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ส่วนที่ 1 ข้อก ำหนดทั่วไปและกำรกรอกข้อมูล 

ผลงำน 
1. ไม่คัดลอก-เลียนแบบผลงานอื่น/ผู้อื่น  
2. การละเมิดลิขสิทธิ์-ผิดกฎหมาย-ผิดจริยธรรมถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นประเภทผลงานให้เหมาะสมกับเนื้อหาของผลงาน 
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
เจ้ำของผลงำน / ผู้น ำเสนอผลงำน / ทีมงำน 
1. ต้องเป็นอาจารย ์นักวิจัย หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงอาจเป็นบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มบุคคล 
2. อาจเป็นผลงานร่วมระหว่างหนว่ยงาน/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย โดยอาจมอีงค์กรภายนอกร่วมดว้ยในฐานะคู่ความร่วมมือ (Partner) หรือผู้

ส่งมอบ (Supplier) ของกระบวนการได้  
3. สามารถส่งได้เพยีง 1 ผลงำน ในฐานะ "เจ้าของผลงาน"  
4. ผู้น าเสนอผลงานในงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม ต้องเป็นเจ้าของผลงานและสามารถน าเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงานตามเวลาที่ก าหนด 

มิฉะนั้นจะถอืวา่ท่านสละสิทธิ์ในการน าเสนอผลงาน และตัดสิทธิย์้อนหลัง 
กำรกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 ผลงำนฉบบัเต็ม 
1. จัดพิมพ์ตามแบบฟอร์ม ด้วยโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น 
2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม โดยไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบระยะกั้นกระดาษ (Margins) ระยะหา่งระหวา่งบรรทัด (line space) ตระกูล Font ซ่ึงตั้ง

ไว้ที่ค่าปกติ (Normal) แล้ว 
3. ข้อมูลไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4  
4. ใช้ Font  ตระกูล  TH SarabunPSK เท่านั้น โดยแบบฟอร์มได้ตั้งค่าปกติ (Normal) แล้ว 
5. ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) และ (ภาษาอังกฤษ)              ขนาดอักษร (Font Size) ไม่น้อยกวา่ 18 
6. ชื่อเจ้าของผลงาน/ผู้ร่วมท าผลงาน                         ขนาดอกัษร (Font Size) ไม่น้อยกวา่ 14 
7. ส่วนงานของเจ้าของผลงาน/ผู้ร่วมท าผลงาน              ขนาดอกัษร (Font Size) ไม่น้อยกวา่ 14 
8. หัวข้อ เนื้อหา และขอ้ความ                               ขนาดอกัษร (Font Size) ไม่น้อยกวา่ 16 
9. ชื่อตาราง – ภาพ                               ขนาดอกัษร (Font Size) ไม่น้อยกวา่ 14 

 โปรดสนใจ และ พึงระวงั 
1. กรณีที่ท่านจัดส่งผลงานในวันสุดท้ายของวันเปิดรับผลงาน และหากตรวจพบวา่ผลงานไม่เป็นไปตามข้อก าหนด เช่น จ านวนหน้า  ขนาดของ

ตัวอักษรไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  เอกสารไม่ครบถ้วน เป็นต้น  ผลงำนของท่ำนจะไม่มีกำรพิจำรณำ และ ไมแ่จ้งกลบัเพื่อแก้ไข 
2. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จะสามารถเผยแพร่บนสือ่ของมหาวิทยาลยัมหิดลในรูปแบบต่าง ๆ  

โดยไม่จ ำเป็นต้องขอควำมยินยอม และไม่ต้องแจ้งใหท้รำบล่วงหน้ำ 
3. การพิจารณาคัดเลือกผลงานของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
4. เมื่อท่ำนอ่ำนข้อก ำหนด และส่งผลงำนแล้ว ให้ถือว่ำท่ำนยอมรบัในข้อก ำหนดน้ัน  
5. กำรจัดส่งผลงำนจะเป็นกำรสมบูรณเ์มือ่ท่ำนแนบเอกสำรผลงำนตำมระบบทีก่ ำหนดไว้ 

มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม (MUSEF 2022) 

27 September 2022  
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10. ข้อความในตารางและภาพ                               ขนาดอกัษร (Font Size) ไม่น้อยกวา่ 12 
กำรจัดส่งผลงำน 
1. ส่งผลงานมายัง E-mail : musef_mahidol@mahidol.ac.th 
2. แนบไฟล์ผลงาน (โดยไม่ต้องตัดทอนส่วนใดออก) ในรูปแบบไฟล์นามสกุล Microsoft Word (.doc หรือ .docx) และ Portable Document Format (.pdf) 
3. ใชช้ื่อไฟล์ตามชื่อผลงานโดยยอ่ 
4. ลงทะเบียนเพื่อจัดส่งผลงานภายในวันที ่15 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น. 
5. ประกาศผลการพจิารณา วันที่ 1 กรกฎาคม  2565 

ส่วนที่ 2 ผลงำนฉบับเต็ม 

     

1. ชื่อผลงำน (ภำษำไทย)………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อผลงำน (ภำษำอังกฤษ)………………………………………………………………………………....………………. 
ประเภทผลงำนเพ่ือสังคม 
  กำรรับใช้ชุมชนรอบมหำวิทยำลัยและวิทยำเขต (กำญจนบุร,ี นครสวรรค,์อ ำนำจเจริญ) 
  เยำวชน 
  ผู้สูงอำยุ 
  สขุภำพ 
  สิ่งแวดล้อม 
  กลุม่ผู้ขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร (Inclusiveness) 
  วัฒนธรรม 
  เศรษฐกจิ 

2. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร ปี ปี เดือน เดือน   

ต้ังแต่วันที่  กดเพ่ือเลือกวันวันที่>   ถึงวันที่ กดเพ่ือเลือกวันวันที่> 
 

 

4. รำยช่ือ – ส่วนงำนของผู้มีส่วนร่วมในผลงำน 

ค ำน ำหน้ำนำม/ชื่อ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง ส่วนงำน/หน่วยงำน 
1.   
2.   
3.   
4.   

  

3. เจ้ำของผลงำนและผู้น ำเสนอผลงำน 

ค าน าหน้านาม.........................................................   

ส่วนงาน................................................................... 

Email...................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล...................................................................... 

 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่............................................... 

 

mailto:musef_mahidol@mahidol.ac.th
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5. บทคัดย่อ 

พิมพ์ชื่อผลงำน (ภำษำไทย) (TH Title)  

พิมพ์ชื่อผลงำน (ภำษำอังกฤษ) (ENG Title) 

พิมพ์ช่ือเจ้าของผลงาน/ผู้ร่วมท าผลงาน เท่านั้น (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้านาม) (Authors) 

พิมพ์ช่ือส่วนงาน (คณะ/ สถาบัน / วิทยาลัย/ ศูนย์) ที่สังกัด (Affiliation) 

บทคัดย่อ (เริ่มต้นพิมพ์เนื้อหาด้านล่าง เนื้อหาไม่เกิน 200 ค า) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ค ำส ำคัญ: ค าส าคัญ 1, ค าส าคัญ 2, ค าส าคัญ 3  

 
 
 
 
 
 
 
6. เนื้อหำผลงำน (ไม่เกิน 2 หน้ำกระดำษ A4) 
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ชื่อผลงำน (ภำษำไทย) พิมพ์ชื่อผลงำน 

ชื่อผลงำน (ภำษำอังกฤษ) พิมพ์ชื่อผลงำน 

1. บทน ำ 

(อธิบายหลักการและเหตุผลของงานวิชาการเพื่อสังคม โดยระบุสถานการณ์ที่เป็นอยู่ การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคม/

ชุมชนเป้าหมาย) 

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

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

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

2. วัตถุประสงค ์

(อธิบายวัตถุประสงค์ของงานวิชาการเพื่อสังคมที่น าเสนอ) 

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

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

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

3. วิธีกำรด ำเนินกำร 

(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง (วิธีวิจัย/กิจกรรม) ความรู้ความเชี่ยวชาญที่น าไปใช้) 

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

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

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

4. ผลผลิตและผลลัพธ ์

(แสดงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสถานการณ์ใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลง (change) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

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

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

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

5. ผลกระทบ 

(แสดงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ รวมถึงการขยายผลสู่ความยั่งยืน (sustainability)) 

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

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

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

6. Stakeholder  

(โปรดระบุ Stakeholder ที่เกี่ยวข้อง หรือการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Contribution)) 

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

....................................................................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 3 กำรน ำเสนอผลงำนในรูปแบบโปสเตอร์ 

พิมพ์ชื่อผลงำน (ภำษำไทย) (TH Title)  

พิมพ์ชื่อผลงำน (ภำษำอังกฤษ) (ENG Title) 

 

เจ้ำของผลงำนและผู้น ำเสนอผลงำน 

  

ข้อค้นพบจำกงำน (What we found) (ไม่เกิน 200 ค ำ) 

 

 

 

สิ่งที่ด ำเนินกำรต่อไป (What’s next) (ไม่เกิน 100 ค ำ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบ (3-5 รูป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR Code 


