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ชื่อสิ่งประดิษฐ์ภาษาไทย 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษ  

 (เว้น 1 บรรทัด 18 pt.) 
ช่ือ – นามสกุลของนักประดิษฐ์1 ช่ือ – นามสกุลของนักประดิษฐร์่วม2 ภาษาไทย (14 pt. แบบตัวปกติ) 

1 รายละเอยีดของผู้เขียน ชือ่หน่วยงานที่สังกัด ชื่อสถานศึกษา และอีเมล 
2 รายละเอยีดของผู้เขียน ชือ่หน่วยงานที่สังกัด ชื่อสถานศึกษา และอีเมล 

 
 (เว้น 2 บรรทัด 16 pt.) 

บทคัดย่อ (16 pt. แบบตัวหนา) 
 บทคัดย่อทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวอย่างละไม่เกิน 250 คำ มีสาระสำคัญ 
ครบถ้วนที่แสดงให้เห็นถึง วัตถุประสงค์ สรุปผล การทดสอบ จุดเด่น หรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง (16 pt. แบบตัว
ปกติ) 

(เว้น 1 บรรทัด 16 pt.) 
คำสำคัญ :  ระบุคำสำค ัญท ี ่ เหมาะสมสำหร ับนำไปใช ้ เป ็นคำค ้นในระบบฐานข ้อม ูล ไม ่ เก ิน 5 คำ 

เขียนไว้ท้ายบทคัดย่อภาษาไทย (16 pt. แบบตัวปกติ) 
 

Abstract 
ใช้ตัวอักษรแบบ (TH SarabunPSK 16  pt. แบบตัวหนา) 

This paper presents a guideline for preparing a paper to submit to the .................... 
ใช้ตัวอักษรแบบ (TH SarabunPSK 16 pt. แบบตัวปกติ) 

 
Keywords : put keywords here up to five keywords. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 pt .แบบตัวหนา 

12 pt. แบบตัว
ปกติ 

หมายเหตุ ใช้ TH SarabunPSK ทั้งบทความ 
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บทนำ 
อธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการ ที่มา เหตุผล และความจำเป็นที่ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ ให้เห็นสภาพ

ทั่วไปของปัญหา ชี้หรือหยิบยกประเด็นปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้น เสนอข้อมูลหรือวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งมีอยู่
ปัจจุบันหรือที ่เคยมีมา สรุปเหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินการสร้างสิ ่งประดิษฐ์ เสนอแนวทาง 
เพ่ือประยุกต์แนวคิด/ทฤษฎี ในการแก้ปัญหา  
 
วัตถุประสงค ์
 ระบขุ้อความในลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยให้ระบุเป็นรายข้อ 
 
ขอบเขต 

นำเสนอข้อมูลขอบเขตของสิ ่งประดิษฐ์ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยขอบเขตด้านโครงสร้าง 
และการใช้งาน หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระบุกระบวนการดำเนินการสร้างสิ่งประดิษฐ์ โดยให้ระบุเป็นรายข้อ ดังนี้ 
1. การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 
2. การดำเนินการสร้างสิ่งประดิษฐ์ (เครื่องมือ, อุปกรณ,์ วิธีการ) 
3. วิธีการทดสอบสิ่งประดิษฐ์ 
4. ผลทดสอบสิ่งประดิษฐ์ 
 
ตาราง มีขนาดพอดีกับหน้ากระดาษ เส้นตารางมีเฉพาะหัวตารางและเมื่อสิ้นสุดตาราง โดยไม่มีเส้น

ตามแนวคอลัมน์ มีเลขที่ระบุลำดับตาราง เรียงตามหมายเลขของตารางที่ปรากฏในบทความ และมีชื่อตาราง
ประกอบอยู่เหนือตาราง ตัวหนังสือในตารางใช้ตัวอักษรแบบ (TH SarabunPSK 16 pt. แบบตัวปกติ) 

ภาพประกอบและแผนภูมิ เป็นภาพลายเส้นหรือภาพถ่ายมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300dpi ตัวอักษร
ที ่ปรากฏในภาพประกอบและแผนภูมิจะต้องอ่านได้ชัดเจน มีเลขที ่ระบุลำดับภาพประกอบ เรียงลำดับ
หมายเลขของภาพที่ปรากฏในบทความ และมีชื่อภาพอยู่ใต้ภาพ (TH SarabunPSK 16 pt. แบบตัวปกติ) 
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ตัวอย่างตาราง 
ตารางท่ี 4.1 ผลการวัดความชื้นของข้าวเปลือก ที่ความชื้น 10.7% 

ครั้ง
ที ่ 

จุดที่ 1 (°C) จุดที่ 2 (°C) จุดที่ 3 (°C) จุดที่ 4 (°C) จุดที่ 5 (°C) 
ค่าเฉลี่ย 

(°C) 
1 24.39 24.53 24.78 24.34 24.68 24.54 
2 24.20 24.15 24.40 24.35 24.35 24.29 
3 23.43 23.19 23.28 23.09 23.53 23.30 
4 23.91 24.01 23.81 23.62 24.01 23.87 
5 23.67 23.67 23.53 23.48 23.38 23.55 

ที่มา : มนัสนันท์ มานพ, สุริยา วงศ์ใหญ่ และศุภาวรรณ ทองถา, 2561, หน้า 30 
 

จากตารางที่ 4.1 ข้าวเปลือกที่ความชื้น 10.7% มีค่าอุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ  23.91°C  
 
ตัวอย่างภาพประกอบ 

(เว้น 1 บรรทัด 16 pt.) 

 
(เว้น 1 บรรทัด 16 pt.) 

ภาพที่ 1 ภาพร่างออกแบบตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
ที่มา : มนัสนันท์ มานพ, สุริยา วงศ์ใหญ่ และศุภาวรรณ ทองถา, 2561, หน้า 17 

(เว้น 1 บรรทัด 16 pt.) 
 

ผู้เขียนควรทดสอบความคมชัดของภาพ  โดยทดลองพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ หากภาพ 
ไม่คมชัด อ่านไม่ได ้ควรปรับปรุงแก้ไขให้คมชัด 
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อภิปรายผล  
  การอภิปรายผล ผู ้เขียนควรแสดงความคิดเห็นของตนเองที ่มีต่อสิ ่งประดิษฐ์ที ่เกิดขึ ้น รวมทั้ง
เปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีหรือผลงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกัน เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถเลือกเฉพาะบางประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายได้ 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

สรุปข้อค้นพบจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งข้อเสนอแนะ 

 

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ให้ความร่วมมือรักษาระเบียบการเขียนบทความอย่างเคร่งครัด 
 

รายการอ้างอิง 
 การเขียนอ้างอิงท้ายบทความให้เขียนเฉพาะรายการที ่ได้นำมาอ้างอิงในบทความวิจัยเท่านั้น 

 เขียนอ้างอิงด้วยระบบนาม-ปี การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความให้เรียงตามลำดับตัวอักษรโดยเรียง
ภาษาไทยขึ้นก่อน 

 

หนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์ (สำหรับการพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)./สถานที่พิมพ์/:/สำนักพิมพ์. 
บทความในวารสาร 
ผู้เขียนบทความ./(ปีทีพิ่มพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./ปีที่(ฉบับที่)/เลขหน้า. 
บทความในหนังสือพิมพ์ 
ผู้เขียนบทความ./(วันที่เดือนปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า. 
วิทยานิพนธ์/ รายงานการวิจัย 
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์./(ระดับวิทยานิพนธ์)./สถานที่พิมพ์/:/สำนักพิมพ์ 

หรือชื่อมหาวิทยลัยหรือสถาบันการศึกษา 
แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่ออนไลน์)./[ออนไลน์]./ชื่อเรื่อง./[สืบค้นเมื่อ วัน เดือน ปี]./จาก URL 
 

ทั้งนี ้หากมีรายการอ้างอิงอ่ืนที่เก่ียวข้อง กำหนดให้ใช้การเขียนอ้างอิงตามหลัก APA 6th ed. 
 
อ้างอิง 
มนัสนันท์ มานพ, สุริยา วงศ์ใหญ่ และศุภาวรรณ ทองถา. (2561). ระบบวัดความชื้นข้าวเปลือกด้วยเทคนิค

การถ่ายภาพความร้อน. (ปริญญานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 
 วันพฤหัสบดี ท่ี 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 
5 

 

คำแนะนำการเขียน เพื่อตีพิมพ ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  
ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 

1. คำแนะนำทั่วไป 
 บทความที่เสนอจะต้องพิมพ์เป็นภาษาไทย ตามรูปแบบที่กำหนด ความยาวตั้งแต่ 6-12 หน้า  

การพิมพ์ ให้พิมพ์ตามรูปแบบบทความไม่แบ่งเป็นคอลัมน์ 
 ให้พิมพ์ต่อเนื่องในแต่ละหัวข้อโดยไม่เว้นบรรทัด เมื่อขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด และจะต้องพิมพ์
ให้เต็มหน้าก่อนที่จะข้ึนหน้าใหม่  

การลำดับหัวข้อในส่วนของเนื้อเรื่อง ให้ใช้ระบบตัวเลข การแบ่งหัวข้อย่อยให้ใช้เลขระบบทศนิยม 
2. ขนาดตัวอักษรและการเว้นระยะ 

ระยะขอบ บน 1.5 นิ้ว, ล่าง 1 นิ้ว, ขวา 1 นิ้ว, ซ้าย 1 นิ้ว 
พิมพ์บทความภาษาไทยด้วยตัวอักษรรูปแบบ “TH SarabunPSK” เท่านั้น 
ชื่อเรื่องบทความ ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 18 pt.  
ชื่อ – นามสกุลของผู้วิจัย ใช้ตัวอักษรแบบปกติขนาด 14 pt.   
รายละเอียดของผู้เขียน ชื่อหน่วยงานที่สังกัด ชื่อสถานศึกษา และอีเมล ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 12 pt.   
ชื่อหัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 16 pt.  
บทคัดย่อและเนื้อความต่าง ๆ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt.  
สมการต่าง ๆ ให้ใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 10 pt.  
การเว้นระยะบรรทัดห่าง ให้เว้น 1 บรรทัดปกติ  
เนื้อเรื่องในแต่ละบรรทัดให้จัดเรียงชิดซ้ายและขวาอย่างสวยงาม 
ระยะห่างระหว่างบรรทัด เท่ากับ “0” 

3. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และช่ือหัวข้อ 
การพิมพ์ชื่อเรื่อง ให้วางไว้ตำแหน่งกลางหน้ากระดาษ แบบคอลัมน์เดี่ยว เริ่มจากชื่อเรื่องภาษาไทย 

ขึ้นบรรทัดใหม่เป็นชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 
ชื่อผู้เขียนและสถาบันให้พิมพ์ไว้ใต้ชื่อเรื่องและอยู่กลางหน้ากระดาษ แบบคอลัมน์เดี่ยว ระบุที่อยู่ของ

ท ี ่ทำงานอย ่างละเอ ียด ระบ ุหมายเลขโทรศ ัพท ์  ระบ ุหมายเลขโทรสาร ระบ ุ  e-mail address 
(ถ้ามี) ไม่ต้องระบุตำแหน่งทางวิชาการหรือสถานะของนิสิตนักศึกษาใด ๆ ทั้งสิ้น 

ชื่อหัวข้อย่อยต่าง ๆ ให้วางตำแหน่งชิดขอบซ้าย 
4. การเขียนสมการ 

สมการทุกสมการจะต้องมีหมายเลขกำกับอยู่ภายในวงเล็บ และเรียงลำดับที่ถูกต้อง ตำแหน่งของ
หมายเลขสมการจะต้องอยู่ชิดขอบด้านขวาของคอลัมน์ ดังตัวอย่างนี้ 

(เว้น 1 บรรทัด 16 pt.) 
 a b c+ =                           (1) 

(เว้น 1 บรรทัด 16 pt.) 
เริ่มเขียนคำอธิบายตั้งแต่บรรทัดนี้ 

-------------------------------------------------------------------- 


