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 ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบับ 
 

1. ผู้ที่รับผิดชอบส่งบทควำม (Corresponding author) สมคัรสมาชิก 
 

2. เร่ืองที่ลงตพีิมพ์ ต้องเป็นบทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ไม่เคยตีพมิพ์ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการรอพจิารณา   
จากวารสารอื่น  รับตีพมิพ์ผลงานทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

3. ต้นฉบับต้องมีเนือ้เร่ืองที่สมบูรณ์จบในฉบบั  พมิพ์หน้าเดียว  (ไม่ต้องจดัสองคอลมัน์)   ด้วยกระดาษสขีาวขนาด   A4   
(หรือ 8.5 ×  11 นิว้) จดัพมิพ์ด้วยโปรแกรมพมิพ์เอกสารทัว่ไป เช่น MS Word สว่นของเนือ้หา ต้นฉบบัภาษาไทย และ    
ต้นฉบบัภาษาองักฤษให้ใช้รูปแบบอกัษร Cordia UPC ขนาด 14 pts. พมิพ์แบบเสมอหน้า-หลงั (justified)  
 

4. ประเภทของผลงำน   ……..………………………………………………………………………………………… 
4.1 บทควำมวิจัย (Research article)    ความยาวไม่เกิน 10 หน้า  มีหวัข้อตามล าดบัดงันี ้
ชื่อเร่ือง (Title): ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
ชื่อ (Author) และหน่วยงำน (Affiliation): ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
บทคัดย่อ (Abstract): ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวไม่เกิน 300 ค า  
ค ำส ำคัญ (Keywords): ไม่เกิน 7 ค า เรียงล าดบัตามความส าคัญ โดยวางไว้ท้ายบทคัดย่อ และ ค าส าคัญภาษาอังกฤษ
ต้องสอดคล้องกบัภาษาไทย  
บทน ำ (Introduction): น าเสนอความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย และสาระส าคัญจากงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวม 
การตรวจเอกสารบางส่วนไว้ด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้น าเสนอไว้ตอนท้ายของบทน า…………………………… 
วิธีกำรศึกษำ (Methodology): อธิบายรายละเอียดวิธีการศึกษาให้กระชับ และเป็นขัน้ตอนประกอบด้วยรายละเอียด  
ของหน่วยทดลอง การบันทึกข้อมูล แผนการทดลองที่ใช้ อย่างชัดเจน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสม พร้อม 
ระบุสถานที่ และช่วงเวลาด าเนินการวิจยั  
ผลกำรศึกษำ (Results): บรรยายผลการวิจัยที่ศึกษาได้ อาจแสดงในรูปของตารางหรือภาพประกอบ ในแต่ละสิ่ง 
ควรมีค าอธิบายให้ชดัเจน หลกีเลีย่งการบรรยายซ ำ้ซ้อนกบัข้อความในตารางหรือ ภาพประกอบ  
อภิปรำยผล (Discussion):  อธิบายเหตุผลที่ได้จากการศึกษา แสดงความเชื่อมโยงกับสมมติฐานและหลกัทฤษฎี   
หรือแนวคิด ตลอดจนเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนหรือความต่างในสาระส าคญักบัผลการศึกษาของผู้อื่น  
ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล (Results and discussion):  อาจเขียนรวมหรือแยกกันก็ได้ตามความเหมาะสม   
สรุป (Conclusion): เป็นการสรุปผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย พร้อมทัง้เสนอแนวทางที่จะน าไปใช้ประโยชน์หรือประเด็น 
ที่ควรท าวิจยัต่อไปในอนาคต  
ค ำขอบคุณ (Acknowledgement) (ถ้ามี): เป็นการแสดงความขอบคณุส าหรับหน่วยงานที่ให้ทนุวิจยั และผู้ช่วยเหลอื 
งานวิจยั (แต่มิได้เป็นผู้ ร่วมงานวิจยั)   

การประชมุวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 3 
และการประชมุวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาช่ืน ครั้งท่ี 4 

 



 

 

 

เอกสำรอ้ำงอิง (References): ให้ยึดหลกัเกณฑ์ตามข้อ 7 
4.2 บทควำมวิชำกำร (Academic article)  ความยาวไม่เกิน 10 หน้า น าเสนอประเด็นทางวิชาการที่ค้นคว้าได้จาก
เอกสารวิชาการทัว่ไป สามารถสอดแทรกความเห็นของผู้ เขียนได้บนพืน้ฐานของการอ้างอิงทางวิชาการ  รูปแบบการเขียน
อนุโลมตามผู้ เขียนโดยมีบทคัดย่อ (Abstract) ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  สรุป และเอกสารอ้างอิง และให้คง
สาระส าคญัของบทน า วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และอภิปรายผล  
4.3 บทควำมปริทัศน์ (Review article)  ความยาวไม่เกิน 10 หน้า การเรียบเรียงเนือ้หาทางวิชาการที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรม (literature review) จากเอกสารงานวิจยัหลายๆ เร่ือง (ไม่ควรน้อยกว่า 15 เร่ือง) น าเสนอประเด็น /ข้อเท็จจริง/ 
ข้อสรุป จ าแนกเป็นหัวข้อให้เหมาะสม ควรสอดแทรกความคิดเห็นของผู้ เขียน บนพืน้ฐานของการอ้างอิงทางวิชาการ   
รูปแบบการเขียนอนโุลมตามผู้ เขียนโดยมี บทคดัย่อ (Abstract) ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สรุป และเอกสารอ้างอิง 
และให้คงสาระส าคญัของ บทน า วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และอภิปรายผล  
4.4 บทควำมพิเศษ (Special article) ความยาวไม่เกิน 5 หน้า รายงานการสมัมนา การประชุม การบรรยายพิเศษ 
หรือบทความสัน้ๆ ที่น่าสนใจ รูปแบบการเขียนอนุโลมตามผู้ เขียนโดยมี บทคัดย่อ (Abstract) ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ สรุป และเอกสารอ้างอิง และให้คงสาระส าคญัของ บทน า วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และอภิปรายผล  

 
5.      กำรอ้ำงอิงในเนือ้เร่ือง  ใช้ระบบ ชื่อ - ปี (name – year system)  เช่น นิภา และจินตนา (2530) รายงานว่า... หรือ.....

(นิภาและจินตนา, 2530) กรณีที่ผู้ เขียน 3 คนขึน้ไป ให้ใช้ นิภา และคณะ (2530) รายงานว่า… หรือ Gardner et al. (1980) 
รายงานว่า หรือ .... (Gardner et al., 1980) กรณีที่มีหลายการอ้างอิงในเร่ืองเดียวกนั ให้ใช้ … (จิตรภัทร และคณะ, 2523; 
กรภัทร์, 2540; Johnson and Anderson, 1972; Gardner et al., 1980)  โดยเรียงตามปีที่พิมพ์ และภาษาไทยก่อน
ภาษาองักฤษ 

 
6.      ตำรำงและภำพประกอบ ชื่อและค าอธิบายในตาราง และภาพประกอบให้ใช้ภาษาอังกฤษทัง้หมด การใส่หมายเหต ุ  

(footnote) ของตารางให้ใช้ระบบตัวเลขแสดงค าอธิบาย เช่ น 1/, 2/ เป็ นต้น  ชื่อตารางให้ วางอยู่ เหนือตาราง  
เช่น Table 1 Antioxidant activities of ….  ส่วนชื่อภาพประกอบให้วางอยู่ใต้ภาพ เช่น Figure 1 Disease  
levels according to …. การแสดงนยัส าคญัให้ใช้สญัลกัษณ์ "*" หรือ "**" ส าหรับ P<0.05 และ P<0.01 ตามล าดับ หน่วย   
ในตาราง (รวมถึงในเนือ้เร่ือง) ให้ใช้ระบบเมตริกซ์และใช้อกัษรย่อ เช่น 100 %, หน่วยวดัให้เขียนชื่อหน่วยเต็ม เช่น กิโลกรัม 
กิโลเมตร  มิลลกิรัม  มิลลลิติร  เป็นต้น ตารางไม่ควรมีเส้นแบ่งสดมภ์ (column) ยกเว้นกรณีจ าเป็น 

  
7.    เอกสำรอ้ำงอิง ที่ใช้อ้างอิงในเนือ้เร่ือง และ บรรณำนุกรม (Bibliography) ที่ใช้ประกอบและประมวลในกำรเขียนแต่ไม่ได้   

อ้ำงอิงในเนือ้เร่ืองให้ยึดหลกัดงันี ้    

7.1 เรียงล ำดับเอกสำรภำษำไทยก่อนภำษำอังกฤษ โดยเรียงล าดับตามตัวอักษรและสระ และตามจ านวนผู้ เขียน 
กรณีผู้ เขียนคนเดียวกันให้เรียงตามปี  …………..…………………………………………………………………………………… 

7.2 กำรพิมพ์บรรทัดแรกของเอกสำรอ้ำงอิงแต่ละเร่ือง อกัษรตวัแรกห่างจากริมกระดาษด้านซ้ายหนึ่งนิว้คร่ึงบรรทัด 
ที่สองและบรรทัดต่อไปให้ย่อหน้าโดยเว้น 5 ตัวอักษร นับจากอักษรตัวแรกของชื่อผู้ แต่ง  (เ ร่ิมพิมพ์ในระดับ 
ตวัอกัษรที่ 6)   

         7.3 กำรอ้ำงอิงวำรสำร (Journal) (ถ้าวารสารมีชื่อย่อให้ใช้ชื่อย่อ) 
           ชื่อผู้ เขียน.   ปีที่พมิพ์.   ชื่อเร่ือง. ชือ่วารสาร ปีที่:  เลขหน้าเร่ิมต้น-หน้าสดุท้าย. 

นภัทร วัจนเทพินทร์ และไชยยันต์ บุญมี. 2558. การทดสอบประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์แบบโมดูลกับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ต่างชนิดกนัในสภาวะการใช้งานจริงในประเทศไทย. ว.มทรส. 3(2): 129-136.  [ค

 ำแ
นะ
น ำ
ใน
กำ
รเ
ตร
ยีม
ต้น
ฉบ
บั]

 



 

 

 

           
          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 กำรอ้ำงอิงต ำรำ (Text book) และหนังสือ 
ชื่อผู้ เขียน.  ปีที่พมิพ์.  ชื่อหนงัสอื. ส านกัพมิพ์,  เมืองที่พมิพ์.  
ระวีวรรณ  สวุรรณศร. 2554. การผลติเมลด็พนัธุ์พชืไร่. มิตรภาพการพมิพ์และสติวดิโอ, กรุงเทพฯ. 
Kelly, A. F. 1988. Seed production of agriculture crops.  John  Wiley & Sons, New York.                                
7.5 กำรอ้ำงอิงวิทยำนิพนธ์ (Thesis) 
ชื่อผู้ เขียน. ปีที่พมิพ์. ชื่อเร่ือง. ระดบัวิทยานิพนธ์. สถาบนัการศึกษา, เมืองที่พมิพ์. 
อภินันท์ มณีพงษ์. 2547. ผลของการใช้โอโซนต่อคุณภาพและสารพิษตกค้างหลังการเก็บเกี่ยวส้มพันธุ์น า้ผึง้ .     

วิทยานิพนธ์  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 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 cond ition. Ph. D.   
Dissertation. Kasetsart University, Bangkok.………………………………………………………….                     

7.6  กำรอ้ำงอิงเร่ืองย่อยในต ำรำหรือหนังสือที่มีผู้เขยีนแยกเร่ืองกันเขียน และมีบรรณำธิกำร                                        
ชื่อผู้ เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อเร่ืองย่อย. หน้า เลขหน้าเร่ิมต้น-เลขหน้าที่สิน้สดุ. ใน: ชื่อบรรณาธิการ (บก.).  ชื่อหนังสือ. 
             ส านกัพมิพ์,  เมืองที่พมิพ์.                                                                                                                                                             
ด ารง เวชกิจ และ สมบูรณ์ ทองสกุล. 2535. เทคนิคการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช. น. 22-42. ใน:  สวุัฒน์ รวยอารีย์     
              (บก.).แมลงและสตัว์ศตัรูที่ส าคญัของพชืเศรษฐกิจและการบริหาร. ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ไอเดีย สแควร์, กรุงเทพฯ.                                                                                                                                                             
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  กำรอ้ำงอิงเอกสำรวิชำกำรอื่น ๆ                                                                                                                                   
ชื่อผู้ เขียน หรือหน่วยงาน. ปีที่พิมพ์. ชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดพิมพ์,  
             เมืองที่พมิพ์.                                                                                                                                                             
ทวีศกัดิ์ ชโยภาส. 2544. แมลงศตัรูปาล์มน า้มนัในประเทศไทย. เอกสารวิชาการ. กองกีฏและสตัววิทยากรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 
7.8  กำรอ้ำงอิงจำกเอกสำรประชุมวิชำกำร (Proceedings)                                                                                                         
ชื่อผู้ เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อเร่ือง. หน้า เลขหน้าเร่ิมต้น-เลขหน้าที่สิน้สดุ. ใน: ชื่อการประชุม และ วัน เดือน ปีที่ประชุม. 
             หน่วยงาน และสถานที่จดัการประชมุ.           
นภทัร วจันเทพนิทร์, ตะวนั ขนุอาสา และไพบูลย์ เกียรติสขุคณาธร. 2559. การออกแบบและสร้างอปุกรณืวดัความรับรังสีโดยใช้

ซิลคิอนเซ็นเซอร์. น. 12 -21. ใน: การประชมุวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ ครัง้ที่ 1 22 
มิถนุายน 2559. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ ศนูย์พระนครศรีอยธุยา หนัตรา จ.พระนครศรีอยธุยา 

Boonnee, C., Y. Kumsuwa and S. Premrudeepreechacharn. 2009. Implementation of real time three phase balanced 
 voltage sag generator 1 kVA: Using microcontroller and PC control. pp. 903-907 In: ICROS-STCE 
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