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รายละเอียดการส่งกรณีศึกษา (Case Studies) 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand คร้ังที่ 7 
The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 

 
 
 
 

 
ก าหนดการจัดงาน 

ก าหนดการ ช่วงเวลา 
เปิดรับสมัครส่งผลงานวิชาการ (กรณีศึกษา) 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2564 
ประกาศผลการพิจารณากรณีศึกษา ทาง 
www.engagementthailand.org   
และส่งทาง E-mail ของผู้ส่งผลงาน 

ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม/น าเสนอผลงาน (กรณีศึกษา) 17 พฤษภาคม – 20 สิงหาคม 2564 
ช าระเงินค่าลงทะเบียน 1 กรกฏาคม - 20 สิงหาคม 2564 
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพ่ือตีพิมพ์ (PROCEEDINGS) ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
การน าเสนอผลงานกรณีศึกษา (ออนไลน์) วันที่ 2-3 กันยายน 2564 

หมายเหตุ : ก าหนดการน าเสนอผลงานกรณศีึกษา จะแจ้งรายละเอยีดให้ทราบในล าดับต่อไป 
 สามารถติดตามก าหนดการโดยละเอียดได้ที่  www.facebook.com/EngagementTH7 

 

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ออนไลน์) 

ประเภทผู้เข้าร่วมงาน ช่วงเวลา ค่าลงทะเบียน 

ผู้น าเสนอผลงาน 
(กรณีศึกษา) 

ลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 สิงหาคม 2564 
ช าระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2564 

800 บาท/ผลงาน 

ผู้เข้าร่วมงาน ลงทะเบียน ต้ังแต่บัดนี้จนถึง 30 สิงหาคม 2564 
ฟรี!! 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

  

Innovation – Engaged Society : สังคมผูกพัน สร้างสรรค์นวัตกรรม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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ค าแนะน า 
 

หลักการ 

การน าเสนอกรณีศึกษาด้านการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมของมหาวิทยาลัย (University 
Engagement) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
แบ่งปันความรู้ การด าเนินงานด้าน Engagement ที่แต่ละบุคคล และ/หรือมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการขึ้น เพ่ือ
เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์  นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิต  นักศึกษา และบุคลากร 
ในการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการท างานวิชาการและวิจัยรับใช้สังคม การบูรณาการพันธกิจหลักของ
ตนเองเข้าสู่การรับใช้สังคมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกท้ังก่อเกิดเครือข่ายที่ร่วมกันอันเป็นประโยชน์ให้สังคม 
และประเทศชาติเติบโตพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการบ่มเพาะความรู้ในการประยุกต์ใช้งานวิจัยรับใช้
สังคมและชุมชน 

 โดยแบ่งประเด็นหัวข้อ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 : University Engagement by U2T โดยสามารถอธิบายการด าเนินงานที่
ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน หรือท้องถิ่นได้ในทุกมิติ เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การส่งเสริมเศรษฐกิจระดับ
ชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขันพ่ึงพาตนเองได้ จะก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐาน
การครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความ
เหลื่อมล้ าและความไม่เสมอภาค ภายใต้การด าเนินงานของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบลสร้างรากแก้วให้
ประเทศ (U2T) 
  ประเด็นที่ 2 : Community Engagement  โดยสามารถอธิบายการด าเนินงานที่เกิดจาก
ความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชนขนาดใหญ่ (ท้องถิ่น ภูมิภาค/เมือง ระดับชาติ และระดับ
โลก) เพ่ือให้ได้ประโยชน์ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรในบริบท ของความร่วมมือและ
การพ่ึงพาอาศัยกัน อันจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
  ประเด็นที่ 3 : Industrial Engagement  โดยสามารถอธิบายการด าเนินงานที่ส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบการ ทั้งในระดับ SME และ SML ในทุกมิติ (เช่น การเพ่ิมรายได้         
ลดรายจ่าย ออกแบบการใช้ทรัพยากรน้ า การใช้ทรัพยากรพลังงานในอุตสาหกรรม เป็นต้น) 
  ประเด็นที่ 4 : Innovation for Society  โดยสามารถอธิบายการด าเนินงานที่ส่งผล
กระทบต่อสังคม ชุมชน หรือท้องถิ่นได้ในทุกมิติ โดยมีการประยุกต์ใช้ ความคิดใหม่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม และสามารถลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ าได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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  กิจกรรมการอภิปรายและน าเสนอกรณีศึกษาอ่ืน ๆ เช่น 

- ประเด็นที่ 5 : Co-operative and Work-Integrated Education (CWIE)   
 

รูปแบบการน าเสนอกรณีศึกษา  

  น าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 

หมายเหตุ  กรณีศึกษาทีผ่่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าเสนอแบบปากเปล่า จะได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (PROCEEDINGS) 

รูปแบบการเขียนกรณีศึกษาเพื่อพิจารณาน าเสนอในการประชุม 

 เขียนรายละเอียดของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมโดยสังเขป ประมาณ 3 - 5 หน้ากระดาษ A4            
ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) โดยรูปแบบตัวอักษรที่ก าหนด คือ TH Sarabun New 
(ดาวน์โหลดตัวอักษรที่ https://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/) ยกเว้นตัวอักษรที่ เป็น
สัญลักษณ์ให้ใช้รูปแบบตัวอักษรเป็น symbol ขนาด point ซึ่งมีความสูงเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น  

รายละเอียดข้อก าหนดต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ขนาดกระดาษ A4 แบบแนวตั้ง (portrait) โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ (page setup) ดังนี้ 

 ระยะขอบ (margins) 
• ด้านบน (top) / ด้านล่าง (bottom)   :  1 นิ้ว / 2.54 ซม. 
• ด้านใน (inside) / ด้านนอก (outside)  :  1 นิ้ว / 2.54 ซม. 
• ระยะขอบเพ่ือการเย็บเล่มหนังสือ   :  Mirror margins 
• ขอบเย็บกระดาษ (gutter)    :  ไม่ต้องใส่ หรือ 0 นิ้ว 
• ระยะห่างระหว่างบรรทัด    :  ใช้ Single 
จ านวนหน้าต้นฉบับ    :  ความยาว 3-5 หน้ากระดาษ A4 

2. รายละเอียดการเขียนกรณีศึกษา ประกอบด้วย 
1)  ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ก าหนดให้ใช้ตัวอักษร ขนาด 18 points 

พิมพ์ตัวหนาและจัดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ ถ้ามีสัญลักษณ์ให้ใช้ขนาดเท่ากับอักษรอ่ืนในบรรทัดนั้น 
2)  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เว้น 1 บรรทัด จากชื่อเรื่อง ก าหนดให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 points 

และจัดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ 
3)  ชื่อหน่วยงาน ชื่อมหาวิทยาลัย ของผู้รับผิดชอบโครงการ ใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ก าหนดให้ใช้

ตัวอักษรขนาด 12 points 
4) รายละเอียดเนื้อหาของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ก าหนดให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 points 

สัญลักษณ์ต่างๆ ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษร symbol ขนาดเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น) ประกอบด้วย 
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(1) บทคัดย่อ 
(2) ค าส าคัญ 
(3) ที่มาและความส าคัญ 
(4) วัตถุประสงค์ 
(5) ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
(6) กลุ่มเป้าหมาย 
(7) การด าเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
(8) สรุปผลการด าเนินงานและประเด็นส าคัญที่ได้จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
(9) อภิปรายผลการด าเนินงาน/บทสังเคราะห์กระชับและข้อเสนอแนะ 

(10) ประโยชน์ที่ได้รับ 
(11) เอกสารอ้างอิง 

หลักเกณฑ์การอ้างอิงถึงวารสาร (Citations) 

หลักเกณฑ์การอ้างอิงใช้ระบบนาม-ปี (Name-Year System) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. นามของผู้เขียนที่เขียนเป็นภาษาไทย ให้เขียนทั้งชื่อและสกุล ส่วนนามของชื่อผู้เขียนที่เขียนเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้เขียนเฉพาะนามสกุล (Last Name) 

2. ปี หมายถึง พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่เอกสารได้รับการตีพิมพ์มีข้อก าหนด ดังนี้ 
 2.1  เอกสารที่ใช้อ้างอิงเป็นภาษาไทย ให้ใช้ พ.ศ. 
 2.2  เอกสารที่ใช้อ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ ค.ศ. 

3. เรื่องท่ีมีผู้เขียนคนเดียว และในกรณีท่ีวงเล็บเฉพาะปีให้เขียน ดังนี้ 
 

 ชื่อผู้เขียน (ปี) พบว่า…………………………………………………………………………….. 
กรณีท่ี “ชื่อผู้เขียน-ปี” อยู่ในวงเล็บ ให้เขียนดังนี้ 
……………………………………………………………………………………… (ชื่อผู้เขียน, ปี) 
 

 4. เรื่องท่ีมีผู้เขียน 2 คน ให้เชื่อมด้วย “และ” ในกรณีที่วงเล็บเฉพาะปีให้เขียน ดังนี้ 
 

  ชื่อผู้เขียน 1 และ ชื่อผู้เขียน 2 (ปี) พบว่า……………………………………………………. 
กรณีท่ี “ชื่อผู้เขียน-ปี” อยู่ในวงเล็บและเขียนเป็นภาษาต่างประเทศ  
ให้เชื่อมด้วย “and” ให้เขียน ดังนี้ 
……………………………………………………………………. (ชื่อผู้เขียน 1 and ชื่อผู้เขียน 2, ปี) 
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 5. เรื่องที่มีผู้เขียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ส าหรับภาษาไทยให้เขียนชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อ-นามสกุล 
เฉพาะคนแรกแล้วตามด้วย “และคณะ” ส าหรับภาษาต่างประเทศให้เขียนนามสกุลเฉพาะคนแรกแล้วตามด้วย 
et al. โดยค าว่า et al. จะพิมพ์ตัวเอนหรือขีดเส้นใต้ก็ได้และต้องใช้ระบบเดียวกันตลอดท้ังเล่ม 

 

ชื่อผู้เขียน 1 และคณะ (ปี) พบว่า………………………………………………………………………….. 
กรณี “ชื่อผู้เขียน-ปี” อยู่ในวงเล็บ ให้เขียน ดังนี้ 
………………………………………………………………………………….. (ชื่อผู้เขียน 1 และคณะ, ปี) 
………………………………………………………………………………….. (ชื่อผู้เขียน 1, et al., ปี) 
 

 6. ผู้เขียนหลายกลุ่มอ้างอิงในเนื้อหาเดียวกัน ให้คั่นแต่ละกลุ่มด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) เช่น 
 

  ………………………………………… (ชื่อผู้เขียน 1, et al., ปี; ชื่อผู้เขียน 1 และ ชื่อผู้เขียน 2, ปี) 
 
 7. การอ้างอิงที่ไมไ่ดอ้้างจากต้นฉบับแต่การเป็นการอ้างอิงต่อ ให้ใช้ค า “อ้างโดย” เช่น 

 

  ชื่อผู้เขียน (ปีอ้างโดย ชื่อผู้เขียน, ปี) กล่าวว่า…………………………………………………………….. 
 
 8. การอ้างที่มาของตารางและภาพ การเขียนชื่อผู้แต่งให้ใช้หลักการเดียวกับการเขียนอ้างแบบ 
ตามท้ายข้อความในเนื้อเรื่องด้วย ตามด้วยวงเล็บปีที่พิมพ์ 

 

การใส่ตาราง 

 ควรมีชื่อตารางกะทัดรัด เข้าใจง่าย และมีหมายเลขก ากับ โดยเรียงหมายเลขตารางตามล าดับโดยใส่
ชื่อตารางบนหัวตาราง เริ่ม ตารางที่ 1 ตารางที่  2 ตารางที่ 3 ... ไปจนครบ ในกรณีที่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา  
ให้เขียนชื่อผู้แต่งตามหลักการเดียวกับการเขียนอ้างแบบตามท้ายข้อความในเนื้อเรื่องด้วย ตามด้วยวงเล็บ  
ปีที่พิมพ์ เช่น 

  ตารางที่ 1 ………………………………………………………………………….………………………… 
     
     
     

 ที่มา: ชื่อผู้เขียน 1 และคณะ (ปี) 
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การใส่ภาพประกอบ 

 ภาพประกอบต้องมีชื่อกะทัดรัด เข้าใจง่าย และมีหมายเลขก ากับ โดยใส่ชื่อภาพประกอบไว้ที่ด้านล่าง
ของภาพและเรียงหมายเลขภาพประกอบ เช่น ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 … ไปจนครบ การอ้างถึง
ภาพประกอบในเนื้อหาต้องอ้างหมายเลขก ากับภาพประกอบด้วยการอ้างอิงแหล่งที่มา ให้เขียนชื่อผู้แต่งตาม
หลักการเดียวกับการเขียนอ้างแบบตามท้ายข้อความในเนื้อเรื่อง ตามด้วยวงเล็บปีที่พิมพ์ เช่น 

 

รูปภาพ 
 

 ภาพที่ 1:………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่มา: ชื่อผู้เขียน 1 และคณะ (ปี) 

 

การพิมพ์การอ้างอิง (References) / บรรณานุกรม (Bibliography) 

เขียนแบบ APA Style ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

หนังสือ 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 

วิทยานิพนธ์ 

ชื่อผู้ท าวิทยานิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์, ชื่อสาขาวิชา, คณะ, ชื่อมหาวิทยาลัย. 

บทความในวารสาร 

ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่ (ถ้ามี)), เลขหน้า. 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่ หรือ วัน เดือน ปีที่เผยแพร่ หากมีข้อมูลครบ กรณีไม่ปรากฏ ให้ใช้ n.d. หรือ ม.ป.ป.)  
ชื่อเรื่องของเอกสารหรือสารสนเทศ. สืบค้นจาก (ระบุ URL) 
 

  



 

7 

 

งานประชุมวิชาการระดับชาต ิENGAGEMENT THAILAND ครั้งที่ 7  
INNOVATION – ENGAGED SOCIETY 

 

การส่งกรณีศึกษา และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

 
 การส่งผลงานวิชาการ (กรณีศึกษา)  สามารถส่งไดภ้ายในวันที่ 31 กรกฎคม 2564  

- ส่งมายัง E-mail : Ent7sut@g.sut.ac.th   
- ในรูปแบบไฟล์ .doc หรือ .docx และ .pdf พร้อมตั้งชื่อไฟล์ตาม <<รหัสประจ าตัวผู้สมัคร>>  

เช่น SUT-0001.docx , SUT-0001.pdf  
- พร้อมเขียนข้อความภายในอีเมล ดังนี้ 

1. ชื่อ – นามสกุล ผู้สมัคร 
2. หัวข้อการน าเสนอกรณีศึกษา 

 

ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิชาการ  ทางเว็บไซต์ www.engagementthailand.org  
และแจ้งผลทาง E-mail ของผู้ส่งผลงาน  ภายในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ส่งไฟล์ฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (PROCEEDINGS)  ภายในวันที่ 20 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   
ส านักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821 (ในเวลาราชการ) 
Line@ : @ASP2020 
E-mail : Ent7sut@g.sut.ac.th 
Website : www.engagementthailand.org 

 
 

**สามารถดาวน์โหลดไฟล์ template บทความกรณีศึกษา หรือเอกสารต่างๆ ได้ที ่
เว็ปไซด์ http://technopolis.sut.ac.th/  หรือ QR CODE 


