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RMUTI JOURNAL
1. ประเภทของบทความที่ตีพิมพ
1.1 บทความวิจัย (Research article) เปนบทความที่ไดจากงานวิจัย
1.2 บทความวิชาการ (Academic article) เปนบทความที่มีลักษณะดังนี้
1. เปนบทความจากการทบทวนเอกสาร ซึง่ เปนผลมาจากการวิจยั หลายๆ ครัง้ ถือเปนบทความ
ที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
2. เปนบทความนําเสนอกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ การทดสอบภาคสนาม รวมไปถึง
เทคนิคการวิเคราะหใหมๆ
3. เปนบทความที่มาจากประสบการณ หรือความชํานาญของผูเขียน
4. เปนบทความเกี่ยวกับนโยบายดานตางๆ ของหนวยงาน

2. รูปแบบการพิมพบทความ
การตั้งคาหนากระดาษ
- ระยะขอบ
ขอบบน (Top Margin) 2.54 ซม. ขอบลาง (Bottom Margin) 2.54 ซม.
ขอบขวา (Right Margin) 2.54 ซม. ขอบซาย (Left Margin)
3.17 ซม.
- ระยะหางบรรทัด 1 เทา
- รูปแบบตัวอักษร บทความภาษาไทยใช
TH SarabunPSK
บทความภาษาอังกฤษใช Time New Roman
- การยอหนา 7 ตัวอักษร พิมพตัวที่ 8
- จํานวนหนา 8 - 12 หนา หากเกินจํานวนคิดคาใชจาย หนาละ 400 บาท
- ชื่อบทความ
ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 20 ตัวหนา
ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา
- ชื่อผูเขียน กรณีบทความภาษาไทย
ขนาดตัวอักษร 16 และจัดชิดซาย
กรณีบทความภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 และจัดชิดซาย
- ตัวเลขยก (ตอทายนามสกุล) ขนาดตัวอักษร 14
- ที่อยู ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 12
กรณีบทความภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 10
- ชือ่ หัวเรือ่ งหลักในบทความ เชน “บทคัดยอ” “คําสําคัญ” “วิธดี าํ เนินการ” “ผลการวิจยั ”
“สรุปผลการวิจัย” “กิตติกรรมประกาศ” “เอกสารอางอิง” จัดชิดซายหนากระดาษ
กรณีบทความภาษาไทย
ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา
กรณีบทความภาษาอังกฤษ
ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา

- ชื่อหัวเรื่องรอง จัดชิดซายหนากระดาษ
กรณีบทความภาษาไทย
ขนาดตัวอักษร 14 ตัวหนา
กรณีบทความภาษาอังกฤษ
ขนาดตัวอักษร 10 ตัวหนา
- เนื้อหาในสวนตาง ๆ และคําสําคัญ
กรณีบทความภาษาไทย
ขนาดตัวอักษร 14
กรณีบทความภาษาอังกฤษ
ขนาดตัวอักษร 10
- ชื่อตาราง กรณีบทความภาษาไทย ขอความ “ตารางที่ x” ใชขนาดตัวอักษร 14 ตัวหนา
วางดานบน ชิดซายหนากระดาษ ตามดวยชื่อตารางที่เปนตัวอักษรขนาด 14 ไมหนา
กรณีบทความภาษาอังกฤษ ขอความ “Table x” ใชขนาดตัวอักษร 10 ตัวหนา
วางดานบน ชิดซายหนากระดาษ ตามดวยชื่อตารางที่เปนตัวอักษรขนาด 10 ไมหนา
- ชือ่ รูปภาพ กรณีบทความภาษาไทย ขอความ “รูปที่ x” ใชขนาดตัวอักษร 14 ตัวหนา
วางดานลางจัดชิดซายหนากระดาษ ตามดวยคําชื่อรูปที่เปนตัวอักษรขนาด 14 ไมหนา
กรณีบทความภาษาอังกฤษ ขอความ “Figure x” ใชขนาดตัวอักษร 14 ตัวหนา
วางดานลางจัดชิดซายหนากระดาษ ตามดวยคําชื่อรูปที่เปนตัวอักษรขนาด 14 ไมหนา

3. สวนประกอบของบทความแตละประเภท
3.1 บทความวิจัย จะประกอบไปดวย
ก. สวนปก
1. ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรกระทัดรัด ไมยาวเกินไป
ชื่อเรื่องตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Authors) ชื่อเต็ม - นามสกุลเต็ม ของผูเขียนทุกคน โดยใหรายละเอียด
ตนสังกัดของผูเ ขียนไวทบ่ี รรทัดลางสุดของหนาแรก พรอมทัง้ ระบุชอ่ื ผูเ ขียนประสานงาน (Corresponding
Author) ดวยการระบุ E-mail address ที่สามารถติดตอได และใหใสเครื่องหมายดอกจันทรตัวยก
กํากับไวตอทายนามสกุล และตัวเลขยก ใหเขียนไวตอทายนามสกุล เพื่อระบุที่อยูของผูเขียน
3. บทคัดยอ (Abstract) ควรสั้น ตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสําคัญของการศึกษา
ประกอบไปดวยเนื้อหา ไดแก วัตถุประสงค วิธีการ ผลการวิจัย และการอภิปรายผล เปนตน โดยเขียน
ลงใน 1 ยอหนา ถาบทความเปนภาษาไทย จะตองมีบทคัดยอภาษาไทย 1 ยอหนา และภาษาอังกฤษ
1 ยอหนา โดยใหภาษาไทยขึ้นกอน เนื้อความในบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษตองมีความหมาย
เดียวกัน ความยาวของบทคัดยอภาษาอังกฤษ กําหนดใหมีความยาวไดไมเกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Key words) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทีม่ คี วามหมายตรงกัน เปนการ
กําหนดคําสําคัญที่สามารถไปใชเปนคําสืบคนในระบบฐานขอมูล กําหนดใหมีคําสําคัญไดอยางนอย 3 คํา
แตไมเกิน 5 คํา
**หมายเหตุ : เนื้อหาสวนปกจะตองเขียนใหอยู ในกระดาษจํานวน 1 หนา เทานั้น

ข. สวนเนื้อหา
1. บทนํา (Introduction) เพื่ออธิบายถึงความสําคัญของปญหา และวัตถุประสงค
ของการวิจัย รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม และเอกสารที่เกี่ยวของ
2. วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ (Materials and Methods) / วิธีดําเนินการวิจัย
(Research Methodology) อธิบายเครื่องมือและวิธีการดําเนินการวิจัยใหชัดเจน
3. ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการทดลองอยางชัดเจน ตรงประเด็น ควรมีรูปภาพ
และ/หรือ ตารางประกอบการอธิบายผลในตารางและรูปภาพ ตองไมซํ้าซอนกัน รูปภาพและตารางของ
บทความที่เปนภาษาไทย ใหบรรยายเปนภาษาไทย รูปภาพและตารางของบทความที่เปนภาษาอังกฤษ
ใหบรรยายเปนภาษาอังกฤษ
4. การอภิปรายผล (Discussion) เปนการอภิปรายผลการวิจยั เพือ่ ใหผอู า นมีความเห็น
คลอยตาม เพือ่ เปรียบเทียบกับผลการวิจยั ของผูอ น่ื พรอมทัง้ เสนอแนวทางทีจ่ ะนําไปใชประโยชนผลการวิจยั
และการอภิปรายผล (Results and Discussion) อาจนํามาเขียนตอนเดียวกันได
5. บทสรุป (Conclusion) สรุปประเด็น และสาระสําคัญของการวิจัย
6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เพื่อแสดงความขอบคุณแกผูให
ความชวยเหลือในการวิจัย อาจมีหรือไมมีก็ได
7. เอกสารอางอิง (References) เปนรายการเอกสารที่ถูกอางไวในสวนของเนื้อเรื่อง
เพือ่ ใชเปนหลักในการคนควาวิจยั จํานวนเอกสารทีน่ าํ มาอางอิงตอนทายตองมีจาํ นวนตรงกับทีถ่ กู อางอิงไว
ในสวนของเนื้อเรื่องที่ปรากฎในบทความเทานั้น การจัดเรียงใหเรียงตามลําดับตัวอักษร โดยใหยึดถือ
รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงตามที่ทางวารสาร มทร.อีสาน กําหนด
3.2 บทความวิชาการ จะประกอบไปดวย
ก. สวนปก
มีสวนประกอบเหมือนบทความวิจัย และเขียนใหอยูในกระดาษ จํานวน 1 หนา เทานั้น
ข. สวนเนื้อหา
1. บทนํา (Introduction) เปนสวนของที่มาของมูลเหตุของการเขียนบทความ
2. วิธีการศึกษา/วิธีดําเนินการ (Method) (ถามี) เปนการอธิบายวิธีการศึกษา หรือ
การดําเนินการตามประเภทของบทความวิชาการ
3. ผลการศึกษา/ผลการดําเนินการ (Results) เปนการเสนอผลอยางชัดเจน ตามประเด็น
โดยลําดับตามหัวขอที่ศึกษาหรือดําเนินการ
4. สรุป (Conclusion) สรุปประเด็น และสาระสําคัญที่ไดจากการศึกษา
5. เอกสารอางอิง (References) ใชรูปแบบที่วารสารกําหนด

4. การอางอิงเอกสารในเนื้อเรื่องของบทความ (In-text Citations)
การอางอิงเอกสารในเนื้อเรื่องใช ระบบนามป (Name-year System) เทานั้น โดยเริ่มจาก
ชือ่ ผูแ ตง แลวตามดวยปทเ่ี ผยแพรเอกสารนัน้ ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชเพียงชือ่ สกุลนําหนา แลวตามดวย
ปทเ่ี ผยแพรเอกสาร เชน (Elliott, K.S., 2002) ถาเปนเอกสารภาษาไทยใหใชชอ่ื ตนนําหนาและปทเ่ี ผยแพร
เอกสาร เชน (ศตวรรษ, 2554) ในกรณีทผ่ี แู ตง 2 คน ใหใสชอ่ื ครบทุกคน เชน (กรรณ และสิทธิชยั , 2548)
(Harajli, M.H. and Naaman, A.E., 1984) และถามากกวา 2 คน ใหใสเฉพาะชื่อคนแรกแลวตามดวย
“และคณะ” เชน (จักษดา และคณะ, 2556) ถาเปนภาษาอังกฤษใช “et al.” เชน (Sadrmomtazi et al., 2009)
การเขียนรายการเอกสารอางอิง (Reference list)
1. หนังสือ
ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ(ถามี).//เมืองที่พิมพ/:/สํานักพิมพ
ตัวอยางเชน
อําไพ พรประเสริฐสกุล. (2540). การวิเคราะหและออกแบบระบบ : System Analysis and Design.
พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ดวงกมล
Herren, Ray V. (1994). The Science of Animal Agriculture. Albany, N.Y. : Delmar Publishers
2. หนังสือแปล
ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่องของหนังสือแปล//แปลจาก(ชื่อเรื่องในภาษาเดิม).//โดย/ชื่อผูแปล.//
ครั้งที่พิมพ(ถามี).//เมืองที่พิมพ/:/สํานักพิมพ
ตัวอยางเชน
ไมเยอร ราลฟ. (2540). พจนานุกรมศัพทและเทคนิคทางศิลปะ แปลจาก A Dictionary of Art terms
and techniques. โดย มะลิฉัตร เอื้ออํานันท. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
Grmek, Mirko D. (1990). History of AIDS : Emerging and Origin of a Modern Pandemic.
Translated by Russell C. Maulitz, and Jacalyn Duffin. Princeton, N.J. : University Press
3. บทความหรือบทในหนังสือ
ผูเ ขียนบทความ.//(ปทพ่ี มิ พ).//ชือ่ บทความ./ใน/ชือ่ เรือ่ ง.//ชือ่ บรรณาธิการ หรือผูร วบรวม. (ถามี)//
หนา/เลขหนา.//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ
ตัวอยางเชน
ชัยพร. (2518). การสอนในระดับอุดมศึกษา. ใน การสอนและการวัดผลการศึกษา หนา 1-30. พระนคร :
ฝายวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
McTaggart, J.M.E. (1993). The Unreality of Time. In Philosophy of Time. Robin Le Poidevin,
and Murray MacBeath, eds. pp. 23-34. Oxford : OxfordUniversity Press

4. บทความในหนังสือรายงานประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ
ผูเ ขียนบทความ.//(ปทพ่ี มิ พ).//ชือ่ บทความ./ชือ่ บรรณาธิการ (ถามี).//ใน/ชือ่ เรือ่ งรายงานการประชุม.//
หนา/เลขหนา.//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ
ตัวอยางเชน
อาวุธ ณ ลําปาง. (2526). พืชไรในระบบการปลูกพืช. ใน รายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่องการเกษตร
ในเขตใชนํ้าฝนของภาคใต. หนา 138-150. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร
Beales, P.F. (1980). The Status of Malaria in Southeast Asia. In Proceedings of the Third
Asian Congress of Pediatrics. Aree Valyasevi, and Vidhaya Mekanandha, eds. pp. 52-58.
Bangkok : Bangkok Medical Publisher
5. วารสาร
ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปที่.//ฉบับที่.//หนา/เลขหนา
ตัวอยางเชน
จักษดา ธํารงวุฒิ และสิทธิชัย แสงอาทิตย. (2549). ผลของความยาวระยะฝงเหล็กรางนํ้าที่มีตอคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี. ปที่ 13. ฉบับที่ 1. หนา 11-19
Aparicio, A.C., Ramos, G. and Casas, J.R. (2002). Testing of Externally Prestressed Concrete
Beams. Engineering Structures. Vol. 24. No. 1. pp. 73-84
6. บทความในหนังสือพิมพ
ชื่อผูเขียน.//(ป./วัน./เดือน).//ชื่อบทความ./ใน/ชื่อหนังสือพิมพ./หนา/เลขหนา
ตัวอยางเชน
ประสงค วิสทุ ธิ.์ (2537. 19. มีนาคม). สิทธิของเด็ก. ใน มติชน. หนา 18Vitit Muntarbhorn. (1994. 21.
March). The Sale of Children as a Global Dilemma. Bangkok Post. p. 4
7. บทความในสารานุกรม
ชือ่ ผูเ ขียนบทความ.//(ปทพ่ี มิ พ).//ชือ่ บทความ./ใน./ชือ่ สารานุกรม.//เลมที/่ :/หนา/เลขหนา-เลขหนา
ตัวอยางเชน
ศักดิ์ศรี แยมนัดดา. (2552-2553). มหาภารตะ. ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เลมที่ 22 :
หนา 14354-14369
Morrow, Blaine Victor. (1993). Standards for CD-Rom Retrieval. Encyclopedia of Library
and Information Science. 51 : pp. 380-389

8. วิทยานิพนธ
ผูเขียนวิทยานิพนธ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//ระดับวิทยานิพนธ/ชื่อสาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย
ตัวอยางเชน
กษิต แหลมทองมงคล. (2551). การผลิตถานกัมมันตอัดแทงจากผงแอนทราไซตดวยตัวประสาน
กากนํ้าตาล. วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
Phillips, O.C., Jr. (1962). The Indfluence of Ovidd on Lucan’s Bellum Civil. Ph.D.
Dissertation University of Chicago
9. สื่ออิเล็กโทรนิกส (สื่ออิเล็กโทรนิกส) :www
ผูเขียน.//ป.//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสารหรือนิตยสาร.//ปที่ (เดือนหรือฉบับที่): เลขหนา(ถามี).//
เขาถึงเมือ่ (วัน เดือน ปทค่ี น ขอมูล)/เขาถึงไดจาก (ทีอ่ ยูข องบทความหรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส)/(URL)
ตัวอยางเชน
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. (2547). มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนถานอัดแทง. เขาถึงเมือ่
(25 มีนาคม 2552). เขาถึงไดจาก (http://www.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps238_47.pdf)
Department of the Environment and Heritage. (1999). Guide to Department and Agency
Libraries. (17 November 2000). Available (http://www.erin.gov.au/library/guide.html)
10. จดหมายเหตุ คําสั่ง ประกาศ
ชื่อหนวยงาน.//(ป,/วัน,/เดือน).//ชื่อของเอกสาร.//เลขที่ของเอกสาร(ถามี).
ตัวอยางเชน
มหาวิทยาลัยบูรพา. (2533, 13, กุมภาพันธ). กําหนดการเกีย่ วกับการเรียนการสอนประจําปการศึกษา 2534.
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา.
11. ราชกิจจานุเบกษา
ชื่อกฎหมาย.//(ป,/วัน,/เดือน).//ราชกิจจานุเบกษา.//ตอนที่.//หนา/เลขหนา
ตัวอยางเชน
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณชํารุด พ.ศ. 2548. (2548,
29, ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา. ตอนที่ 122(126 ก). หนา 12-14
12. ผูแตงเปนหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน.//(ปที่พิมพ)./ชื่อหนังสือ/เลมที่(ถามี).//ครั้งที่พิมพ(ถามี).//เมืองทีพ่ มิ พ/:/สํานักพิมพ
ตัวอยางเชน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. (2552). รายงานประจําป 2551. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

13. มีเฉพาะชื่อบรรณาธิการเปนผูรวบรวม
ชื่อบรรณาธิการ หรือผูรวบรวม หรือผูเรียบเรียง.//(ปที่พิมพ.)//ชื่อหนังสือ.//เลมที่ (ถามี)//ครั้งที่
พิมพ(ถามี)//เมืองที่พิมพ/:/สํานักพิมพ
ตัวอยางเชน
เรืองวิทย ลิ่มปนาท. (2543). ทองถิ่น-อินเดีย. ชลบุรี: ภาควิชาประวัติศาสตรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

5. รูปแบบการใสรูปภาพในเนื้อหาบทความ
1) ชื่อรูปภาพหามขึ้นตนดวยคําวา “แสดง”
2) รูปภาพที่แสดงตองมีคําอธิบายอยูในเนื้อหาบทความที่มีการระบุถึงรูปภาพนั้น ๆ
3) คําอธิบายรูปภาพ ใหเขียนไวใตรปู ภาพแตละรูปภาพ โดยจัดรูปภาพไวกง่ึ กลางหนากระดาษ
และคําอธิบายจัดชิดซายหนากระดาษ
4) ไฟลของรูปภาพตองเปนไฟลที่มีนามสกุล .jpg, .png, .tiff หรือ .eps เทานั้น ความละเอียด
ไมตํ่ากวา 300 dpi
5) ลายเสนที่ปรากฎบนรูปภาพตองมีความคมชัด กรณีที่เปนรูปกราฟ ตองระบุชื่อแกนตาง ๆ
ใหครบถวน
6) กรณีที่มีรูปภาพยอย ควรจัดใหรูปภาพยอยทั้งหมดอยูในหนาเดียวกัน สําหรับบทความ
ภาษาไทย ใหเขียนคําบรรยายใตชอ่ื รูปยอยแตละรูป และกําหนดลําดับของรูปภาพดวยตัวอักษร ตัวอยางเชน

(ก) รูปยอยที่ 1
รูปที่ 1 ตัวอยางการเขียนคําอธิบายรูปภาพ

(ข) รูปยอยที่ 2

สําหรับบทความภาษาอังกฤษ ใหใชอักษร (a), (b),… แทนการกําหนดรูปภาพยอย
7) หลีกเลี่ยงการใชรูปภาพสีหากไมจําเปน ทางวารสารอนุญาตใหมีการใชรูปที่เปนภาพสี
ในแตละบทความได ไมเกิน 2 รูปตอบทความ หากเกินทางวารสารขอคิดคาใชจาย รูปละ 50 บาท
กรณีที่เปนกราฟ ควรกําหนดลักษณะเสนที่แตกตางกัน เพื่อใหสามารถเขาใจได เมื่อมีการจัดพิมพ
แบบขาว - ดํา
8) ขนาดของรูปตองไมใหญเกินกวาความกวางของหนากระดาษที่กําหนดไว

6. รูปแบบการใสตารางในเนื้อหาบทความ
1) ชื่อตารางหามขึ้นตนดวยคําวา “แสดง”
2) ตารางที่แสดงตองมีคําอธิบายอยูในเนื้อหาบทความที่มีการระบุถึงตารางนั้น ๆ
3) คําอธิบายตาราง ใหเขียนไวดานบนของตาราง โดยจัดคําอธิบายไวชิดขอบดานซายของ
หนากระดาษ และตารางอยูกึ่งกลางหนากระดาษ
4) ขนาดของตารางตองไมใหญเกินกวาความกวางของหนากระดาษที่กําหนดไว

7. รูปแบบการใสสมการในเนื้อหาบทความ
1) จัดตําแหนงของสมการไวกึ่งกลางหนากระดาษ
2) พิมพสมการดวยโปรแกรม MathType โดยใชรูปแบบตัวอักษร Time New Roman
ขนาด 10
3) ระบุเลขลําดับสมการโดยเขียนไวในวงเล็บ จัดตําแหนงเลขสมการชิดขวาของหนากระดาษ
เชน
(1)
4) ทุกสมการตองมีการอางถึงในเนื้อหา ใหระบุเลขและเขียนไวในวงเล็บ เชนเดียวกับที่ปรากฎ
ในสมการ

8. การดําเนินงานของกองบรรณาธิการ
1) กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องตนเกี่ยวกับความถูกตองของรูปแบบทั่วไป
บทความที่ไมดําเนินการตามรูปแบบที่กําหนดจะไมรับเขาสูกระบวนการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ และ
จะสงกลับเพื่อทําการแกไข
2) เจาของบทความที่ผานการพิจารณาใหตีพิมพลงในวารสาร จะตองสมัครสมาชิกวารสาร
มทร.อีสาน อยางนอย 1 ป เพื่อเปนการยืนยันการตีพิมพบทความลงในวารสาร
3) เมือ่ บทความผานการพิจารณาใหตพี มิ พลงในวารสาร และผูเ ขียนไดดาํ เนินการ และจัดเตรียม
เอกสารตาง ๆ อยางถูกตอง ครบถวนตามขอกําหนดของวารสารเปนที่เรียบรอยแลว ผูเขียนจะได
รับหนังสือรับรองการตีพิมพบทความเพื่อเปนการยืนยัน
4) หากทางวารสารตรวจพบวาบทความที่ถูกสงเขามามีการคัดลอก หรือเผยแพรในที่อื่น ๆ
กอนหนา หรือมีการดําเนินการใด ๆ อันเปนการกระทําที่ผิดจรรยาบรรณของนักวิจัย ทางวารสาร
จะดําเนินการทําหนังสือแจงไปยังหนวยงานตนสังกัด และระงับการพิจารณาและรับบทความจากผูเขียน
บทความนั้นเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป

แบบฟอรมการสงบทความ
วารสาร มทร.อีสาน
วันที่……….เดือน…………………..พ.ศ……….
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………….
ระดับการศึกษาสูงสุด…………….……………………ตําแหนงทางวิชาการ………………….……………..
หนวยงาน…………………………………………………คณะ……………………………………………
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ขอสง
สาขาเศรษฐศาสตร/บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาของบทความ
สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร/จิตวิทยา
สาขาสหวิทยาการดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
………..…………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………….
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………….……………………...……………….
……………………………………………………………..………….
ชือ่ ผูเ ขียนรวม 1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก……………………………..…………………………………………………
โทรศัพท………………………….โทรสาร…………………………….โมบาย…………….……………….
e-mail………………………………………..……………………………………………………………..
ขาพเจาไดดาํ เนินการจัดรูปแบบบทความตามทีก่ องบรรณาธิการกําหนด
และยินดีใหกองบรรณาธิการมีสทิ ธิ์
ที่จะไมรับพิจารณา หากไมจัดรูปแบบตามที่กําหนด ยินยอมใหมีสิทธิ์ในการเลือกสรรหาผูกลั่นกรอง โดยอิสระ
เพือ่ พิจารณาตนฉบับทีข่ า พเจา (และผูแ ตงรวม) สงมา ยินยอมใหกองบรรณาธิการสามารถตรวจแกไขตนฉบับดังกลาวได้
ตามทีเ่ ห็นสมควร และขาพเจา “ขอรับรองวาบทความนี้ไมเคยลงตีพมิ พในวารสารใดมากอน ไมอยูร ะหวางการพิจารณา
จากวารสารอื่น และยินยอมวาบทความที่ตีพิมพลงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ถือเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”
หากขาพเจามีความประสงคในการขอยกเลิกการพิจารณาบทความหลังจากวันที่ไดรับหนังสือยืนยัน
การรับบทความ ขาพเจายินดีรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินงานที่มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามกระบวนของ
วารสาร มทร.อีสาน ตามที่จายจริง

ลงชื่อ………………….……………..
(………………..…..…………)

หนังสือรับรองการตีพิมพบทความ
วารสาร มทร.อีสาน
ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ขอรับรองวาบทความ…………………………………………
เรื่อง ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
โดย ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
ไดผานการประเมินจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
และตีพิมพในวารสาร มทร.อีสาน
ปที่……………. ฉบับที่………..(…………………-………………… พ.ศ………….)

(…………………………………)
บรรณาธิการ วารสาร มทร.อีสาน
ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ใบสมัครสมาชิก
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หมายเลขสมาชิก
………………..
(สําหรับเจาหนาที่)
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