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คําแนะนําในการเตรียมต้ นฉบับ (สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ )
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 องมีเนื อ< เรื# องที#สมบูรณ์ จบในฉบับ พิมพ์หน้ าเดียว (ไม่ต้องจัดสองคอลัมน์) ด้ วยกระดาษสีขาวขนาด A4
(หรื อ 8.5 นิ (ว × 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) หมายถึง งานเขียนทีเป็ นรายงานการวิจยั ทีดําเนินการเสร็ จสิ (นแล้ ว ความยาวไม่เกิน
15 หน้ า มีหวั ข้ อตามลําดับ ดังนี (
ชื#อเรื# อง (Title): ทังภาษาไทยและภาษาอั
(
งกฤษ
ชื#อ (Author) และหน่ วยงาน (Affiliation): ทังภาษาไทยและภาษาอั
(
งกฤษ
บทคัดย่ อ (Abstract): ทังภาษาไทยและภาษาอั
(
งกฤษ ความยาวไม่เกิน 350 คํา
คําสําคัญ (Keywords): 3-5 คํา เรี ยงลําดับตามความสําคัญ โดยวางไว้ ท้ายบทคัดย่อ และ คําสําคัญภาษาอังกฤษต้ อง
สอดคล้ องกับภาษาไทย
บทนํา (Introduction): นําเสนอความสําคัญและทีมาของปั ญหาวิจัย และสาระสําคัญจากงานวิจัย ทีเกี ยวข้ องซึงรวม
การตรวจเอกสารบางส่วนไว้ ด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจยั ให้ นําเสนอไว้ ตอนท้ ายของบทนํา……………………………
วิธีการศึกษา (Methodology): ระบุวิธีการศึกษาและรายละเอียดให้ กระชับ ชัดเจน โดยเลือกตามลักษณะใดลักษณะหนึงดังนี (
1) การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ระบุ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื องมือทีใช้ ในการเก็บข้ อมูล ระยะเวลาทีเก็บข้ อมูล
สถิตเิ พือการวิเคราะห์ข้อมูล
2) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ระบุรายละเอียดวิธีการศึกษาให้ กระชับและเป็ นขันตอน
(
ประกอบด้ วย
รายละเอียดของหน่วยทดลอง การบันทึกข้ อมูล แผนการทดลองทีใช้ อย่างชัดเจน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทีเหมาะสม
พร้ อมระบุสถานที และช่วงเวลาดําเนินการวิจยั
3) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ระบุผ้ ูให้ ข้อมูล คุณสมบัติผ้ ูให้ ข้อมูลหรื อแหล่งข้ อมูล วิธีการเก็บข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล สถานทีทีทําการเก็บข้ อมูล และช่วงเวลาของการเก็บข้ อมูล
4) การวิจัยผสมผสาน (Mixed methods research) ระบุว่าเก็บข้ อมูลประเภทใดก่อน ระหว่างข้ อมูลเชิงปริ มาณกับข้ อมูล
เชิงคุณภาพหรื อว่าเก็บข้ อมูลทังสองประเภทไปพร้
(
อมๆ กัน ระบุวิธีการเก็บข้ อมูลแต่ละประเภท ระบุประชากร กลุ่มตัวอย่าง
สําหรับการเก็ บข้ อมูลเชิงปริ มาณ ผู้ให้ ข้อมูล การเลือกผู้ให้ ข้อมูล สําหรับการเก็ บข้ อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล
แต่ละประเภท สถานทีทีใช้ ในการเก็บข้ อมูล และระยะเวลาของการเก็บข้ อมูล
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ผลการศึกษา (Results): เสนอผลการวิจยั ให้ สอดคล้ องครอบคลุมจุดมุงหมายของการวิจยั ให้ สอดคล้ องกับลักษณะการ
วิจยั ทีใช้ เช่น ผลการศึกษาเชิงปริ มาณ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ หรื อผลการศึกษาในลักษณะผสมผสาน
อภิปรายผล (Discussion): บรรยายผลการวิจยั ตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั หรื อคําถามการวิจยั หรื อสมมุติฐานการวิจยั
บรรยายว่าการทีผลการวิจยั ออกมาเช่นนันน่
( าจะเกิดจากอะไร อย่างไร พร้ อมอ้ างงานวิจยั หรื อหลักการ ทฤษฎีมารองรับ
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 อ 7
หมายเหตุ: ผลการศึกษาและอภิปรายผล (Results and discussion): อาจเขียนรวมหรื อแยกกันก็ได้ ตามความเหมาะสม
4.2 บทความวิชาการ (Academic article) หมายถึง งานเขียนทีเสนอประเด็นปั ญหา ข้ อวินิจฉัย ข้ อสมมุติ หรื อข้ อสรุ ป ใน
เรื องใดเรื องหนึงทีมีหลักฐานอ้ างอิง ไม่ใช่ความคิดเห็นของผู้เขี ยนอย่างเดียว รู ปแบบการเขียนอนุโลมตามผู้เขี ยนโดยมี
บทคัดย่อ (Abstract) ทังภาษาไทยและภาษาอั
(
งกฤษ สรุ ป และเอกสารอ้ างอิง
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 วังพิกุล, สมพร วงศ์ศกั ดิb, อ้ อมใจ บุญหนุน, มนตรี สังข์ทอง และอามีนะห์
ไชยธารี , 2559) กรณีทีผู้เขียน 6 คนขึ (นไป ให้ ใช้ สุรัตน์ วังพิกลุ และคณะ (2556) รายงานว่า…หรื อ....(สุรัตน์ วังพิกุล และคณะ,
2559) กรณีทีมีหลายการอ้ างอิงในเรื องเดียวกัน ให้ ใช้ …(สุรัตน์ วังพิกลุ 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 บรรทัด
ทีสองและบรรทัดต่อไปให้ ย่อหน้ าโดยเว้ น 5 ตัวอักษร นับจากอักษรตัวแรกของชือผู้แต่ง (เริ มพิมพ์ในระดับตัวอักษรที 6)
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7.3 การอ้ างอิงวารสาร (Journal)
ชือผู้เขียน. (ปี ทีพิมพ์). ชือเรื อง. ชื %อวารสาร, ปี ที(% ฉบับที), เลขหน้ าเริ มต้ น-หน้ าสุดท้ าย.
กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ. (2555). ทัศนคติของผู้ใช้ โทรศัพท์มือถื อทีมี ต่อข้ อความสันเชิ
( งพาณิชย์. วารสารวิ ชาการ
มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย, 32(4), 1-14.
Azalea, A., Omar, F., & Mastor, K. A. (2009). The role of individual differences in job satisfaction among
Indonesians and Malaysians. European Journal of Social Sciences, 10(4), 496-511.
7.4 การอ้ างอิงตํารา (Text book) และหนังสือ
ชือผู้เขียน. (ปี ทีพิมพ์). ชื %อหนังสือ. เมืองทีพิมพ์: สํานักพิมพ์,
มนตรี สังข์ทอง. (2557). หลักสถิ ติ. กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน.
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. London: Sage.
7.5 การอ้ างอิงวิทยานิพนธ์ (Thesis)
ชือผู้เขียน. (ปี ทีพิมพ์). ชื %อเรื % อง (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิตหรื อปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต). สถาบันการศึกษา, สถานทีพิมพ์.
ธิติกาญจน์ พฤกษ์ ชินวร. (2558). การรับรู้ บทบาทของสหภาพแรงงานที มี อิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของสมาชิ ก
สหภาพแรงงานบริ ษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ แห่งหนึงในนิ ยามอุตสาหกรรมลาดกระบัง (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, พระนครศรี อยุธยา.
Someran, L. (2011). Factors influencing the retention of academic staff at Rajamangala University of
Technology Suvanabhumi (Doctoral dissertation). Burapha University, Chonburi.
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.
วัชรพงษ์ อินทรวงศ์. (2555). แนวโน้ มการจัดการระบบรางวัล. ใน รวิวรรณ จันทรแม้ น (บ.ก.), เทคนิ คและกลยุทธ์ การ
ประเมิ นผลงานและการบริ หารค่าตอบแทนสมัยใหม่ (น. 125-140). กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Okumus, F. (2008). Strategic human resource management issues in hospitality and tourisim organisizations. In
D. V. Tesone (Eds.), Handbook of hospitality human resource management (pp. 469-20). Orlando: Elsevier.
7.7 การอ้ างอิงรายงานการวิจัย (Research report)
ชือผู้เขียน. (ปี ทีพิมพ์). ชื %อเรื % อง (รายงานผลการวิจยั ). เมืองทีพิมพ์: สถาบัน หน่วยงานหรื อสํานักพิมพ์.
Theraumpon, N. (2003). Automatic classification of white blood cells in bone marrow images (research report).
Chiangmai: Chiangmai University.
7.8 การอ้ างอิงสื#อโสตทัศนวัสดุ สื#ออิเล็กทรอกนิกส์ (Audiovisual media)
ชือผู้จดั ทํา. (ปี ทีจัดทํา). ชื %อเรื % อง. [ประเภทของสือโสตทัศนวัสดุ]. เมืองทีพิมพ์: สถาบันหรื อหน่วยงานทีจัดพิมพ์.
รชฏ ไชยคุปต์. (2540). สารคดี ชุดคลื _นความคิ ด ตอน สื _อมวลชนกับสิ ทธิ ส่วนตัวของบุคคล. [วีดิทศั น์]. ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยรังสิต.
Jubin, H. (1998). Java beans by example. [CD ROM]. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
7.9 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.

[คําแนะนําในการเตรียมต้นฉบับ]

ศิริมา แก้ วเกิด. (2558). คุณภาพกําไรของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์.
ใน การประชุมวิ ชาการระดับชาติ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ครัOงที 6 (น. 483-499). พระนครศรี อยุธยา:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
Someran, L. (2014). Factors influencing retention of staff at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.
In A Proceedings of The 5th Rajamangala University of Technology International Conference (pp. 308-316).
Phranakhon Si Ayutthaya: Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.
7.10 การอ้ างอิงจากสื#ออิเล็กทรอนิกส์
ชือผู้เขียน. (ปี ทีพิมพ์). ชื %อเรื % อง. สืบค้ น วันเดือนปี , จาก URL.
พิสนั ต์ ประธานชวโณ. (2554). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนและแนวทางการจัดทํายุทธศาสตร์ การวิ จยั กรมการพัฒนา
ชุมชน. สืบค้ น 20 มกราคม 2557, จาก http://www.cdd.go.th
BLCI Group. (2005). Report of salary and the welfare in 2007. Retrieved 21 April 2005, from http://www.
blcigroup.com/page_jamnean_grist_detail.php?W_ID=25
7.11 การอ้ างอิงบุคลานุกรม (ในกรณีท# ีเนือ< หาส่ วนสําคัญ) (Interview)
ชือผู้ให้ สมั ภาษณ์ (ปี , วัน เดือน ทีสัมภาษณ์) ตําแหน่ง สถานทีทํางาน. (สัมภาษณ์)
นิคม ทองนุ้ย (2560, 21 เมษายน) สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต บ้ านเกาะงุน หมู่ที 2 ตําบลทับช้ าง อําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา (สัมภาษณ์)
Watjanatepin, N. (2018, May 12) Director of Institute of research and development, RUS. (Interview)
8.

การส่ งต้ นฉบับ ส่งออนไลน์ที http://ruscon.rmutsb.ac.th และผู้เขียนสามารถตรวจสอบสถานะใน website 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 ตีพิมพ์จากผู้ตรวจประเมิน (ทังภายในและภายนอก)
(
อย่างน้ อย 2 ท่าน จึงจะยอมรับให้
ตีพิมพ์ได้
9.3 กองบรรณาธิ การขอสงวนสิทธิbในการตรวจแก้ ไขเรื องทีจะส่งไปลงพิมพ์ ทกุ เรื องตามทีเห็นสมควร ในกรณี ทีจํ าเป็ น
จะส่งต้ นฉบับทีแก้ ไขแล้ วคืนผู้เขียนเพือความเห็นชอบอีกครัง( ก่อนพิมพ์

