
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิศวกรรม   

นวัตกรรมและการจัดการอตุสาหกรรมอยางยั่งยืน 
“Sustainable Industrial Innovation and Management” 

 

ครั้งท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2558 
1 - 2 ตุลาคม 2558 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

 

 

 ภายในงาน 

 

Eco Innovation and Solution 2015 
 
 

โดย 

สถาบันสิ่งแวดลอมอตุสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

และ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
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ขอบเขต 
 

การจัดประชุมวิชาการทางดานนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความย่ังยืน (Sustainable 
Industrial Innovation and Management Conference) มีขอบเขตและเน้ือหาครอบคลุมผลงานทาง
วิศวกรรมและการประยุกตทางวิทยาศาสตรโดยเนนการบูรณาการเชิงวิศวกรรม ในหัวขอที่เกี่ยวของเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอยางย่ังยืน ประกอบดวย 
 

1. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความย่ังยืน (Sustainable Industrial management 
Engineering) 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑเชิงวิศวกรรม (Sustainable Engineering Product Development) 
3. การบริหารและการพัฒนาองคกรในอุตสาหกรรมเพื่อความย่ังยืน (Sustainable Industrial 

Organization Management and Development)  
4. วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ (Industrial Engineering, 

Production, Engineering, Metal and Material Engineering) 
5. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (Sustainable Environment Engineering)   
6. วิศวกรรมพลังงานเพื่อความย่ังยืน (Sustainable Energy Engineering) 
7. วิศวกรรมการจัดการกรีนโลจีสติกส (Sustainable Green Logistics Management Engineering) 
8. การประกันคุณภาพเพื่อความย่ังยืน (Sustainable Quality Assurance)   
9. การพัฒนาความย่ังยืนเชิงอุตสาหกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวของ (Related topics in Sustainable Industrial 

Development) 
 

วัตถุประสงค 
 
เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการจากการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรมดานการจัดการอุตสาหกรรมและการผลิตเชิง
วิศวกรรมที่นําไปสูความย่ังยืน ทั้งในสถาบันการศึกษาและผลงานที่เกิดจากการพัฒนาองคกรภาคอุตสาหกรรม 
อาทิ การจัดการองคกร การบูรณาการเชิงวิศวกรรม การพัฒนาเพื่อความย่ังยืน การเพิ่มความสามารถในการ
แขงขัน การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช
ประโยชนที่สัมพันธกับการจัดการวัสดุ กระบวนการผลิต การจัดการและอนุรักษพลังงาน การพัฒนาพลังงาน
ทดแทน การจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการของเสีย การรีไซเคิล การจัดการกรีนโลจิสติกส การพัฒนาเพื่อความ
ย่ังยืนเชิงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความย่ังยืนใหกับอุตสาหกรรมไทย  
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การเตรียมบทความวิชาการตนฉบับเรื่องเต็ม 

1. การสงบทความวิชาการเพ่ือนําเสนอในงานประชุมวิชาการฯ 

        บทความที่จะนําเสนอในงานโครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิศวกรรม  ครั้งที่ 4 
ประจําป 2558 จะตองสงตนฉบับและบทคัดยอเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกบทความเพื่อนําเสนอแบบ
บรรยาย หรือ แบบโปสเตอร โดยบทความฉบับเต็มทั้งจากการนําเสนอแบบบรรยายและโปสเตอรจะไดรับตีพิมพ
ใน Proceedings ของการประชุมวิชาการครั้งน้ี ตัวอยางบทความฉบับสมบูรณ สามารถ download ไดที่ 
http://ftiweb.off.fti.or.th/iei 

2.  การเตรียมบทความวิชาการเพ่ือนําเสนอภาคบรรยาย 

 เปนไปตามรูปแบบการเขียนบทความฉบับสมบูรณการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิศวกรรม 
นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอยางย่ังยืน ครั้งที่ 4 ประจําป 2558 

 
3. การเตรียมโปสเตอร 

              3.1. องคประกอบของโปสเตอร  
 เน้ือหาเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ  
 หัวเรื่องประกอบดวย ช่ือเรื่อง ผูวิจัย สถาบันที่สงักัด ( Affiliation) และ email address  
 เน้ือหาควรประกอบดวย 

บทคัดยอ (Abstract) 
บทนํา (Introduction)   
วิธีการวิจัย (Experimental / Procedure)  
ผลการวิจัย (Results)  
อภิปรายผล (Discussion) 
สรปุผล (Conclusions) 
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
เอกสารอางอิง (Reference) 

 ขนาดตัวอักษรสูงประมาณ 1 เซนติเมตร  

3.2. ลักษณะและขนาดของบอรด : โปสเตอรควรมีขนาดกวาง 120 เซนติเมตร สงู 120 เซนติเมตร 
โดยปดโปสเตอรในแนวต้ัง 
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4.  การนําเสนอบทความวิชาการ 

1. เจาของผลงานนําเสนอบทความไมเกิน 15 นาที และตอบขอซักถามไมเกิน 10 นาท ี

5. ลําดับขั้นตอนการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิศวกรรม ครั้งท่ี 4 ประจําป   
    2558 

1. ประชุมกรรมการซึ่งประกอบดวย นักวิชาการจากสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อความย่ังยืน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบัน
สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมกับ คณะกรรมการจากงาน Eco 
Innovation and Solution 2015  

2. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการวิชาการและงานวิจัย 
4. ประชาสมัพันธโครงการ 
5. จัดหาผูอุปถัมภ เชน บริษัทที่จําหนายหนังสือ อปุกรณ โปรแกรมในมหาวิทยาลัย บริษัทตางๆที่

ใหความสนใจดาน Sustainable Industrial Innovation and Management เปนตน 
6. ผูเสนอผลงานสงตนฉบับบทคัดยอ หรือบทความตนฉบับเรื่องเต็มก็ได โดยสงเปนไฟลทาง        

E-mail: chatchada.kr@gmail.com, chatchada.k@off.fti.or.th, dithpongt@off.fti.or.th 
ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2558  

7. คณะกรรมการวิชาการประเมินผลบทคัดยอ หรือบทความฉบับราง ภายในวันท่ี 2 สิงหาคม 
2558  

8. ผูเสนอผลงานสงบทความตนฉบับเรื่องเต็ม (Full Paper) โดยสงเปนไฟลทางE-mail: 
chatchada.kr@gmail.com, chatchada.k@off.fti.or.th, dithpongt@off.fti.or.th ภายใน
วันท่ี 14 สิงหาคม 2558 ตามเกณฑและตัวอยางรูปแบบการเขียนบทความฉบับสมบูรณ   

9. คณะกรรมการประเมินผลบทความเพื่อนําเสนอ ภายในวันท่ี 4 กันยายน 2558          
10. ผูเสนอผลงานตองสงไฟลบทความฉบบัสมบรูณภายใน 21 กันยายน 2558         
11. ผูเสนอผลงานประเภทโปสเตอรสงกรอบการทําโปสเตอร ตัวอยางเปนกระดาษ A4 และสงเปน

ไฟลทาง E-mail: chatchada.kr@gmail.com, chatchada.k@off.fti.or.th,  
dithpongt@off.fti.or.th ภายในวันท่ี 21 กันยายน 2558   

12. ลงทะเบียนลวงหนา (ชําระเงินภายในวันที่ 25 กันยายน 2558) 1,500 บาท/ทาน 
   ลงทะเบียน (ชําระเงินหลังจากวันที่ 25 กันยายน 2558) 2,000 บาท/ทาน 
13. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความย่ังยืน และ สถาบันสิ่ งแวดลอม

อุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดทํารูปเลมบทความและโปสเตอร 
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กําหนดการสงบทความ 
 

สงไฟลบทคัดยอ หรือบทความ    ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 
แจงผลการตอบรับบทคัดยอและบทความ   ภายในวันท่ี 2 สิงหาคม 2558 
สงไฟลบทความตนฉบับเรื่องเต็ม (Full paper)  ภายในวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 
แจงผลการประเมินผลบทความเรื่องเต็ม   ภายในวันท่ี 4 กันยายน 2558          
สงไฟลบทความฉบับสมบูรณท่ีผานการแกไขแลว  ภายในวันท่ี 21 กันยายน 2558   


