดไฟล์ผลงานที่มีนามสกุล .pdf   และ นามสกุล .doc เท่านั้น จากนั้นคลิกปุ่ม    
จะปรากฏหน้าจอ  ดังรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9  แสดงหน้าจอ Upload ไฟล์แล้วแต่ยังไม่ยืนยันการส่ง 

คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล 

คลิกเพื่อเลือกทํารายการ 
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รูปท่ี 6  แสดงหน้าจอ รายละเอียดของผู้ใช้หลังจากบันทึกข้อมูลผลงานเรียบร้อยแล้ว 

 
  จากรูปท่ี 6  ผู้ใช้คลิกที่  แก้ไขไฟล์ / ยืนยัน / ลบ   เพ่ืออัพโหลดไฟล์  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 7  แสดงหน้าจอ เพ่ือ [Upload ไฟล์] [ลบไฟล์] [ยืนยันการส่ง] ไฟล์ผลงาน 

 
การ Upload  ไฟล์ 

จากรูปท่ี 7 ผู้ใช้ เลือก  [Upload ไฟล์]  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปท่ี 8  (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 16 MB.) 

 
รูปท่ี 8  แสดงหน้าจอ เพ่ืออัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ 

 

จากรูปท่ี 8  ผู้ใช้จะต้องอัพโหลดไฟล์ผลงานที่มีนามสกุล .pdf   และ นามสกุล .doc เท่าน้ัน จากนั้นคลิกปุ่ม    
จะปรากฏหน้าจอ  ดังรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9  แสดงหน้าจอ Upload ไฟล์แล้วแต่ยังไม่ยืนยันการส่ง 

คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล 

คลิกเพื่อเลือกทํารายการ 
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จากรูปท่ี 9  แสดงหน้าจอรายละเอียดผลงานของผู้ใช้ โดยมีสถานะเป็น Upload ไฟล์แล้วแต่ยังไม่ยืนยันการส่งไฟล์              
ให้ผู้ใช้คลิกที่แถบรายการสถานะ[ แก้ไขไฟล์ / ยืนยัน/ลบ ] เพ่ือเลือกทํารายการ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปท่ี 10 

 
รูปท่ี 10  แสดงหน้าจอ รายชื่อไฟล์ .pdf และ .doc ของการส่งผลงานคร้ังท่ี 1  

 
จากรูปท่ี 10 แสดงเมนูให้ผู้ใช้เลือกทํารายการ  [Upload ไฟล์] [ลบไฟล์] [ยืนยันการส่ง] โดยถ้าหากผู้ใช้ต้องการ Upload 

ไฟล์ใหม่  ต้องเลือกลบไฟล์เดิมก่อนจึงจะสามารถ Upload ไฟล์ใหม่ได้   และถ้าหากผู้ใช้ยืนยันการส่งผลงานแล้ว  ผู้ใช้จะไม่สามารถ  
Upload  ไฟล์ใหม่ได้   
 
ยืนยันการส่งไฟล์ 

จากรูปท่ี 10  หากผู้ใช้ยืนยันการส่งผลงาน คลิกปุ่มยืนยันการส่ง จะปรากฏ  ดังรูปท่ี 11  

 
รูปท่ี 11  แสดงหน้าจอ รายละเอียดยืนยันการส่งไฟล์ผลงานของผู้ใช้    

 
พิมพ์แบบฟอร์มยืนยันการส่งผลงาน 

จากรูปท่ี 11  แสดงรายละเอียดยืนยันการส่งไฟล์ผลงานของผู้ใช้   หากคลิกพิมพ์แบบฟอร์ม จะปรากฏหน้าจอ  ดังรูปท่ี 12    

และหากคลิกที่ปุ่ม   (แสดงรายละเอียด) จะปรากฏหน้าจอ  ดังรูปท่ี 13 

คลิกเพื่อยืนยันการสงไฟล 
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จากรูปท่ี 9  แสดงหน้าจอรายละเอียดผลงานของผู้ใช้ โดยมีสถานะเป็น Upload ไฟล์แล้วแต่ยังไม่ยืนยันการส่งไฟล์              
ให้ผู้ใช้คลิกท่ีแถบรายการสถานะ[ แก้ไขไฟล์ / ยืนยัน/ลบ ] เพ่ือเลือกทํารายการ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปท่ี 10 

 
รูปท่ี 10  แสดงหน้าจอ รายชื่อไฟล์ .pdf และ .doc ของการส่งผลงานคร้ังท่ี 1  

 
จากรูปท่ี 10 แสดงเมนูให้ผู้ใช้เลือกทํารายการ  [Upload ไฟล์] [ลบไฟล์] [ยืนยันการส่ง] โดยถ้าหากผู้ใช้ต้องการ Upload 

ไฟล์ใหม่  ต้องเลือกลบไฟล์เดิมก่อนจึงจะสามารถ Upload ไฟล์ใหม่ได้   และถ้าหากผู้ใช้ยืนยันการส่งผลงานแล้ว  ผู้ใช้จะไม่สามารถ  
Upload  ไฟล์ใหม่ได้   
 
ยืนยันการส่งไฟล์ 

จากรูปท่ี 10  หากผู้ใช้ยืนยันการส่งผลงาน คลิกปุ่มยืนยันการส่ง จะปรากฏ  ดังรูปท่ี 11  

 
รูปท่ี 11  แสดงหน้าจอ รายละเอียดยืนยันการส่งไฟล์ผลงานของผู้ใช้    

 
พิมพ์แบบฟอร์มยืนยันการส่งผลงาน 

จากรูปท่ี 11  แสดงรายละเอียดยืนยันการส่งไฟล์ผลงานของผู้ใช้   หากคลิกพิมพ์แบบฟอร์ม จะปรากฏหน้าจอ  ดังรูปท่ี 12    

และหากคลิกท่ีปุ่ม   (แสดงรายละเอียด) จะปรากฏหน้าจอ  ดังรูปท่ี 13 

คลิกเพื่อยืนยันการสงไฟล 
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  และผูเสนอผลงานทุกทานตองลงทะเบียนลวงหนาเม� อทราบผลการพิจารณาผลงาน

แลว โดยอัตราคาลงทะเบียนในอัตราเร� องละ 1,000 บาท ภายในวันศุกรท่ี 10 มกราคม 2557
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รูปท่ี  12  แสดงหน้าจอ รายละเอียดของผลงาน (เม่ือผู้ใช้คลิกที่พิมพ์แบบฟอร์ม) 

 

 
รูปท่ี 13  แสดงหน้าจอ รายละเอียดของผู้เสนอผลงานวิจัย (เม่ือผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม  ) 

 
ขั้นตอนที่ 3  การติดตามสถานภาพของผลงาน (ผลการพิจารณา) 
3.1  ติดตามสถานภาพของผลงาน 

        เม่ือผู้เสนอผลงานวิจัย ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ดังรูปท่ี 1  

 
รูปท่ี 1 แสดงหน้าจอ ผู้เสนอผลงานวิจัยล็อกอินเข้าสู่ระบบ  11

           จากตัวอย่าง ผู้ใช้ชื่อ vanida ล็อกอินเข้าสู่ระบบ  และไปท่ีเมนู    แล้ว เลือก              
จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 แสดงหน้าจอ รายละเอียดสถานะผลงานวิจัยของผู้เสนอผลงาน 

 
 และผู้เสนอผลงานทุกท่านต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเม่ือทราบผลการพิจารณาผลงานแล้ว โดยอัตราค่าลงทะเบียนใน            
อัตราเรื่องละ 1,000 บาท ภายในวันศุกร์ท่ี 11 มกราคม 2556 
 
 

วิธีการพิมพ์เรื่องเต็ม  
 

1. ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้ บน (Top) 0.8”,ล่าง (Bottom) 0.8”,ซ้าย (Left)1.25” และขวา (Right) 0.8” 
2. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า 
3. ชื่อคณะผู้วิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า ให้พิมพ์ตัวหนาและ

ขีดเส้นใต้สําหรับชื่อผู้วิจัยหลักที่เป็นผู้เสนอผลงาน ส่วนที่อยู่ท่ีติดต่อได้ของผู้วิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้
ตัวอักษรขนาดเดียวกนัขนาด 12 แต่ให้อยู่ตอนล่างของหน้าในลักษณะเชิงอรรถ และแต่ละท่านไม่ควรยาวเกิน 1 บรรทัด 

4. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 15 หัวเรื่องคําว่า "บทคัดย่อ" และ "ABSTRACT" ใช้
ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา เม่ือจบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้เขียน Key Word และ E-mail address 
ขนาด 12 ทําตัวหนาเฉพาะ E-mail address ของนักวิจัยหลักไว้ เพ่ือสะดวกกับการตรวจหาข้อมูลจากฐานข้อมูล
นานาชาติ และสะดวกกับนักวิจัยผู้อ่ืนท่ีจะติดต่อกับนักวิจัยหลัก 

5. การพิมพ์เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 15 หัวเรื่องหลัก  เช่น คํานํา,อุปกรณ์ และวิธีการ  ฯลฯ    ใช้ตัวอักษร 
Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้า  ส่วนหัวข้อย่อย  (เช่น การเตรียมตัวอย่าง,การวิเคราะห์โครงสร้าง         
อะมิโลส ฯลฯ) ใช้ตัวอักษร Cordia New  (รวมบทคัดย่อ) ขนาด 15 ตัวหนา จัดชิดซ้าย 

6. เนื้อหาท้ังหมดของเรื่องเต็ม  ไม่ควรเกิน 8 หน้ากระดาษ A4 
7. รายละเอียดของหัวข้อหลักมีดังต่อไปน้ี 

7.1 ชื่อเรื่อง  :   ใช้ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 
7.2 ชื่อผู้ทํางานวิจัย  :   ใช้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
7.3 สถานที่ทํางาน   :   ใช้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
7.4 บทคัดย่อ : (ภาษาไทยก่อนและตามด้วยภาษาอังกฤษ) เป็นการสรุปสาระสําคัญของเร่ือง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์     

วิธีการ  และผลตามตัวอย่าง 
7.5 คํานํา  :  เขียนวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  ตรวจเอกสาร ( Literature review ) เฉพาะที่เก่ียวข้องกับงาน 

    ในส่วนสําคัญเท่านั้น 
7.6 อุปกรณ์และวิธีการ  :  เขียนให้รัดกุม ไม่พรรณนาวิธีวิเคราะห์ ใช้วิธีอ้างชื่อหรือองค์กร เช่น ตรวจสอบโดยใช้วิธี

ของ Merk (1995) หรือ ใช้ตามวิธีของ AOAC (1990) เป็นต้น 

ข้ันตอนท่ี 3 การติดตามสถานภาพของผลงาน (ผลการพิจารณา)

3.1 ติดตามสถานภาพของผลงาน
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วิธีการพิมพเร� องเต็ม 

1. ใหตั้งคาหนากระดาษดังนี้ บน (Top) 0.8”,ลาง (Bottom) 0.8”,ซาย (Left) 1.25” 

และขวา (Right) 0.8”

2. ช� อเร� องภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา 

จัดใหอยูกึ่งกลางหนา

3. ช� อคณะผูวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 

จัดใหอยูกึ่งกลางหนา ใหพิมพตัวหนาและขีดเสนใตสําหรับช� อผูวิจัยหลักที่เปน

 ผูเสนอผลงาน สวนที่อยูที่ติดตอไดของผูวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช

 ตัวอักษรขนาดเดียวกันขนาด 12 แตใหอยูตอนลางของหนาในลักษณะเชิงอรรถ 

และแตละทานไมควรยาวเกิน 1 บรรทัด

4. บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชตัวอักษร Cordia New ขนาด 15 หัว

เร� องคําวา “บทคัดยอ” และ “ABSTRACT” ใชตัวอักษร Cordia New ขนาด 

16 ตัวหนา เม� อจบบทคัดยอภาษาอังกฤษ ใหเขียน Key Word และ E-mail 

address ขนาด 12 ทําตัวหนาเฉพาะ E-mail address ของนักวิจัยหลักไว เพ� อ

สะดวกกับการตรวจหาขอมูลจากฐานขอมูลนานาชาติ และสะดวกกับนักวิจัยผูอ� น

ที่จะติดตอกับนักวิจัยหลัก

5. การพิมพเนื้อเร� องใชตัวอักษร Cordia New ขนาด 15 หัวเร� องหลัก เชน คํานํา, 

อุปกรณ และวิธีการ  ฯลฯ ใชตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา จัด

กึ่งกลางหนา  สวนหัวขอยอย  (เชน การเตรียมตัวอยาง, การวิเคราะหโครงสราง         

อะมิโลส ฯลฯ) ใชตัวอักษร Cordia New (รวมบทคัดยอ) ขนาด 15 ตัวหนา จัด

ชิดซาย

6. เนื้อหาทั้งหมดของเร� องเต็ม (รวมบทคัดยอ) ไมเกิน 8 หนากระดาษ A4

7. รายละเอียดของหัวขอหลักมีดังตอไปนี้

7.1 ช� อเร� อง  :  ใชทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7.2 ช� อผูทํางานวิจัย  :  ใชทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7.3 สถานที่ทํางาน  :  ใชทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7.4 บทคัดยอ : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุป

สาระสําคัญของเร� อง โดยเฉพาะวัตถุประสงค วิธีการ และผล (ตาม

ตัวอยาง)

7.5 คํานํา  :  เขียนวัตถุประสงคของงานวิจัย ตรวจเอกสาร (Literature 

review) เฉพาะที่เกี ่ยวของกับงานในสวนสําคัญเทานั้น

7.6 อุปกรณและวิธีการ  :  เขียนใหรัดกุม ไมพรรณนาวิธีวิเคราะห ใชวิธีอาง

ช� อหรือองคกร เชน ตรวจสอบโดยใชวิธีของ Merk (1995) หรือใชตามวิธี

ของ AOAC (1990) เปนตน

7.7 ผลการทดลองและวิจารณ : ผลการทดลองและวิจารณจะเขียนแยก
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  หรือรวมกันก็ได รูปและตารางมีเนื้อหาและคําอธิบายเปนภาษาอังกฤษให

  แสดงเฉพาะขอมูลที่สําคัญและจําเปน ผลอ� นๆ ใหกลาวถึงในหัวขอ

  ผลการทดลองและวิจารณโดยไมตองแสดงรูปหรือตาราง

7.8 สรุป  :  ยกใจความสําคัญ หรือเขียนไว ในผลการทดลองและวิจารณ

7.9 กิตติกรรมประกาศ  :  มี/ไมมี

7.10 เอกสารอางอิง  :  วิธีเขียนใหดูตามตัวอยางที่บัณฑิตวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถดูรายละเอียดไดที่  

  http://www.grad.ku.ac.th/thesis/manual/sci53-chapter03.pdf

หมายเหตุ :  - ในกรณีท่ีมีผลการทดลองท่ีสําคัญมากหลายหัวขอควรเลือกเฉพาะท่ีสําคัญ

     หรือแยกเร� องสง

    - ในกรณีเสนอผลงานภาคบรรยายสามารถแสดงผลงาน รูป กราฟและ

     ตารางไดมากกวาที่เสนอสงตนฉบับ ทั้งนี้เพ� อใหตนฉบับสามารถเขียนได

     รัดกุมขึ้น

    - ในกรณีผลงานมีรูปภาพ (Figure) หรือตาราง (Table) ให ใช

     คําอธิบายใตรูปภาพ หรือตารางเปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งระบุ

     เนื้อหาในตารางเปนภาษาอังกฤษ

  -   ในกรณีผูเสนอผลงานสงผลงานเปนภาษาอังกฤษ ยังจําเปนตองสงโดย

    มีบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย  และใหเขียนโดยใชรูปแบบ

    ตามตัวอยาง

  -   ในกรณีผูเสนอผลงานมีหนวยงานสนับสนุนทุนวิจัย และมีความประสงค

    จะเพิ่มกิตติกรรมประกาศ ขอใหเขียนเพิ่มเติมและแนบมาพรอม

    ผลงานวิจัย

 ผูที ่สนใจสงผลงานทางวิชาการเขารวมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 

 สามารถดูตัวอยางและรายละเอียดและลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยไดที่

 เว็บไซต : http://annualconference.ku.ac.th

 หรือติดตอสอบถามไดที่  : กองบริการการศึกษา หนวยบริการผลิตส� อการศึกษา 

     (KU Cyber Lab) อาคารศูนยเรียนรวม 1 ชั้นลาง

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

     โทร. 0 2942 8500 : 1435, 1083-4 

     โทร. โทรสาร 0 2942 8166-8

    E-mail address : annualconference@ku.ac.th  

เอกสารอางอิง  :  วิธีเขียนใหดูตามตัวอยางที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สามารถดูรายละเอียดไดที่  http://www.grad.ku.ac.th/thesis/manual/sci53-

chapter03.pdf
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ตั้งหนากระดาษลาง 0.8 นิ้ว หรือ 2.03 ซม.

ตั้งหนากระดาษบน 0.8 นิ้ว หรือ 2.03 ซม.
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ตัวอยาง

(เวน 1 บรรทัด)

(เวน 1 บรรทัด)

(เวน 1 บรรทัด)

(เฉพาะชื่อ e-mail address ใช font Cordia New 12 หนา)

(หมายเหตุ : Key Words e-mail address และสถานที่ทํางานจะเปน footnote อยูหนาแรกเทานั้น)
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ตั้งหนากระดาษลาง 0.8 นิ้ว หรือ 2.03 ซม.

ตั้งหนากระดาษบน 0.8 นิ้ว หรือ 2.03 ซม.
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5) เอกสารอางอิงใหเปนไปตามแบบฟอรมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 สามารถดูรายละเอียด ไดที่ http://www.grad.ku.ac.th/thesis/manual/sci53-chapter03.pdf

4) 

Key Words e-mail address และสถานที่ทํางานจะเปน footnote อยูหนาแรกของเรื่องเต็มเทานั้น

ในกรณีผลงานมีรูปภาพ (Figure) หรือ ตาราง (Table) ใหใชคําอธิบายใตรูปภาพ หรือตารางเปน

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งระบุเนื้อหาในตารางเปนภาษาอังกฤษ
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การพิจารณาผลงาน

 คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและ

ดําเนินการ ดังตอไปนี้

 1. พิจารณาจัดหมวดวิชาการและวิธีการนําเสนอผลงานตามความเหมาะสม

 2. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยท่ีจะนําเสนอในการประชุมโดยผานความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการฝายวิชาการ

  3. พิจารณาบทคัดยอและเร� องเต็มหากไมถูกตองตามแบบขอกําหนดตัวอยางและ

ไมแกไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอคณะกรรมการฯ มีสิทธิ์จะพิจารณาไมจัดพิมพผลงาน

ดังกลาว

 4. พิจารณาตัดสิทธิ์เร� องที่เคยพิมพเผยแพรมาแลว และไมเปนลักษณะโครงการวิจัย 

หรือปญหาพิเศษ

 5. เร� องที่ไดรับการพิจารณาเสนอในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 จะไดจัดพิมพ

ในหนังสือเร� องเต็ม และจะเสนอไปยังฐานขอมูลระดับชาติและระดับนานาชาติเพ� อพิจารณาเผยแพร

ตอไป

คําแนะนําในการเสนอผลงานภาคบรรยาย

อุปกรณประกอบการบรรยาย

 1. ผูเสนอผลงานควรเตรียมสไลดและแผนใสประกอบการบรรยาย และมอบใหเจาหนาท่ี

  ประจําหองลวงหนากอนเสนอผลงาน 1 ชั่วโมง เคร� องฉายสไลดและเคร� องฉาย

  แผนใสจะมีประจําหองบรรยายทุกหอง สําหรับเคร� องฉายวีดีโอ โปรเจ็คเตอร และ

  อุปกรณนอกเหนือจากนี้ตองแจงใหผูจัดทราบชวงตอบรับการเสนอผลงาน

 2. กําหนดเวลาเสนอผลงานเร� องละ 20 นาที และซักถาม 5 นาที รวมเวลา 25 นาที

 3. เร� องเต็มใหเขียนตามขอแนะนําในหนา 10 - 13 และคณะกรรมการฯ จะไมรับ

  พิจารณาตนฉบับที่ ไมถูกตองตามเกณฑที่กําหนด



คําแนะนําในการเสนอผลงานภาคโปสเตอร

การเตรียมงานภาคโปสเตอร มีดังนี้

 1.  ปายช� อเร� อง ผูทําการวิจัย

 2. เนื้อหา ประกอบดวย เร� องยอ คํานํา ผลการทดลองและวิจารณ

  2.1  เร� องยอ แจงผลการทดลองเปนขอ ๆ อยางกระชับความ

  2.2  คํานํา บงพื้นฐาน หรือที่มา (Background) ของงานที่เคยทํามากอนและ

    วัตถุประสงคของการวิจัย

  2.3  ผลการทดลอง ควรแบงเปนหัวขอยอยที่คัดแลววาสําคัญที่สุด และมีนอย

    ขอที่สุด แตละขอบอกผลการคนพบที่สําคัญที่สุดในขอนั้น ๆ ทั้งนี้เพ� อ ความ

    เดนของเร� อง

  2.4  วิจารณ อาจวิจารณในแบบประเมินผลการทดลองเพ� อเนนถึงความสําคัญของ

    งานและสรุปในแบบที่เขาใจงาย

  2.5  เอกสารอางอิง ถามีเนื้อที่พอเลือกเฉพาะที่เกี่ยวของโดยตรงเทานั้น

การเสนอผลงานภาคโปสเตอร

 1. ผูเสนอผลงานภาคโปสเตอรจะตองมาติดตั้งแผนโปสเตอร ในวันเสารที่ 1

  กุมภาพันธ 2557 และติดแสดงผลงานไวจนสิ้นสุดการจัดงาน 

  (4-6 กุมภาพันธ 2557)

 2. คณะกรรมการจะพิจารณาความสวยงามและส� อความหมายภาคโปสเตอร ใน

  วันจันทรที่ 3 กุมภาพันธ 2557 โดยขอใหผูเสนอผลงานรับทราบผลการพิจารณา

  ในวันดังกลาวเวลาประมาณ 13.00 น.

 3. ผูเสนอผลงานควรจะตองอยูที่บอรดตลอดทั้ง 3 วัน และจะตองอยูประจําบอรด

  ในวันพิธีเปดการประชุมวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ 2557 โดยเฉพาะอยางยิ่งพิธี

  เปดภาคโปสเตอรเวลา 13.00-15.00 น. 

 4. ผูเสนอผลงานสามารถเก็บโปสเตอรกลับในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ 2557

  ต้ังแตเวลา 16.00 น. เปนตนไป
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ตัวอยางการติดตั้งโปสเตอร

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเซลวิทยาของบอนสี          

Studies on Morphology and Cytology of Caladium

นงลักษณ  กองอินงาม  และอรดี  สหวัชรินทร       

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คํานํา

เร� องยอ

อุปกรณและวิธีการ

สรุป

สรุป

ผลการทดลอง

ตารางที่ 1

ลักษณะของโปสเตอร

 1. ขนาดแผนโปสเตอร ไมเกินขนาดของบอรด ซึ่งมีขนาด 4x4 ฟุต ตอเร� อง 

     พื้นบอรดสีเขียว โดยผูเสนอผลงานอาจเพิ่มพื้นที่ของขอบโปสเตอร

    ประมาณ 1 น้ิว ท่ีมุมท้ังส่ีดานของแผนโปสเตอร ท้ังน้ีเพ� อจะไดไมเกิด

  ความเสียหายระหวางการติดตั้ง และใสเบอร E-mail ของผูเสนอผลงานเพ� อให

  ผูสนใจสามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมได 

 2.   ขนาดอักษร ควรมีขนาดเพียงพอที่จะอานได ในระยะหาง 1 เมตร

 3.   การใชสีและตกแตงการแสดงผลงานโปสเตอรไดตามที่เห็นสมควร

 4.   การติดตั้งโปสเตอร ให ใชเคร� องยิงกระดาษหรือกระดาษกาวสองหนาชนิดโฟม 

  เพ� อให โปสเตอรติดแนนตลอด 3 วัน

4’
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