คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ
กองบรรณาธิการไดกํ าหนดคําแนะนํ าการเตรีย มตน ฉบั บ ไวใหผูเขี ย นยึ ด เปน แนวทางในการสงตน ฉบั บสําหรับการตีพิ มพ ลง Sakon
Nakhon Rajabhat University Journal of Science and Technology (SNRUJST) และกองบรรณาธิ ก ารสามารถตรวจสอบ
ตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการอางอิงได
วิธีการเตรียมตนฉบับ
1. ตน ฉบั บ พิ มพ เปน ภาษาไทยหรือภาษาอั งกฤษก็ได องค ป ระกอบต าง ๆ ของบทความให จัด ตามคํ าแนะนํา การเตรีย ม
ตนฉบับนี้ การใชภาษาไทยใหยึดหลักการใชคําศัพทและชื่อบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษ
ปนภาษาไทยโดยไมจําเปน กรณีจําเปนใหเขียนคําศัพทภาษาไทยตามดวยวงเล็บภาษาอังกฤษโดยคําแรกใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ สวน
อัก ษรและคํ า ที่ เหลื อ ทั้ งหมดใหพิ มพ ด ว ยตัว พิ มพ เล็ ก ยกเว น ชื่ อ เฉพาะทุก คํ าให ขึ้น ต น ด วยตั วพิ มพ ใหญ คํ าศั พ ทคํ าเดี ย วกัน ที่ เป น
ภาษาไทยและตามดวยภาษาอังกฤษหากปรากฏในหลายที่ ใหใชคําศัพ ทภาษาไทยตามดว ยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้ งตอไปใช
เฉพาะคําศัพทภ าษาไทยเทานั้น บทนิพนธสวนที่เปน ภาษาอังกฤษหรือบทคัด ยอ ควรใหผูเชี่ย วชาญดานภาษาอังกฤษตรวจสอบความ
ถูกตองดานการใชภาษากอน
2. การพิ มพ ให จั ดพิ มพด วยโปรแกรม Microsoft word โดยจั ดหน ากระดาษ ขนาด letter (8.5 x 11 นิ้ ว) ตั้ งคา หน ากระดาษ
สําหรับ การพิ มพหางจากขอบกระดาษดานบน ด านลาง และดานขวา ด านละ 2 ซม. ดานซาย 2.5 ซม. จัดคอลัมน เดีย ว ใสเลขหน า
กํากับทุกหนา
3. รูป แบบตัวอักษร ใชต ัวอัก ษรแบบ TH SarabunPSK ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัว อักษรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใชขนาดตัวอักษร 14 ทั้งตนฉบับ หัวขอหลักใชตัวหนา
4. จํานวนหนา ความยาวของบทความไมควรเกิน 8 หนา รวมตาราง รูปภาพและเอกสารอางอิง
5. สัญลักษณ สมการ ตาราง และรูปภาพ
สัญลักษณ อนุโลมใหใชการแทรกสัญลักษณ

ในโปรแกรม MS word ได

สมการ ใชโปรแกรมพิมพสมการ เชน Math Type

พิมพเทานั้น สมการควรจัดใหอยูกึ่งกลาง ระบุตัวเลขกํากับ

ในวงเล็บครึ่งวงกลม ( ) โดยชิดขวา เชน
v

s
t

(1)

รูปภาพ ระบุคําวา “ภาพที่” ควรเปนภาพที่มีความละเอียดสูง ความละเอียด 531 × 1328 pixels (h × w) หรือ 5 × 13 cm
หรือความคมชัดไมต่ํากวา 96 dpi และสูงสุดไมเกิน 1200 dpi ชนิดของภาพควรเปนนามสกุล TIFF JPEG หรือ BMP เทานั้น
ตาราง ระบุคําวา “ตารางที”่ ควรพิมพในโปรแกรม Word หรือใชเปนรูปภาพได โดยมีความละเอียดดังระบุไวขางตน
สมการ ตาราง และรูปภาพ ใหแทรกไวในเนื้อเรื่อง โดยผูเขียนคัดเลือกเฉพาะที่จําเปนเทานั้น เรียงลําดับใหสอดคลองกับเนื้อหา ชื่อตาราง
ใหอยูด า นบนของตาราง สวนชื่อรูปภาพใหอยูดานลางพรอมทั้งคําอธิบายสั้น ๆ ที่สื่อความหมายไดครบถวน

6. ประเภทของตนฉบับ
6.1 บทความวิจัย เปนการนําเสนอผลการวิจัยอาจเปน Concept paper หรือผลงานวิจัยที่สําเร็จสมบูรณแลวซึ่งผูเขียน
ไดดําเนินการดวยตัวเอง
6.1.1 สวนประกอบตอนตน
1) ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเปาหมายของการวิจัย ความยาวไมควรเกิน 100 ตัวอักษร ใหเขียน
ชื่อภาษาไทยกอน บรรทัด ตอมาเปนภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใชตัว พิมพใหญเฉพาะตัวแรก ยกเวน Article และ Preposition ใช
ตัวพิมพเล็ก สวนชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) ใหพิมพดวยตัวเอนไมตองขีดเสน ใต กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตเปนภาษาไทย
ใหใสชื่อวิทยาศาสตรดวย
2) ชื่อ ผูนิพนธ ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มทั้งชื่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับภาษาอังกฤษใช
ตัวอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะอัก ษรตัวแรกของชื่อและนามสกุล ถามีผูวิจัยหลายคนใหใชห มายเลขอางอิงเชิงอรรถกํากับตามลําดับพรอม
ระบุชื่อหนวยงานของผูวิจัยในสวนลางของหนาแรก (กรณีเปนนักศึกษาใหระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา)
3) บทคั ดย อ ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ (Abstract) ความยาวไม เกิ น อย างละ 300 คํ า เป น การย อ
เนื้อ ความงานวิจัยทั้งเรื่องใหสั้นไดเนื้อหาสาระครบถวนตามเรื่องเต็ม ควรเขียนแบบสั้น ตรงประเด็น ระบุเฉพาะสาระสําคัญเทานั้น โดย
ใหลําดับบทคัดยอภาษาไทยขึ้นกอนตามดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษ
4) คํ า สํ า คั ญ (Keywords) ให ใช คํ าที่ ป รากฏอยู ในเนื้ อ เรื่อ งซึ่ งเป น คํ าที่ บ อกวิ ธี ก ารวิ จั ย ประเด็ น ที่ วิ จั ย
ผลการวิจัย สถานที่ที่ทําวิจัย คําสําคัญใหเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแตละชุดไมเกิน 3-6 คํา โดยระบุไวทายบทคัดยอของแตละ
ภาษา
6.1.2 สวนประกอบของเนื้อหา
1) บทนํา ระบุความเปนมาและความสําคัญของการทําวิจัย เหตุผลการทําวิจัย เอกสารงานวิจัย ที่เกี่ย วขอ ง
และวัตถุประสงคการวิจัยใหชัดเจน
2) วิธีดําเนินการวิจัย ระบุขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย วัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่ใชอยางชัดเจน
3) ผลและการอภิปรายผลการวิจัย รายงานผลการวิจัยใหไดใจความ ชัดเจนและตรงประเด็นโดยยึดแนวทาง
ตามวัตถุประสงคการวิจัย เปนหลัก ควรอธิบายผลการวิจัยดวยคําบรรยายเปนหลัก ถามีตัว แปรที่ศึกษาหรือตัว เลขมากใหนําเสนอเปน
รูปภาพ และตาราง แทรกในเนื้อหาพรอมทั้งอธิบ ายผลการวิจัยใหไดสาระครบถว นอยางสั้น ๆ แสดงความเห็นวาผลการวิจัย สอดคลอง
หรือแตกตางจากวัตถุป ระสงค สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวห รือผลงานวิจัย ที่มีผูรายงานไวกอนอยางไร เปน เพราะเหตุผลใด มีหลักฐาน
ทางทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอะไรสนับสนุน
4) สรุปผลการวิจัย สรุปยอเฉพาะขอมูลจากเนื้อความใหสั้นไดเนื้อหาสาระของเนื้อความครบถวน
5) ขอ เสนอแนะ เปน การใหการเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและประเด็นที่เปนแนวทางการ
ทําวิจัยตอไป
6) กิตติกรรมประกาศ เขียนคําขอบคุณผูใหทุนสนับสนุน (แหลงทุน) หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับงานนี้
7) เอกสารอางอิง ใหระบุเฉพาะที่ไดนํามาอางอิงในบทความวิจัยอยางครบถวน และเขียนเปนภาษาอังกฤษ
เทานั้น

6.2 บทความทางวิชาการ เปนบทความที่ผูเขียนไดเรียบเรียงโดยศึกษาคน ควาจากเอกสาร งานแปล และผลงานจาก
ประสบการณของผูเขียนหรือถายทอดจากผูอื่น มีวัตถุป ระสงค เพื่อเผยแพรความรู องคความรู การเสนอความคิดเห็นที่มีคุณคาและเปน
ประโยชนทางวิชาการของสาขาตาง ๆ
6.2.1 สวนประกอบตอนตน
1) ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเปาหมายของการวิจัย ความยาวไมค วรเกิน 100 ตัว อักษร ใหเขียนชื่อ
ภาษาไทยกอนใตมาเปนภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใชตัว พิมพใหญเฉพาะตัวแรก ยกเวน Article และ Preposition ใชตัวพิมพเล็ก
สวนชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) ให พิมพด วยตัวเอนไมตองขีดเสนใต กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิต เปนภาษาไทยให ใสชื่อ
วิทยาศาสตรดวย
2) ชื่อ ผูเขี ยน ระบุเฉพาะชื่อ และนามสกุลเต็มทั้งชื่อ ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ สําหรับภาษาอังกฤษใช
ตัวอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะอัก ษรตัวแรกของชื่อและนามสกุล ถามีผูวิจัยหลายคนใหใชห มายเลขอางอิงเชิงอรรถกํากับตามลําดับพรอม
ระบุชื่อหนวยงานของผูวิจัยในสวนลางของหนาแรก (กรณีเปนนักศึกษาใหระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา)
3) สาระสังเขป (Summary) เปนการยอเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องใหสั้นไดเนื้อหาสาระครบถวนตามเรื่องเต็ม ให
เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยความยาวไมเกินอยางละ 300 คํา
4) คํา สําคัญ (Keywords) ใหใชคําที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องซึ่งเปนคําที่บอกวิธีการ สิ่งที่ศึกษา ผลการศึก ษา
สาขา การใชประโยชนหรือสถานที่ที่ทําวิจัย คําสําคัญใหเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแตละชุดไมเกิน 6 คํา
6.2.2 เนื้อหาในบทความวิชาการ มีองคประกอบดังนี้
1) บทนํา กลาวถึงความนาสนใจของเรื่องที่นําเสนอกอนเขาสูเนื้อหา
2) เนื้อความ ควรนําเสนอพัฒนาการของเรื่องไดอยางนาสนใจและเนื้อเรื่องนั้นเปนเนื้อหาใหมเหมาะสมกับ
สภาพปจจุบัน
3) สรุป เปนการยอเฉพาะขอมูลจากเนื้อความใหสั้นไดเนื้อหาสาระของเนื้อความครบถวน
4) เอกสารอางอิง (References) ใหระบุเฉพาะเอกสารที่ผูนิพนธไดนํามาอางอิงในบทความวิชาการอย าง
ครบถวน และเขียนเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
7. การอางอิงในเนื้อความ
การอางอิงในเนื้อความเปนการระบุแหลงที่มาของขอมูลในเนื้อ ความ ใหใชวิธีการอางอิงแบบใชตัวเลขกํากั บ โดยระบุ ใน
วงเล็บ [ ] ขางหลังขอความที่ตองการอางอิง เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น ดังนี้
Robert และคณะ กลาวไววา ... [1]
หรือกรณีมีการอางอิงมากกวา 1 งานวิจัยในขอความนั้น
เคยมีผูทําการวิจัยดวยวิธี ... ประสบความสําเร็จมาแลวในชวงป ค.ศ. 1990 - 2000 [2 - 5]

8. การอางอิงทายบทความ การอางอิงทายบทความใหเขียนเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยมีรูปแบบการอางอิงดังนี้
8.1 วารสาร
อักษรตัวแรกของชื่อ. นามสกุลเต็ม, อักษรตัวแรกของชื่อ. นามสกุลเต็ม, … , ชื่อบทความ, ชื่อวารสารแบบยอ . ฉบับ
ที่(เลมที่) (ป ค.ศ.) หนา-หนา.
ตัวอยาง
[1] J. van der Geer, J.A.J. Hanraads, R.A. Lupton, The art of writing a scientific article, J. Sci. Commun. 163
(2010) 51–59.
8.2 หนังสือ
อักษรตัวแรกของชื่อ . นามสกุลเต็ม, อักษรตัว แรกของชื่อ. นามสกุลเต็ม, … , ชื่อ หนังสือ , ครั้งที่พิ มพ, สํานักพิ มพ ,
สถานที่พิมพ(เมือง), ป ค.ศ..
ตัวอยาง
[2] W. Strunk Jr., E.B. White, The Elements of Style, fourth ed., Longman, New York, 2000.
8.3 วิทยานิพนธ
อัก ษรตั ว แรกของชื่ อ . นามสกุ ล เต็ ม , อั ก ษรตั ว แรกของชื่ อ . นามสกุ ลเต็ ม , … , ชื่อ เรื่ อ งวิ ทยานิ พ นธ , ปริ ญ ญา
วิทยานิพนธ, มหาวิทยาลัย, เมือง, ป ค.ศ..
ตัวอยาง
[3] W. Strunk Jr., E.B. White, The Elements of Style, Ph.D. Science and Technology, Sakon Nakhon
Rajabhat University, Sakon Nakhon, 2000.
8.4 เนื้อหาในบทตาง ๆ ของหนังสือ
อักษรตัวแรกของชื่อ. นามสกุลเต็ม, อักษรตัวแรกของชื่อ. นามสกุลเต็ม , … , ชื่อบท(Chapter), in: ชื่อบรรณาธิการ
(อักษรตัวแรกของชื่อ. นามสกุลเต็ม), ชื่อหนังสือ, สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ(เมือง), ป ค.ศ., pp. เลขหนา – เลขหนา.
ตัวอยาง
[4] G.R. Mettam, L.B. Adams, How to prepare an electronic version of your article, in: B.S. Jones, R.Z.
Smith (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-Publishing Inc., New York, 2009, pp. 281–304.
8.5 เนื้อหาที่ไดมาจากเว็บไซต
ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ, URL, วันที่สืบคน
ตัวอยาง
[5] How to writing the Manuscript, www.google.com, 27 October 2015
8.6 อื่น ๆ เชน บทความจากองคกรหรือหนวยงาน หนังสือพิมพ สารานุกรม CD-ROM เปนตน
ชื่อผูเขียน(อักษรตัวแรกของชื่อ. นามสกุลเต็ม), ชื่อเรื่องหรือชื่อ บทความ, ชื่อองคกร/หนวยงาน/หนังสือพิมพระบุบฉบับ
และเลขหนา/CD-ROMระบุแหลงขอมูลเลขที่/สารานุกรมระบุเลมทีแ่ ละหนา, ป ค.ศ..
[6] G.R. Mettam, Deli news 17 pp.5-6, How to writing the Manuscript, (2015).

9. การสงตนฉบับ
9.1 สิ่งที่ตองเตรียม
9.1.1 หนาแรกของตนฉบับจะตองระบุชนิดบทความ เนื้อหาบทความ ชื่อบทความ ชื่อผูเขียน ที่อยูของ
ผูเขียน รายชื่อตาราง และรายชื่อรูปภาพ
9.1.2 หนาถัดไป เปนไปตามเนื้อหาของบทความ ที่ระบุไวในขอ 6.
9.1.3 ไฟลบทความ ไฟลตาราง ไฟลรูปภาพ
9.2 การสงตนฉบับ
สงแบบออนไลนที่ http://snrujst.snru.ac.th

ตัวอยางตนฉบับ ดาวนโหลดไดที่ http://snrujst.snru.ac.th
10. ลิขสิทธิ์ ตนฉบับ ที่ไดรับ การตีพิ มพเผยแพรใน SNRUJST ถือ เปนกรรมสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หามนํ า
ขอความทั้งหมดหรือบางสวนไปตีพิมพซ้ําเวนแตวาจะไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร
11. ความรับผิดชอบ เนื้อหาตนฉบับที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียนทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาดอันเกิดจาก
เทคนิคการพิมพ
ขอ ควรจํ า : Sakon Nakhon Rajabhat University Journal of Science and Technology จะพิ จ ารณารูป แบบของต น ฉบั บ
เปนอันดับแรก และเราจะไมดําเนินการใด ๆ ตอ ถารูปแบบของตนฉบับไมถูกตอง

Guidelines for Manuscript Preparation
The editorial board has issued the instructions for manuscript preparation as a guideline for an author in
submitting a manuscript for publication in Sakon Nakhon Rajabhat University Journal of Science and Technology
(SNRUJST). This guideline is also for the benefits of the editorial board to verify the manuscript before publication
to create a quality, credible and referable journal.
Manuscript Preparation
1. Manuscript can be written in either Thai or English. The components of an article is to be composed
following this instruction. The use of Thai language, its vocabularies and terminologies has to be adhered to the
rules of The Royal Institute of Thailand. Unnecessary mixture of Thai and English should be avoided. If necessary,
a Thai word is to be followed by its English term in a parentheses; the first letter of the first word in English must
begin with a capital letter while others are to be followed in small letters, unless a word is a proper name which
must always begin with a capital letter. For a Thai word followed by its English translation which is used in various
places, both Thai and English words are to be noted together only in the first mention and Thai word is to be
used solely in further mention in the article. The English part of an abstract should be checked by experts in
English language before submission.
2. Typing An article shall be typed into Microsoft Word with a paper size of letter (8.5 x 11 Inches). Set
the margins from top, bottom and right of the paper at 2 cm while the margins from left shall be set at 2.25 cm.
There must be only one column. All pages are to be numbered.
3. Font Format Use TH SarabunPSK for both Thai and English. Font size must be the same for both Thai
and English fonts shaw be used 14 pt throughout the article. Then, main topic use bold.
4. Number of Pages The length of an article should not exceed 8 pages, including tables, figure and
references.
5. Symbol, Equation, Tables and Figure
Symbol use allow insert

in MS Word.

Equation shaw be use program typing equation i.e. Math type
letter and running number as symbol (…).

. Equation shaw be set at center

Example
v

s
t

(1)

Figure assign “Fig. __” please provide an image with a minimum of 531 × 1328 pixels (h × w) or proportionally
more. The image should be readable at a size of 5 × 13 cm using a regular screen resolution of 96 dpi for minimum or 1200
dpi for maximum. Preferred file types: TIFF, JPEG or BMP.
Table assign “Table __” shaw be type in MS word or used Pigture as resolution 96-1200 dpi.
Equation, Table and Figure are to be inserted in the content. Only the essential information of these
forms should be shown and arranged to be in coherence with the main content. The names of the tables is to be
on the top of them. On the other hand, the names of the Illustration/Figure, charts and graphs are to be shown
below them along with concise and complete description.
6. Types of Manuscript
6.1 Research Article is a presentation of a research result. This can either be in a form of concept
paper or a complete research work which the author has conducted by him/herself.
6.1.1 Components in a beginning part
1) Title – should be concise and shows clear objective of a research. The length should
not exceed 100 letters. The name of the title in Thai is to be written first before the English name. For the English
name, the first letter of the first word must be capitalized with an exception of Article and Preposition, which
must be typed in small letters. For scientific names, italicize the terms without underlining them. If a common
name of a living species in Thai is mentioned, a scientific name of it must be noted as well.
2) Authors and co-authors – The name and surname of the author in both Thai and
English has to be given. In English, the first letters of the author’s name and surname must be capitalized. If there
are more than two researchers, footnote reference number must be used respectively and researchers’
institutions have to be identified at the bottom of the first page. (for researchers who are students, educational
level, department and academic institution has to be given)
3) Abstract – Both Thai and English abstracts must not exceed 300 words in length each.
The purpose of an abstract is to summarize the overall content of a research work into a concise and complete
text. Therefore, its length should be short but its content direct and composed of only significant elements. The
Thai abstract is to come first, followed by its English counterpart.
4) Keywords – Use the word in the content which describes the research methodology,
research problems, research result, the place where the research is conducted. Keywords must be written in both
Thai and English within a limit of 3-6 words for each language and placed at the end of the abstracts of each
language.

6.1.2. The contents of the research
1) Introduction – State the background and the significance and the reasons of the
research as well as other related documents and the clearly purpose of the research.
2) Materials and Methods – specify clearly the materials method and tool.
3) Results and Discussion – Results must be clearly reported, mainly adhering to the
research objectives. Explanation of research results should be made mainly in descriptions. If there are many
variables or figures, the results shall be presented in the form of images, tables, charts and graphs; these shall be
inserted in the content with a short and complete explanation of research results. Discussion is a part where an
opinion of how and why the research result is in coherence of, or differ from, research objectives, research
hypotheses or others’ past research results is shown. Supporting evidences of this, whether they be theoretical
evidences or research results, shall be provided.
4) Conclusion – This is a concise and complete summary of the content part.
5) Suggestions – This is to recommend the research results for further beneficial uses as
well as other related issues which can be used to conduct future research.
6) Acknowledgement – Write for thank funding sources or those involved in this work.
7) References – Completely note only what have been cited in the research article and
write in English version.
6.2 Review Article – is an article that an author has composed by reading and studying from
documents, translations, and the author’s work of experience or knowledge that is passed on from others. The
purpose of a review article is to distribute knowledge as well as proposing valuable and academically beneficial
opinions of various sciences.
6.2.1 Components in a beginning part
1) Title – should be short, concise and shows clear research objectives. The length should
not exceed 100 letters. The name of the title in Thai is to be written first before the English name. For the English
name, the first letter of the first word must be capitalized with an exception of Article and Preposition, which
must be typed in small letters. For scientific names, italicize the terms without underlining them. If a common
name of a living species in Thai is mentioned, a scientific name of it must be noted as well.
2) Authors and Co-authors - The name and surname of the author in both Thai and
English has to be given. In English, the first letters of the author’s name and surname must be capitalized. If there
are more than two authors, footnote reference number must be used respectively and authors’ institutions have
to be identified at the bottom of the first page. (for authors who are students, educational level, department and
academic institution have to be given)

3) Summary – This part shows a clear and complete conclusion of the overall article. Write a
summary in both Thai and English, each shall not exceeding 300 words in length.
4) Keywords – Use the words in the content that describes methodology, studied objects,
results, fields, usages or places where the research is conducted. Write the keywords in both Thai and English;
each language’s keywords shall not exceed 3-6 words.
6.2.2. Components of a review article consists of the following elements.
1) Introduction – This part shows the reader what is interesting about the topic before reaching
the content.
2) Content – The development of the content should be presented in an intriguing style.
The content should be new, up-to-dated and suitable with the present day situation.
3) Conclusion – This is a concise and complete summary of the content part.
4) References – Completely cite the documents which the author has referenced in the
review article by using APA citation style. (See details and examples of referencing at the end of this instruction.
More details can be found at http://journal.snru.ac.th )
7. In-text Referencing
In-text referencing shows the source of information in the content. Indicate references by number(s) in
square brackets […] in line with the text. The actual authors can be referred to, but the reference
number(s) must always be given.
Example:
Robert et al. say …. [1]
Recently, we successfully for solve the problem …. [2 – 5]
Recently, we successfully for solve the problem …. [2-5, 7-9]
8. List number the references (numbers in square brackets) in the list in the order in which they appear in
the text.
8.1 Journal
First Author, Author2, …, last Author, Article title, short Journal name. Volume(Number) (Year) page-page.
Example:
[1] J. van der Geer, J.A.J. Hanraads, R.A. Lupton, The art of writing a scientific article, J. Sci. Commun. 163
(2010) 51–59.
8.2 Book
First Author, Author2, …, last Author, Book name, Edition, Publisher, Place of Publication(City), Year.

Example:
[2] W. Strunk Jr., E.B. White, The Elements of Style, fourth ed., Longman, New York, 2000.
8.3 Thesis
Author, Thesis title, Degree, University, City, Year.
Example:
[3] W. Strunk Jr., E.B. White, The Elements of Style, Ph.D. Science and Technology, Sakon Nakhon
Rajabhat University, Sakon Nakhon, 2000.
8.4 Book article or chapter
First Author, Author2, …, last Author, Chapter title, in: Editor, Book name, Publisher สํ านั ก พิ มพ , Place of
Publication(City), Year, pp. page – page.
Example:
[4] G.R. Mettam, L.B. Adams, How to prepare an electronic version of your article, in: B.S. Jones, R.Z.
Smith (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-Publishing Inc., New York, 2009, pp. 281–304.
8.5 Website
Title, URL, Date of Retrieving
Example:
[5] How to writing the Manuscript, www.google.com, 27 October 2015
8.6 Article from an organization or an institute, Newspaper, Encyclopedia article and CD-ROM
Author, Title, organization/institute/newspaper assign volume and page/CD-ROM assign information
source number/encyclopedia assign vol. and page, Year.
Example:
[6] G.R. Mettam, Deli news 17 pp.5-6, How to writing the Manuscript, (2015).
9. Manuscript Submission
9.1 Preparing of manuscript
9.1.1 First page of manuscript indicate type of article, area or content of sciences,
article title, authors, address of authors, list of table and figure.
9.1.2 Next page, following in topic 6.
9.1.3 Electronics files: manuscript, table and figure.
9.2 Manuscript Submission
Uploading the manuscript in an electronic file onto the online system at http://snrujst.snru.ac.th

Authors can be download example of manuscript as http://snrujst.snru.ac.th

10. Copyright – Copyright of a manuscript which is published in SNRUJST belongs to Sakon Nakhon
Rajabhat University. No part of the manuscript shall be reproduced unless a written permission from the
university is granted.
11. Responsibilities – The author shall be responsible for the content of the manuscript which is
published in the journal, excluding mistakes from publication techniques.
Note: Sakon Nakhon Rajabhat University Journal of Science and Technology will consider the format of
manuscript first. Then we will not take any action if the format of manuscript incorrectly.

