การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3
และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4

1.

ผู้ท่ รี ับผิดชอบส่ งบทควำม (Corresponding author) สมัครสมาชิก

2.

เรื่องที่ลงตีพิมพ์ ต้ องเป็ นบทความวิจยั หรื อบทความวิชาการที่ไม่เคยตีพมิ พ์ที่ใดมาก่อน หรื ออยู่ในระหว่างการรอพิจารณา
จากวารสารอื่น รับตีพมิ พ์ผลงานทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ

3.

ต้ นฉบับต้ องมีเนือ้ เรื่องที่สมบูรณ์ จบในฉบับ พิมพ์หน้ าเดียว (ไม่ต้องจัดสองคอลัมน์) ด้ วยกระดาษสีขาวขนาด A4
(หรื อ 8.5 × 11 นิ ้ว) จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมพิมพ์เอกสารทัว่ ไป เช่น MS Word ส่วนของเนื ้อหา ต้ นฉบับภาษาไทย และ
ต้ นฉบับภาษาอังกฤษให้ ใช้ รูปแบบอักษร Cordia UPC ขนาด 14 pts. พิมพ์แบบเสมอหน้ า-หลัง (justified)

4.

ประเภทของผลงำน ……..…………………………………………………………………………………………
4.1 บทควำมวิจัย (Research article) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ า มีหวั ข้ อตามลาดับดังนี ้
ชื่อเรื่อง (Title): ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
ชื่อ (Author) และหน่ วยงำน (Affiliation): ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
บทคัดย่ อ (Abstract): ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คา
คำสำคัญ (Keywords): ไม่เกิน 7 คา เรี ยงลาดับตามความสาคัญ โดยวางไว้ ท้ายบทคัดย่อ และ คาสาคัญภาษาอังกฤษ
ต้ องสอดคล้ องกับภาษาไทย
บทนำ (Introduction): นาเสนอความสาคัญและที่มาของปั ญหาวิจัย และสาระสาคัญจากงานวิจัย ที่เกี่ยวข้ องซึ่งรวม
การตรวจเอกสารบางส่วนไว้ ด้วย วัตถุประสงค์ ของการวิจัยให้ นาเสนอไว้ ตอนท้ ายของบทนา……………………………
วิธีกำรศึกษำ (Methodology): อธิ บายรายละเอียดวิธีการศึกษาให้ กระชับ และเป็ นขัน้ ตอนประกอบด้ วยรายละเอียด
ของหน่วยทดลอง การบันทึกข้ อมูล แผนการทดลองที่ใช้ อย่างชัดเจน การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสม พร้ อม
ระบุสถานที่ และช่วงเวลาดาเนินการวิจยั
ผลกำรศึ กษำ (Results): บรรยายผลการวิจัยที่ศึ กษาได้ อาจแสดงในรู ปของตารางหรื อภาพประกอบ ในแต่ละสิ่ง
ควรมีคาอธิบายให้ ชดั เจน หลีกเลีย่ งการบรรยายซ ้ำซ้ อนกับข้ อความในตารางหรื อ ภาพประกอบ
อภิป รำยผล (Discussion): อธิ บายเหตุผลที่ได้ จากการศึกษา แสดงความเชื่ อมโยงกับสมมติฐ านและหลักทฤษฎี
หรื อแนวคิด ตลอดจนเปรี ยบเทียบและอธิบายความเหมือนหรื อความต่างในสาระสาคัญกับผลการศึกษาของผู้อื่น
ผลกำรศึกษำและอภิป รำยผล (Results and discussion): อาจเขีย นรวมหรื อ แยกกันก็ได้ ตามความเหมาะสม
สรุ ป (Conclusion): เป็ นการสรุ ปผลที่ได้ จากการศึกษาวิจัย พร้ อมทัง้ เสนอแนวทางที่จะนาไปใช้ ประโยชน์ หรื อ ประเด็น
ที่ควรทาวิจยั ต่อไปในอนาคต
คำขอบคุณ (Acknowledgement) (ถ้ ามี): เป็ นการแสดงความขอบคุณสาหรับหน่วยงานที่ให้ ทนุ วิจยั และผู้ช่วยเหลือ
งานวิจยั (แต่มิได้ เป็ นผู้ร่วมงานวิจยั )

[คำแนะนำในกำรเตรียมต้นฉบับ]

 คำแนะนำในกำรเตรี ยมต้ นฉบับ
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เอกสำรอ้ ำงอิง (References): ให้ ยึดหลักเกณฑ์ตามข้ อ 7
4.2 บทควำมวิชำกำร (Academic article) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ า นาเสนอประเด็นทางวิชาการที่ค้นคว้ าได้ จาก
เอกสารวิชาการทัว่ ไป สามารถสอดแทรกความเห็นของผู้เขียนได้ บนพื ้นฐานของการอ้ างอิงทางวิชาการ รู ปแบบการเขียน
อนุโลมตามผู้เ ขี ยนโดยมี บทคัด ย่ อ (Abstract) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ สรุ ป และเอกสารอ้ า งอิง และให้ ค ง
สาระสาคัญของบทนา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และอภิปรายผล
4.3 บทควำมปริทัศน์ (Review article) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ า การเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาทางวิชาการที่ได้ จากการทบทวน
วรรณกรรม (literature review) จากเอกสารงานวิจยั หลายๆ เรื่ อง (ไม่ควรน้ อยกว่า 15 เรื่ อง) นาเสนอประเด็น /ข้ อเท็จจริ ง/
ข้ อสรุ ป จาแนกเป็ นหัวข้ อให้ เหมาะสม ควรสอดแทรกความคิดเห็นของผู้เขียน บนพื ้นฐานของการอ้ างอิงทางวิชาการ
รู ปแบบการเขียนอนุโลมตามผู้เขียนโดยมี บทคัดย่อ (Abstract) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สรุ ป และเอกสารอ้ างอิง
และให้ คงสาระสาคัญของ บทนา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และอภิปรายผล
4.4 บทควำมพิเศษ (Special article) ความยาวไม่เกิน 5 หน้ า รายงานการสัมมนา การประชุม การบรรยายพิเศษ
หรื อ บทความสัน้ ๆ ที่ น่ า สนใจ รู ปแบบการเขี ย นอนุโลมตามผู้เ ขี ย นโดยมี บทคัดย่ อ (Abstract) ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สรุ ป และเอกสารอ้ างอิง และให้ คงสาระสาคัญของ บทนา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และอภิปรายผล
5.

กำรอ้ ำงอิงในเนื อ้ เรื่ อง ใช้ ระบบ ชื่อ - ปี (name – year system) เช่น นิภา และจินตนา (2530) รายงานว่า... หรื อ.....
(นิภาและจินตนา, 2530) กรณีที่ผ้ เู ขียน 3 คนขึ ้นไป ให้ ใช้ นิภา และคณะ (2530) รายงานว่า… หรื อ Gardner et al. (1980)
รายงานว่า หรื อ .... (Gardner et al., 1980) กรณีที่มีหลายการอ้ างอิงในเรื่ องเดียวกัน ให้ ใช้ … (จิตรภัทร และคณะ, 2523;
กรภัทร์ , 2540; Johnson and Anderson, 1972; Gardner et al., 1980) โดยเรี ยงตามปี ที่พิมพ์ และภาษาไทยก่อน
ภาษาอังกฤษ

6.

ตำรำงและภำพประกอบ ชื่อ และค าอธิ บ ายในตาราง และภาพประกอบให้ ใช้ ภาษาอัง กฤษทัง้ หมด การใส่หมายเหตุ
(footnote) ของตารางให้ ใช้ ระบบตั ว เลขแสดงค าอธิ บ าย เช่ น 1/, 2/ เป็ นต้ น ชื่ อ ตารางให้ วางอยู่ เ หนื อ ตาราง
เช่ น Table 1 Antioxidant activities of …. ส่ว นชื่ อ ภาพประกอบให้ ว างอยู่ ใต้ ภ าพ เช่ น Figure 1 Disease
levels according to …. การแสดงนัยสาคัญให้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ "*" หรื อ "**" สาหรั บ P<0.05 และ P<0.01 ตามลาดับ หน่วย
ในตาราง (รวมถึงในเนื ้อเรื่ อง) ให้ ใช้ ระบบเมตริ กซ์และใช้ อกั ษรย่อ เช่น 100 %, หน่วยวัดให้ เขียนชื่อหน่วยเต็ม เช่น กิโลกรั ม
กิโลเมตร มิลลิกรัม มิลลิลติ ร เป็ นต้ น ตารางไม่ควรมีเส้ นแบ่งสดมภ์ (column) ยกเว้ นกรณีจาเป็ น

7.

เอกสำรอ้ ำงอิง ที่ใช้ อ้างอิงในเนื ้อเรื่ อง และ บรรณำนุ กรม (Bibliography) ที่ใช้ ประกอบและประมวลในกำรเขียนแต่ไม่ได้
อ้ ำงอิงในเนื ้อเรื่ องให้ ยึดหลักดังนี ้
7.1 เรี ยงลำดับเอกสำรภำษำไทยก่ อนภำษำอังกฤษ โดยเรี ยงลาดับตามตัวอักษรและสระ และตามจานวนผู้เขีย น
กรณีผ้ เู ขียนคนเดียวกันให้ เรี ยงตามปี …………..……………………………………………………………………………………
7.2 กำรพิมพ์ บรรทัดแรกของเอกสำรอ้ ำงอิงแต่ ละเรื่อง อักษรตัวแรกห่างจากริ มกระดาษด้ านซ้ ายหนึ่งนิว้ ครึ่ งบรรทัด
ที่ ส องและบรรทั ด ต่ อ ไปให้ ย่ อ หน้ าโดยเว้ น 5 ตั ว อัก ษร นั บ จากอั ก ษรตั ว แรกของชื่ อ ผู้ แต่ ง (เริ่ ม พิม พ์ ใ นระดั บ
ตัวอักษรที่ 6)
7.3 กำรอ้ ำงอิงวำรสำร (Journal) (ถ้ าวารสารมีชื่อย่อให้ ใช้ ชื่อย่อ)
ชื่อผู้เขียน. ปี ที่พมิ พ์. ชื่อเรื่ อง. ชือ่ วารสาร ปี ที ่: เลขหน้ าเริ่ มต้ น-หน้ าสุดท้ าย.
นภัท ร วัจ นเทพินทร์ และไชยยัน ต์ บุญมี. 2558. การทดสอบประสิทธิ ภาพของอิ นเวอร์ เ ตอร์ แ บบโมดูลกับ แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ต่างชนิดกันในสภาวะการใช้ งานจริ งในประเทศไทย. ว.มทรส. 3(2): 129-136.

[คำแนะนำในกำรเตรียมต้นฉบับ]

Watjanatepin, N. and C. Boonmee. 2015. Testing of the efficiency of the module-grid inverter with three different
types of PV Modules: In the operation of Thailand. RMUTSB Acad. J. 3(2): 137-147
7.4 กำรอ้ ำงอิงตำรำ (Text book) และหนังสือ
ชื่อผู้เขียน. ปี ที่พมิ พ์. ชื่อหนังสือ. สานักพิมพ์, เมืองที่พมิ พ์.
ระวีวรรณ สุวรรณศร. 2554. การผลิตเมล็ดพันธุ์พชื ไร่ . มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ, กรุ งเทพฯ.
Kelly, A. F. 1988. Seed production of agriculture crops. John Wiley & Sons, New York.
7.5 กำรอ้ ำงอิงวิทยำนิพนธ์ (Thesis)
ชื่อผู้เขียน. ปี ที่พมิ พ์. ชื่อเรื่ อง. ระดับวิทยานิพนธ์. สถาบันการศึกษา, เมืองที่พมิ พ์.
อภิ นัน ท์ มณี พงษ์ . 2547. ผลของการใช้ โ อโซนต่ อ คุณภาพและสารพิ ษ ตกค้ า งหลัง การเก็ บ เกี่ ย วส้ ม พัน ธุ์ น า้ ผึ ง้ .
วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
Suchada Boonlertnirun. 2006. Effects of chitosan on agronomic characters and some physiological
responses of rice (Oryza sativa L.) cultivar Suphan Buri 1 under drought condition. Ph. D.
Dissertation. Kasetsart University, Bangkok.………………………………………………………….
7.6 กำรอ้ ำงอิงเรื่องย่ อยในตำรำหรือหนังสือที่มีผ้ เู ขียนแยกเรื่องกันเขียน และมีบรรณำธิกำร
ชื่อผู้เขีย น. ปี ที่พิมพ์. ชื่อเรื่ องย่อย. หน้ า เลขหน้ าเริ่ มต้ น -เลขหน้ า ที่สิ ้นสุด . ใน: ชื่อบรรณาธิ ก าร (บก.). ชื่อ หนังสือ .
สานักพิมพ์, เมืองที่พมิ พ์.
ดารง เวชกิจ และ สมบูรณ์ ทองสกุล. 2535. เทคนิคการใช้ สารป้องกันกาจัดศัตรู พืช . น. 22-42. ใน: สุวัฒน์ รวยอารี ย์
(บก.).แมลงและสัตว์ศตั รู ที่สาคัญของพืชเศรษฐกิจและการบริ หาร. ห้ างหุ้นส่วนจากัด ไอเดีย สแควร์ , กรุ งเทพฯ.
Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee sociality. pp. 3-20. In: Kikuchi T., N. Azuma and S.
Higashi (eds.). Gene, behaviors and evolution of social insects. Hokkaido university press, Sapporo.
7.7 กำรอ้ ำงอิงเอกสำรวิชำกำรอื่น ๆ
ชื่อผู้เขียน หรื อหน่วยงาน. ปี ที่พิมพ์. ชื่อ เรื่ องหรื อชื่อหนังสือ . ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรื อหน่วยงานที่จัดพิมพ์ ,
เมืองที่พมิ พ์.
์
ทวีศกั ดิ ชโยภาส. 2544. แมลงศัตรู ปาล์มน ้ามันในประเทศไทย. เอกสารวิชาการ. กองกีฏและสัตววิทยากรมวิชาการเกษตร, กรุ งเทพฯ.
7.8 กำรอ้ ำงอิงจำกเอกสำรประชุมวิชำกำร (Proceedings)
ชื่อผู้เขียน. ปี ที่พิมพ์. ชื่อเรื่ อง. หน้ า เลขหน้ าเริ่ มต้ น -เลขหน้ าที่ สิ ้นสุด . ใน: ชื่อ การประชุม และ วัน เดือน ปี ที่ประชุม .
หน่วยงาน และสถานที่จดั การประชุม.
นภัทร วัจนเทพินทร์ , ตะวัน ขุนอาสา และไพบูลย์ เกียรติสขุ คณาธร. 2559. การออกแบบและสร้ างอุปกรณืวดั ความรับรังสีโดยใช้
ซิลคิ อนเซ็นเซอร์ . น. 12 -21. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครัง้ ที่ 1 22
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