การประชุมวิชาการสาหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมวิชาการสาหรับนั กศึกษา ครั้งที่ 2 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา เป็นการประชุม
วิชาการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านศิลปะและการออกแบบ และด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยบทความที่จะได้นาเสนอในการ
ประชุมวิชาการจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจานวน 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ
ทั้งนี้หากผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขบทความวิจัย ผู้ส่งบทความวิจัยจะต้องดาเนิ นการให้แล้วเสร็จ
ก่อนนาเสนอบทความในการประชุมวิชาการสาหรับนักศึกษา
การเตรียมต้นฉบับบทความ
รูปแบบและการจัดพิมพ์
 เขียนบทความภาษาไทย ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 บนกระดาษมาตรฐาน B5
(18.2 ซม. X 25.7 ซม.) มีความยาวไม่เกิน 10 หน้า
 เว้ น ระยะห่ า งจากขอบกระดาษ ขอบบน 0.5 นิ้ ว ขอบล่ า ง 0.5 นิ้ ว ขอบซ้ า ย 1 นิ้ ว
ขอบขวา 1 นิ้ว
 ชื่อเรื่ องพิ มพ์ ไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษด้ว ยอักษรขนาด 18 ตัว หนา ชื่อผู้ เขียนพิม พ์ไว้ตรง
กึ่ งกลางของหน้ า กระดาษด้ ว ยอั ก ษรขนาด 16 ตั ว หนา ส่ ว นหั ว ข้ อ หลั ก อื่ น ๆ พิ ม พ์ ไว้ ต รงกึ่ งกลางของ
หน้ากระดาษด้วยขนาด 16 ตัวหนา
รายละเอียดของบทความประกอบด้วย
 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 ตัวหนา
 ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา
 สถานที่ ท างานหรื อ หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด ของผู้ เขี ย นบทความทั้ งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14
 บทคัดย่อภาษาไทยจานวนคาไม่เกิน 250 คา และภาษาอังกฤษจานวนคาไม่เกิน 300 คา พร้อม
ด้วยคาสาคัญ (Keywords) จานวน 3-5 คา อยู่ด้วยกันใน 1 หน้ากระดาษ
- บทคัดย่อและคาสาคัญภาษาไทย : ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา
- บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) : ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา
 เนื้อหางานวิจัย หัวข้อหลักใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา หัวข้อรองและส่วน
เนื้อหาใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา โดยเนื้อหาประกอบด้วย
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย
- วิธีการวิจัย
- ผลการวิจัย

อธิบายถึงความสาคัญ ความเป็นมา และปัญหาของ
งานวิจัยภูมิหลังของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การกาหนดจุดมุ่งหมายของการวิจัยให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของปัญหาที่จะศึกษาโดยระบุเป็นข้อ ๆ
อธิ บ ายขั้ น ตอนการวิ จั ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
อธิบายผลการทดลองต่างๆ การแปลความ ควรเสนอ
ตามลาดับของวัตถุประสงค์ และหรือสมมติฐาน

- สรุปและอภิปรายผล
- เอกสารอ้างอิง

สรุป ผลงานส าคัญ ที่ ค้ น พบจากการวิจั ย หรือ การศึ ก ษา
โดยนาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน
ให้เขียนเอกสารอ้างอิง ตามรูปแบบ ระบบ APA และแปล
เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยให้ เป็นภาษาอังกฤษและ
ให้ใส่ไว้ในหัวข้อ Translated Thai References
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