
 

 

ขอกำหนดในการจัดทำเอกสารบทคัดยอ รายงานวิจัยฉบับยอ และโปสเตอรงานวิจัย 

● ดาวนโหลดแบบฟอรมบทคัดยอ (Abstract) และแบบฟอรมรายงานวิจัยฉบับยอ (Synopsis) ไดจาก

เว็บไซต DPSTcon 2021 ท่ี https://dpst-conference.ipst.ac.th/?page_id=3200  

● การกรอกเอกสารบทคัดยอและรายงานวิจัยฉบับยอตองเปนภาษาอังกฤษ และมีความถูกตองตามหลัก

ภาษา โดยกรอกขอมูลลงใน template ท่ีจัดไวใหเทานั้น 

● ใชระยะหางระหวางบรรทัดขนาด 1.0-1.5 เทา ในการพิมพปกติ ยกเวนคำหรือประโยคในเครื่องหมาย

คำพูด (quotations) หรือคำอธิบายเพ่ิมเติม (footnotes) สามารถใชระยะหางระหวางบรรทัดขนาด 1.0 

เทา  

● ใหมีการจัดขอความแบบชิดขอบซายเต็มแนว และกระจายแบบไทย สำหรับขอความปกติใหใชตัวอักษร

มาตรฐานท่ีแนะนำ สวนขอความในตารางหรือรูปภาพ สามารถมีขนาดเล็กกวาไดตามสมควร 

● ตัวอักษรมาตรฐานท่ีแนะนำ ไดแก  

o Times New Roman ขนาดอักษร 12 

o Arial ขนาดอักษร 11 

o TH SarabunPSK ขนาดอักษร 14  

● การใชรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง ขีดเสนใต ตัวยกตาง ๆ สามารถใชไดเพ่ือจุดประสงคเชิงวิชาการ เชน ชื่อ

วิทยาศาสตร เลขโมเลกุล บงบอกประเด็นสำคัญ เปนตน 

● หามใหมีการใชการเชื่อมโยงอางอิง (hyperlinks) ในบทความ 

 

เอกสารบทคัดยอ (Abstract) 

● จำนวนคำในบทคัดยอตองไมเกิน 250 คำ  

● อักษรยอควรใหอยูในวงเล็บสำหรับการใชครั้งแรก 

● ใหมีคำสำคัญ (Keyword) จำนวน 4 คำ ท่ีครอบคลุมเนื้อหาของบทความวิจัย โดยใหเรียงลำดับตาม

ตัวอักษร และแยกคำดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) 

● ไมใหมีเอกสารอางอิง (Reference) รูปภาพ (Figure) ตาราง (Table) หรือคำนิยม 

(Acknowledgements) ในบทคัดยอ 

● Template และตัวอยางการเขียนเอกสารบทคัดยอ (Abstract) สามารถดาวนโหลดไดท่ี 

https://dpst-conference.ipst.ac.th/?page_id=3200  
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เอกสารรายงานวิจัยฉบับยอ (Synopsis) 

● กรอกขอมูลลงในกลองขอความท่ีกำหนดใหเทานั้น หามมิใหมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเอกสาร ยกเวนการ

เพ่ิมขอมูลในกลองขอความ สามารถทำไดโดยการกด ‘Enter’ เทานั้น 

● Template การเขียนงานวิจัยฉบับยอ (Synopsis) สามารถดาวนโหลดไดท่ี https://dpst-

conference.ipst.ac.th/?page_id=3200  

● ตัวอยางการเขียนงานวิจัยฉบับยอ (Synopsis) สามารถดูไดท่ี https://dpst-

conference.ipst.ac.th/?page_id=3200  

● สวนท่ี 1 (General Information) ใหกรอกขอมูลท่ัวไปของนิสิตนักศึกษาท่ีเปนผูนำเสนอผลงาน  

● สวนท่ี 2 (Abstract) ใชรูปแบบเดียวกับเอกสารบทคัดยอ โดยไมตองใสคำสำคัญ (Keyword)  

● สวนท่ี 3 (Synopsis) 

o จำนวนคำในรายงานวิจัยฉบับยอตองไมเกิน 1,500 คำ โดยไมรวมเอกสารอางอิงหลัก (Key 

References) 

o จำนวนหนาในรายงานวิจัยฉบับยอรวมไมเกิน 3 หนา 

o หัวของานวิจัยเรียงลำดับจาก Introduction, Hypothesis, Objectives, Methodology, 

Results, Discussion และ Key References ตามลำดับ โดยใหกรอกขอมูลทุกหัวขอ สำหรับ

หัวขอ Results และ Discussion หากงานวิจัยยังไมเสร็จสมบูรณ ขอใหกรอกผลการทดลองลาสุด

เทาท่ีมี 

o สามารถใชสัญลักษณแสดงหัวขอ (bullet point) ได 

o เอกสารอางอิงหลัก (Key References) ควรมีอยางนอย 3 เอกสาร โดยใชรูปแบบการเขียนอางอิง

จาก The Publication Manual of the American Psychological Association, APA (6th 

edition) เพ่ือความสะดวกในการสรางเอกสารอางอิงแบบ APA ไดอยางอัตโนมัติ ทานสามารถ

กรอกเอกสารอางอิงของทานในเว็บไซด http://www.citationmachine.net/apa  

 

ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิงประเภท journal article 

Boughton, M., & Halliday, L. (2008). A challenge to the menopause stereotype: Young Australian 

women's reflections of 'being diagnosed' as menopausal. Health & Social Care in the   Community, 

16(6), 565-572. 

 

● สวนท่ี 4 (Figure) 
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o แสดงรูปภาพเพียง 1 รูปในกลองขอความท่ีกำหนดไว อาจเปนรูปภาพเดี่ยวหรือรูปภาพประกอบ

ท่ีอธิบายงานวิจัยไดดีท่ีสุด 

o ขนาดรูปภาพไมเกิน 1024×981 pixels และมีความละเอียดไมต่ำกวา 300 dpi 

o หากไดรับการยินยอม รูปภาพนี้จะไดเขารับการประกวดคัดเลือกเพ่ือนำไปตีพิมพเปนภาพปก

นิตยสาร DPST Stella  

 

กอนยื่นสงเอกสารเอกสารบทคัดยอและรายงานวิจัยฉบับยอ ขอใหมีการตรวจสอบความถูกตองของภาษาเขียน

เสียกอน 

● การสงเอกสารใหบันทึกในรูปไฟล .doc โดยย่ืนเอกสารผานระบบหลังการลงทะเบียนกับเว็บไซต 

พสวท. ภายในวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

● การตอบรับบทคัดยอและรายงานวิจัยฉบับยอจะดำเนินการแจงผูนำเสนอผลงานภายในวันท่ี 20 

พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

โปสเตอรงานวิจัย (Research Poster) 

● ขนาดโปสเตอร 90 x 120 ซม. (แนวตั้ง) จำนวน 1 แผน 

● จัดทำเปนภาษาอังกฤษ โดยมีชื่อหัวของานวิจัยตรงกับเอกสารบทคัดยอและรายงานวิจัยฉบับยอ 

● ตัวอักษรมาตรฐานท่ีแนะนำ  ไดแก Times New Roman, Arial หรือ TH SarabunPSK 

● หัวขอในโปสเตอรประกอบดวย Research title, Author Names, Abstract, Introduction, 

Hypothesis, Objectives, Methodology, Results, Discussion, Key References และ 

Acknowledgements 

● ระบุชื่อคณะวิจัยท้ังหมด และขีดเสนใตชื่อนิสิตนักศึกษาซ่ึงเปนผูวิจัยหลัก 

● ระบุตราสัญลักษณสถานศึกษาท่ีสังกัด และหนวยงานท่ีสนับสนุนทุน สำหรับตราสัญลักษณ พสวท. 

สามารถดาวนโหลดไดท่ี 

● https://dpst-conference.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/dpst2.png  

● https://dpst-conference.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/DPSTcon2021-15-1.png  

● การสงโปสเตอรงานวิจัยใหบันทึกไฟลรูปภาพ JPG หรือ PNG ความละเอียดไมต่ำกวา 300 dpi และขนาด

รูปไมเกิน 50 Mb เม่ืออัพโหลด  

● สงเอกสารผานระบบหลังการลงทะเบียนกับเว็บไซต พสวท. ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

● หากมีขอสงสัยเก่ียวกับการจัดทำเอกสารบทคัดยอ รายงานวิจัยฉบับยอ และโปสเตอรงานวิจัย กรุณา

ติดตอท่ี ornusa.k@ku.th 
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