โคครงการประชุมวิ ชาการรระดับชาติ เบญจมิ ตรวิชาการครั
ช
ง้ ที่ 1
เรือ่ ง การวิวิจยั สูก่ ารพัฒนาที
ฒ ย่ งยื
ั่ น
Reseearch througgh sustainable development
ณ ห้องประะชุมใหญ่ อาคคารอเนกประะสงค์ มหาวิทยาลั
ท ยธนบุรี
วันอังคารทที่ 31 พฤษภภาคม 2554
วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อ เป็ น เวททีสํา คัญ ให้แแก่ นักวิช ากาารทัง้ ในส่วนของภาครั
น
ฐ และเอกชนน รวมทัง้
นักศึกษาในรระดับบัณฑิตศึกษาได้มโี ออกาสเผยแพรร่บทความวิจัจยั บทความวิวิชาการ และบทความ
วิทยานิพนธ์์
1.2 เพื่อ เปิ ด โอ กาสให้มีก าารแลกเปลี่ยนความรู
ย
้ ความคิ
ค
ด เห็นนซึ่ง กัน และ กัน และ
ย
วมมืออทางวิชาการรในหมูน่ กั วิชาการและนั
ช
กกวิจยั
สนับสนุนให้เ้ กิดเครือข่ายความร่
1.3 เพือ่ เป็ นการรประชาสัมพันั ธ์เครือข่ายคความร่วมมือทางวิชาการรเบญจมิตรในนด้านการ
ร่วมมือกันพัฒ
ั นามหาวิทยาลัยเอกชนนในหลายมิติ
กลุ่มเป้ าหมมาย จํานวนปประมาณ 1500 คน ได้แก่
กลุ่มผูน้ ําเสสนอบทความมวิ จยั บทคววามวิ ชาการร และบทความวิ ทยานิ พพนธ์
1.4 นักวิชาการและนนักวิจยั ทัง้ ภาายในและภายยนอกเครือข่ายฯ
า ประมาณ
ณ 60 คน
1.5 นักศึศกษาระดับปริ
ป ญญาโท – เอก ประมาณ
ณ 30 คน
กลุ่มผูเ้ ข้าร่วมฟั
ว งการเสสนอบทความวิ จยั บทความวิ ชาการร และบทคววามวิ ทยานิ พนธ์
พ
1.6 นักวิชาการ และะนักวิจยั ประะมาณ 20 คนน
1.7 นักศึศกษาระดับปริ
ป ญญาโท – เอก ประมาณ
ณ 20 คน
1.8 บุคคลทัวไป
่ ประมาณ 20 คนน

มหหาวิทยาลัยธนบุรี

มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ

วิทยาาลัยกรุ งเทพสุวรรณภูภูมิ

วิทยาลัยเซาธ์ธ์ อีสท์ บางกอก

วิทยาลัยราชพฤกษ์

กําหนดการปร
ห
ะชุมวิ ชาการรระดับชาติ เบญจมิ ตรวิวิ ชาการ ครัง้ ที่ 1
เรื่อง การวิวจัยสู่การพัฒนาที
ฒ ่ยงยื
ั่ น
Reseaarch througgh sustainaable developpment
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภภาคม 2554
ณ อาคารอเนก
อ
กประสงค์แลละบัณฑิ ตวิทยาลั
ท ย มหาาวิ ทยาลัยธนนบุรี
*
**************
**********************************************************
วันอังคาาร ที่ 31 พฤษภาคม 25554
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. กล่าวรายงานนโดย ผูอ้ าํ นววยการสํานักวิจยั และวางแผนพัฒนา มมหาวิทยาลัยธนบุ
ย รี
กล่าวเปิดการประชุมโดยยอธิการบดี มหาวิ
ม ทยาลัยธนบุ
ธ รี
09.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษจากผู
ศ
ท้ รงคคุณวุฒ ิ เรือ่ ง “การวิจยั สูก่ ารพัฒนาทีย่ ยัังยื
่ น”
โดย ศาสตรราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ ์ เจริ
เ ญวงศ์ศกั ดิ ์
10.30 – 10.50 น. รับประทานออาหารว่าง
10.50 – 12.00 น. นําเสนอผลงานภาคบรรยยาย (Oral Prresentation) ช่วงที่ 1
12.00 – 13.00 น. รับประทานออาหารกลางวัวัน
13.00 – 16.30 น. นําเสนอผลงานภาคบรรยยาย (Oral Prresentation) ช่วงที่ 2
16.30 – 17.00 น. รับประทานออาหารว่าง

คณะกรรมการประเมิ น ให้ข้อเสนอแนะบทความ (Peer review)
ลําดับ
รายชื่อคณะกรรมการ Peer review
สังกัด
1
ศ. ดร. ปิยนาถ บุญนาค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
ศ. ดร. จงจิตร์ หิรญ
ั ลาภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
3
Professor Dr. Joseph Khedari
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
รศ. ดร. ศริศกั ดิ ์ สุนทรไชย
5
รศ. ดร.บุญทิพย์ สิรธิ รังศรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รศ. ดร. สุวจั น์ ธัญรส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตตรัง
6
7
รศ. ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
รศ. ดร. ทรงศรี สรณสถาพร
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
รศ. ดร. ไกร โพธิ ์งาม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
รศ. ดร. ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
11
รศ. ดร. พัชราภรณ์ เนียมมณี
สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
ผศ. ดร. ปูมยศ วัลลิกุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รศ. ดร. ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ ์
13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี
รศ. ดร. ปิ ยะบุตร วานิชพงษ์พนั ธุ์
14
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รศ. ดร. วรรณวดี ชัยชาญกุล
15
รศ. วสันต์ กันอํ่า
16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ. ศิรลิ กั ษณ์ สุวรรณวงศ์
17
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
18
รศ. มัลลิกา มัสอูดี
วิทยาลัยเซาธ์อสี ท์บางกอก
19
นาวาเอกหญิง รศ. ยุวดี เปรมวิชยั
20
รศ.ผ่องพรรณ รัตนธนาวันต์
วิทยาลัยเซาธ์อสี ท์บางกอก

ความเชี่ยวชาญ
ประวัตศิ าสตร์
เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีพลังงาน
สาธารณสุข
การพยาบาล
การประมง
วิศวกรรมเครือ่ งกล
วิจยั /ภาษาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมเครือ่ งกล
การจัดการโลจิสติกส์
วิศวกรรมเครือ่ งกล
เทคโนโลยีการอาหาร
วิศวกรรมเคมี
ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์
ประวัตศิ าสตร์
สถิตปิ ระยุกต์
การสอนคณิตศาสตร์

ลําดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

รายชื่อคณะกรรมการ Peer review
พล.ท ดร. พิทกั ษ์ เกียรติพนั ธ์
ผศ. ณัทณรงค์ จัตุรสั
ผศ. มาลี จัตุรสั
ผศ. ดร. บัลลังก์ เนียมมณี
ผศ. ดร. บุญมี กวิ นเสกสรรค์
ผศ. ดร. สุนทร พูนพิพฒ
ั น์
ผศ. ดร. กัณวริช พลูปราชญ์
ผศ. ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์
ผศ. ดร. ชาญคณิต ก.สุรยิ ะมณี
ผศ. ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์
ผศ. ดร. ปิ ยะธิดา ช้างพึง่
ดร.ประสิทธิ ์ ทองไสว
ดร. สฤษดิ ์ผล ชมไพศาล
ดร. เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์
ดร. กนกอร หัสโรค์
ดร. ภัทราวดี มากมี
ดร. โอภาส โกมลวัฒนาพาณิชย์
ดร. นภวรรณ แย้มชุติ
ดร. อุไรรัตน์ แย้มชุติ
ดร. อนุพงษ์ อินฟ้าแสง
ดร. พนัส อุณหบัณฑิต

สังกัด
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยเซาธ์อสี ท์บางกอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเซาธ์อสี ท์บางกอก
วิทยาลัยเซาธ์อสี ท์บางกอก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยอิสเทิรน์ เอเชีย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบัญชี
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
ปฐพีวทิ ยา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
สถิต/ิ วิจยั ธุรกิจ
อาชญาวิทยาและงานยุตธิ รรม
บริหารธุรกิจ
การสอนภาษาอังกฤษ
บริหารการศึกษา
นิตศิ าสตร์
สังคมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
การศึกษา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
การศึกษา
การศึกษา
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

ลําดับ
รายชื่อคณะกรรมการ Peer review
42
ดร. พาส ทีฆทรัพย์
43
ดร. ธนายุส ธนธิติ
44
ดร. สิงหนาท น้อมเนียน
45
รตท.หญิง. ดร. เจือจันทร์ วัฒกีเจริญ
46
ดร.วินยั ใจกล้า

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจ
การศึกษา
ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
การพยาบาล
วิศวกรรมไฟฟ้า

คณะกรรมการดําเนิ นการจัดประชุมวิ ชาการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ทีป่ รึกษา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี
ทีป่ รึกษา
คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ทีป่ รึกษา
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
ทีป่ รึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิจยั และวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยธนบุรี
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ศ. ดร. จงจิตร์ หิรญ
ั ลาภ
Professor Dr. Joseph Khedari
ทีป่ รึกษา
รศ. ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์
ประธานกรรมการ
รศ. ดร. ทรงศรี สรณสถาพร
รองประธานกรรมการ
รศ. ดร. ไกร โพธิ ์งาม
กรรมการ
รศ. ดร. ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง
กรรมการ
รศ. ดร. พัชราภรณ์ เนียมมณี
กรรมการ
รศ. ดร. ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ ์
กรรมการ
รศ. ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พนั ธุ์
กรรมการ
รศ. ดร. วรรณวดี ชัยชาญกุล
กรรมการ
รศ. ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พนั ธุ์
กรรมการ
พล.ท ดร. พิทกั ษ์ เกียรติพนั ธ์
กรรมการ
กรรมการ
ผศ. ดร. บุญมี กวิ นเสกสรรค์
ผศ. ดร. สุนทร พูนพิพฒ
ั น์
กรรมการ
ผศ. ดร. กัณวริช พลูปราชญ์
กรรมการ
ผศ. ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์
กรรมการ
ดร. กนกอร หัสโรค์
กรรมการ
ดร. ภัทราวดี มากมี
กรรมการ
ดร. โอภาส โกมลวัฒนาพาณิชย์
กรรมการ
ดร. นภวรรณ แย้มชุติ
กรรมการ
ดร. อุไรรัตน์ แย้มชุติ
กรรมการ
ดร. อนุ พงษ์ อินฟ้าแสง
กรรมการ
ดร. พาส ทีฆทรัพย์
กรรมการ
อาจารย์ พีร วงศ์อุปราช
กรรมการและเลขานุ การ
นางสาว วีรนุช แซ่ฉิน
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

แบบตอบรั บการเข้ าร่ วม
การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการครัง้ ที่ 1
เรื่อง “การวิจยั สู่การพัฒนาที่ย่ งั ยืน (Research through Sustainable Development)”
ในวันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2554
ณ อาคารเอนกประสงค์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
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สถาบัน:
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สถานที่ตดิ ต่อ:
โทรศัพท์:
ยินดี

โทรสาร:

E-mail:

เข้ าร่วม
นําเสนอบทความ

ชื่อบทความที่จะนําเสนอ (กรุ ณากรอกข้ อมูลชื่อบทความ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

************************************************************
โปรดส่งแบบฟอร์ มตอบรับ ภายในวันที ่ 12 พฤษภาคม 2554 ทางอีเมล์ Benjamitra54@hotmail.com หรื อ
Grade123wee@hotmail.com
หรื อส่งจดหมายมาที ่ สํานักวิจัยและวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยธนบุรี เลขที่ 29 เพชรเกษม 110
แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 หรื อ ส่งโทรสารมาที ่ 02-8090829
ติ ดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ ม โทรศัพท์ 02-8090823-27 ต่อ 113 และ 084-4609310
(นางสาววีรนุช แซ่ฉิน )ผู้ประสานงานหลัก

การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 1
(การวิจัยสู่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน – Research through sustainable development)

รู ปแบบบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 1
ชื่อผู้เขียนที่ 1 นามสกุล (FirstName Lastname) 1 ชื่อผู้เขียนที่ 2 นามสกุล (FirstName Lastname) 2
1
2

ตําแหน่ ง, สถานที่ทาํ งาน, และ Email Address ของผู้เขียนที่ 1
ตําแหน่ ง, สถานที่ทาํ งาน, และ Email Address ของผู้เขียนที่ 2

บทคัดย่ อ:
บทความในการประชุมทุกบทความจะมีรูปแบบเดียวกัน บทความทุกฉบับจะต้องเขียนตามข้อกําหนดในการเตรี ยม
บทความข้างล่างนี้ โดยเคร่ งครัด เพื่อความชัดเจนของบทความ ต้นฉบับของบทความจะต้องพิมพ์ดว้ ยเครื่ องพิมพ์
เลเซอร์ เท่านั้น ในการจัดทํารู ปเล่ม ทางคณะกรรมการพิจารณาบทความจะทําการย่อขนาดบทความให้เล็กลงเหลือ
75% ของขนาดเดิม และจะจัดพิมพ์ในสี ขาว-ดําเท่านั้น บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษไม่ควรมีความยาวเกิน 300
คํา และใช้ตวั อักษรแบบ Angsana New ขนาด 15 pt สําหรับภาษาไทย ส่ วนตัวอักษรภาษาอังกฤษใช้แบบ Time New
Roman ขนาด 11 pt

คําสํ าคัญ:
ABSTRACT:
Authors of papers to proceedings shall type the papers in a form suitable for direct photographic
reproduction by the publisher. In order to ensure uniform style throughout the volume, all the papers
have to be prepared strictly according to the instructions set below. A laser printer should be used to
print the text. The publisher will reduce the camera-ready copy to 75% and print it in black and white
only. Abstracts shall not exceed 300 words and the font shall be Times New Roman with 11 pt.
KEYWORDS:

โปรดระบุ Keyword (เป็ นภาษาอังกฤษตัวปกติ อักษรแรกเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ คัน่ ด้วยจุลภาค) จํานวนไม่เกิน 5 คํา

1.

รายละเอียดทัว่ ไป

กําหนดความยาวของบทความไม่เกิ น 15 หน้า ให้ใช้
แบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 15 พ. ทั้ง
บทความ ใช้ก ระดาษขนาด A4 โดยบรรจุ เ นื้ อ หาใน
พื้นที่ขนาด 187 X 272 ม.ม. (7.36” X 10.71”) หลังจาก

ให้ แ บ่ ง บทความออกเป็ นสองสดมภ์
(column) ระยะห่ า งจากขอบกระดาษด้า นต่ า งๆ และ
ขนาดของสดมภ์กาํ หนดไว้ในตารางที่ 1 ส่ วนประกอบ
หลักของบทความให้เรี ยงตามลําดับ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 2
keywords
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1.1 ตาราง
วางตารางให้ใกล้ตาํ แหน่งที่อา้ งถึงในบทความ พิมพ์ชื่อ
และลําดับที่ของตารางเหนื อตาราง และพิมพ์คาํ อธิ บาย
เพิ่มเติ มใต้ตาราง ลักษณะทัว่ ไปของตารางให้อา้ งอิ ง
จากตารางที่ 1 และ 2

1.2 ระยะห่ างระหว่ างส่ วนประกอบ
คณะกรรมการฝ่ ายวิชาการได้กาํ หนด style ในไฟล์เป็ น
ที่เรี ยบร้อยแล้ว เพื่อความเป็ นมาตรฐาน กรุ ณาเลือกใช้
style ที่ กาํ หนดให้ไว้เท่านั้น และให้ยึดถื อ ตามไฟล์
ตัวอย่างที่จดั ให้ไว้เป็ นสําคัญ
ตารางที่ 1 ระยะขอบกระดาษและขนาดของสดมภ์
ระยะกําหนด
ระยะบน (Top Margin)
ระยะล่าง (Bottom Margin)
ระยะซ้าย (Left Margin)
ระยะขวา (Right Margin)
ความกว้างสดมภ์
ระยะห่างระหว่างสดมภ์

ซม.
4.00
2.50
2.50
2.50
9.00
0.70

นิ้ว
1.57
0.98
0.98
0.98
3.54
0.28

1.3 รู ปและแผนภาพ
วางรู ปและรู ปภาพให้ใกล้ตาํ แหน่งที่อา้ งถึงในบทความ
พิมพ์ชื่อและลําดับที่ของรู ปใต้รูปพร้ อมคําบรรยายไว้
กึ่งกลางของสดมภ์ ลักษณะทัว่ ไปของรู ปให้อา้ งอิงจาก
รู ปที่ 1
รู ปภาพควรเป็ นสี ขาว-ดํา และมีขนาดเท่ากับความกว้าง
ของสดมภ์โดยวางชิ ดขอบซ้ายของสดมภ์ พึงระลึกว่า
ในการตีพิมพ์บทความ ขนาดของบทความจะถูกย่อเล็ก
ลงเป็ น 75% ของขนาด-เดิ ม รายละเอียดของรู ปภาพที่
เล็กเกินไปจึงอาจไม่ชดั เจน

ตารางที่ 2 ขนาดและลักษณะของตัว อักษรและระยะ
ระหว่ างบรรทัด
ส่ วนประกอบ
ชื่อเรื่ องภาษาไทย
Title (ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ)
ชื่อผูเ้ ขียนและผูร้ ่ วมงาน
สถานที่ทาํ งาน
บทคัดย่อ
คําสําคัญ
ABSTRACT
เนื้อความบทคัดย่อ
KEYWORDS
Keywords
หัวข้อหลักและเลขประจํา
หัวข้อ
หัวข้อรองและเลขประจํา
หัวข้อ
เนื้อความทัว่ ไป
เนื้อความทัว่ ไป (ถัดมา)
ตารางที่
รู ปที่
ข้อความในตาราง (ซ้าย)
ข้อความในตาราง (กลาง)

ขนาด
อักษร
20
14
14
14
16
16
11
15
11
11

ลักษณะอักษร

16

หนา
หนา, พิมพ์ใหญ่
ปรกติ
เอียง
หนา, พิมพ์ใหญ่
หนา, พิมพ์ใหญ่
หนา, พิมพ์ใหญ่
ปรกติ
หนา, พิมพ์ใหญ่
ปรกติ, ตัวแรกพิมพ์
ใหญ่
หนา

16

เอียง

15
15
14
14
14
14

ปรกติ
ปรกติ, ย่อหน้า
หนา
หนา
ปรกติ
ปรกติ

16
16

ปรกติ
ปรกติ

(Table Center)
กิตติกรรมประกาศ
เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 1 คําอธิบายชื่อรู ปหรือภาพถ่ ายทัว่ ไป ทั้งรู ปและ
ภาพถ่ ายที่นํามาแสดงจะต้ องมีความชัดเจน
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1.4 สมการ
ที่มีอยู่ในโปรแกรม
Microsoft
word โดยวางสมการชิ ด ขอบซ้า ยของ
สดมภ์ ใส่ ลาํ ดับที่ของสมการใน ( ) ณ ขอบขวาของ
สดมภ์ในบรรทัดเดียวกัน สมการที่ 1 แสดงตัวอย่างของ
สมการ
ควรใช้

equation

editor

=

+

เอกสารอ้างอิง
[1]

+

(1)

[2]

1.5 การอ้ างอิง
ให้ใช้สัญลักษณ์ [x] ในการอ้างอิงถึงเอกสารอ้างอิ ง
ลําดับที่ x ในเอกสารอ้างอิง ให้ใช้คาํ ว่า รู ปที่ y และ
ตารางที่ z ในการอ้างอิ งถึ งรู ปที่ y และตารางที่ z
ตามลําดับ และหลีกเลี่ยงการอ้างอิงถึงเอกสารอ้างอิงใน
เนื้อความของบทคัดย่อ

2.

[3]
[4]
[5]

การส่ งบทความ

ท่ า นสามารถส่ ง บทความฉบับ สมบู ร ณ์ ไ ด้ที่ เ วปไซด์
ประชุมวิชาการ www.thonburi-u.com/Benjamitra
หรื ออีเมล์ Benjamitra54@hotmail.com ภายในวัน
และเวลาที่ ก ํา หนดไว้ หากท่ า นมี ข ้อ สงสั ย สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่
1,
สํานักวิจยั และวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยธนบุรี
โทร 0-2809-0823 ต่อ 113
แฟกซ์ 0-2809-0829
อีเมล์: Benjamitra54@ hotmail.com
เวปไซต์: www.thonburi-u.com/Benjamitra
ดาวน์โหลดรู ปแบบ:www.thonburi-

[6]

[7]
[8]

นามผูป้ ระพันธ์, ปี ที่พิมพ์. ชื่อหนังสื อ. จํานวน
เล่ม(ถ้ามี). ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี). ชื่อชุดหนังสื อและ
ลําดับที่(ถ้ามี). สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์.นาม
ผูป้ ระพันธ์, ปี ที่พิมพ์ .ชื่ อหนังสื อ แปลโดย .
.สํานักพิมพ์ : สถานที่พิมพ์ .นามผูแ้ ปล
นามผูเ้ ขียนบทความ, ปี ที่พิมพ์ใน .ชื่อบทความ .
ชื่อบรรณาธิ การ, ชื่อหนังสื อ, เลขหน้าสถานที่ .
.สํานักพิมพ์ : พิมพ์
นามผูเ้ ขียนบทความ, ปี ที่พิมพ์ .ชื่อบทความ .ชื่อ
วารสาร, เล่มที่ .เลขหน้า :
นามผูเ้ ขียนบทความ, วัน เดือน ปี .ชื่อบทความ .
ชื่อหนังสื อพิมพ์ไทย.เลขหน้า :
นามผูเ้ ขียนบทความ, ปี , เดือน วัน .ชื่อบทความ .
ชื่อหนังสื อพิมพ์ต่างประเทศ.เลขหน้า :
นามผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์, ปี . ชื่อวิทยานิพนธ์.
ระดับวิทยานิพนธ์ ( หรื อปริ ญญานิพนธ์ )
มหาวิทยาลัย.
นามผูบ้ รรยาย, ปี . ชื่อหัวข้อบรรยาย. ชื่องาน
สัมมนา, ชื่อสถานที่ที่บรรยาย.
นามผูป้ ระพันธ์, วัน เดือน ปี ที่ลงข้อความ ชื่อ .
(ถ้ามี). ชื่อหน่วยงานหรื อองค์กร .ชื่อเรื่ อง
<URL:>

u.com/Benjamitra
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