
1 
 

ข้อก ำหนดกำรส่งผลงำนเข้ำร่วมประชุม 
 

งำนประชุมวิชำกำรส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำคณิตศำสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 

The 10th Undergraduate Applied Mathematics Conference (UAMC 2022) 

วันที่ 29-30 เมษำยน 2565 

ภำควิชำคณิตศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 

 ผลงำนที่ต้องส่งเพื่อพิจำรณำ Oral Presentation และ Poster Presentation 

o บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 ความยาวของบทคัดย่อโดยรวมไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยมีรูปแบบและขนาดตัวอักษรของ

บทคัดย่อที่ต้องส่งดังนี้  

(สามารถดาวน์โหลด template และตัวอย่างการจัดท าบทคัดย่อ ได้จากเว็บไซต์ 

www.ma.kmutnb.ac.th/uamc2022) 

 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ชื่อเรื่อง TH SarabunPSK 24 pt 

ตัวหนา 
Time New Roman 18 pt 
ตัวหนา 

ชื่อผู้แต่ง/อำจำรย์ท่ีปรึกษำ TH SarabunPSK 20 pt 
ตัวหนา 

Time New Roman 14 pt 
ตัวหนา 

ภำควิชำ/คณะ/มหำวิทยำลัย TH SarabunPSK 16 pt 
ตัวหนา 

Time New Roman 12 pt 
ตัวหนา 

ข้อควำม “บทคัดย่อ” TH SarabunPSK 22 pt 
ตัวหนา 

Time New Roman 16 pt 
ตัวหนา 

เนื้อหำ TH SarabunPSK 16 pt  
ตัวปกต ิ

Time New Roman 12 pt 
ตัวปกต ิ

ข้อควำม “ค ำส ำคัญ” TH SarabunPSK 16 pt 
ตัวหนา 

Time New Roman 12 pt 
ตัวหนา 

 

***  สำมำรถน ำส่งบทคัดย่อเพื่อเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 เมษำยน 2565  

 และจะประกำศผลงำนที่ได้รับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 8 เมษำยน 2565 
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 ผลงำนที่ต้องส่งเพิ่มเติมส ำหรับผลงำนทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกให้น ำเสนอในงำน UAMC 2022 

         ผลงำนประเภท Oral Presentation จะต้องส่ง บทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract) และคลิป

วิดีโอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

o บทคัดย่อขนาดยาว สรุปเนื้อหา ความยาวประมาณ 3-5 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย 

 บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 เนื้อหาโดยสรุป ซึ่งประกอบด้วย บทน า ความรู้พ้ืนฐาน ขั้นตอนการวิจัย ผลการวิจัย สรุปผล 

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง โดยใช้แบบอักษร  

ภาษาไทย 

 TH SarabunPSK 16 pt ตัวหนา ส าหรับหัวข้อ 

 TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ ส าหรับเนื้อหา 

ภาษาอังกฤษ 

 Time New Roman 12 pt ตัวหนา ส าหรับหัวข้อ 

 Time New Roman 12 pt ตัวปกติ ส าหรับเนื้อหา 

o คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 10 นาท ีสรุปเนื้อหาของงาน  

 

     ผลงำนประเภท Poster Presentation จะต้องส่งไฟล์โปสเตอร์ และคลิปวิดีโอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

o ไฟล์โปสเตอร์ (Poster) ขนาด A0 (84.1 x 118.9 เซนติเมตร หรือ 33.1 x 46.8) 
สามารถปรับขนาดของตัวอักษรได้ตามความเหมาะสม โดยใช้รูปแบบอักษรดังนี้ 

 ภาษาไทย ใช้ TH SarabunPSK 
 ภาษาอังกฤษ ใช้ Time New Roman 

o คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 7 นาท ีสรุปเนื้อหาของงาน โดยบรรยายจากเนื้อหาที่ปรากฏในโปสเตอร์

เท่านั้น 

 

*** น ำส่งผลงำนเพิ่มเติม ส ำหรับผลงำนที่ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 20 เมษำยน 2565 
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กำรน ำเสนอผลงำน   ในวันงาน (วันที่ 29-30 เมษายน 2565) ผู้เข้าร่วมผลงานจะต้องน าเสนอผลงานผ่าน 

 โปรแกรม Zoom   

 กำรน ำเสนอผลงำนแบบบรรยำย (Oral Presentation)  

ให้ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมงาน UAMC 2022 แบบบรรยาย น าเสนอผลงานของตนเองโดยการ

บรรยายจากสไลด์ PowerPoint หรือโปรแกรมการน าเสนอผลงานอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถน าเสนอได้

ทั้งแบบเดี่ยวหรือน าเสนอเป็นกลุ่ม ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการน าเสนอผลงาน ไม่เกิน 10 นาที และเวลา

ในการถาม-ตอบจากคณะกรรมการ ประมาณ 10 นาที รวมแต่ละกลุ่มจะใช้เวลาไม่เกิน 20 นาทีในการ

น าเสนอผลงาน 

 

 กำรน ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

ให้ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมงาน UAMC 2022 แบบโปสเตอร์ น าเสนอผลงานของตนเองโดยการ

บรรยายจากเนื้อหาที่อยู่ในโปสเตอร์เท่านั้น ซึ่งนักศึกษาสามารถน าเสนอได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือน าเสนอเป็น

กลุ่ม ก าหนดระยะเวลาที่ ใช้ในการน าเสนอผลงาน ไม่เกิน 7 นาที และเวลาในการถาม-ตอบจาก

คณะกรรมการ ประมาณ 8 นาที รวมแต่ละกลุ่มจะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทใีนการน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 


