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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. สวนประกอบของบทความแตละประเภท
2.1 บทความวิจัย
ก. สวนปก
1. ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรกระทัดรัด ไมยาวเกินไป ชื่อเรื่อง
ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Authors) ชื่อเต็ม - นามสกุลเต็ม ของผูเขียนทุกคน สําหรับผูเขียน
ประสานงานใหใสที่อยูใหละเอียด พรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท / โทรสาร และ E-mail
address ที่สามารถติดตอได และใหใสเครื่องหมายดอกจันทรกํากับดวย
3. ตัวเลขยก ใหเขียนไวบนนามสกุล เพื่อระบุที่อยูของผูเขียน
4. บทคัดยอ (Abstract) ควรสั้น ตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสําคัญของการศึกษา ไดแก
วัตถุประสงค วิธีการ ผลการวิจัยและการอภิปรายผล เปนตน ถาบทความเปนภาษาไทย
จะตองมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหภาษาไทยขึ้นกอน
5. คําสําคัญ (Key words) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปนการกําหนดคําสําคัญ
ที่สามารถไปใชเปนคําสืบคนในระบบฐานขอมูล
**หมายเหตุ : เนื้อหาสวนปกจะตองเขียนใหอยูในกระดาษจํานวน 1 หนา เทานั้น
ข. สวนเนื้อหา
1. บทนํา (Introduction) เพื่ออธิบายถึงความสําคัญของปญหา และวัตถุประสงคของการ
วิจัย รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม และเอกสารที่เกี่ยวของ
2. วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ (Materials and Methods) / วิธีดําเนินการวิจัย (Research
Methodology) อธิบายเครื่องมือและวิธีการดําเนินการวิจัยใหชัดเจน

3. ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการทดลอง อยางชัดเจน ตรงประเด็น ควรมีรูปภาพ
และ/หรือ ตารางประกอบ การอธิบายผลในตารางและรูปภาพ ตองไมซา้ํ ซอนกัน รูปภาพ
และตารางของบทความที่เปนภาษาไทย ใหบรรยายเปนภาษาไทย รูปภาพและตาราง
ของบทความที่เปนภาษาอังกฤษ ใหบรรยายเปนภาษาอังกฤษ
- รูปภาพ/กราฟ ใหอยูในเนือ้ เรือ่ งของบทความ โดยใหมี 1 รูป/กราฟ ตอ 1 หนา บันทึก
เปนไฟลที่มีนามสกุล JPEGs ที่มีความละเอียดไมตํ่ากวา 300 dpi เทานั้น ถาเปน
ภาพถายกรุณาสงภาพตนฉบับ และในกรณีที่เปนรูปลายเสนใหวาดโดยใชหมึกสีดํา
ที่มีเสนคมชัดเจนหมายเลขรูปภาพและกราฟใหเปนเลขอารบิก และอยูดานลางของ
รูปภาพและกราฟ
- ตาราง ใหอยูในเนือ้ เรือ่ งของบทความ โดยใหมี 1 ตาราง ตอ 1 หนา หมายเลขตาราง
ใหเปนเลขอารบิก และอยูดานบนของรูปภาพและกราฟ
4. การอภิปรายผล (Discussion) เปนการอภิปรายผลการวิจัย เพื่อใหผูอานมีความเห็น
คลอยตาม เพื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผูอื่น เพื่อเสนอแนวทางที่จะใชประโยชน
ผลการวิจยั และการอภิปรายผล (Results and Discussion) อาจนํามาเขียนตอนเดียวกันได
5. บทสรุป (Conclusion) สรุปประเด็น และสาระสําคัญของการวิจัย
6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เพือ่ แสดงความขอบคุณแกผใู หความชวยเหลือ
ในการวิจัย อาจมีหรือไมมีก็ได
7. เอกสารอางอิง (References) เปนรายการเอกสารอางอิงที่ใชเปนหลักในการคนควา
วิจัยที่ไดรับการตรวจสอบเพื่อนํามาเตรียมรายงาน และมีการอางอิงถึงเฉพาะเอกสาร
ทีป่ รากฎในบทความเทานัน้ การอางอิงใหจดั เรียงตามลําดับตัวอักษร นําโดยกลุม เอกสาร
ภาษาไทย โดยใหยืดถือรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง ดังตอไปนี้
การอางเอกสารในเนื้อเรื่องของบทความ (In-text Citations)
การอางอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง ใช ระบบนามป (Name-year System) เทานั้น โดยเริ่มจาก
ชื่อผูแตง แลวตามดวยปที่เผยแพรเอกสารนั้น ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชเพียงชื่อสกุลนําหนา แลวตาม
ดวยปที่เผยแพรเอกสาร เชน (Elliott. K.S., 2002) ถาเปนเอกสารภาษาไทยใหใชชื่อตนนําหนา
และปที่เผยแพรเอกสาร เชน (ศตวรรษ, 2554) ในกรณีที่ผูแตง 2 คน ใหใสชื่อครบทุกคน เชน
(กรรณ และสิทธิชัย, 2548) (Harajli, M.H. and Naaman, A.E., 1984) และถามากกวา 2 คน ให
ใสเฉพาะชื่อคนแรก แลวตามดวย “และคณะ” เชน (จักษดา และคณะ, 2556) ถาเปนภาษาอังกฤษใช
“et al.,” เชน (Sadrmomtazi et al., 2009)

การเขียนรายการเอกสารอางอิง (Reference list)
1. หนังสือ
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13. มีเฉพาะชื่อบรรณาธิการเปนผูรวบรวม
ชื่อบรรณาธิการ หรือผูรวบรวม หรือผูเรียบเรียง.//(ปที่พิมพ.)//ชื่อหนังสือ.//เลมที่
(ถามี)//ครั้งที่พิมพ(ถามี)//เมืองที่พิมพ/:/สํานักพิมพ
ตัวอยางเชน
เรืองวิทย ลิ่มปนาท. (2543). ทองถิ่น-อินเดีย. ชลบุรี: ภาควิชาประวัติศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

2.2 บทความวิชาการ
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

3. รูปแบบการพิมพบทความ
การตั้งคาหนากระดาษ
- ระยะขอบ

-

-

ขอบบน (Top Margin) 2.54 ซม.
ขอบลาง (Bottom Margin) 2.54 ซม.
ขอบขวา (Right Margin) 2.54 ซม.
ขอบซาย (Left Margn) 3.17 ซม.
รูปแบบตัวอักษร บทความภาษาไทยใช
Cordia New ขนาด 14
บทความภาษาอังกฤษใช Time New Roman ขนาด 10
หมายเลขหนา
ตําแหนง ดานบน
การจัดตําแหนง ภายนอก (ไมแสดงหมายเลขหนาในหนาแรก)
หนาคี่
แทรกหมายเลขหนา ตําแหนงบนขวา
หนาคู
แทรกหมายเลขหนา ตําแหนงบนซาย
การยอหนา
สวนปก
ยอ 7 ตัวอักษร พิมพตัวที่ 8
สวนเนื้อหา
ยอ 4 ตัวอักษร พิมพตัวที่ 5
จํานวนหนา
10 - 12 หนา
ชื่อวารสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา
ชื่อบทความ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา
ชื่อผูเขียน
ภาษาไทย
ขนาดตัวอักษร 16 และจัดชิดซาย
ตัวเลขยก (บนนามสกุล)
ขนาดตัวอักษร 14
ตําแหนงทางวิชาการและที่อยู
ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 12
ชื่อบทคัดยอ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา
และจัดกึ่งกลางหนากระดาษ

- เนื้อหาบทคัดยอ
- ชื่อคําสําคัญ
- คําสําคัญ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 ตัวหนา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14

- ชื่อหัวเรื่องใหญ ประกอบดวย 1. บทนํา 2. วิธีดําเนินการวิจัย/วิธีดําเนินการทดลอง/
วิธีการศึกษา 3. ผลการทดลองและวิจารณหรือผลการศึกษาและ
อภิปรายผล 4. สรุป 5. กิตติกรรมประกาศ 6. เอกสารอางอิง
ขนาดตัวอักษร 18 หนา และจัดชิดซาย
- ชื่อหัวเรื่องรอง ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา และจัดชิดซาย
- ชื่อหัวเรื่องยอย ขนาดตัวอักษร 14 ตัวหนา
- เนื้อหาบทความ ขนาดตัวอักษร 14
- ชื่อตาราง
ตัวอักษร 14 หนา วางดานบนของตาราง
เนื้อหาของตารางตัวอักษร ขนาด 14 หนา
- ชือ่ รูปภาพ/กราฟ ตัวอักษร 14 หนา วางดานลางของภาพ
เนื้อหาของภาพ ตัวอักษร ขนาด 14 หนา

4. เกณฑการประเมินบทความ
กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องตน เกี่ยวกับความถูกตองของรูปแบบทั่วไป ถาไมผาน
การพิจารณา จะสงกลับเพื่อทําการแกไข ถาผานจะเขาสูกระบวนการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน
3 ทาน ตอ 1 บทความ และเมื่อบทความที่ไดรับการตีพิมพ ผูเขียนจะไดรับหนังสือรับรองการตีพิมพ
บทความ พรอมทั้งวารสาร มทร.อีสาน ฉบับที่นําบทความลงตีพิมพผลงาน จํานวน 2 ฉบับ

แบบฟอรมการสงบทความ
วารสาร มทร.อีสาน
วันที่……….เดือน…………………..พ.ศ……….
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………….
ระดับการศึกษาสูงสุด………………………………ตําแหนงทางวิชาการ……………………………..
หนวยงาน……………………………………………คณะ…………………………………………
บทความวิชาการ สาขาของบทความ
ขอสง บทความวิจัย
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ………..………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
(ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
ชือ่ ผูเ ขียนรวม 1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก………………………………………………………………………
โทรศัพท……………………….โทรสาร………………………….โมบาย………………………….
e-mail………………………………………………………………………………………………..
ขาพเจาขอรับรองวาบทความนี้ไมเคยลงตีพมิ พในวารสารใดมากอน และยินยอมวาบทความทีต่ พี มิ พ
ลงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถือเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
ลงชื่อ………………….……………..
(………………..…..…………)

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

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

ใบสมัครสมาชิก
วารสาร มทร.อีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หมายเลขสมาชิก
………………..
(สําหรับเจาหนาที่)
วันที่สมัคร………………………………………………………………………………………………….
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………
ที่อยู (สําหรับสงวารสาร)………………………….…………………………………………………………
รหั ส ไปรษณี ย์ … …….……….……..โทรศั พ ท์ … …........….……………..
โทรสาร……………………………….
ออกใบเสร็จในนาม
ชื่อ……………………………………..…………………………………….
ที่อยู…………………………………………………………………………..
มีความประสงคเปนสมาชิก
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน………………….ป (1 ป 3 ฉบับ 450 บาท)
เริ่มตั้งแตฉบับที่………………………………………………………….
ตออายุสมาชิก………………ป (1 ป 3 ฉบับ 450 บาท)
เริ่มตั้งแตฉบับที่………………………………………………………….
พรอมกันนี้ไดสงคาสมาชิก จํานวน…………………….บาท
(ตัวอักษร)………………………………………………………………………………………….
ธนาณัติ สัง่ จาย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ทีท่ าํ การไปรษณียน ครราชสีมา แหงเดียวเทานัน้
ตั๋วแลกเงินไปรษณีย สั่งจาย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”
โอนเงินผานบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”
บัญชีออมทรัพย เลขที่ 301-0-70519-0
หมายเหตุ กรุณาสงแฟกซ หรือสําเนาเขาบัญชี (pay-in-slip) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา พรอมเขียน
ชื่อ-นามสกุล ใหชัดเจน
ลงชื่อ…………………………….ผูสมัคร
(……………………………)
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