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คำแนะนำในการพิมพ์ต้นฉบับบทความ 
สำหรับนำเสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

************************************************************************************** 
ก.  คำแนะนำในการเตรียมบทความฉบับสมบูรณ์ 

 พิมพ์ต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word for Windows ด้วย
ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16  บาง ยกเว้นหัวข้อต่าง ๆ ในกระดาษ A4 ความยาวของเรื่อง รวม
รูปและตารางไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 
 1.  ชือ่เรื่อง (มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 หนา) 
 2.  ชื่อผู้เขียน (มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 หนา พร้อมหมายเลขกำกับตามลำดับของ
ผู้มีส่วนร่วมในบทความทุกคน โดยใส่เครื่องหมายดอกจันกำกับที่หมายเลขของผู้นำเสนอหลัก) 
 3.  สถานที่ทำงานหรือสถานที่ศึกษา (ระบุสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา ที่สามารถติดต่อได้ของผู้มี
ส่วนร่วมในบทความทุกคน ขนาด 14 บาง) 
 4.  ผู้ให้การติดต่อ (ระบุ E-mail ผู้ให้การติดต่อ ขนาด 14 บาง) 
 5.  บทคัดย่อ (ขนาด 16 หนา เนื้อหาขนาด 16 บาง) 

6.  Abstract (ขนาด 16 หนา เนื้อหาขนาด 16 หนา) 
 7.  คำสำคัญ (Keywords) (ขนาด 16 หนา มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 3-5 คำ ขนาด 
16 บาง) 
 8.  บทนำ (ขนาด 16 หนา เนื้อหาขนาด 16 บาง) 
 9.  วัตถุประสงค์ (ขนาด 16 หนา เนื้อหาขนาด 16 บาง) 
 10. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด (ถ้ามีเขียนอย่างย่อ) (ขนาด 16 หนา เนื้อหาขนาด 16 บาง) 
 11. วิธีดำเนินการวิจัย (ขนาด 16 หนา เนื้อหาขนาด 16 บาง) 
 12. ผลการวิจัย (ขนาด 16 หนา เนื้อหาขนาด 16 บาง) 
 13. การอภิปรายผล (ขนาด 16 หนา เนื้อหาขนาด 16 บาง) 
 14. ข้อเสนอแนะ (ขนาด 16 หนา เนื้อหาขนาด 16 บาง) 
 15. เอกสารอ้างอิง (ขนาด 16 หนา เนื้อหาขนาด 16 บาง) 
 

วิธีการเขียนอ้างอิงในบทความฉบับเต็ม 
1.  การอ้างอิงในบทความ 

การอ้างอิงในบทความใช้ระบบนามปี (mane – year system) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหน้าข้อความ  
ตัวอย่างเช่น 
- สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์วิทย์ และคณะ (2542) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานใน

องค์การธุรกิจเป็นการใช้วิธีการองค์ความรู้และอุปกรณ์ สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล… 
- Belinda et al. (2007) ได้แบ่งประเภทความเป็นผู้ประกอบการออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่… 
- Gartner (1990) กล่าวว่านักวิชาการแบ่งแนวทางศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ 

ออกเป็น 2 กลุ่ม   ได้แก่… 
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2) การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหลังข้อความ 
ตัวอย่างเช่น 
- ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในสังคมไทย

ปัจจุบัน (เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์, 2549)  
- การใช้คอมพิวเตอร์ที่เริ่มมีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1943 ทำให้เป็นที่มาของพัฒนาการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ (สุวิทย์  ธีระนุสรณ์ และศรีศักดิ์  อิทธิผล, 2550)  
- Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003) 
 

สรุปลักษณะการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 
ลักษณะ การอ้างอิงแทรกใน

เนื้อหาครั้งแรก 
การอ้างอิงแทรก

ในเนื้อหาใน
ลำดับต่อมา 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
คร้ังแรก (กรณีเขียนใน

วงเล็บ) 

การอ้างอิงแทรกใน
เนื้อหาในลำดับต่อมา 
(กรณีเขียนในวงเล็บ) 

ผู้แต่ง 1 คน Walker (2007) Walker (2007) (Walker, 2007) (Walker, 2007) 
ผู้แต่ง 2 คน Walker and Allen 

(2004) 
Walker and 
Allen (2004) 

(Walker & Allen, 2004) (Walker & Allen, 
2004) 

ผู้แต่ง 3 คน Bradley, Ramirez, 
and Soo (1999) 

Bradley et al. 
(1999) 

(Bradley, Ramirez, & Soo, 
1999) 

(Bradley et al., 
1999) 

ผู้แต่ง 4 คน Bradley, Ramirez, 
Soo, and Walsh 
(2006) 

Bradley et al. 
(2006) 

(Bradley, Ramirez, Soo, & 
Walsh, 2006) 

(Bradley et al., 
2006) 

ผู้แต่ง 5 คน Walker, Allen, 
Bradley,  Ramirez, 
and Soo (2008) 

Walker et al. 
(2008) 

(Walker, Allen, Bradley,  
Ramirez, & Soo, 2008) 

(Walker et al., 
2008) 

ผู้แต่งตั้งแต่ 
6 คนขึ้นไป 

Wasserstein et al. 
(2005) 

Wasserstein et 
al. (2005) 

(Wasserstein et al., 2005) (Wasserstein et al., 
2005) 

 
**หมายเหตุ การอ้างอิงที่ใช้ในบทความทุกรายการต้องแสดงชื่อเอกสารไว้ในรายการเอกสารอ้างอิงท้าย
บทความทุกรายการ 
 
 2.  การเขียนเอกสารอ้างอิง (ท้ายบทความ) 

หลักเกณฑ์การลงรายการผู้แต่ง  
1) ผู้แต่ง 1-7 คน ลงชื่อผู้แต่งตามที่ปรากฏตั้งแต่ 1-7 คน คั่นทุกชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค 

(,) โดยใช้ “&”หน้าชื่อผู้แต่งคนสุดท้ายกรณีเป็นงานเขียนต่างประเทศ ส่วนในกรณีงานเขียนภาษาไทยใช้ 
“และ”  

 1.1) ผู้แต่ง 1 คน ตัวอย่าง เช่น  
- Girard, J. B.  
- Deming, D.   
- ประเวศ  วะสี.  
- แววรัตน์  โชตินิพัทธ์. 
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 1.2) ผู้แต่ง 2 คน ตัวอย่าง เช่น  
- William, R., & Sales, B. D.  
- Guimard, P., & Florin, A.  
- กาณจนา  แก้วเทพ และสมสุข  หินวิมาน. 
- จินตนา  ลาภเจริญ และประไพ  จันดี.  

 1.3) ผู้แต่ง 3-7 คน ตัวอย่าง เช่น  
- Keller, T. E., Cusick, G. R., & Courtney, M. E. 
- Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Swope, K.  
- Smith, T., Rana, R. S., Missiaen, P., Rose, K. D., Sahni, A., Singh, H., & 

Singh, L.  
- ปราณี  คำจันทร์, ขนิษฐา  นาคะ, และแสงอรุณ  อิสระมาลัย.  
- กระสินธุ์  หังสพฤกษ์, เทพรัตน์  อึ้งเศรษฐพันธ์, ประจวบ  ฉายบุ, นิวุฒิ  หวังชัย, 

และสุภัทรา  อุไรวรรณ. 
 

2) ผู้แต่งตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป ลงชื่อผู้แต่งตามที่ปรากฏเฉพาะ 6 คนแรก ตามด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค และมหัพภาค 3 จุด (…) โดยหน้าและหลังจุดเว้นวรรค 1 ระยะ จากนั้นตามด้วยชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย 
ตัวอย่าง เช่น  

- Wolshick, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, T. Y., Coatsworth, D., 
Lengua, L., … Griffin, W. A.  

- Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., 
Asgaard, G., … Botros, N.   

- นพรัตน์  เศรษฐกุล, เอกชัย  เอกทัฬห์, พงศ์ธร  บรรณโสภิษฐ์, ชยุตม์  สุขทิพย์, 
ปรีชา  วิทยพันธ์, จีรศักดิ์  แสงศิริ, … ดาริน  รุ่งกลิ่น. 

 
หนังสือทั่วไป 

รูปแบบ:  
ผู้แต่งคนไทย 

ชื่อผู้ เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์) (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)./สถานที่พิมพ์ :/
สำนักพิมพ์. 

รูปแบบ: 
ผู้แต่งต่างชาติ 

ชื่อสกุล,/อักษรนำชื่อต้น./อักษรนำชื่อกลาง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่
พิมพ์:/สำนักพิมพ์. 

 สมคิด บางโม. (2551). องค์การและการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์. 
 นันทิยา หุตานุวัตร และ ณรงค์ หุตานุวัตร. (2551). คิดกลยุทธ์ด้วย SWOT (พิมพ์ครั้งที่ 7).

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
 Lewe, W. (2009). Orthopedic massage: Theory and technique (2nd ed.). 

Edinburgh: Mosby Elsevier. 
 Stock, G., & Campbell, J. (Eds.). (2 0 0 0 ). Engineering the human genome: An 

exploration of the science and ethics of altering the genes we pass 
to our children. New York: Oxford University Press. 
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บทความหรือบทในหนังสือ 
รูปแบบ ชื่อผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความหรือบท./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ/

(เลขหน้า)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์. 
 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์. (2550). ประวัติโรคไหลตาย. ใน สุมาลี  นิมมานนิตย์ และปรีดา  

ม าล าสิ น  (บ รรณ าธิ ก าร ) , โรค ไห ล ต าย : Sudden unexplained death 
syndrome (น . 12-25). กรุ ง เทพฯ : คณ ะแพท ยศาสตร์ศิ ริ ร าชพยาบ าล 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In 
M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 
17-43). New York, NY: Guilford Press. 

บทความในวารสาร 
รูปแบบ ชื่อผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า. 
 ปิยะวิทย์ ทิพรส. (2553). การจัดการป้องกันและลดสารให้กลิ่นโคลน Geosmin ใน

ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ. วารสารสุทธิปริทัศน์, 24(72), 103-119. 
 Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2 0 0 8 ) .  Positive organizational behavior: 

Engaged employees in flourishing organizations. Journal of 
Organizational Behavior, 29(2), 147-154. 

วิทยานิพนธ์ 
รูปแบบ ชื่อผู้ เขียน ./(ปีที่ พิมพ์ )./ชื่อเรื่อง/(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  หรือ Doctoral 

dissertation หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ Master’s thesis)./ชื่อ
สถาบันการศึกษา,/สถานที่พิมพ์. 

 จรัส ลัดดาพันธ์. (2549). การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับ
นโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 

 
 Caprette, C. L. (2005). Conquering the cold shudder: The origin and evolution 

of snake eyes (Doctoral dissertation). Ohio State University, 
Columbus, OH. 

 
รายงานการวิจัย 

รูปแบบ ชื่อผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(รายงานการวิจัย)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์. 
 พินิจ ทิพย์มณี. (2553). การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายขอประเทศไทย  

(รายงานการวิจัย).กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
 Chitnomrath, T. (2 0 1 1 ). A study of factors regarding firm characteristics that 

affect financing decisions of public companies listed on the stock 
exchange of Thailand (Research report). Bangkok: Dhurakij Pundit 
University. 
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การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 
รูปแบบ ชื่อผู้นำเสนอ./(ปี,/เดือน)./ชื่อเรื่องที่นำเสนอ./ใน หรือ In/ชื่อของประธานจัดงาน/(ประธาน 

หรือ Chair),/ชื่อการประชุม./ชื่อหน่วยงานที่จัดการประชุม,/สถานที่จัด. 
 อุรัสยา อรชร, ศุทธา เพชรสุทธิ์, และเสริมศักดิ์ ขุนพล. (2562). การตระหนักรู้จริยธรรมผ่าน

ละครซีรีย์เรื่องเต็ม “เด็กใหม่” ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ. ใน 
ทัศนีย์  ประธาน (ประธาน), การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, สงขลา. 

 Majid, S. (2005, July 11-13). Library and information education in Singapore. In 
D.P. Rachamanata (Chair), Workshop on issues and challenges in 
developing professional LIS Education and Training in Indonesia 
within the ASEAN region. Organized by National Library of Indonesia, 
Indonesia. 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
รูปแบบ ชื่อผู้เขียน หรือ หน่วยงาน./(ปีที่ปรับปรุงข้อมูล)./ชื่อเรื่อง./สืบค้นเมื่อ/จาก/URL 
 นิภา ผ่องพันธ์. (2552). เปิดโลกทัศน์ให้ผู้สูงอายุ. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2562 จาก 

http://www.suanprung. go.th/article_new 
 Wong, A. W. (2 0 0 9 ) .  Pregnancy postpartum infections. Retrieved from 

http://emedicine.medscape.com/article/796892-overview 
บทความในนิตยสาร / หนังสือพิมพ์ 

รูปแบบ ชื่อผู้เขียน./(วัน/เดือน/ปี)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,/หน้า. 
 สกุณา ประยูรศุข. (23 พฤศจิกายน 2552). วิกฤตโลกวันที่ขั้วโลกเหนือไม่เหลือน้ำแข็ง.  

        มติชน, หน้า 20. 
 Kluger, J. (2008, January 28). Why we love. Time, pp. 54-60. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://emedicine.medscape.com/article/796892-overview
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ข.  แนะนำวิธีการพิมพ์ต้นฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
 
 

           คำสำคัญ: 
 

Abstract 
 
 

            Keywords:  

 
**หมายเหตุ  ระยะขอบกระดาษ บน 1.25 นิ้ว ซ้าย 1.25 นิ้ว ขวา 1 นิ้ว ล่าง 1 นิ้ว 
 

ค.  คำแนะนำในการเตรียมผลงาน 
1.  ชื่อผู้เขียน หากเป็นนักศึกษาให้ระบุว่าเป็น “นักศึกษาบัณฑิต” หากเป็นอาจารย์ระบุว่าเป็นอาจารย์, ผศ., รศ., ศ. 

ตามตำแหน่ง 
2.  การเขียนบทนำไม่ควรเกิน 1 หน้าคร่ึง 
3.  ในการเขียนควรมีการย่อหน้าตามความเหมาะสม ไม่ควรย่อหน้ามากหรือน้อยเกินไป 
4.  ไม่ควรเขียนเป็นข้อ ๆ โดยไม่จำเป็น 
5.  บทนำและการอภิปรายผลวิจัยควรอยู่ในประเด็นของการวิจัย 
6.  ผู้เขียนต้องตรวจสอบผลงานของตนเองอย่างละเอียดก่อนส่ง 
7.  ความยาวของบทความไม่ควรเกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (รวมตาราง) 
 

ง.  คำแนะนำในการเตรียมโปสเตอร์ 
 ขนาดของโปสเตอร์ที่นำเสนอกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 160 เซนติเมตร ในรูปแบบเอ็กสแตนด์ จำนวน 1 ชุด
พร้อมขาตั้ง ต่อ 1 เรื่อง โดยจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้นำเสนอสามารถเข้าติดตั้งโปสเตอร์ในพื้นที่ที่
กำหนดได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หรือจัดส่งโปสเตอร์นำเสนอ ไปยัง ฝ่ายเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 222 ถ.พลพิชัย-บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 ภายในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยสาระสำคัญในโปสเตอร์มีดังนี้ 
 1.  ชื่อเรื่อง 
 2.  ชื่อผูน้ำเสนอและผู้มีส่วนร่วมในผลงาน 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 
บรรทัด 

เว้น 1 
บรรทัด 

ชื่อเร่ืองภาษาไทย TH SarabunPSK 18 
หนา ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ TH SarabunPSK 18 หนา 
(อักษรตัวแรกใช้พิมพ์ใหญ่) 

ชื่อผู้เขียนภาษาไทย TH SarabunPSK 16 หนา 

ชื่อผู้เขียนภาษาอังกฤษ TH SarabunPSK 16 หนา 
สถานท่ีทำงานผู้เขียน TH SarabunPSK 16  บาง 

บทคัดย่อ พิมพ์ TH SarabunPSK 16  บาง 

Abstract พิมพ์ TH SarabunPSK 16 หนา 
เนื้อหา TH SarabunPSK 16 บาง 

คำสำคัญ พิมพ์ TH SarabunPSK 16 หนา เนื้อหา TH SarabunPSK 16 บาง 

Keywords พิมพ์ TH SarabunPSK 16 หนา เนื้อหา TH SarabunPSK 16 บาง 

ผู้ให้การติดต่อ TH SarabunPSK 16  บาง 
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3.  หน่วยงานที่สังกัดของผู้นำเสนอและผู้มีส่วนร่วมในผลงาน 
 4.  บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่จำเป็น ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ และเป็นร้อยแก้ว โดยไม่
แบ่งเป็นข้อ ๆ  
 5.  บทนำ 
 6.  วัตถุประสงค์ 
 7.  วิธีดำเนินการวิจัย 
 8.  ผลการวิจัย 

9.  สรุปและอภิปรายผล 
 10. เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เก่ียวข้องโดยตรงเท่านั้น 
* กรณีจัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ ให้มีบทคัดย่อภาษาไทยด้วย 
 

หมายเหตุ 
1.  การแสดงโปสเตอร์ต้องจัดแสดงไว้ตลอดทั้งวัน (วันที่ 19 พฤษภาคม 2566)  
2.  วันประชุม (19 พฤษภาคม 2566) ผู้นำเสนอผลงานต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ในช่วงเวลา 11.00-12.00 น. เพื่อคอย

ให้คำอธิบายและตอบคำถามเก่ียวกับผลงานที่นำเสนอ 
3.  ผู้นำเสนอสามารถเก็บโปสเตอร์ได้ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป  
4.  กรณีส่งโปสเตอร์เข้าร่วมนำเสนอผลงาน แต่ผู้นำเสนอหรือผู้แทนไม่สามารถอยู่ประจำโปสเตอร์ได้ หน่วยงานผู้จัด

ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเกียรติบัตร และการจัดพิมพ์ Proceeding 
 

จ.  การส่งบทความวิจัย / บทความวิชาการ 
 ผู้นำเสนอต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 11 โดยแนบ
ไฟล์บทความที่จัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word พร้อมการลงทะเบียน ที่ http://www.hu.ac.th/conference 
 

ฉ.  ข้อปฏิบัติการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 
1.  ผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย มีเวลา 20 นาที (นำเสนอ 15 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที)  
2.  ผลงานที่นำเสนอควรจัดทำด้วยโปรแกรม MS PowerPoint และจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบ pdf. หรือนำเสนอด้วย 

canva แ ล ะ จั ด เก็ บ ไฟ ล์ ใน รู ป แ บ บ  pdf. ห รื อ วิ ดี โอ น ำ เส น อ  แ ล ะ ส่ ง ไฟ ล์ น ำ เส น อ ไป ยั ง  E-mail: 
hu_conference@hu.ac.th ภายในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566  

3.  การวิพากษ์และเสนอแนะ จะดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง จำนวน 2 คน และการควบคุมเวลาในการ
นำเสนอ จะมีเลขาประจำห้องให้สัญญาณเวลา 


