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� คาํแนะนําในการเตรียมต้นฉบับ 

 
1. ผู้ที� รับผิดชอบส่งบทความ (Corresponding author) สมคัรสมาชิกผ่านระบบ ThaiJo 

 
2. เรื�องที�ลงตีพมิพ์ ต้องเป็นบทความวิจยัหรือบทความวิชาการที$ไม่เคยตีพิมพ์ที$ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการรอพิจารณา   

จากวารสารอื$น รับตีพิมพ์ผลงานทั -งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

3. ต้นฉบับต้องมีเนื 8อเรื� องที�สมบูรณ์จบในฉบับ  พิมพ์หน้าเดียว (ไม่ต้องจดัสองคอลมัน์) ด้วยกระดาษสีขาวขนาด A4 
(หรือ 8.5 × 11 นิ -ว) จดัพิมพ์ด้วยโปรแกรมพิมพ์เอกสารทั$วไป เช่น MS Word ส่วนของเนื -อหา ต้นฉบบัภาษาไทย และ    
ต้นฉบบัภาษาองักฤษให้ใช้รูปแบบอกัษร Cordia UPC ขนาด 14 pts. พิมพ์แบบเสมอหน้า-หลงั (justified)  
 

4. ประเภทของผลงาน   ……..………………………………………………………………………………………… 
4.1 บทความวจัิย (Research article) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า มีหวัข้อตามลําดบัดงันี - 
ชื�อเรื�อง (Title): ทั -งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
ชื�อ (Author) และหน่วยงาน (Affiliation): ทั -งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
บทคัดย่อ (Abstract): ทั -งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คํา  
คาํสําคัญ (Keywords): ไม่เกิน 7 คํา เรียงลําดบัตามความสําคญั โดยวางไว้ท้ายบทคดัย่อ และ คําสําคญัภาษาองักฤษ
ต้องสอดคล้องกบัภาษาไทย  
บทนํา (Introduction): นําเสนอความสําคญัและที$มาของปัญหาวิจยั และสาระสําคญัจากงานวิจัย ที$เกี$ยวข้องซึ$งรวม 
การตรวจเอกสารบางส่วนไว้ด้วย วตัถุประสงค์ของการวิจยัให้นําเสนอไว้ตอนท้ายของบทนํา…………………………… 
วธีิการศึกษา (Methodology): อธิบายรายละเอียดวิธีการศกึษาให้กระชบัและเป็นขั -นตอน ประกอบด้วย แผนการทดลองที$ใช้ 
รายละเอียดของหน่วยทดลอง วิธีการทดลอง การบนัทกึข้อมลู อย่างชดัเจน การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตทีิ$เหมาะสม พร้อม 
ระบสุถานที$ และช่วงเวลาดําเนินการวิจยั  
ผลการศึกษา (Results): บรรยายผลการวิจยัที$ศกึษาได้ อาจแสดงในรูปของตารางหรือภาพประกอบ ควรมีคําอธิบาย
ตารางหรือภาพให้ชดัเจน หลีกเลี$ยงการบรรยายซํ �าซ้อนกบัข้อความในตารางหรือภาพประกอบ  
อภิปรายผล (Discussion): อธิบายเหตุผลที$ได้จากการศึกษา แสดงความเชื$อมโยงกับสมมติฐานและหลักทฤษฎี  
หรือแนวคดิ ตลอดจนเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนหรือความตา่งในสาระสําคญักบัผลการศกึษาของผู้ อื$น  
สรุป (Conclusion): เป็นการสรุปผลที$ได้จากการศกึษาวิจยั พร้อมทั -งเสนอแนวทางที$จะนําไปใช้ประโยชน์หรือประเด็น 
ที$ควรทําวิจยัตอ่ไปในอนาคต  
คําขอบคุณ (Acknowledgement) (ถ้ามี): เป็นการแสดงความขอบคณุสําหรับหน่วยงานที$ให้ทนุวิจยั และผู้ ช่วยเหลือ
งานวิจยั (แตม่ิได้เป็นผู้ ร่วมงานวิจยั)   
เอกสารอ้างองิ (References): ให้ยดึหลกัเกณฑ์ตามข้อ 7 
หมายเหตุ: ผลการศึกษาและอภปิรายผล (Results and discussion): อาจเขียนรวมหรือแยกกนัก็ได้ตามความเหมาะสม 

วารสารวิชาการ มทร. สวุรรณภมู ิ  
RMUTSB ACADEMIC JOURNAL 
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4.2 บทความวิชาการ (Academic article) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า นําเสนอประเด็นทางวิชาการที$ค้นคว้าได้จาก
เอกสารวิชาการทั$วไป สามารถสอดแทรกความเห็นของผู้ เขียนได้บนพื -นฐานของการอ้างอิงทางวิชาการ รูปแบบการเขียน
อนุโลมตามผู้ เขียนโดยมีบทคดัย่อ (Abstract) ทั -งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สรุป และเอกสารอ้างอิง และให้คง
สาระสําคญัของบทนํา วิธีการศกึษา ผลการศกึษา และอภิปรายผล  
4.3 บทความปริทัศน์ (Review article) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า การเรียบเรียงเนื -อหาทางวิชาการที$ได้จากการทบทวน
วรรณกรรม (literature review) จากเอกสารงานวิจยัหลายๆ เรื$อง (ไม่ควรน้อยกว่า 15 เรื$อง) นําเสนอประเดน็ /ข้อเท็จจริง/ 
ข้อสรุป จําแนกเป็นหวัข้อให้เหมาะสม ควรสอดแทรกความคิดเห็นของผู้ เขียน บนพื -นฐานของการอ้างอิงทางวิชาการ 
รูปแบบการเขียนอนโุลมตามผู้ เขียนโดยมี บทคดัย่อ (Abstract) ทั -งภาษาไทยและภาษาองักฤษ สรุป และเอกสารอ้างอิง 
และให้คงสาระสําคญัของ บทนํา วิธีการศกึษา ผลการศกึษา และอภิปรายผล  
4.4 บทความรับเชิญ (Invited article) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รูปแบบการเขียนอนโุลมตามผู้ เขียนโดยมี บทคดัย่อ 
(Abstract) ทั -งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สรุป และเอกสารอ้างอิง และให้คงสาระสําคญัของบทนํา วิธีการศึกษา  
ผลการศกึษา และอภิปรายผล  
 

5.      การอ้างองิในเนื 8อเรื�อง ใช้ระบบ ชื$อ - ปี (author - date citation system) เช่น Vangpikul & Wongsak (2016) รายงานว่า...
หรือ....(Vangpikul & Wongsak, 2016) Vangpikul, Wongsak, Boonnoon, Songthong & Chaitharee (2016) รายงานว่า...หรือ 
(Vangpikul, Wongsak, Boonnoon, Songthong & Chaitharee, 2016) กรณีที$ผู้ เขียน 6 คนขึ -นไป ให้ใช้ Vangpikul et al. (1980) 
รายงานว่า…หรือ...(Vangpikul et al., 1980) กรณีที$มีหลายการอ้างอิงในเรื$องเดียวกัน ให้ใช้…(Gardner et al., 1981; 
Wongsak et al., 1983; Boonnoon, 1985; Johnson & Anderson, 1999) โดยเรียงตามปีที$พิมพ์ 

 

6.      ตารางและภาพประกอบ ชื$อและคําอธิบายในตาราง และภาพประกอบให้ใช้ภาษาอังกฤษทั -งหมด การใส่หมายเหต ุ  
(footnote) ของตารางให้ใช้ระบบตวัเลขแสดงคําอธิบาย เช่น 1/, 2/ เป็นต้น ชื$อตารางให้วางอยู่เหนือตาราง เช่น Table 1 
Antioxidant activities of …. ส่วนชื$อภาพประกอบให้วางอยู่ใต้ภาพ เช่น Figure 1 Disease levels according to ….  

การแสดงนยัสําคญัให้ใช้สญัลกัษณ์ " * " หรือ " ** " สําหรับ P<0.05 และ P<0.01 ตามลําดบั หน่วยในตาราง (รวมถึงใน 

เนื -อเรื$อง) ให้ใช้ระบบเมตริกซ์และหน่วยวดัให้เขียนชื$อหน่วยเตม็ เช่น กิโลกรัม กิโลเมตร มิลลิกรัม มิลลิลิตร เป็นต้น ตาราง
ไม่ควรมีเส้นแบ่งสดมภ์ (column) ยกเว้นกรณีจําเป็น 

  
7.    เอกสารอ้างองิ ที$ใช้อ้างอิงในเนื -อเรื$อง และบรรณานุกรม (Bibliography) ที�ใช้ประกอบและประมวลในการเขียนแต่ไม่ได้  

อ้างอิงในเนื �อเรื�อง ให้อ้างอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) โดยผู้ เขียนบทความภาษาไทยที�มี
รายการอ้างอิงเป็นภาษาไทย ต้องเปลี�ยนให้เป็นภาษาอังกฤษทกุรายการ และยงัคงรายการอ้างอิงภาษาไทยเดิมไว้ด้วย 
เพื�อให้กองบรรณาธิการตรวจสอบความถกูต้องในการแปล ตัวอย่างเช่น  
มนตรี สงัข์ทอง. (2556). การศกึษาประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์พหรุะดบั เมื$อกลุ่ม 

ตวัอย่างมีขนาดเลก็. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 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 เรียงลําดับเอกสาร โดยเรียงลําดบัตามตวัอกัษรและสระ และตามจํานวนผู้ เขียนกรณีผู้ เขียนคนเดียวกนัให้เรียงตามปี 

7.2 การพมิพ์บรรทัดแรกของเอกสารอ้างองิแต่ละเรื�อง อกัษรตวัแรกหา่งจากริมกระดาษด้านซ้ายหนึ$งนิ -วครึ$ง บรรทดัที$
สองและบรรทดัตอ่ไปให้ย่อหน้าโดยเว้น 5 ตวัอกัษร นบัจากอกัษรตวัแรกของชื$อผู้แตง่ (เริ$มพิมพ์ในระดบัตวัอกัษรที$ 6)   
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7.3 การอ้างองิวารสาร (Journal) 
           ชื$อผู้ เขียน. (ปีที$พิมพ์). ชื$อเรื$อง. ชื%อวารสาร, ปีที%(ฉบบัที$), เลขหน้าเริ$มต้น-หน้าสดุท้าย. 

          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 การอ้างองิตาํรา (Text book) และหนังสือ 
ชื$อผู้ เขียน. (ปีที$พิมพ์). ชื%อหนงัสือ. เมืองที$พิมพ์: สํานกัพิมพ์,  
Kelly, A. F. (1988). Seed production of agriculture crops. New York: John Wiley & Sons.                              
7.5 การอ้างองิวทิยานิพนธ์ (Thesis) 
ชื$อผู้ เขียน. (ปีที$พิมพ์). ชื%อเรื%อง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตหรือปริญญาดษุฎีบณัฑิต). สถาบนัการศกึษา, สถานที$พิมพ์. 
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 การอ้างองิเรื�องย่อยในตาํราหรือหนังสือที�มีผู้เขียนแยกเรื�องกันเขียน และมีบรรณาธิการ (Chapter in a book) 
ชื$อผู้ เขียน. (ปีที$พิมพ์). ชื$อเรื$องย่อย. ใน ชื$อบรรณาธิการ (บ.ก.), ชื%อหนงัสือ (เลขหน้าเริ$มต้น-เลขหน้าที$สิ -นสดุ). เมืองที$พิมพ์: 

สํานกัพิมพ์. 
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 การอ้างองิรายงานการวจัิย (Research report)                 
ชื$อผู้ เขียน. (ปีที$พิมพ์). ชื%อเรื%อง (รายงานผลการวิจยั). เมืองที$พิมพ์: สถาบนั หน่วยงานหรือสํานกัพิมพ์.  
Theraumpon, N. (2003). Automatic classification of white blood cells in bone marrow images (research report). 

Chiangmai: Chiangmai University. 
7.8 การอ้างองิจากเอกสารประชุมวชิาการ (Proceedings)  
ชื$อผู้ เขียน. (ปีที$พิมพ์). ชื$อบทความ. ใน บรรณาธิการ (บ.ก.), ชื%อเรื%องการประชุม (เลขหน้าเริ$มต้น-เลขหน้าที$สิ -นสดุ). เมือง

สถานที$จดั: หน่วยงานที$จดัหรือสํานกัพิมพ์.  
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 การอ้างองิจากสื�ออเิล็กทรอนิกส์ (Online document) 
ชื$อผู้ เขียน. (ปีที$พิมพ์). ชื%อเรื%อง. สืบค้น วนัเดือนปี, จาก URL. 
Linardakis, D. K., & Manois, B. I. (2005). Hydroponic culture of strawberries in perlite. Retrieved 21 April 2005, 

from http://www.schundler.com/strawberries.htm 

 
8.     การส่งต้นฉบับ ส่งออนไลน์ที$เว็บไซต์ www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/login และผู้ เขียนสามารถตรวจสอบ

สถานะในเว็บไซต์ดงักลา่วได้ 
 
9.     การตรวจแก้ไขและการยอมรับการตีพมิพ์ 

9.1  การตดิตอ่ผู้ เขียนเพื�อการตรวจแก้ไขหรือตอบรับ/ปฏิเสธการตีพิมพ์ จะกระทําผ่านทางระบบ ThaiJo ผู้ เขียน สามารถ
ตดิตามสถานภาพของต้นฉบบัที�สง่ได้ที� www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/login 
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9.2   เรื�องที�ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์จากผู้ตรวจอ่าน (ทั �งภายในและภายนอก) อย่างน้อย 2 ทา่น จงึจะยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
9.3  กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิUในการตรวจแก้ไขเรื�องที�จะส่งไปลงพิมพ์ทกุเรื�องตามที�เห็นสมควร ในกรณีที�จําเป็น 
จะสง่ต้นฉบบัที�แก้ไขแล้วคืนผู้ เขียนเพื�อความเหน็ชอบอีกครั �งก่อนพิมพ์   
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 ต้นฉบบัที$ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นสิทธิของเจ้าของต้นฉบบั และของวารสารวิชาการ มทร. สวุรรณภูมิ เนื -อหาบทความในวารสาร 

เป็นแนวคิดของผู้ แต่ง มิใช่เป็นความคิดเห็นของคณะกรรมการจดัทําวารสาร และมิใช่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยั             
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11.    ยินยอมการตีพมิพ์บทความลงในวารสารวชิาการ มทร. สุวรรณภูม.ิ..................................................................... 
           ก่อนที$บทความของท่านจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ มทร. สวุรรณภูมิ ต้องได้รับคํายินยอมจากผู้ เขียนที$เป็น  
          corresponding author เสียก่อน… 
………………………………………………………………………………………….. 
12.    เกณฑ์การประเมินบทความ.......................................................................................................... 
      กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื -องต้นเกี$ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั$วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลบั 
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