
โครงการจัดท าวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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1. นโยบายการจัดพิมพ์ 
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินการจ าท าโดยคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีการเกษตร 
ออกแบบและงานสร้างสรรค์ เป็นต้น กองบรรณาธิการวารสารฯ เปิดรับบทความจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ เป็นบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Full paper) บทความวิชาการ (Review articles) บทความ
ปริทัศน์ (Miscellaneous paper) และรายงานทางเทคนิค (Technical report) บทความที่เสนอลงตีพิมพ์
สามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับได้โดยตรงที่กองบรรณาธิการวารสาร 
ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยบทความที่เสนอลงตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอ่ืนใดมาก่อน ผู้เขียนต้องเคร่งครัดใน
จรรยาบรรณการไม่ลอกเลียนผลงานวิชาการผู้อ่ืน (Plagiarism) และเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ส่งบทความ
เท่านั้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการ 
2.2 เพ่ือเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.3 เพ่ือเป็นแหล่งสารสนเทศทางการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และเผยแพร่องค์ความรู้ 
 

3. การส่งบทความ 
3.1   ค าแนะน าการจัดเตรียมบทความ 

บทความมีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows การ
ตั้งค่าหน้ากระดาษขอบด้านบนและด้านล่าง 3 ซม. ด้านซ้ายและด้านขวา 2.5 ซม. พิมพ์ 2 คอลัมน์ กว้าง 7.5 ซม. 
ระยะห่าง 1 ซม. การล าดับหัวข้อเรื่องให้ใช้เลขก ากับ บทน าเป็นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมีหัวข้อย่อยให้ใช้เลข
ระบบทศนิยมก ากับหัวข้อย่อย เช่น 1.1 เป็นต้น 

3.2   แบบและขนาดตัวอักษร 

 บทความภาษาไทย ใช้ตัวอักษรแบบ “TH SarabunPSK” ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 18 
ตัวหนา ชื่อผู้เขียน บทคัดย่อใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ และ ชื่อหัวข้อใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนาและหัวข้อ
ย่อยใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา เนื้อความต่างๆใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกต ิ



4. การเรียงส าดับเนื้อหาบทความ 
4.1 ชื่อเรื่อง (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อความหมายของเรื่องที่ท าอย่าง 

ชัดเจน 

4.2 ชื่อ นามสกุลของผู้เขียน ใส่ทุกคน ระบุต าแหน่งทางวิชาการ สถานที่ท างานและที่อยู่ ส าหรับผู้นิพนธ์
ประสานงาน (Corresponding author) ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

4.3 บทคัดย่อ  (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเนื้อความสรุปสาระส าคัญของเรื่อง 
วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และสรุปผล มีความยาวไม่เกิน 250 ค า มี 1 ย่อหน้า 

4.4 ค าส าคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 3-5 ค า ไว้ท้ายบทคัดย่อแต่ละภาษา 
4.5 เนื้อหา (Text) บทความวิจัยควรประกอบด้วย 

4.5.1 บทน า  ( Introduction) บอกความส าคัญหรือที่มาของปัญหาที่นาไปสู่การศึกษา 
วัตถุประสงค ์และอาจรวมการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) 

4.5.2 วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย (Materials and Methods) กล่าวถึงรายละเอียด การ 
วิเคราะห์และการทดลองท่ีกระชับและชัดเจน 

4.5.3 ผลการทดลอง (Results) บอกผลที่พบอย่างชัดเจน สมบูรณ์ และมีรายละเอียดครบถ้วน 
4.5.4 อภิปรายผลและสรุป (Discussion and Conclusion) อาจเขียนรวมกับผลการทดลองได้

เป็นการประเมิน การตีความ และการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ของผลที่ได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีความ
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลงานผู้อ่ืนอย่างไร ต้องมีการอ้างหลักการหรือทฤษฎีมาสนับสนุนหรือการหักล้างอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลและอาจมีข้อเสนอแนะที่จะน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

4.6 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ระบุสั้นๆ ว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและความช่วยเหลือจากที่ใดบ้าง 

4.7 เอกสารอ้างอิง (References) การอ้างอิงในบทความ ใช้การอ้างอิงแบบตัวเลข เอกสารอ้างอิงท้าย
บทความทุกฉบับจะต้องมีการอ้างอิงในบทความ มีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามรูปแบบของ IEEE
รายละเอียดของเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วย ชื่อผู้เขียน ชื่อหนังสือหรือชื่อของบทความ ชื่อของเอกสารที่พิมพ์ สา
นักหรือสถานที่พิมพ์ ปีที่ (ฉบับที่) พิมพ์ และเลขหน้าที่อ้างอิง ทั้งนี้การเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบของชนิดเอกสาร
ที่อ้างอิง 

ตัวอย่างการอ้างอิง (ต ารา) 

[1]  G. Tchobanoglous, F.L. Burton and H.D. Stensel, “Wastewater Engineering: Treatment 
and Reuse (4th ed.)”, McGraw-Hill Book Company, 2003. 

ตัวอย่างการอ้างอิง (วารสารวิชาการ) 

[2]  J. Iamchaturapatr and J.S. Rhee, “Carbon Capture and Sequestration by a 
Treatment Wetland”, Ecological Engineering 35, 2009, pp. 393-401. 



[3] K. Sombatsompop and C. Visvanathan, “A Comparison of Removal Efficiencies and 
Sludge Properties in attached and Suspended Growth MBRs at Various Organic 
Loading Rates”, Thai Environmental Engineering Journal 22 , 2008 , pp. 1 - 14 .  ( in 
Thai) 

ตัวอย่างการอ้างอิง (รายงานในที่ประชุมวิชาการ) 

[4]  J.K. Author, “Modeling a Garment Manufacturer”, Proceedings of the 36th 
Conference on Winter Simulation, Bangkok, Thailand, 2009, pp. 15-21. 

ตัวอย่างการอ้างอิง (จากเว็บไซด์) 

[5]  J. Iamchaturapatr, “Instruction for EM usage treating wastewater”, Available: 
http://cit.-kmutnb.ac.th/UserFiles /file/EM.pdf, 05 November 2011. (in Thai) 

4.8 ภาคผนวก (ถ้ามี) 

4.9 ตารางและรูป ต้องมีความคมชัดและให้แทรกไว้ในบทความ มีค าอธิบายสั้นๆ แต่สื่อความหมายได้
สาระครบถ้วนและเข้าใจ กรณีที่เป็นตาราง ให้ระบุลาดับที่ของตาราง ใช้ค าว่า "ตารางที่..." และมีค าอธิบายใส่ไว้
เหนือตาราง กรณีที่เป็นรูป ให้ระบุล าดับที่ของรูป ใช้ค าว่า "รูปที่..." และมีค าอธิบายใส่ไว้ใต้รูป (ตารางและรูปให้
บันทึกในรูปแบบของ .jpg แนบเพิ่มมาพร้อมกับไฟล์บทความด้วย) 

5. เกณฑ์การพิจารณาบทความ 
เกณฑ์การพิจารณาบทความ มีดังนี้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณค่าทางวิชาการ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 

และโครงสร้าง ภาษาที่ใช้ ความชัดเจนของสมมติฐาน/วัตถุประสงค์ ความชัดเจนของการน าเสนอและการจัด
ระเบียบบทความ ความถูกต้องทางวิชาการ การอภิปรายผล และการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งกองบรรณาธิการ
อาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้ 

6. การส่งต้นฉบับบทความสามารถด าเนินได้ดังนี้ 

 ส่งทาง e-mail เป็นไฟล์ Ms Document เท่านั้น ไปที่ kannika.m@nsru.ac.th โดยก าหนดการดังนี้
ก าหนดส่งบทความส่ง      ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  

คณะกรรมการผู้ประเมินพิจารณาบทความและส่งกลับ  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 

ส่งกลับกองบรรณาธิการ      ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 
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