แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร
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เรียน
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เรื่อง

ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ รมยสาร

1. ชื่อผู้ส่งบทความ
(ภาษาไทย).................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
2. ชื่อบทความ
(ภาษาไทย)..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3. สถานที่ทางาน
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..............................................................โทรศัพท์มือถือ..............................................................
โทรสาร.............................................................................อีเมล..................................................................
4. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด...........................................................................................................................................
5. ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)...................................................................................................................................
6. สถานภาพผู้ส่งบทความ
6.1  อาจารย์  อื่นๆ ระบุ......................................คณะ..............................................................................
สถาบัน............................................................................................................................................................
ชื่อผู้วิจัยร่วม (ถ้ามี) กรณีผสู้ ่งบทความไม่เป็นนักศึกษา
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
หน่วยงาน
โทรศัพท์
อีเมล

6.2  นิสิต/นักศึกษา
 ระดับปริญญาเอก
 ระดับปริญญาโท
หลักสูตร.........................................................
สาขาวิชา..................................................................คณะ.........................................................................
สถาบัน.....................................................................................................................................................
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โปรดระบุชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................
ที่ทางานปัจจุบนั ...........................................................................................................................
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................
ที่ทางานปัจจุบนั ...........................................................................................................................
7. ประเภทของบทความ
 บทความวิจัย (Research article)  บทความวิชาการ (Academic article)
 ภาษา ภาษาศาสตร์และวรรณกรรม

ปรัชญาและศาสนา

 บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

 ดนตรีและนาฏศิลป์  ศิลปกรรม

 ประเพณีและวัฒนธรรม

 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

 กฎหมายและการเมืองการปกครอง

 การพัฒนาสังคมและสังคมศึกษา

 การศึกษาและเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

 ชาติพันธุ์

 การท่องเที่ยว

8. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ชื่อ–สกุล...............................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ.................................................................โทรสาร...........................................................................
อีเมล.........................................................................
มีความเกี่ยวข้องเป็น.................................................................................
9. สิ่งที่แนบมาด้วย
 ไฟล์บทความวิจัย
 ไฟล์บทความวิชาการ
10. องค์ประกอบของบทความ
ข้าพเจ้าได้จัดทาบทความตามคาแนะนาการเตรียมต้นฉบับของวารสารวิชาการ รมยสาร ครบสมบูรณ์ ดังนี้
 บทความวิชาการ

 บทความวิจัย

 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 คาสาคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 บทนา
 เนื้อหา
 บทสรุป
 เอกสารอ้างอิง
 ประวัติผู้วิจยั

 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 คาสาคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 บทนา
 วัตถุประสงค์การวิจัย

 วิธดี าเนินการวิจัย
 ผลการวิจยั
 อภิปรายผล
 สรุปผล
 ข้อเสนอแนะ
 เอกสารอ้างอิง
 ประวัติผู้วิจยั
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11. ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษได้ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของ Abstract และประวัติผู้เขียนที่แปลเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือบทความความภาษาอังกฤษแล้ว ขอรับรองว่าบทความฉบับนี้มีการใช้ภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องตามหลักภาษาและหลักไวยากรณ์ทุกประการ เห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
............/......................../...................
12. อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจบทความนี้แล้ว ขอรับรองว่าบทความวิจัยนี้มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
*(กรณีที่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษา ลงชื่อ..........................................................
(........................................................)
.........../......................../...................
13. ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ไหนมาก่อนและไม่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น และยินดีให้แก้ไขตามที่กองบรรณาธิการเสนอแนะ
ผู้ส่งบทความ ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
............/......................../...................
ผลการพิจารณาบทความจากบรรณาธิการ
เห็นควรดาเนินการส่งประเมินเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
ไม่รับพิจารณาบทความ (ระบุเหตุผล)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม)
บรรณาธิการวารสารวิชาการ รมยสาร
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หมายเหตุ
1. ขอให้ท่านกรอกข้ อมูลให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มขอตีพิมพ์ บทความด้วยลายมือที่อ่านง่ายและชัดเจน โดย
สแกนไฟล์เป็น PDF พร้อมส่งบทความต้นฉบับ (ไฟล์ Word) ของท่านไปที่ http://rommayasan.bru.ac.th
 ติดต่อขอลงบทความ
2. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความที่ระบุไว้ในวารสารวิชาการ รมยสาร อย่าง
เคร่งครัด หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาให้
ดาเนินการในขั้นตอนต่อๆ ไป
3. บทความของท่านในส่ว นของ Abstract และประวัติผู้ เขียนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ บทความที่เป็น
ภาษาอังกฤษ ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ พร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญลง
ลายมือชื่อรับรอง
4. ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ลงลายมือชื่อรับรอง
5. ผู้เขียนบทความจะต้องชาระค่าดาเนินการตรวจประเมินบทความ (Peer review) บทความละ 3,000 บาท
โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วารสารวิชาการ รมยสาร)” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 427-1-25989-1
ในกรณีบทความของท่านไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร ทางกองบรรณาธิการจะ
ไม่คืนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตรวจประเมินบทความนี้ให้ท่าน เพราะได้ใช้เงินส่วนนี้จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
6. หลังจากบทความของท่านได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสารแล้ว ทางคณะกรรมการวารสารฯจะจัดส่งเล่ม
วารสารให้ท่าน จานวน 1 เล่ม หากท่านต้องการมากกว่า 1 เล่ม คณะกรรมการวารสารฯขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เล่มละ 300 บาท โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล rommayasan@gmail.com
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