คำแนะนำสำหรับบทควำมฉบับเต็ม
กำรส่งบทควำม ต้นฉบับต้องไม่เคยลงตีพิมพ์และไม่ได้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด ผลงานจัดอยู่ในงานเขียนประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) บทควำมวิจัย เป็นการ
เสนอผลงานวิจัยแบบสมบูรณ์ที่ผู้เขียนได้ดาเนินการวิจัยด้วยตนเอง (2) บทควำมวิชำกำร เป็นบทความทาง
วิช าการที่ ถูกวิเคราะห์ ป ระเด็น ตามหลั กวิช าการโดยมีการตรวจเอกสารและวิเคราะห์ อย่างเป็น ระบบ จน
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ โดยกระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์ มีการอ้างอิงที่ครบถ้วน
และสมบูรณ์
กำรเขียนบทควำมวิจัย
บทความเขียนเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ควรมีการตรวจทานการใช้ภ าษาและคาสะกด
ต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วนก่อนนาเสนอ ความยาวไม่เกิน 12 หน้า กระดาษ A4 ระยะห่างระหว่างบรรทัดขนาด 1 เท่า
กำรพิมพ์
1. การพิมพ์ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK สาหรับภาษาไทย ตั้งค่าขอบกระดาษ ด้านบนและ
ด้านซ้ายขนาด 1.25 นิ้ว (3.18 ซม.) ด้านขวาและด้านล่าง 0.8 นิ้ว (2.03 ซม.)
2. ชื่อเรื่อง และหัวข้อหลัก เช่น คานา อุปกรณ์และวิธีการ ฯลฯ ใช้อักษรตัวหนาขนาดอักษร 16
และจัดกึ่งกลางหน้า ถ้าเรื่องที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หัวข้อหลักใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น ABSTRACT
INTRODUCTION เป็นต้น
3. หัวข้อย่อย ใช้อักษรขนาด 15 ตัวหนาและจัดชิดซ้าย
4. เนื้อหา ภาพ และตาราง ใช้ขนาดอักษร 15
รำยละเอียดของเนื้อหำ
1. ชื่อเรื่อง เรื่องที่เขียนเป็นภาษาไทย ให้ระบุชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรกระชับ
และตรงกับเนื้อเรื่อง จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
2. ชื่อผู้เขียน เรื่องที่เขียนเป็นภาษาไทย ใช้ชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ต้องระบุเพศ
ยศ ตาแหน่ง
3. สถำนที่ทำงำนของผู้เขียน ให้ระบุที่อยู่ของผู้เขียนทุกท่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อม
ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้เขียนหลัก (corresponding author) และ e-mail address
4. เนื้อหำ ประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้
5. บทคัดย่อ สรุปสาระสาคัญของผลงานไว้โดยครบถ้วน และมีความยาวไม่เกิน 300 คา เรื่องที่
เขียนเป็นภาษาไทย ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ (ABSTRACT) ให้ระบุ Keywords จานวนไม่เกิน 5 คาไว้
ในตอนท้ายบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย บทคัดย่อต้องมีหน้าเดียว
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6. ค ำน ำ (INTRODUCTION) อธิ บ ายความส าคั ญ ของปั ญ หา การตรวจเอกสาร (literature
review) เฉพาะส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย เท่ า นั้ น และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย ในกรณี งานวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์อาจเพิ่มเติมขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
7. อุ ป กรณ์ แ ละวิ ธี ก ำร (MATERIALS AND METHODS) เขี ย นให้ รั ด กุ ม ไม่ พ รรณนาวิ ธี ก าร
วิเคราะห์ ใช้วิธีการอ้างอิงชื่อหรือองค์กร เช่น ใช้ตามวิธีของ AOAC (1990)
8. ผลและวิจำรณ์ (RESULTS AND DISCUSSION) ผลการทดลองและวิจารณ์ผลเขียนรวมกัน
9. สรุป (CONCLUSION) ให้ยกใจความสาคัญที่ได้จากการวิจัยรวมถึ งการวิจารณ์ผลที่ได้จากการ
วิจัย
10. กิตติกรรมประกำศ (ACKNOWLEDGEMENTS) (ถ้ามี) ไม่ควรเกิน 50 คา
11. เอกสำรอ้ำงอิง (REFERENCES) หลักเกณฑ์และรูปแบบการเขียนให้ยึ ดตามคู่มือวิทยานิพนธ์
สายวิ ท ยาศาสตร์ ปี ล่ า สุ ด ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ สามารถดาวน์ โ หลดได้ ที่
http://www.grad.ku.ac.th/download/stu-sci53-chapter03/?wpdmdl=15453 ก่ อ นส่ ง ต้ น ฉบั บ ควร
ตรวจทาน REFERENCES ในเนื้ อหาและในท้ายบทควรตรงกัน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในคู่มือ
ดังกล่าว การเรียงลาดับ REFERENCES ต้องเรียงตามลาดับตัวอักษรชื่อผู้เขียน เอกสารทั้งหมดที่ถูกอ้างอิงใน
เนื้อหาต้องปรากฏในรายการ REFERENCES ท้ายบทความด้วย
หมำยเหตุ สาหรับบทควำมวิชำกำร ในหัวข้อที่ 3 และ 4 ให้เปลี่ยนชื่อหัวข้อเป็นตามที่ผู้เขียนบทความได้วาง
โครงเรื่องไว้
ตัวย่ำงกำรเขียนบทควำม http://www.conference.forest.ku.ac.th/download.php
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ขั้นตอนในกำรส่งผลลงำน
1. ในขั้นตอนของกำรลงทะเบียน ให้ เลือกประเภทชื่อบัญชี เป็นผู้นำเสนอผลงำน
1.1
1.2

1.3

หากต้ องการเปลี่ยน
pass word

1.4
2. เมื่อล็อกอินเข้ำระบบ ในแทบผลงำนนำเสนอ ให้คลิกเลือก เพิ่มรำยกำรนำเสนอ

2.1

2.2
กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ บันทึกข้อมูล

3. เลือก Upload file
4. ยืนยันกำรส่งบทคัดย่อ
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