ค�ำแนะน�ำการเตรียมและส่งต้นฉบับวารสารวิชาการและวิจัย
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารเชิงวิชาการที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการต่อไป

ก�ำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)
ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือนมกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

ข้อก�ำหนดและระเบียบการตีพิมพ์

1. ผลงานที่ส่งมาต้องเป็นผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จไม่เกิน 1 ปี และไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสารอื่นเมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ หากตรวจสอบพบว่า มีการตีพิมพ์ซ�้ำซ้อนถือเป็น
ความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
2. บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเพื่อขอตีพิมพ์จะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน (แบบ Double-blinded) ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิถือ
เป็นสิ้นสุด
3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฯ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4. กรณีผเู้ ขียนเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บทความทีส่ ง่ ตีพมิ พ์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาก่อนน�ำส่งบทความ
5. เนื้อหาข้อความที่ปรากฏในบทความแต่ละเรื่อง เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการ
ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
6. การส่งต้นฉบับบทความ ให้ผู้เขียนส่งต้นฉบับบทความพร้อมกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มการส่ง
บทความเพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการและวิจยั มทร. พระนคร” ให้ครบถ้วน หากไม่มแี บบฟอร์มน�ำส่ง
บทความจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาบทความจากกองบรรณาธิการ

การจัดรูปแบบต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์

1. บทความทีส่ ง่ พิจารณาเพือ่ ตีพมิ พ์มคี วามยาวระหว่าง 10-15 หน้า
ตัง้ ค่าหน้ากระดาษ และระยะขอบ ดังนี้
ระยะขอบบน
2.50 ซม.
ระยะขอบล่าง
ระยะขอบซ้าย 2.00 ซม.
ระยะขอบขวา
หัวกระดาษ
1.25 ซม.
ท้ายกระดาษ

พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4
2.00 ซม.
2.00 ซม.
1.25 ซม.

2. การพิมพ์บทความ ให้จดั พิมพ์ดว้ ยโปรแกรม Microsoft Word รูปแบบตัวอักษรทัง้ ภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ในส่วนของเนือ้ หา

ค�ำแนะน�ำการเขียนส่วนประกอบของบทความ มีดังนี้
1. บทความวิจัย (Research article) เป็นบทความที่ได้มาจากงานวิจัย ประกอบด้วย
		 ก. ส่วนปก
			1. ชือ่ บทความ (Title) ใช้อกั ษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 18 ตัวหนา ทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ควรกระชับ ครอบคลุมเนื้อหา
			2. ชื่อผู้เขียน (Authors) ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้เขียนโดยไม่ต้องใส่ค�ำน�ำหน้า นามสกุล ใส่ตัวเลขยกไว้
บนนามสกุลของผู้เขียนตามล�ำดับ (ไม่เกิน 3 คน) และระบุต�ำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานที่
สังกัด พร้อมไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระสานงานหลักไว้ทเี่ ชิงอรรถ (อักษรขนาด 12 ปกติ)
ตามล�ำดับ ทั้งนี้ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) ก�ำหนดเป็นตัวยกก�ำกับท้ายตัวเลขของผู้ประสาน
งานหลัก และระบุไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ประสานงานหลัก ตัวอย่างเช่น

ชื่อเรื่องบทความวิจัยภาษาไทย
ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง1* และ พรกนก ศรีงาม2
บทคัดย่อ
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(เนื้อหาบทคัดย่อ).......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
คําสําคัญ: เฉพาะภาษาไทย เป็นคําที่สามารถใช้ในการสืบค้นในระบบฐานข้อมูล ประมาณ 3-5 คํา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
* ผู้ประสานงานหลัก : pongpun.c@rmutp.ac.th   
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		 3. บทคัดย่อ (Abstract) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ควรครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ ผลวิจารณ์และข้อสรุป เป็นต้น (ขนาด 14 ตัวปกติ)
		 4. ค�ำส�ำคัญ (Keywords) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ก�ำหนดเป็นค�ำส�ำคัญของชื่อเรื่องวิจัยเพื่อใช้สืบค้นในฐานข้อมูล 3-5 ค�ำ (ขนาด 14
ตัวปกติ)
		 ข. ส่วนเนื้อหา
			1. บทน�ำ (Introduction) หัวข้อใช้อกั ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา อธิบายความส�ำคัญ
สาเหตุที่มาของปัญหาการวิจัยรวมถึงทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ขนาด 14 ตัวปกติ)
			2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั (Objectives) หัวข้อใช้อกั ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา เป็นการ
ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา (ขนาด 14 ตัวปกติ)
			3. กรอบแนวคิด (Research Framework) หัวข้อใช้อกั ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา ชีแ้ จง
ถึงความเชื่อมโยงตัวแปรต้นกับตัวแปรตามในการวิจัย (ขนาด 14 ตัวปกติ)
			4. วิธดี ำ� เนินการวิจยั (Research Methodology) หัวข้อใช้อกั ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา
อธิบายเครื่องมือ วิธีการทดลองและวิธีการด�ำเนินการวิจัยให้ชัดเจน (ขนาด 14 ตัวปกติ)
			5. ผลการวิจยั (Results) หัวข้อใช้อกั ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา บรรยายผลการวิจยั เสนอ
ผลการทดลองให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หากมีภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตารางทีเ่ กีย่ วข้องใส่ลงใน
ส่วนของผลการวิจัยด้วย (ขนาด 14 ตัวปกติ)
5.1 กรณีมรี ปู แบบตาราง ระบุค�ำว่า ตารางที่ พร้อมชือ่ ตาราง (ใช้อกั ษร TH SarabunPSK ขนาด 14
ตัวหนา) และข้อความบรรยายใต้ตาราง
5.2 กรณีมีรูปภาพและกราฟประกอบ ให้ระบุค�ำว่า ภาพที่ / กราฟที่ พร้อมชื่อภาพหรือกราฟ
(ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) และข้อความบรรยายด้านใต้
			6. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา
เป็นการอภิปรายผลการค้นพบทีส่ �ำคัญของงานวิจยั เพือ่ น�ำไปเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์หรือ
เป็นการเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เคยมีผู้ค้นคว้ามาก่อน (ขนาด 14 ตัวปกติ)
			7. สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendations) หัวข้อใช้อกั ษร
TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา เป็นการสรุปสาระส�ำคัญของการวิจัยรวมถึงให้ข้อเสนอ
แนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน (ขนาด 14 ตัวปกติ)
			8. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgments) (ถ้ามี) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
ตัวหนา แสดงความขอบคุณผูช้ ว่ ยเหลือในการวิจยั หรือแหล่งทุนทีไ่ ด้รบั ในการท�ำวิจยั (ขนาด 14
ตัวปกติ)
			9. เอกสารอ้างอิง (References) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา
การเขียนเอกสารอ้างอิง ใช้ระบบ APA Style 6th ed. (American Psychological Association)
(ขนาด 14 ตัวปกติ)

2. บทความวิชาการ (Academic article) เป็นบทความมีลักษณะทบทวนเอกสารงานวิจัยหลาย ๆ
ครั้ง (Literature review) ประสบการณ์หรือความช�ำนาญของผู้เขียน (Professional Practice) หรือบทความ
เกี่ยวกับนโยบายด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน (Policy Paper) ประกอบด้วย
			 ก. ส่วนปก ส่วนประกอบเหมือนบทความวิจัยและอยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ (ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)
			 ข. ส่วนเนื้อหา
				1. บทน�ำ (Introduction) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา กล่าวถึง
สาเหตุที่มาของมูลเหตุการณ์เขียนบทความ ประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับ เป็นการปูพื้นฐาน
ประเด็นปัญหาที่ท้าทายหรือให้กรอบแนวคิดที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่อง (ขนาด 14
ตัวปกติ)
				2. ความเป็นมาและความส�ำคัญ (Background and Importance) หัวข้อใช้อักษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา กล่าวถึงความส�ำคัญหรือภูมิหลังของเรื่องที่เขียน เหตุผลที่
เลือกเขียนบทความ (ขนาด 14 ตัวปกติ)
				3. วัตถุประสงค์ (Objectives) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา เขียน
บทความเพื่อให้ผู้อ่านทราบจุดมุ่งหมายของการศึกษา (ขนาด 14 ตัวปกติ)
				4. วิธกี ารศึกษา (Methods) หัวข้อใช้อกั ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา ได้แก่ เนือ้ หา
สาระ ผลประเด็นหรือเนื้อเรื่องที่ต้องการน�ำเสนออย่างเป็นระบบ (ขนาด 14 ตัวปกติ)
				5. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) หัวข้อใช้อกั ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา ได้แก่
บทสรุป วิเคราะห์ ข้อเสนอแนะจากสิ่งที่ได้ศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
				6. เอกสารอ้างอิง (References) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา
การเขียนเอกสารอ้างอิง ใช้ระบบ APA Style 6th ed. (American Psychological Association)
(ขนาด 14 ตัวปกติ)

การอ้างอิงในเนื้อหาบทความ
การอ้างอิงเอกสารในเนือ้ หาบทความ (In-text Citations) ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author-date Style)
โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้างอิง เช่น (พิมพ์พร  ฟองหล่า, 2555) หากชื่อผู้แต่งที่อ้างอิง
เป็นส่วนหนึ่งของบทความให้วงเล็บเฉพาะปีที่พิมพ์ เช่น  พิมพ์พร  ฟองหล่า (2555) มีวิธีการเขียนอ้างอิง ดังนี้
1. การอ้างอิงบุคคล ชื่อผู้แต่งชาวไทยให้เขียนทั้งชื่อ-นามสกุล ส�ำหรับชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศให้เขียน
เฉพาะนามสกุล

		
ผู้แต่ง 1 คน
			(พิมพ์พร  ฟองหล่า, 2555)
(Jones, 2015)

		
ผู้แต่ง 2 คน
			(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม, 2551)

(Vardy & Stone, 2014)
		
ผู้แต่ง 6-3 คน
			(ศิริกัลยา สุวจิตานันท์, พัฒนา มูลพฤกษ์ และธ�ำรงวัฒน์ มุ่งเจริญ, 2541)
(ปราณี วิมณ และคณะ, 2544)
(Vardy, Stone, & Jones, 2014)
(Vardy et al., 2014)
2. การอ้างอิงนิติบุคคล หน่วยงาน องค์กร
		
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558)
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