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เทคนิคการเขยีนบทความวจิยัเทคนิคการเขยีนบทความวจิยั
เพือ่เผยแพร่และตพีมิพ์ในระดบัชาติเพือ่เผยแพร่และตพีมิพ์ในระดบัชาติ
และระดบันานาชาติและระดบันานาชาติและระดบนานาชาตและระดบนานาชาต

รศรศ. . ดรดร..เดชา พวงดาวเรืองเดชา พวงดาวเรือง
ผู้อํานวยการหลักสูตรวิศวกรรมผู้อํานวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรศาสตรมหาบณัฑติ มหาบณัฑติ ((วศวศ..มม.) .) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

oo หัวข้อบรรยาย หัวข้อบรรยาย ((OutlinesOutlines))
 นิยามของบทความวิจยั (Definition of Research Article)

 เหตุผลของการตีพมิพ ์(Reasons of Publication)

 เกณฑก์ารพิจารณาแหล่งตีพมิพ ์(Publication Criteria)

 โครงสรา้งของบทความวิจยั (Article Structure)

 เทคนิคการเขียนบทความวิจยั (Research Writing Techniques)

 การเลือกแหล่งตีพมิพ ์(Publication Selection)

 ตวัอย่างการเผยแพร่บทความวิจยั (Examples) 
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oo นิยามของบทความวจิัย นิยามของบทความวจิัย ((Definition of Research ArticleDefinition of Research Article))
 Definition: The research article is an article that reports the results of 

original research, extracts and concludes its contribution to the body of 

knowledge in a given research area, and is published in peer-reviewed 

conferences or journals. conferences or journals. 

 นิยาม: บทความวิจยั คือบทความที่ รายงานผลการศึกษาวิจยัตน้ฉบบั                

ซ่ึง สกดั และ สรุป ออกมาเป็นองคค์วามรู ้ในสาขาวิชาที่ทาํการวิจัย                  

และ ไดร้บัการตีพมิพเ์ผยแพร่ในการประชมุวิชาการหรือวารสารวิชาการ            

ที่มีคณะกรรมการกลัน่กรอง 

oo เหตุผลเหตุผลของการของการตีพมิพ ์ตีพมิพ ์((Reasons Reasons of of PublicationPublication))

ศาสตราจารย์

ผูช่้วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

Asst. Prof.

Assoc. Prof.

(Full) Prof.

KPI สกอ. TQF. QA.

อาจารย์
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oo เกณฑ์เกณฑก์ารพจิารณาแหล่งการพจิารณาแหล่งตีพมิพ ์ตีพมิพ ์(Publication Criteria(Publication Criteria))

 ความเป็นตน้ฉบบั (ความใหม่) + องคค์วามรูใ้หม่ (Original + Contribution)

 ความถูกตอ้ง (Accuracy)

 ความน่าสนใจ (Interesting/Hot Issue) 

้ ความเป็นไปไดใ้นการทําซ้ํา (Repeatability)

 การอา้งอิงผลงานที่ผ่านมา (Reference Citation)

oo โครงสรา้งของบทความวิจยั โครงสรา้งของบทความวิจยั ((ArticleArticle  StructureStructure))

1) ช่ือเรื่อง (Title) 

2) ช่ือผูป้ระพนัธ ์(Authors)

3) บทคดัย่อ (Abstract)

4) คําสําคญั (Keywords)

5) คํานาํ (Introduction)

6) ระเบยีบวิธีการวิจยั (Research Methodology)

7) ผล (Results)

8) อภิปราย (Discussion)

9) สรป (C l i )9) สรุป (Conclusion)

10) คําขอบคุณ (Acknowledgement)

11) เอกสารอา้งอิง (References)
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oo เทคนคิการเขียนบทความวิจยั เทคนคิการเขียนบทความวิจยั ((Writing Writing TechniquesTechniques))

((11) ) ช่ือช่ือเรื่อง เรื่อง ((TitleTitle) ) 

 กระชบั และ ตรงกบัเน้ือเรื่อง 

 ไม่ยาวจนเกินไป (ไม่ควรเกิน 15 คํา)

่ ่ ่ เสนอประเด็นที่สําคญัที่สุดในเรื่องเพยีงประเด็นเดียว

 เวน้การใชคํ้าฟุ่มเฟือย 

 มี “คําสําคญั” ปรากฏในช่ือเรื่อง 

oo เทคนคิการเขียนบทความวิจยั เทคนคิการเขียนบทความวิจยั ((Writing Tech.Writing Tech.)) (cont.)(cont.)

((22) ) ช่ือผูป้ระพนัธ ์ช่ือผูป้ระพนัธ ์((AuthorsAuthors) ) 

 ระบุช่ือผูป้ระพนัธบ์ทความ และคณะผูป้ระพนัธ์

 ยึดตามรูปแบบ (Format)

 ระบุผูป้ระพนัธใ์หก้ารติดต่อ (Corresponding Author) 

 ระบุสงักดัสถานที่ทํางาน (Affiliation) ตามรูปแบบ (Format)
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((33) ) บทคดัย่อ บทคดัย่อ ((AbstractAbstract) ) 

 ประเด็นปัญหา (Point of Research Problem) 

 ทําอะไร วตัถุประสงค ์(Objective)

่

oo เทคนคิการเขียนบทความวิจยั เทคนคิการเขียนบทความวิจยั ((Writing Tech.Writing Tech.)) (cont.)(cont.)

 ทําอย่างไร เทคนิค/ระเบียบวิธีที่ใช ้(Methodology)

 ผลเป็นอย่างไร ผลที่ได+้เปรียบเทียบกบัวิธีเดิม (Results and Comparison) 

 โดยทัว่ไปจะอยู่ที่ 100 – 400 คํา (โดยประมาณ)

((33) ) บทคดัย่อ บทคดัย่อ ((AbstractAbstract) ) 

oo เทคนคิการเขียนบทความวิจยั เทคนคิการเขียนบทความวิจยั ((Writing Tech.Writing Tech.)) (cont.)(cont.)
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((44) ) คําคําสําคญั สําคญั ((KeywordsKeywords))

 คํา หรือ วลี สั้นๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัช่ือเรื่อง และสาระสําคญัของ

บทความ (จํานวน 3 – 5 คํา)

่

oo เทคนคิการเขียนบทความวิจยั เทคนคิการเขียนบทความวิจยั ((Writing Tech.Writing Tech.)) (cont.)(cont.)

 มีหนา้ที่สําหรบัใหผู้อ่้านสามารถคน้หาบทความของเราพบ

 คําสําคญั ซ้ํากบัคําในช่ือเรื่องได ้แต่ควรมีคําอ่ืนที่เกีย่วขอ้งเพิม่เติม

((55) ) คําคํานาํ นาํ ((IntroductionIntroduction))

 เป็นส่วนที่สําคญัมาก (ส่งผลต่อ Accept/Reject)

 เริ่มดว้ยความนาํเกีย่วกบัปัญหา/ความสําคญัของปัญหา/แนวทางแกไ้ขที่ผ่านมา

่ ่

oo เทคนคิการเขียนบทความวิจยั เทคนคิการเขียนบทความวิจยั ((Writing Tech.Writing Tech.)) (cont.)(cont.)

 แสดงการทบทวนงานวิจยัที่เกีย่วขอ้ง+การอา้งอิง (สําคญัมาก)

 บางกรณี ตอ้งเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) หรือ                   

สมมุติฐาน (Hypothesis) 

 ช้ีใหเ้ห็นว่าที่ผ่านมายงัขาดองคค์วามรูห้รือวิธีการอะไร (โจทยวิ์จัย)

 และถา้รูใ้นเรื่องที่จะศึกษาแลว้จะไดป้ระโยชนอ์ย่างไร (ทําไปทําไม)

 แสดงเป้าหมายและวตัถประสงคข์องการวิจยั (ทําอะไร/ทําอย่างไร) แสดงเปาหมายและวตถุประสงคของการวจย (ทาอะไร/ทาอยางไร)

 ปรบั Specific Problem ใหเ้ป็น General Problem  

 ระบุผลที่ไดเ้ปรียบเทียบกบัผลเดิม

 รอ้ยเรียง/ผูกเรื่อง วรรณกรรมเชิงวิชาการ (State of the Art)
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((55) ) คําคํานาํ นาํ ((cont.cont.))

oo เทคนคิการเขียนบทความวิจยั เทคนคิการเขียนบทความวิจยั ((Writing Tech.Writing Tech.)) (cont.)(cont.)

((55) ) คําคํานาํ นาํ ((cont.cont.))

oo เทคนคิการเขียนบทความวิจยั เทคนคิการเขียนบทความวิจยั ((Writing Tech.Writing Tech.)) (cont.)(cont.)
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((66) ) ระเบียบระเบียบวิธีการวิจยั วิธีการวิจยั ((Research MethodologyResearch Methodology))

 เป็นส่วนที่เขียนง่ายที่สุด

 แสดงทฤษฎี/ระเบียบวิธี/อลักอริทึม ที่ใชใ้นงานวิจยั

่ ่

oo เทคนคิการเขียนบทความวิจยั เทคนคิการเขียนบทความวิจยั ((Writing Tech.Writing Tech.)) (cont.)(cont.)

 แสดงขอ้มูลดิบ/กลุ่มปัญหา/กลุ่มตวัอย่าง ที่เช่ือถอืได้

 สูตรคํานวณ (สถติิ) + แหล่งที่มา + เอกสารอา้งอิง

 เครื่องมือ + อุปกรณ ์ที่ใชใ้นงานวิจยั (ระบุยีห่อ้/รุ่น/สเปค) ใหช้ดัเจน

 ระบุขั้นตอนการ Simulation/Experiment ใหช้ดัเจน เพือ่ความน่าเช่ือถอื                        

และการทําซ้ําของผูที้ส่นใจ

((77) ) ผล ผล ((ResultsResults))

 เป็นส่วนของขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยั ที่ตอ้งแสดงอย่างชดัเจน

 แสดงผลขอ้มูลในรูปของ รูปภาพ/กราฟ/ตาราง/ค่าทางสถติิ

้

oo เทคนคิการเขียนบทความวิจยั เทคนคิการเขียนบทความวิจยั ((Writing Tech.Writing Tech.)) (cont.)(cont.)

 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลกบัวิธีการดั้งเดิม
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((77) ) ผล ผล ((cont.cont.))

oo เทคนคิการเขียนบทความวิจยั เทคนคิการเขียนบทความวิจยั ((Writing Tech.Writing Tech.)) (cont.)(cont.)

((77) ) ผล ผล ((cont.cont.))

oo เทคนคิการเขียนบทความวิจยั เทคนคิการเขียนบทความวิจยั ((Writing Tech.Writing Tech.)) (cont.)(cont.)
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((88) ) อภิปราย อภิปราย ((DiscussionDiscussion))

 เป็นส่วนของแสดงการวิเคราะหผ์ลขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยั 

 อภิปราย บรรยาย เชิงเปรียบเทียบกบัทฤษฎีที่เกีย่วขอ้ง

oo เทคนคิการเขียนบทความวิจยั เทคนคิการเขียนบทความวิจยั ((Writing Tech.Writing Tech.)) (cont.)(cont.)

 เปรียบเทียบผลการ Simulation กบั Experiment

 เปรียบเทียบผลที่ไดจ้ากการวิจยั กบัผลท่ีไดจ้ากงานเดิมที่สํารวจมา

 วิเคราะห ์วิจารณ ์ผลการวิจยั และความสามารถในการทําซ้ําได ้

 การนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน/์องคค์วามรูใ้หม่ที่เกิดข้ึนแก่วงการวิชาการ 

(Contribution)

((99) ) สรุป สรุป ((ConclusionConclusion))

 เป็นส่วนของแสดง การสรุปรวมความ (ไม่ใช่แค่การสรุปผล) 

 โดยเริ่มตน้จาก การทบทวนประเด็นปัญหาการวิจยัที่ทํา งานวิจยัน้ีทําอะไร     
่

oo เทคนคิการเขียนบทความวิจยั เทคนคิการเขียนบทความวิจยั ((Writing Tech.Writing Tech.)) (cont.)(cont.)

ทําอย่างไร เทคนิค/ระเบียบวิธีที่ใช ้ผลเป็นอย่างไร                               
ผลที่ได+้เปรียบเทียบกบัวิธีเดิม

 เสมือนเป็นการนาํบทคดัย่อ มาเขียนเรียบเรียงใหม่โดยมีรายละเอียดเพิม่เติม            

ในส่วนของ ขอ้มูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ รวมทั้ง Recommendation ที่เป็น

ประโยชนสํ์าหรบัที่สนใจต่อไป
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((1010) ) คําขอบคุณ คําขอบคุณ ((AcknowledgementAcknowledgement) ) 

 เป็นส่วนของการแสดงความขอบคุณต่อ บุคคล/หน่วยงาน ที่ใหก้ารสนบัสนุน

o ที่ปรึกษา/ผูท้รงคุณวุฒิ (นอกเหนือจากคณะผูป้ระพนัธ)์

่

oo เทคนคิการเขียนบทความวิจยั เทคนคิการเขียนบทความวิจยั ((Writing Tech.Writing Tech.)) (cont.)(cont.)

o แหล่งทุนวิจยัที่ไดร้บั

o บุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือ/หน่วยงานที่ใหใ้ชพ้ื้ นที่หรือเครื่องมือ+อุปกรณ์

 หวัขอ้น้ี อาจมี หรือไม่มี ก็ได ้ข้ึนอยู่กบัรูปแบบ (Format) ของแหล่งตีพิมพ์

((1111) ) เอกสารอา้งอิง เอกสารอา้งอิง ((ReferencesReferences))

 เป็นส่วนที่จะตอ้งแสดงในทุกบทความ

 รายการเอกสารอา้งอิงที่ปรากฏในหวัขอ้น้ี ตอ้งไดร้บัการอา้งถงึในตวับทความ

่

oo เทคนคิการเขียนบทความวิจยั เทคนคิการเขียนบทความวิจยั ((Writing Tech.Writing Tech.)) (cont.)(cont.)

 หรืออาจกล่าวว่า ทุกการอา้งอิงที่ปรากฏในบทความ ตอ้งนาํมาแสดงในหวัขอ้

รายการเอกสารอา้งอิงใหค้รบ 

 รูปแบบการเขียนเอกสารอา้งอิง จะข้ึนอยู่กบัรูปแบบ (Format) ของแหล่งตีพมิพ ์

 อาจแสดงในรูปของระบบ “หมายเลข” หรือระบท “นาม-ปี”
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((1111) ) เอกสารอา้งอิง เอกสารอา้งอิง ((cont.cont.))

oo เทคนคิการเขียนบทความวิจยั เทคนคิการเขียนบทความวิจยั ((Writing Tech.Writing Tech.)) (cont.)(cont.)

oo การการเลือกแหล่งตีพมิพ ์เลือกแหล่งตีพมิพ ์((PublicationPublication  SelectionSelection))

1) การประชมุวิชาการระดบัชาติ (National Conference)

2) วารสารวิชาการระดบัชาติ (National Journal)

3) การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ (International Conference)

4) วารสารวิชาการระดบันานาชาติ (International Journal)
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oo การการเลือกแหล่งตีพมิพ ์เลือกแหล่งตีพมิพ ์((PublicationPublication  SelectionSelection) ) (cont.)(cont.)

International Journal

- ความยาว 8 – 15 หนา้

- ภาษา English

- ไม่ตอ้งนาํเสนอ

National Conference

National Journal

ความยาว 4 6 หนา้

- ความยาว 6 – 12 หนา้

- ภาษาไทย/English

- ไม่ตอ้งนาํเสนอ

- เลือกวารสาร TCI 

- ความยาว 4 - 8 หนา้

- ภาษา English

- นาํเสนอ (ภาษา English)

International Conference
- เลือกวารสาร ISI, Scopus, 

INSPEC, etc. (ไม่อยู่ใน Beall’s List)

- ความยาว 4 – 6 หนา

- ภาษาไทย/English

- นาํเสนอ (ภาษาไทย) 

oo การการเลือกแหล่งตีพมิพ ์เลือกแหล่งตีพมิพ ์((PublicationPublication  SelectionSelection) ) (cont.)(cont.)

(1)(1) การประชมุวิชาการระดบัชาติ การประชมุวิชาการระดบัชาติ ((National ConferenceNational Conference))

 เลือกใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์สกอ.

 การเผยแพร่ผลงานวิจยัในทีป่ระชมวิชาการระดบัชาติ หมายถงึ การนาํเสนอบทความวิจยัการเผยแพรผลงานวจยในทประชมุวชาการระดบชาต หมายถง การนาเสนอบทความวจย

ในที่ประชมุวิชาการ และบทความฉบบัสมบูรณ ์ (Full Paper) ไดร้บัการตีพมิพใ์นรายงาน

สืบเนือ่งจากการประชมุ (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธกิารจัดทาํรายงานการประชุม หรือ

คณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาน้ัน ๆ  จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 

25 โดยต้องมีผูป้ระเมินบทความที่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นดว้ย และมีบทความที่มาจาก

หน่วยงานภายนอกสถาบนัอย่างนอ้ย 3 หน่วยงาน และรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25

 คน้หาจาก Search Engine ดว้ยคําสําคญั เช่น “การประชมุวิชาการทางสงัคมศาสตร”์, 

“การประชมุวิชาการทางมนุษยศาสตร”์ โดยอาจเพิม่ เดือน/ปี/จงัหวดั/ประเทศ...
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oo การการเลือกแหล่งตีพมิพ ์เลือกแหล่งตีพมิพ ์((PublicationPublication  SelectionSelection) ) (cont.)(cont.)

(1)(1) การประชมุวิชาการระดบัชาติ การประชมุวิชาการระดบัชาติ ((National ConferenceNational Conference) () (cont.cont.))

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/news‐events/conference.php

oo การการเลือกแหล่งตีพมิพ ์เลือกแหล่งตีพมิพ ์((PublicationPublication  SelectionSelection) ) (cont.)(cont.)

((22) ) วารสารวิชาการระดบัชาติ วารสารวิชาการระดบัชาติ ((National JournalNational Journal))

 เลือกใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์สกอ. โดยจะตอ้งอยู่ใน TCI กลุ่ม 1 / 2

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/
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oo การการเลือกแหล่งตีพมิพ ์เลือกแหล่งตีพมิพ ์((PublicationPublication  SelectionSelection) ) (cont.)(cont.)

((22) ) วารสารวิชาการระดบัชาติ วารสารวิชาการระดบัชาติ ((National JournalNational Journal) () (cont.cont.))

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html

oo การการเลือกแหล่งตีพมิพ ์เลือกแหล่งตีพมิพ ์((PublicationPublication  SelectionSelection) ) (cont.)(cont.)

((33) ) การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ ((International ConferenceInternational Conference))

 เลือกใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์สกอ.

 คน้หาจาก Search Engine ดว้ยคําสําคญั เช่น “International Conference + Human + Social” 

โดยอาจเพิม่ Month/Year/Country...

 เช่นพมิพ ์“Japan Conference 2016 Alert” ใน Google
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oo การการเลือกแหล่งตีพมิพ ์เลือกแหล่งตีพมิพ ์((PublicationPublication  SelectionSelection) ) (cont.)(cont.)

((33) ) การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ ((International ConferenceInternational Conference) () (cont.cont.))

oo การการเลือกแหล่งตีพมิพ ์เลือกแหล่งตีพมิพ ์((PublicationPublication  SelectionSelection) ) (cont.)(cont.)

((33) ) การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ ((International ConferenceInternational Conference) () (cont.cont.))

http://www.icssh.org/
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oo การการเลือกแหล่งตีพมิพ ์เลือกแหล่งตีพมิพ ์((PublicationPublication  SelectionSelection) ) (cont.)(cont.)

((33) ) การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ ((International ConferenceInternational Conference) () (cont.cont.))

http://ibac-conference.org/istel/

oo การการเลือกแหล่งตีพมิพ ์เลือกแหล่งตีพมิพ ์((PublicationPublication  SelectionSelection) ) (cont.)(cont.)

((33) ) การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ ((International ConferenceInternational Conference) () (cont.cont.))

http://confss.org/index.asp
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oo การการเลือกแหล่งตีพมิพ ์เลือกแหล่งตีพมิพ ์((PublicationPublication  SelectionSelection) ) (cont.)(cont.)

((33) ) การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ ((International ConferenceInternational Conference) () (cont.cont.))

http://isllle.org/

oo การการเลือกแหล่งตีพมิพ ์เลือกแหล่งตีพมิพ ์((PublicationPublication  SelectionSelection) ) (cont.)(cont.)

((33) ) การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ ((International ConferenceInternational Conference) () (cont.cont.))

http://iceps-conf.org/
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oo การการเลือกแหล่งตีพมิพ ์เลือกแหล่งตีพมิพ ์((PublicationPublication  SelectionSelection) ) (cont.)(cont.)

((44) ) วารสารวิชาการระดบันานาชาติ วารสารวิชาการระดบันานาชาติ ((International JournalInternational Journal))

 เลือกใหจ้ากฐานขอ้มูลของ สกอ.

oo การการเลือกแหล่งตีพมิพ ์เลือกแหล่งตีพมิพ ์((PublicationPublication  SelectionSelection) ) (cont.)(cont.)

((44) ) วารสารวิชาการระดบันานาชาติ วารสารวิชาการระดบันานาชาติ ((International JournalInternational Journal) () (cont.cont.))
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oo ตวัอย่างการเผยแพร่บทความตวัอย่างการเผยแพร่บทความวิจยั วิจยั ((ExamplesExamples) ) 

oo ตวัอย่างการเผยแพร่บทความวิจยั ตวัอย่างการเผยแพร่บทความวิจยั ((ExamplesExamples) () (cont.cont.) ) 

[1] S. Hlungnamtip, C. Thammarat, D. Puangdownreong and S. Suwannarongsri, “Application of 

Intensified Current Search to 4-DOF Controller Design for Scaled Vehicle Yaw Rate Control 

System,” 2015 Global Engineering & Applied Science Conference, Tokyo, Japan, pp. 74 – 81, 2015.

[2] C. Thammarat, D. Puangdownreong, A. Nawikavatan and S. Tunyasrirut, “Multiobjective Optimization of 

PID Controller of Three-Phase Induction Motor Speed Control using Intensified Current Search,” 2015 

Global Engineering & Applied Science Conference, Tokyo, Japan, pp. 82 – 90, 2015.

[3] T. Ketthong , S. Tunyasrirut and D. Puangdownreong, “ATS Based I-PD Controller Optimization for DC 

Motor Speed Control System,” 2015 Global Engineering & Applied Science Conference, Tokyo, Japan, 

pp. 91 – 98, 2015.

[4] D. Puangdownreong, C. Kiree, D. Kumpanya and S. Tunyasrirut, “Application of Cuckoo Search to 

Design Optimal PID/PI Controllers of BLDC Motor Speed Control System,” 2015 Global Engineering & g p / p y , g g

Applied Science Conference, Tokyo, Japan, pp. 99 – 106, 2015.

[5] D. Puangdownreong, D. Kumpanya, C. Kiree and S. Tunyasrirut, “Optimal Tuning of 2DOF-PID 

Controllers of BLDC Motor Speed Control System by Intensified Current Search,” 2015 Global 

Engineering & Applied Science Conference, Tokyo, Japan, pp. 107 – 115, 2015.
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oo ตวัอย่างการเผยแพร่บทความวิจยั ตวัอย่างการเผยแพร่บทความวิจยั ((ExamplesExamples) () (cont.cont.) ) 

oo ตวัอย่างการเผยแพร่บทความวิจยั ตวัอย่างการเผยแพร่บทความวิจยั ((ExamplesExamples) () (cont.cont.) ) 
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oo ตวัอย่างการเผยแพร่บทความวิจยั ตวัอย่างการเผยแพร่บทความวิจยั ((ExamplesExamples) () (cont.cont.) ) 


