
 
 

 

ขอเชิญส่งบทคัดย่อ (Abstract)  
เพ่ือน ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนสิ่งแวดล้อม 

“Sustainable City and Community 
เมืองและชุมชนยั่งยืน” 

วันเสำร์ที่ 16 กันยำยน 2560 เวลำ 09.00 – 15.00 น. 
ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี  

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม “Sustainable City and Community เมืองและ

ชุมชนยั่งยืน” เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) จาก บทความวิชาการ (Review Articles) หรือ บทความวิจัย 

(Research Articles) ที่มีเนื้อหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุม หรือหัวข้ออ่ืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

ได้มีเวทีในการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น

และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

โดยบทคัดย่อที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสถาบันนั้น จะได้รับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือรักษาระดับคุณภาพและเป็น

มาตรฐานตามหลักสากล โดยผู้ส่งบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับเชิญให้น าเสนอ

บทความบนเวทหีรือห้องประชุม 

 

ก ำหนดเวลำของกำรส่งบทคัดย่อ 

- ส่งแบบฟอร์มส่งบทคัดย่อเพ่ือน าเสนอในการประชุมวิชาการฯ พร้อมกับบทคัดย่อมายังคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ **ภายในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560** (นับวัน

ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 

- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด าเนินการพิจารณา 

- แจ้งผลการพิจารณา **ภายในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560** 

- ส่งบทความฉบับเต็ม (ส าหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณา) **ภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560** 

 



 
 

รำยละเอียดของบทคัดย่อ 

- บทคดัย่อ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย 

1) ชื่อเรื่อง 

2) ชื่อผู้วิจัย 

3) สถาบันที่ผู้วิจัยสังกัด 

4) เนื้อหาบทคัดย่อ ซึ่งประกอบไปด้วย 

 - วัตถุประสงค์ 

 - วิธีการศึกษา 

 - ผลการศึกษา 

5) ค าส าคัญ 

 

กำรจัดพิมพ์บทคัดย่อ  

1) พิมพ์ลงหน้ากระดาษขนาด A4   

2) พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word version 2003 ขึ้นไป หรือ text file 

3) รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK  

4) ลักษณะและขนาดตัวอักษร  

4.1) ชื่อเรื่องภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ตัวหนา ขนาด 18  

4.2) ชื่อผู้วิจัย ตัวหนา ขนาด 16  

4.3) หัวข้อใหญ่ ตัวหนา ขนาด 16  

4.4) เนื้อหา ตัวปกติ ขนาด 16 

สามารถดาวน์โหลด template ของบทคัดย่อได้ที:่ template บทคัดย่อ 

 

กำรจัดพิมพ์บทควำม  

ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์เอกสาร .doc ของ Microsoft Word หรือเทียบเท่า ความยาวของต้นฉบับ 

15-20 หน้า (รวมบทคัดย่อ ภาพ ตารางและ เอกสารอ้างอิง) ต้นฉบับบทความควรมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้  

 

 

http://gseda.nida.ac.th/nida/2017/08/31/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94/


 
 

ชื่อบทควำม   ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

บทคัดย่อ   ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว 150 – 250 ค า  

ค ำส ำคัญ   จ านวน 3 – 5 ค า ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

เนื้อหำ  เป็นภาษาไทย ใช้ตัวอักษร UPC ขนาด 14 หรือขนาดเทียบเท่า และให้มี

หัวข้อได้ ไม่เกิน 3 ล าดับ ได้แก่ ล าดับแรก เช่น บทน า ใช้ตัวอักษรขนาด 

16 ตัวหนา ล าดับ ที่สองใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา ล าดับที่สามใช้

ตัวอักษรขนาด 14 ตัวเอียง ไม่ให้มีล าดับเลขกับหัวข้อล าดับแรก 

กำรจัดรูปแบบอ่ืนๆ • ล าดับตัวเลขที่เป็นห้วข้อให้ใช้ตัวเลขตามด้วยเครื่องหมายจุด เช่น 1. และ 

2. ล าดับตัวเลขภายในข้อความ ให้ใช้ตัวเลขตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บ 

เช่น 1) และ 2)  

• เครื่องหมายแสดงข้อย่อย ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งบทความ  

• การเยื้องย่อหน้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบทความ กล่าวคือ ให้เยื้อง

ล าดับละ 10 มม. ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงการเยื้องหลังเครื่องหมายหรือตัวเลข

แสดงหัวข้อ  

ภำพ ตำรำง และสมกำร  รูปภาพ แผนภาพ และตาราง ให้มีขนาดไม่เกิน 140 x 210 มม. รูปแบบ 

gray-scale มีระดับความเข้มที่เหมาะสม ตัวอักษรในภาพ และตารางให้มี

ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ทุกภาพ ตารางและสมการจะต้องมีชื่อ ก ากับ ได้แก่ 

“ภาพที่ 1: ตรงกลางด้านล่างของภาพ”, “ตารางที่ 1: ชิดขอบซ้าย ด้านบน

ของตาราง” และ “(1)” ชิดขอบขวาในบรรทัดเดียวกับสมการ รวมทั้ง 

แหล่งที่มา (ถ้ามี) ชิดขอบซ้ายด้านล่างของภาพหรือตาราง  

กำรอ้ำงอิง  รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อเรื่องและท้ายเล่มใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม – ป ี

ตามรูปแบบของ American Psychological Association (APA) การ

เขียน การอ้างอิงให้ใช้ภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรโรมันทั้งหมด ส าหรับการ

อ้างอิงเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียนอ้างอิงได้ที่: ตัวอย่างการอ้างอิง  

http://gseda.nida.ac.th/nida/2017/08/31/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94/


 
 

กำรจัดส่งเอกสำร 

ก าหนดให้เลือกวิธีการส่งด้วยวิธีการดังต่อไปนี้เพียงวิธีเดียว 

- วิธีที่1: ส่งทางจดหมาย สิ่งที่ต้องส่ง ประกอบด้วย 

1) บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งไฟล์บทคัดย่อมาที่ Email: 

nutdanai.sad@nida.ac.th 

2) แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อเพ่ือน าเสนอในการประชุมวิชาการฯ ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน 

จ านวน 1 ชุด 

- ที่อยู่ส าหรับการส่ง:  

 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 4  

๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 

 

- วิธีที่2: ส่งทาง Email สิ่งที่ต้องส่ง ประกอบด้วย 

1) ไฟล์บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ Microsoft Word หรือ text file 

โดยระบุชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอบทความตั้งเป็นชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ  

2) ไฟล์แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อเพ่ือน าเสนอในการประชุมวิชาการฯ ที่พิมพ์รายละเอียด

ครบถ้วน จ านวน 1 ชุด 

- ที่อยู่ส าหรับการส่ง: 

 

Email address: nutdanai.sad@nida.ac.th 

 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 

 นายณัชฐ์ดนัย แสดงฤทธิ์  โทร. 02-727-3798 

  



 
 

 
 

ก ำหนดกำรกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนสิ่งแวดล้อม 
“Sustainable City and Community 

เมืองและชุมชนยั่งยืน” 
และกำรอภิปรำยและระดมสมอง 

วันเสำร์ที่ 16 กันยำยน 2560 เวลำ 09.00 – 15.00 น. 
ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี  

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
---------------------------------------------------------------------------- 

วันเสำร์ที่ 16 กันยำยน 2560  

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ  

09.00 – 09.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง  โพธิ์บุญ คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

กล่าวรายงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมวิชาการ 

09.15 – 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์  

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวเปิดงาน 

09.30 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ (Keynote Presentation) 1 

โดย ดร.วิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

10.00 – 10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ (Keynote Presentation) 2 

โดย คุณกมล ตันพิพัฒน์ กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ภาคเช้า 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ภาคบ่าย 

 ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 การอภิปรายและระดมสมอง (Discussion and Brainstorming) ในโครงการ “การ

วางแนวทางการปรับกรุงเทพมหานคร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งความยั่งยืน” 

 ณ ห้อง 604 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

หมำยเหตุ: ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 
 

 

 

แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อเพ่ือน ำเสนอในกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนสิ่งแวดล้อม 
“Sustainable City and Community 

เมืองและชุมชนยั่งยืน” 
 

วันที่........... เดือน............................................ พ.ศ. 2560 

 

เรื่อง ขอส่งบทคัดย่อเพ่ือน าเสนอในการประชุมวิชาการฯ 

เรียน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ข้ำพเจ้ำ (นาย /นาง /นางสาว)............................................................................................................................  

สถำนะผู้ส่งบทคัดย่อ 

 1) อาจารย์ต าแหน่งทางวิชาการ.....................................................................  

สาขาวิชา...............................................................................................................  

คณะ..............................................มหาวิทยาลัย................................................................. .................. 

 2) นักวิชาการ/นักวิจัย สังกัด................................................................................... ........................ 

 3) นิสิต/นักศึกษา ระดับ  3.1) ปริญญาเอก  3.2) ปริญญาโท 

สาขาวิชา..............................................................................................................  

คณะ..............................................มหาวิทยาลัย...................................................  

 4) บุคคลทั่วไป (ระบุรายละเอียด)................................... ................................................................ 

................................................................................................................................................................  

รูปแบบบทควำมฉบับเต็ม  บทความวิชาการ  บทความวิจัย 

ชื่อเรื่อง (ภำษำไทย)........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

ชื่อเรื่อง (ภำษำอังกฤษ)...................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 



 
 

ที่อยู่ท่ีสำมำรถติดต่อได้สะดวก เลขที่..................... หมู่ที่............ ซอย............................................. ................. 

ถนน.............................................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต..................................... 

จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์............... ........................ 

โทรสาร............................................................Email................................... ..................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่า บทความวิชาการที่ส่งมานี้  

เป็นผลงานของข้าพเจ้าหรือเป็นผลงานที่ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการค้นคว้าวิจัย โดยมิได้ลอกเลียนวรรณกรรม  

(Plagiarism) และมิได้ละเมิดในลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาต 

  

(ลงชื่อ)................................................................. ผู้ส่งบทความ 

 (......................................................................) 


