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1. ประเภทของบทความที่ตีพิมพ
1.1 บทความวิจัย (Research article) เปนบทความที่ไดจากงานวิจัย
1.2 บทความวิชาการ (Academic article) เปนบทความที่มีลักษณะดังนี้
1. เปนบทความจากการทบทวนเอกสาร ซึ่งเปนผลมาจากการวิจัยหลาย ๆ ครั้ง ถือเปน
บทความที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
2. เปนบทความนําเสนอกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ การทดสอบภาคสนาม
รวมไปถึงเทคนิคการวิเคราะหใหม ๆ
3. เปนบทความที่มาจากประสบการณ หรือความชํานาญของผูเขียน
4. เปนบทความเกี่ยวกับนโยบายดานตาง ๆ 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 หากเกินจํานวนคิดคาใชจา ยหนาละ 400 บาท (แตไมควรเกิน 15 หนา)
- 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 การจัดเรียงใหเรียงตามลําดับการอางอิงในเนื้อหา
โดยใหยึดถือรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงตามที่ทางวารสาร มทร.อีสาน กําหนด และตองเขียน
ในรูปแบบภาษาอังกฤษเทานั้น
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 รายการการอางอิง
ตองเขียนในรูปแบบภาษาอังกฤษเทานั้น

4. การอางอิงเอกสารในเนื้อเรื่องของบทความ (In-text Citations)
การอางอิงเอกสารในเนือ้ เรือ่ งใช ระบบตัวเลข (Numerical System) เทานัน้ โดยรายการ
อางอิงเอกสารใหจัดชิดซายหนากระดาษ หมายเลขลําดับของเอกสารอางอิงในเครื่องหมายวงเล็บ
กรอบสี่เหลี่ยม ตัวอยางเชน [1] เปนตน หากเปนการอางอิงเอกสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน ใหใส
หมายเลขอางอิงเรียงตามลําดับ จากนอยไปหามาก เชน [1] - [3] หรือ [1], [2], [5] เปนตน
การเขียนรายการเอกสารอางอิง (Reference list)
1) หนังสือ
[X] ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ(ถามี).//เมืองที่พิมพ/:/สํานักพิมพ.
ตัวอยางเชน
[1] Herren, Ray V. (1994). The Science of Animal Agriculture. Albany, N.Y. : Delmar
Publishers.
2) หนังสือแปล
[X] ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่องของหนังสือแปล//แปลจาก(ชื่อเรื่องในภาษาเดิม).//โดย/
ชื่อผูแปล.//ครั้งที่พิมพ(ถามี).//เมืองที่พิมพ/:/สํานักพิมพ
ตัวอยางเชน
[2] 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
[X] ผูเ ขียนบทความ.//(ปทพ่ี มิ พ).//ชือ่ บทความ./ใน/ชือ่ เรือ่ ง.//ชือ่ บรรณาธิการหรือผูร วบรวม(ถามี).//
หนา/เลขหนา.//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ
ตัวอยางเชน
[3] McTaggart, J.M.E. (1993). The Unreality of Time. In Philosophy of Time. Robin Le
Poidevin, and Murray MacBeath, eds. pp. 23-34. Oxford : Oxford University Press
4) บทความในหนังสือรายงานประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ
[X] ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความ./ชื่อบรรณาธิการ(ถามี).//ใน/ชื่อเรื่องรายงาน
การประชุม.//หนา/เลขหนา.//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ
ตัวอยางเชน
[4] 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
[X] ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปที่.//ฉบับที่.//หนา/เลขหนา
ตัวอยางเชน
[5] Vitsanusat A. and Phachirarat S. (2015). Measurement of Radon in Drinking Water
at Amphur Meaung, Khonkhaen Province with Ionization chamber. RMUTI Journal
Science and Technology. Vol. 8. No. 2. pp. 12-20
6) บทความในหนังสือพิมพ
[X] ชื่อผูเขียน.//(ป./วัน./เดือน).//ชื่อบทความ./ใน/ชื่อหนังสือพิมพ./หนา/เลขหนา
ตัวอยางเชน
[6] Vitit Muntarbhorn. (1994. 21. March). The Sale of Children as a Global Dilemma.
Bangkok Post. p. 4
7) บทความในสารานุกรม
[X] ชือ่ ผูเ ขียนบทความ.//(ปทพ่ี มิ พ).//ชือ่ บทความ./ใน./ชือ่ สารานุกรม.//เลมที/่ :/หนา/เลขหนา-เลขหนา
ตัวอยางเชน
[7] Morrow, Blaine Victor. (1993). Standards for CD-Rom Retrieval. Encyclopedia of
Library and Information Science. Vol. 51. pp. 380-389
8) วิทยานิพนธ
[X] ผูเขียนวิทยานิพนธ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//ระดับวิทยานิพนธ/ชื่อสาขา/คณะ/
มหาวิทยาลัย
ตัวอยางเชน
[8] Phillips, O.C., Jr. (1962). The Indfluence of Ovidd on Lucan’s Bellum Civil. Ph.D.
Dissertation University of Chicago
9) สื่ออิเล็กโทรนิกส (สื่ออิเล็กโทรนิกส) :www
[X] ผูเ ขียน.//ป.//ชือ่ บทความ.//ชือ่ วารสารหรือนิตยสาร.//ปท(่ี เดือนหรือฉบับที)่ :/เลขหนา(ถามี).//
เขาถึงเมื่อ (วัน เดือน ปที่คนขอมูล)/เขาถึงไดจาก (ที่อยูของบทความหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส URL)
ตัวอยางเชน
[9] Department of the Environment and Heritage. (1999). Guide to Department and
Agency Libraries. Access (17 November 2000). Available (http://www.erin.gov.au/
library/guide.html)
10) ผูแตงเปนหนวยงาน
[X] ชื่อหนวยงาน.//(ปที่พิมพ)./ชื่อหนังสือ/เลมที่(ถามี).//ครั้งที่พิมพ(ถามี).//เมืองที่พิมพ/:/
สํานักพิมพ
ตัวอยางเชน
[10] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. (2552). รายงานประจําป 2551. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

11) มีเฉพาะชื่อบรรณาธิการเปนผูรวบรวม
[X] ชื่อบรรณาธิการ หรือผูรวบรวม หรือผูเรียบเรียง.//(ปที่พิมพ.)//ชื่อหนังสือ.//เลมที่ (ถามี)//
ครั้งที่พิมพ(ถามี)//เมืองที่พิมพ/:/สํานักพิมพ
ตัวอยางเชน
[11] เรืองวิทย ลิ่มปนาท. (2543). ทองถิ่น - อินเดีย. ชลบุรี : ภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 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

หมายเลขสมาชิก
………………..
(สําหรับเจาหนาที่)
แบบฟอรมการสงบทความ
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วันที่………………………….
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………………..
ระดับการศึกษาสูงสุด …………………………………… ตําแหนงทางวิชาการ ……………………………..
หนวยงาน ……………………………………………………………………………………………………
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก……………………………..…………………………………………………
โทรศัพท………………………….โทรสาร…………………………….โมบาย…………….……………….
e-mail………………………………………..……………………………………………………………..
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
บทความจากวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
ขอสง
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………..
............................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………..
............................................................................................
ชื่อผูเขียนรวม
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………
สาขาหลักของบทความ (กรุณาเลือก)
วิศวกรรมศาสตร ENG
เกษตรศาสตร AGR
สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสถิติ IG
สาขารองของบทความ (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร
สื่อสาร-โทรคมนาคม
สัตวศาสตร
ศิลปะและการออกแบบ
วัสดุและโลหะ
โยธา-สํารวจ
สิ่งแวดลอม
พลังงาน
สถาปตยกรรม
พืชไร
พืชสวน
วิทยาศาสตรการอาหาร
ICT
อุตสาหการ
เคมี
คณิตศาสตร
สถิติประยุกต
เครื่องกล
โภชนศาสตร
ฟสิกส
อื่น ๆ …………………………….

ขอเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ
1. ชื่อ-สกุล …………………………..……….ตําแหนงทางวิชาการ…………………………………………
คุณวุฒิ………………………………………..สาขาที่เชี่ยวชาญ……………………………………………..
หนวยงานที่สังกัด……………………………………………….……..……………………………………..
ที่อยูสําหรับสงเอกสาร………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท…………………………………Email……………………………………………..…….
2. ชื่อ-สกุล …………………………..……….ตําแหนงทางวิชาการ…………………………………………
คุณวุฒิ………………………………………..สาขาที่เชี่ยวชาญ……………………………………………..
หนวยงานที่สังกัด……………………………………………….……..……………………………………..
ที่อยูสําหรับสงเอกสาร………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท…………………………………Email……………………………………………..…….
หมายเหตุ
1. ผูทรงคุณวุฒิตองมีตําแหนงทางวิชาการ ระดับ ผศ. ขึ้นไป หรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
และตองไมสังกัดหนวยงานเดียวกับผูประพันธ
2. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการเปนผูพ จิ ารณาคัดเลือกผูท รงคุณวุฒเิ พือ่ พิจารณาผลงานทางวิชาการ
3. เจาของบทความทีผ่ า นการพิจารณาใหตพี มิ พลงในวารสาร จะตองสมัครสมาชิกวารสาร มทร.อีสาน
อยางนอย 1 ป เพื่อเปนการยืนยันการตีพิมพบทความลงในวารสาร
ขาพเจาไดรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ ในแบบฟอรมแนบทาย ซึ่งมี
รายละเอียดอยูใน “คําแนะนําผูเขียน” ที่ทางกองบรรณาธิการ วารสาร มทร.อีสาน ไดกําหนดขึ้น และยินดี
ใหกองบรรณาธิการมีสิทธิ์ที่จะไมรับพิจารณา หากไมจัดรูปแบบตามที่กําหนด ยินยอมใหมีสิทธิ์ในการเลือกสรรหา
ผูกลั่นกรองโดยอิสระเพื่อพิจารณาตนฉบับที่ขาพเจา (และผูแตงรวม) สงมา ยินยอมใหกองบรรณาธิการสามารถ
ตรวจแกไขตนฉบับดังกลาวไดตามที่เห็นสมควร และขาพเจา “ขอรับรองวา บทความนี้ ไมเคยลงตีพิมพ ใน
วารสารใดมากอน ไมอยูระหวางการพิจารณาจากวารสารอื่น และยินยอมวาบทความที่ตีพิมพลงในวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถือเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”
หากขาพเจามีความประสงคในการขอยกเลิกการพิจารณาบทความหลังจากวันที่ไดรับหนังสือยืนยัน
การรับบทความ ขาพเจายินดีรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินงานที่มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามกระบวนของ
วารสาร มทร.อีสาน ตามที่จายจริง

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

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

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

ใบสมัครสมาชิก
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หมายเลขสมาชิก
………………..
(สําหรับเจาหนาที่)
วันที่สมัคร………………………………………………………………………………………………….
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………
ที่อยู (สําหรับสงวารสาร)………………………….…………………………………………………………
รหั ส ไปรษณี ย์ … …….……….……..โทรศั พ ท์ … …........….……………..
โทรสาร……………………………….
ออกใบเสร็จในนาม
ชื่อ……………………………………..…………………………………….
ที่อยู…………………………………………………………………………..
มีความประสงคเปนสมาชิก
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (1 ป 3 ฉบับ 1000 บาท/ป)
โดย สมัครเปนสมาชิกใหม จํานวน …….. ป เริ่มตั้งแตปที่ ……… ฉบับที่ ..…….
ตออายุสมาชิก จํานวน …….. ป เริ่มตั้งแตปที่ ……… ฉบับที่ ..…….
พรอมกันนี้ไดสงคาสมาชิก จํานวน…………………………….บาท
(ตัวอักษร)………………………………………………………………………………………….
ซึ่งไดโอนเงินผานทางบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชือ่ บัญชี “วารสาร มทร.อีสาน”
บัญชีออมทรัพย เลขที่ 986-4-38484-8
หมายเหตุ กรุณาสงหลักฐานการจายเงินและใบสมัครสมาชิก มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ E-mail :
rmuti.journal@gmail.com พรอมเขียนชือ่ -นามสกุล ใหชดั เจน การสมัครสมาชิกจะมีผลสมบูรณ
เมือ่ ทางวารสารไดมกี ารตรวจสอบเอกสารตาง ๆ อยางถูกตองแลวเทานั้น
ลงชื่อ…………………………….ผูสมัคร
(……………………………)

หนังสือยืนยันการถอนบทความ
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………
สังกัดหนวยงาน ………………………………………………………………………………………………
มีความประสงคขอถอนการพิจารณาบทความเรื่อง ……………………………..……………………………..
..……………...………….......…………...………………..............……….......……………….
..……………...………….......…………...………………..............……….......……………….
ที่ไดสงเขามายังวารสาร มทร.อีสาน เมื่อวันที่ ………….………………………………………….. และยินยอม
รับผิดขอบคาใชจา ยในการดําเนินการตามกระบวนการของวารสาร มทร.อีสาน เปนจํานวนเงิน ……………. บาท
(…………………………………………………………….) โดยชําระเงินผานทางบัญชีวารสาร มทร.อีสาน
ธนาคารกรุงไทย สาขาม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชื่อบัญชี “วารสาร มทร.อีสาน” บัญชีออมทรัพย
เลขที่ 986-4-38484-8
หมายเหตุ กรุณาสงหลักฐานการชําระเงินและหนังสือยืนยันการถอนบทความ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาที่
E-mail : rmuti.journal@gmail.com พรอมเขียนชื่อ-นามสกุล ใหชัดเจน ขอมูลการชําระเงิน
จะมีผลสมบูรณ์ เมือ่ ทางวารสารไดมกี ารตรวจสอบเอกสารตาง ๆ อยางถูกตองแลวเทานั้น

ลงชือ่ …………………………….ผูถ อนบทความ
(……………………………………)

หนังสือยืนยันการชําระคาตีพิมพ
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………
สังกัดหนวยงาน ………………………………………………………………………………………………
มีความประสงคขอชําระคาตีพิมพวารสาร มทร.อีสาน เรื่อง ………………………………………………….
..……………...………….......…………...………………..............……….......……………….
..……………...………….......…………...………………..............……….......……………….
เปนคาใชจายในการตีพิมพที่เกินจากขอกําหนดของวารสาร มทร.อีสาน
จํานวนหนา ……………. หนา หนาละ 400 บาท คิดเปนเงิน ………………………………….. บาท
จํานวนรูปสี …………… รูป รูปละ 50 บาท คิดเปนเงิน ………………………………….. บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิน้ ……………….. บาท (………………………………………………………..) โดยชําระเงิน
ผานทางบัญชีวารสาร มทร.อีสาน ธนาคารกรุงไทย สาขาม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชื่อบัญชี “วารสาร
มทร.อีสาน” บัญชีออมทรัพย เลขที่ 986-4-38484-8
หมายเหตุ กรุณาสงหลักฐานการชําระเงินและหนังสือยืนยันการชําระคาตีพิมพ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาที่
E-mail : rmuti.journal@gmail.com พรอมเขียนชื่อ-นามสกุล ใหชัดเจน ขอมูลจะมีผลสมบูรณ์
เมือ่ ทางวารสารไดมกี ารตรวจสอบเอกสารตาง ๆ อยางถูกตองแลวเทานั้น
ลงชือ่ …………………………….ผูเ ขียนบทความ
(……………………………………)

