
Civil Engineering Seminar 1 

ดร.เจริญชัย ฤทธิรุทธ 

04011702  

7 มกราคม 2560 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น 

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

9.00-12.00 ณ ห้อง18401  



งานประชุมระดบัชาต ิ13 บทความ 
1.(Thai con)เจริญชัย ฤทธิรุทธ, ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, การศึกษาสารละลายท่ีแตกต่างกนัในการผลติจีโอโพลีเมอร์มอร์ต้าร์จากดนิขาวเผา, การประชุมวิชาการคอนกรีต
ประจ าปี คร้ังที่ 3 

2.(Thai con)A study of setting time of fly ash-based geopolymers,การประชุมวชิาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 16 ,18-20 พฤษภาคม 2554 โรงแรมเดอะชายน์ พทัยา ชลบุรี 

3.(Thai con) พชัรพล โพธ์ิศรี, เจริญชัย ฤทธิรุทธ, อานันท์ หนูบุญ, ณัฐวรรษ ศรีลาเรือง, ชาญณรงค์ เหลาเสน, สุรสิทธ์ิ เลศินิมูลชัย,และ ปริญญา จินดาประเสริฐ.(2558). อทิธิพลของ
มวลรวมขนาดละเอยีดต่อคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาท่ีผสมมวลรวมรีไซเคิลบลอ็ก. ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 20. ชลบุรี: 8-10 กรกฏาคม 2558 

4.(Thai con)พชัรพล โพธ์ิศรี, เจริญชัย ฤทธิรุทธ, ณัฐฐา สิทธิราช, อารญา มั่นถาวรวงศ์, ศิริวรรณ พนัธ์ปรีชา และ ปริญญา จินดาประเสริฐ. (2559) คุณสมบัติเชิงกลของจีโอโพลิ
เมอร์คอนกรีตมวลเบาที่ผสมขยะโฟม, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจ า ปี คร้ังท่ี 11. (น.MAT-26). ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา, 17-19 กุมภาพนัธ์ 2559 

5.(Thai con)เจริญชัย ฤทธิรุทธ, พชัรพล โพธ์ิศรี, กาญจนา ประทุมหวล, และ ปัทวี บุตรแสนล.ี (2559) ผลของอุณหภูมิในการบ่มจีโอโพลเิมอร์จากดนิลูกรังผสมเถ้าลอยแคลเซียมสูง
ต่อก าลงัรับแรงอดัและการชะละลายในระบบแช่น ้า, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจ า ปี คร้ังท่ี 11. (น.1-9). ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา, 17-19 กุมภาพนัธ์ 2559 

6.(Thai con)Charoenchai Ridtirud, Patcharapol Posi, Kanchana Pratumhual, Pattavee Butsanlee, ผลของอุณหภูมิในการบ่มจีโอโพลเิมอร์จากดนิลูกรังผสมเถ้าลอยแคลเซียม
สูงต่อกาลงัรับแรงอดัและการชะละลายในระบบแช่น้า, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจา ปี คร้ังท่ี 11,17-19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559, โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 

7.(Thai con)เจริญชัย ฤทธิรุทธ*, ศราวุฒิ อภิเนตร, พชัรพล โพธ์ิศรี, และ ปริญญา จินดาประเสริฐ, The strength of cohesion less soil stabilization with geopolymer,The 21st 
National Convention on Civil Engineering 28-30 June 2016, Songkhla, THAILAND 

8.(Thai con)เจริญชัย ฤทธิรุทธ*, ชัยสิทธ์ิ ทรัพย์สิน, พชัรพล โพธ์ิศรี, และ ปริญญา จินดาประเสริฐ, ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาก่อตัวของจีโอโพลเิมอร์มอร์ต้าร์เถ้าลอยแม่เมาะ, การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 21, วันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 จ.สงขลา 

9.(Thai con)เจริญชัย ฤทธิรุทธ*, กาญจนา ประทุมหวล, พชัรพล โพธ์ิศรี, และ ปริญญา จินดาประเสริฐ, The study on the brick production from the geopolymer mixing with 
lateritic soil in Khon Kaen areas, The 21st National Convention on Civil Engineering 28-30 June 2016, Songkhla, THAILAND 

10.(Thai con)เจริญชัย ฤทธิรุทธ,* พชัรพล โพธ์ิศรี, ศราวุฒิ อภิเนตร และ ปริญญา จินดาประเสริฐ, Loess stabilization with Fly Ash-Based Geopolymer for resistant to 
soaked.The 21st National Convention on Civil Engineering 28-30 June 2016, Songkhla, THAILAND 

11.(Thai con)ณัฐวุฒิ  พรมบุญศรี, ศราวุฒิ  อภิเนตร,  สุรศักดิ์  ฮักหอม, เจริญชัย ฤทธิรุทธ* การปรับปรุงก าลงัรับแรงอดัของดนิลมหอบขอนแก่นด้วยจีโอโพลเิมอร์จากเถ้าลอย
แคลเซียมสูง,งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติคร้ังท่ี 3,วิทยาลยับัณฑิตเอเซีย โรงแรม Green Hotel & Resort, 11 กนัยายน 2558 

12.(Thai con)เจริญชัย ฤทธิรุทธ80, พชัรพล โพธ์ิศรี10,และบวร พมิพา10. (2557). ผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์ต่อจีโอโพลเิมอร์มวลเบา. ใน การประชุม
วิชาการคอนกรีตประจ าปี คร้ังที่ 10. (น.ENV06). เชียงราย: โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท.20-22 ตุลาคม 2557  

13.(Thai con)เจริญชัย ฤทธิรุทธ80, พชัรพล โพธ์ิศรี10,และชัยสิทธ์ิ ทรัพย์สิน10. (2557). ผลของระยะเวลาบ่มต่อกาลงัรับแรงอดัของอฐิมอญจีโอโพลิเมอร์จากดนิลูกรังผสมเถ้าลอย. 
ใน การประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี คร้ังท่ี 10 (น.ENV05). เชียงราย: โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท.20-22 ตุลาคม 2557  



งานประชุมระดบันานาชาต ิ8 บทความ 
1. (Inter con)Charoenchai Ridtiruda and Prinya Chindaprasirt, Leaching and Compressive Strength of Geopolymer from the Mixing of 
Lateritic soil and High Calcium Fly Ash,Asian Conference on Civil, Material and Environmental Sciences,Premier Hotel Tsubaki 
Sapporo, Hokkaido, Japan,19-21 July 2016 

2.(Inter con)Charoenchai Ridtirud and Prinya Chindaprasirt, Effect of curing regimes on the strength of geopolymers  ,Concrete and 
geopolymer 2,  Khon Kaen University Faculty Engineering  5 September 2008 

3.(Inter con)Charoenchai Ridtirud, Prinya Chindaprasirt, and Kedsarin Pimraksa, Efffect of raw materials on shrinkage of geopolymer 
mortars, RGJ Seminar Series LXII, The Petroleum and Petrochemical college, Chulalongkron University, August 2009. 

4.(Inter con)Charoenchai Ridtirud and Prinya Chindaprasirt, Development of Fly ash-Laterite geopolymer,RGJ-Ph.D. Congress IX, 
Pattaya, Chonburi, 4-6 April 2008 

5.(Inter con)Charoenchai Ridtirud, Prinya Chindaprasirt, Development of rapid setting geopolymer mortar from meamoh fly ash,RGI-
Ph.D.Congress XII, Pattya, Chonburi, April 1-3, 2011 

6.(Inter con)C. Ridtirud,Comparison of compressive strength and drying shrinkage by various Portland cement type and 
Geopolymer,International Conference on Advances in Civil Engineering for Sustainable Development,Suranaree University of 
Technology,27-29 August 2014 

7.(Inter con)Charoenchai Ridtirud*, Patcharapol Posi and Prinya Chindaprasirt,Development of High Performance Concrete 
containing High Calcium Fly Ash,KKU International Engineering Conference 2016 "Engineering and Technology for Better 
Living"August 3 - 5, 2016, Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand 

8.(Inter con)C.Ridtirud.(2014).Comparison of Compressive Strength and Drying Shrinkage by Various Portland Cement Type and 
Geopolymer.In International Conference on Advances in Civil Engineering for Sustainable Development.(PP523-526).Suranaree 
University of Technology:27-29 August 2014 

8. 



เหตุปัจจยัในการเรียนวชิาสัมมนา 
• ในการเรียนระดับปริญญาโท จ าเป็นต้องน าเอาส่ิงทีต่น
ศึกษาได้น าไปเผยแพร่หรือน าเสนอ จึงจ าเป็นต้องทราบ
ถึงกระบวนการ ขั้นตอนและรูปแบบ การสัมมนาอย่าง
ถูกต้อง 

• ก่อนทีจ่ะสามารถน าผลงานไปน าเสนอได้ การค้นคว้า
เป็นหัวใจหน่ึงในการอ้างองิเพือ่ด าเนินการท างานวจิัย 
และมคีวามส าคญัอย่างมากในการอ้างองิข้อมูลเพือ่ใช้ใน
การน าเสนอผลงานในอนาคต 



วตัถุประสงค์ 
• เพือ่เตรียมความพร้อมในการประชุมทางวชิาการ 

• เข้าใจหลกัและวธีิการน าเสนอบทความทางวชิาการ 

• สามารถน าเสนอบทความทางวิชาการได้อย่างมืออาชีพ (การพูด บุคลกิ น า้เสียง 
จังหวะ สายตา การตอบค าถาม การควบคุมเวลา) 

• ทราบถึงวธีิค้นคว้าข้อมูลเพือ่ใช้ในงานวจิัยในศาสตร์ทีส่นใจได้อย่างถูกต้อง 

• ทราบถึงศักยภาพตนเองและงานวจิัยที่ตนเองสนใจทีจ่ะด าเนินงานในระดบั
ปริญญาโท 

• รู้จักมารยาทในการน าเสนอบทความทางวชิาการ รวมถึงการน าข้อมูลผู้อืน่มาใช้
งานหรือน าเสนอผลงาน 

• ใช้เป็นวธีิในการน าเสนอเค้าโครงและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 



การประชุมวชิาการ 
• องค์ประกอบของการประชุมวชิาการ 

– เจ้าของงานประชุม  
• กลุ่มคน สาขาวิชา สถาบนัหรือองคก์รต่างๆ 

– ผู้จดังาน ประกอบด้วย  
• ประธานการประชุมวิชาการ 
• คณะกรรมการ การจดัการประชุมวิชาการ  
• ประธานภาค (Chairman) และรองประธานภาค 
• ผูว้ิจารณ์บทความ (Reviewer) หรือ ผูท้รงคุณวฒิุ 
• เจา้หนา้ท่ีประสานงาน, และ เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ 



การประชุมวชิาการ 
• องค์ประกอบของการประชุมวชิาการ 

– ผู้สนับสนุนการประชุม 

–สถานทีจ่ดัการประชุม 

– ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

• ผูบ้รรยายหรือผูน้ าเสนอบทความ ไดแ้ก่  
–บทความรับเชิญ(Key note speaker)  
–บทความทัว่ไป แบบบรรยาย 
–น าเสนอดว้ยโปสเตอร์ 

• ผูเ้ขา้ร่วมฟัง หรือสงัเกตการณ์  



ระดบัการประชุมวชิาการ 

ภายในกลุม่นกัวิจยัหรือนกัศกึษา ภายในภาควิชาหรือสาขาวิชา 

อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ควบคมุ ประธานภาคเป็นผู้ควบคมุ 

ต้องมีการตรวจสอบบทความจาก 
อาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนน าเสนอ 

รายงานความก้าวหน้า  
(Progress ) ของผลงานท่ีด าเนินงานอยู่ 



ระดบัการประชุมวชิาการ 

การประชมุระดบัภายในมหาวิทยาลยั 

ระดบัจงัหวดัหรือภมูิภาค 

การประชมุวิชาการระดบัชาต ิ
The National Conference 
มีการพิจารณาบทความเตม็รูปแบบ โดย

ต้องแก้ไขให้สมบรูณ์ก่อนเข้าร่วม 
อาจมีการพิจารณาบทความเตม็
รูปแบบ โดยต้องแก้ไขให้สมบรูณ์

ก่อนเข้าร่วม 



ระดบัการประชุมวชิาการ 

การประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิ
The international conference 

มีการพิจารณาบทความเตม็รูปแบบ โดยต้องแก้ไขให้สมบรูณ์ก่อนเข้าร่วม 



ส่วนประกอบ หลกัๆที่ควร ปรากฏ ในการน าเสนอบทความ 

• First Page 
• Introduction 
• Objective 
• Scope of work (Materials and methods) 
• Results and Discussion 
• Conclusions 
• Acknowledgements 
• Thank you/Ask Question 



การน าเสนอบทความ 
• หน้าแรก ประกอบด้วย 
– ช่ือเร่ือง 
– ช่ือผู้น าเสนอ 
– ช่ือผู้ร่วมงาน 
– ช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา 
– ช่ือองค์กร หรือมหาวทิยาลยั 
– ช่ืองานประชุมวชิาการทีร่่วมน าเสนอ 
– ช่ือหรือโลโก้ผู้สนับสนุนงบหรือวสัดุ เคร่ืองมือในการท างานวจิยั 
– วนัเวลา สถานที่ น าเสนอ  



การน าเสนอบทความ 

• Introduction(บทน า) แบ่ง เป็นส่วนประกอบด้วย 4 ส่วน 
1. ทีม่า ความส าคญั ปัญหา หรือความไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน

ของงานเดมิ 

2. งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบังานที่จะด าเนินการ โดยรวม 

3. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเฉพาะทาง เฉพาะเจาะจงวธีิการหรือ
กระบวนการทีใ่กล้เคยีงกบังานวจิยัทีน่ าเสนอ 

4. แนวทางในการแก้ปัญหาด้วยงานวจิยัของผู้น าเสนอ 

 



การน าเสนอบทความ 

• Objective (วตัถุประสงค์) แสดงถึงส่ิงทีต้่องการได้ผล
อย่างชัดเจน 
1. ควรมีวตัถุประสงค์น้อยข้อทีสุ่ด 

2. ใช้ข้อความทีก่ะทดัรัดเข้าใจง่ายทีสุ่ด 

 



การน าเสนอบทความ 
• Scope (ขอบเขต) บอกถึงส่ิงที่เราก าหนด ว่าจะท าแค่ไหนอย่างไร ใช้

อะไรในการด าเนินการ ควบคุมด้วยมาตรฐานอะไร 
1. วสัดุทีใ่ช้ในการทดลอง หรือข้อมูลทีจ่ะน ามาประมวลผลได้มาอย่างไร 
2. เคร่ืองมอืในการทดสอบ ทดลองใช้อะไร หรือโปรแกรมอะไร เวอร์ช่ัน

อะไร ของบริษทัอะไร แบบมทีี่มาที่ไป 
3. วธีิการด าเนินการ หรือกระบวนการวเิคราะห์ผล ใช้ตามมาตรฐาน

อะไร หรือมกีารเปรียบเทยีบกบัวธีิการเดิมอย่างไร 
4. ทดสอบได้ผลอะไรบ้าง หรือผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลได้อะไรบ้าง 
5. ตัวแปรใดที่น ามาใช้ในการวจิัย 

 
 



การน าเสนอบทความ 

• ผลการทดสอบ (Result) 
1. ควรสรุปเป็นรูปภาพ ในรูปแบบกราฟ หรือ ตาราง 
2. เป็นรูปแบบทีชั่ดเจน ดูแล้วเข้าใจได้ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน 
3. ควรใช้รูปแบบใกล้เคยีงกบังานเดมิๆทีม่ีผู้วจิยัท าผ่านมาน าเสนอ 

เพือ่ไม่ให้เกดิความสับสน แต่อย่างไรสามารถปรับให้เข้าใจมาก
ขึน้จากเดิมได้ 

4. ไม่ควรตวัอกัษรมากในการแสดงผล แต่จะน าเสนอให้เข้าใจมาก
ขึน้พร้อมทั้งการวเิคราะห์ผลด้วยวาจาขณะทีบ่รรยาย ในห้อง
ประชุม 
 



การน าเสนอบทความ 
• สรุป (Conclusion  หรือ Summarize) 

1. ควรสรุปให้ตรงกบัวตัถุประสงค์เร่ิมต้น 
2. สรุปให้ชัดเจนกระชับมากทีสุ่ด 
3. ในslide นีอ้าจจะมีเฉพาะตัวหนังสือได้ 

 • อ้างองิ (Reference) 

• แสดงความขอบคุณ (Acknowledgement) 

• ภาพปิดขอบคุณผู้ฟัง (Thank You) 



การน าเสนอบทความ 

• ภาพรวมของการน าเสนอที่ต้องสังเกต ประกอบด้วย 
– ต้องเตรียมตวัให้พร้อมหรือเข้าในห้องประชุมก่อนเวลา เพราะ
ผู้บรรยายบ้างคนอาจจะไม่มาและเวลาจะเลือ่นมาถงึเร็วขึน้ 

– ช่ือเร่ือง เนือ้หา และบทสรุป ทีน่ าเสนอต้องสอดคล้องกนั 
– รักษาระยะเวลาในการพูด โดยปกต ิพูด 10-12 นาที ถาม3-5นาท ี
– ในการน าภาพหรือข้อความของผู้อืน่มาใช้ใน slide ต้องมีการอ้าง
ถึงเป็นตัวอกัษร 

– ต้องมีการซ้อมการน าเสนอเป็นอย่างดเีพือ่รักษาเวลา และบุคลกิใน
การน าเสนอจะดีมากขึน้ 

– ต้องศึกษางานที่จะน าเสนอเป็นอย่างดี เพือ่ใช้ในการตอบค าถาม 
 



การน าเสนอบทความ 

• ภาพรวมของการน าเสนอทีต้่องสังเกต ประกอบด้วย 
– Slide 1 แผ่นควรใช้ระยะเวลาในการพูด 1 นาท ีเพราะฉะน้ันการพูด 10-12 

นาที ควรเตรียม slide ประมาณ 10-16 แผ่น 
– ใน slide ไม่ควรใส่ลูกเล่น Effect ใดทีม่ากเกนิความจ าเป็น เช่นตวัการ์ตูน หรือ

ภาพเคลือ่นไหว หรือภาพที่ไม่เกีย่วข้องกบังาน 
– การเปลีย่น slide ไม่ต้องใส่ effect หรือใส่น้อยสุด 
– ในSlide ไม่ควรเตม็ไปด้วยตัวอกัษรหรือสมการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงไม่

ก่อให้เกดิประโยชน์ใดในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ฟัง 
– ขนาดของตวัหนังสือควรใหญ่มากพอให้คนด้านหลงัห้องประชุมอ่านออก 
– สีของตวัหนังสือควรเลอืกและน าทดสอบขึน้จอภาพใหญ่ก่อนน าเสนอจริง 



การน าเสนอบทความ 

• ภาพรวมของการน าเสนอที่ต้องสังเกต ประกอบด้วย 
– ในการน าเสนอควรใช้น า้เสียงที่ชัดเจนและมีจงัหวะ 

– ถ้าสามารถยนืน าเสนอได้ควรยนื จะท าให้ผู้ฟังมุ่งความสนใจ
ไปทีผู้่ฟังมากยิง่ขึน้ 

– ในวนัที่น าเสนอหรือก่อนวนัที่น าเสนอควรน าไฟล์น าเสนอไป
ทดสอบใช้กบัเคร่ืองฉายหรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ก่อน อาจจะ
มีผลกระทบจากเวอร์ช่ันที่แตกต่างกนั 

 

 



แนวทางการค้นคว้าหาข้อมูล 
• เวบ็ไซด์ที่รวบรวมบทความทางวชิาการ ที่น่าเช่ือถอื 

– www.sciencedirect.com 
– www.springer.com 
– www.tci-thaijo.org 
– www.researchgate.net 
– http://elibrary.trf.or.th/     (สกว.) 
– http://dric.nrct.go.th/index.php   (วช.) 
– http://www.tnrr.in.th/ (คลงัข้อมูลงานวจิยัไทย ได้เฉพาะช่ือเร่ืองกบัคนแต่ง) 
– http://www.scimagojr.com/ (ตามหาเปเปอร์ Inter แล้วลุยเข้าไป Open AC) 
– https://scholarlyoa.com/publishers/ (ใช้ตรวจสอบJN ที่ไม่ควรน ามาอ้างองิ) 
– อืน่ๆ 
โดยฐานข้อมูลwww.sciencedirect.comทางมหาวทิยาลยัได้จดัซ้ือไว้ให้นักศึกษาได้ค้นและโหลดได้ ปกตต้ิองเสีย
เงนิซ้ือ แต่อย่างไรต้องเข้าฐานข้อมูลโดยผ่านทาง มหาวทิยาลยั 
เป็นข้อมูลที่ควรอ้างองิมากที่สุดและมีมากที่สุด มีความถูกต้องมากที่สุดเน่ืองจากผ่านการ ตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกบทความ 

http://www.springer.com/
http://www.tci-thaijo.org/
http://www.tci-thaijo.org/
http://www.tci-thaijo.org/
http://www.researchgate.net/
http://elibrary.trf.or.th/
http://elibrary.trf.or.th/
http://dric.nrct.go.th/index.php
http://dric.nrct.go.th/index.php
http://www.tnrr.in.th/
http://www.tnrr.in.th/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
https://scholarlyoa.com/publishers/
https://scholarlyoa.com/publishers/


แนวทางการค้นคว้าหาข้อมูล 

• ห้องสมุด ภายในและภายนอก มหาวทิยาลยั 
– ส่ิงทีไ่ด้จากห้องสมุดคอื หนังสือทีอ่ธิบายถึงทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
– งานวจัิยในรูปแบบภาษาไทย ซ่ึงโดยส่วนมากจะไม่อบัเดทหรือมน้ีอย 
– ได้แนวทางในการเขยีนรูปแบบบทความวชิาการ 

• เวบ็ไซด์ทั่วไป 
– Google Yahoo อืน่ๆ ข้อมูลทีไ่ด้จากเวบ็ส่วนมากไม่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่มคีวามน่าเช่ือถือ แต่พอใช้เป็นแนวทางได้ แต่
ข้อมูลบ้างประเภททีห่น่วยงานรัฐหรือองค์กรขนาดใหญ่ได้จัดท าไว้
สามารถอ้างองิได้ เช่นจ านวนประชากร ปริมาณรถ เป็นต้น 
 



งาน 

• หาข้อมูลบทความทีต่นเองสนใจ 2 เร่ือง ต้องเป็น บทความวจิยั 
หรือบทความวชิาการ มิใช่วทิยานิพนธ์ 
–  ภาษาไทย 1 เร่ือง 
–  ภาษาองักฤษ 1 เร่ือง 

• ให้ค้นคว้าท าความเข้าใจและน าไปปรึกษาทีป่รึกษาและให้
ลงนามรับรองความเหมาะสมว่าสามารถใช้น าเสนอได้ 

• น าบทความทีค้่นคว้ามา ท า Slide เพือ่น าเสนอ บทความ
ละ 12 นาท ี

 



รูปแบบการน าเสนอ ประกอบด้วย 
• ที่มาของผลงานที่น ามาน าเสนอ และเหตุผลในการเลอืก
บทความวชิาการหรือบทความวจิัย 

• First Page 
• Introduction 
• Objective 
• Scope of work (Materials and methods) 
• Results and Discussion 
• Conclusions 
• Thank you/Ask Question 


