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คําแนะนําในการเตรียมต้ นฉบับ (สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
1.

ผู้ท# ีรับผิดชอบส่ งบทความ (Corresponding author) สมัครสมาชิก

2.

เรื# องที#ลงตีพมิ พ์ ต้ องเป็ นบทความวิจยั หรื อบทความวิชาการทีไม่เคยตีพิมพ์ทีใดมาก่อน หรื ออยู่ในระหว่างการรอพิจารณา
จากแหล่งเผยแพร่ อืน รับตีพิมพ์ผลงานทังภาษาไทยและภาษาอั
(
งกฤษ

3.

ต้ นฉบับต้ องมีเนือ; เรื# องที#สมบู รณ์ จบในฉบับ พิมพ์หน้ าเดียว (ไม่ต้องจัดสองคอลัมน์) ด้ วยกระดาษสีขาวขนาด A4
(หรื อ 8.5 × 11 นิ (ว) จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมพิมพ์เอกสารทัวไป เช่น MS Word ส่วนของเนื (อหา ต้ นฉบับภาษาไทย และ
ต้ นฉบับภาษาอังกฤษให้ ใช้ รูปแบบอักษร CordiaUPC ขนาด 14 pts. พิมพ์แบบเสมอหน้ า-หลัง (justified)

4.

ประเภทของผลงาน ……..…………………………………………………………………………………………
4.1 บทความวิจัย (Research article) ความยาวไม่เกิน 12 หน้ า มีหวั ข้ อตามลําดับดังนี (
ชื#อเรื# อง (Title): ทังภาษาไทยและภาษาอั
(
งกฤษ
ชื#อ (Author) และหน่ วยงาน (Affiliation): ทังภาษาไทยและภาษาอั
(
งกฤษ
บทคัดย่ อ (Abstract): ทังภาษาไทยและภาษาอั
(
งกฤษ ความยาวไม่เกิน 350 คํา
คําสําคัญ (Keywords): ไม่เกิน 3-5 คํา เรี ยงลําดับตามความสําคัญ โดยวางไว้ ท้ายบทคัดย่อ และ คําสําคัญภาษาอังกฤษ
ต้ องสอดคล้ องกับภาษาไทย
บทนํา (Introduction): นําเสนอความสําคัญและทีมาของปั ญหาวิจัย และสาระสําคัญจากงานวิจัย ทีเกี ยวข้ องซึงรวม
การตรวจเอกสารบางส่วนไว้ ด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจยั ให้ นําเสนอไว้ ตอนท้ ายของบทนํา……………………………
วิธีการศึกษา (Methodology): อธิบายรายละเอียดวิธีการศึกษาให้ กระชับและเป็ นขันตอน
(
ประกอบด้ วย แผนการทดลองทีใช้
รายละเอียดของหน่วยทดลอง วิธีการทดลอง การบันทึกข้ อมูล อย่างชัดเจน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทีเหมาะสม พร้ อม
ระบุสถานที และช่วงเวลาดําเนินการวิจยั
ผลการศึกษา (Results): บรรยายผลการวิจยั ทีศึกษาได้ อาจแสดงในรู ปของตารางหรื อภาพประกอบ ควรมีคําอธิบาย
ตารางหรื อภาพให้ ชดั เจน หลีกเลียงการบรรยายซําซ้ อนกับข้ อความในตารางหรื อภาพประกอบ
อภิป รายผล (Discussion): อธิ บ ายเหตุผ ลที ได้ จ ากการศึกษา แสดงความเชื อมโยงกับสมมติฐานและหลักทฤษฎี
หรื อแนวคิด ตลอดจนเปรี ยบเทียบและอธิบายความเหมือนหรื อความต่างในสาระสําคัญกับผลการศึกษาของผู้อืน
สรุ ป (Conclusion): เป็ นการสรุ ปผลทีได้ จากการศึกษาวิจยั พร้ อมทังเสนอแนวทางที
(
จะนําไปใช้ ประโยชน์หรื อประเด็น
ทีควรทําวิจยั ต่อไปในอนาคต
คําขอบคุณ (Acknowledgement) (ถ้ ามี): เป็ นการแสดงความขอบคุณสําหรับหน่วยงานทีให้ ทนุ วิจยั และผู้ช่วยเหลือ
งานวิจยั (แต่มิได้ เป็ นผู้ร่วมงานวิจยั )
เอกสารอ้ างอิง (References): ให้ ยดึ หลักเกณฑ์ตามข้ อ 5 และข้ อ7
หมายเหตุ: ผลการศึกษาและอภิปรายผล (Results and discussion): อาจเขียนรวมหรื อแยกกันก็ได้ ตามความเหมาะสม
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4.2 บทความวิชาการ (Academic article) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ า นําเสนอประเด็นทางวิชาการทีค้ นคว้ าได้ จากเอกสาร
วิชาการทัวไป สามารถสอดแทรกความเห็นของผู้เขียนได้ บนพื (นฐานของการอ้ างอิงทางวิชาการ รู ปแบบการเขียนอนุโลม
ตามผู้เขียนโดยมีบทคัดย่อ (Abstract) ทังภาษาไทยและภาษาอั
(
งกฤษ สรุ ป และเอกสารอ้ างอิง และให้ คงสาระสําคัญของ
บทนํา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และอภิปรายผล
5.

การอ้ างอิงในเนือ; เรื# อง ใช้ ระบบ ชือ - ปี (author - date citation system) เช่น สุรัตน์ วังพิกุล และสมพร วงศ์ศกั ดิb (2559)
รายงานว่า...หรื อ...(สุรัตน์ วังพิกลุ และสมพร วงศ์ศกั ดิ,b 2559) สุรัตน์ วังพิกลุ , สมพร วงศ์ศกั ดิ,b อ้ อมใจ บุญหนุน, พรพิมล เชียรพิมาย
และมนตรี สังข์ทอง (2559) รายงานว่า...หรื อ (สุรัตน์ วังพิกลุ , สมพร วงศ์ศกั ดิ,b อ้ อมใจ บุญหนุน, มนตรี สังข์ทอง และอามีนะห์
ไชยธารี , 2559) กรณีทีผู้เขียน 6 คนขึ (นไป ให้ ใช้ สุรัตน์ วังพิกุล และคณะ (2556) รายงานว่า…หรื อ....(สุรัตน์ วังพิกุล และคณะ,
2559) กรณี ทีมีหลายการอ้ างอิงในเรื องเดียวกัน ให้ ใช้ …(สุรัตน์ วังพิกุล และคณะ, 2554; อ้ อมใจ บุญหนุน, 2558; Gardner
et al., 1981; Johnson & Anderson, 2016) โดยเรี ยงตามปี ทีพิมพ์

6.

ตารางและภาพประกอบ ชื อและคําอธิ บายในตาราง และภาพประกอบให้ ใช้ ภาษาอังกฤษทังหมด
(
การใส่หมายเหตุ
1/ 2/
(footnote) ของตารางให้ ใช้ ระบบตัวเลขแสดงคําอธิบาย เช่น , เป็ นต้ น ชือตารางให้ วางอยู่เหนือตาราง เช่น Table 1
Antioxidant activities of …. ส่วนชือภาพประกอบให้ วางอยู่ใต้ ภาพ เช่น Figure 1 Disease levels according to ….
การแสดงนัยสําคัญให้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ " * " หรื อ " ** " สําหรับ P<0.05 และ P<0.01 ตามลําดับ หน่วยในตาราง (รวมถึงใน
เนื (อเรื อง) ให้ ใช้ ระบบเมตริ กซ์และหน่วยวัดให้ เขียนชือหน่วยเต็ม เช่น กิโลกรัม กิโลเมตร มิลลิกรัม มิลลิลิตร เป็ นต้ น ตาราง
ไม่ควรมีเส้ นแบ่งสดมภ์ (column) ยกเว้ นกรณีจําเป็ น

7.

เอกสารอ้ างอิง ทีใช้ อ้างอิงในเนื (อเรื อง และบรรณานุกรม (Bibliography) ทีใช้ ประกอบและประมวลในการเขียนแต่ไม่ได้
อ้ างอิงในเนือเรื อง ให้ อ้างอิงตามรู ปแบบ APA (American Psychological Association) ตัวอย่ างเช่ น
มนตรี สังข์ทอง. (2556). การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ในการวิเคราะห์พหุระดับ เมือกลุ่ม
ตัวอย่างมีขนาดเล็ก. วารสารวิ ทยาศาสตร์ บูรพา, 18(1), 116-124.
Sonktong, M. (2013). The study of efficiency of parameter estimation methods in multilevel analysis of small
sample groups. Journal of Burapha University, 18(1), 116-124.
7.1 เรี ยงลําดับเอกสาร โดยเรี ยงลําดับตามตัวอักษรและสระ และตามจํานวนผู้เขียนกรณีผ้ เู ขียนคนเดียวกันให้ เรี ยงตามปี
7.2 การพิมพ์ บรรทัดแรกของเอกสารอ้ างอิงแต่ ละเรื# อง อักษรตัวแรกห่างจากริ มกระดาษด้ านซ้ ายหนึงนิ (วครึ ง บรรทัดที
สองและบรรทัดต่อไปให้ ย่อหน้ าโดยเว้ น 5 ตัวอักษร นับจากอักษรตัวแรกของชือผู้แต่ง (เริ มพิมพ์ในระดับตัวอักษรที 6)
7.3 การอ้ างอิงวารสาร (Journal)
ชือผู้เขียน. (ปี ทีพิมพ์). ชือเรื อง. ชื %อวารสาร, ปี ที(% ฉบับที), เลขหน้ าเริ มต้ น-หน้ าสุดท้ าย.
นภัทร วัจนเทพินทร์ , และไชยยันต์ บุญมี. (2558). การทดสอบประสิทธิภาพของอินเวอร์ เตอร์ แบบโมดูลกับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ตา่ งชนิดกันในสภาวะการใช้ งานจริ งในประเทศไทย. วารสารวิ ชาการ มทร. สุวรรณภูมิ 3(2), 129-136.
Watjanatepin, N., & Boonmee, C. (2015). Testing of the efficiency of the module-grid inverter with three different
types of PV Modules: In the operation of Thailand. RMUTSB Academic Journal, 3(2), 137-147.
7.4 การอ้ างอิงตํารา (Text book) และหนังสือ
ชือผู้เขียน. (ปี ทีพิมพ์). ชื %อหนังสือ. เมืองทีพิมพ์: สํานักพิมพ์,
ระวีวรรณ สุวรรณศร. (2554). การผลิ ตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ . กรุ งเทพฯ: มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ.
Kelly, A. F. (1988). Seed production of agriculture crops. New York: John Wiley & Sons.
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7.5 การอ้ างอิงวิทยานิพนธ์ (Thesis)
ชือผู้เขียน. (ปี ทีพิมพ์). ชื %อเรื % อง (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิตหรื อปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต). สถาบันการศึกษา, สถานทีพิมพ์.
อภินนั ท์ มณีพงษ์ . (2547). ผลของการใช้โอโซนต่อคุณภาพและสารพิ ษตกค้างหลังการเก็บเกี 'ยวส้มพันธุ์นํ+าผึ+ง (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
Boonlertnirun, S. (2006). Effects of chitosan on agronomic characters and some physiological responses of rice
(Oryza sativa L.) cultivar Suphan Buri 1 under drought condition (Doctoral dissertation). Kasetsart
University, Bangkok.
7.6 การอ้ างอิงเรื# องย่ อยในตําราหรื อหนังสือที#มีผ้ ูเขียนแยกเรื# องกันเขียน และมีบรรณาธิการ (Chapter in a book)
ชือผู้เขียน. (ปี ทีพิมพ์). ชือเรื องย่อย. ใน ชือบรรณาธิการ (บ.ก.), ชื %อหนังสือ (เลขหน้ าเริ มต้ น-เลขหน้ าทีสิ (นสุด). เมืองทีพิมพ์:
สํานักพิมพ์.
ดํารง เวชกิจ, และสมบูรณ์ ทองสกุล. (2535). เทคนิคการใช้ สารป้องกันกํ าจัดศัตรู พืช. ใน สุวฒ
ั น์ รวยอารี ย์ (บ.ก.),
แมลงและสัตว์ศตั รู ที_สําคัญของพื ชเศรษฐกิ จและการบริ หาร (น. 22-42). กรุ งเทพฯ: ไอเดียสแควร์ .
Kubo, T. (2003). Molecular analysis of the honeybee sociality. In T. Kikuchi, N. Azuma & S. Higashi (Eds.),
Gene, behaviors and evolution of social insects (pp. 3-20). Sapporo: Hokkaido university press.
7.7 การอ้ างอิงรายงานการวิจัย (Research report)
ชือผู้เขียน. (ปี ทีพิมพ์). ชื %อเรื % อง (รายงานผลการวิจยั ). เมืองทีพิมพ์: สถาบัน หน่วยงานหรื อสํานักพิมพ์.
ทวีศกั ดิb ชโยภาส. (2544). แมลงศัตรู ปาล์ มนํ+ามันในประเทศไทย (รายงานผลการวิจยั ). กรุ งเทพฯ: กองกี ฏและสัตววิทยา
กรมวิชาการเกษตร.
Theraumpon, N. (2003). Automatic classification of white blood cells in bone marrow images (research report).
Chiangmai: Chiangmai University.
7.8 การอ้ างอิงจากเอกสารประชุมวิชาการ (Proceedings)
ชือผู้เขียน. (ปี ทีพิมพ์). ชือบทความ. ใน บรรณาธิการ (บ.ก.), ชื %อเรื % องการประชุม (เลขหน้ าเริ มต้ น-เลขหน้ าทีสิ (นสุด). เมือง
สถานทีจัด: หน่วยงานทีจัดหรื อสํานักพิมพ์.
นภัทร วัจนเทพินทร์ , ตะวัน ขุนอาสา และไพบูลย์ เกียรติสขุ คณาธร. (2559). การออกแบบและสร้ างอุปกรณ์วดั ความรับรังสี
โดยใช้ ซิลิคอนเซ็นเซอร์ . ใน การประชุมวิ ชาการระดับชาติ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั+งที ' 5
(น. 12 -21). พระนครศรี อยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
Soutar, G., & Mazzarol, T. W. (1995). Gaining competitive advantage in education services export: Forward integration
and strategic alliances in a maturing market. In G. Tower (Ed.), Proceeding of the Academy of International
Business Southeast Asia Regional Conference, Asia Pacific International Business: Regional integration and
global competitiveness (pp. 8-110). Perth: Murdoch University.
7.9 การอ้ างอิงจากสื#ออิเล็กทรอนิกส์ (Online document)
ชือผู้เขียน. (ปี ทีพิมพ์). ชื %อเรื % อง. สืบค้ น วันเดือนปี , จาก URL.
กรมส่งเสริ มการเกษตร. (2548). การปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโปนิ กส์ ). สืบ ค้ น 21 เมษายน 2548, จาก
http://www.doae.go.th/proster/nondin/htm
Linardakis, D. K., & Manois, B. I. (2005). Hydroponic culture of strawberries in perlite. Retrieved 21 April
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[คําแนะนําในการเตรียมต้นฉบับ]

8.

การส่ งต้ นฉบั บ ส่งออนไลน์ ทีเว็บไซต์ http://ruscon.rmutsb.ac.th และผู้เ ขี ยนสามารถตรวจสอบสถานะในเว็ บไซต์
ดังกล่าวได้

9.

การตรวจแก้ ไขและการยอมรั บการตีพมิ พ์
9.1 การติดต่อผู้เขียนเพือการตรวจแก้ ไขหรื อตอบรับ/ปฏิเสธการตีพิมพ์ จะกระทําผ่านทางระบบงานประชุมวิชาการ ผู้เขียน
สามารถติดตามสถานภาพของต้ นฉบับทีส่งได้ ที http://ruscon.rmutsb.ac.th
9.2 เรื องทีผ่านการพิจารณาให้ ตีพิมพ์จากผู้ตรวจอ่าน (ทังภายในและภายนอก) อย่างน้ อย 2 ท่าน จึงจะยอมรับให้ ตีพิมพ์ได้
9.3 กองบรรณาธิ การขอสงวนสิทธิJ ในการตรวจแก้ ไขเรื องทีจะส่งไปลงพิมพ์ ทกุ เรื องตามทีเห็นสมควร ในกรณี ทีจํ าเป็ น
จะส่งต้ นฉบับทีแก้ ไขแล้ วคืนผู้เขียนเพือความเห็นชอบอีกครังก่อนพิมพ์

