คำแนะนำกำรเตรียมและส่งต้นฉบับวำรสำรวิชำกำรและวิจัย
สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารเชิงวิชาการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ของคณาจารย์ นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึง
เป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการต่อไป
กำหนดกำรตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (รำย 6 เดือน)
ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 ประจาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
ข้อกำหนดและระเบียบกำรตีพิมพ์
1. ผลงานที่ส่งมาต้องเป็นผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จไม่เกิน 1 ปี และไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสารอื่นเมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ หากตรวจสอบพบว่า มีการตีพิมพ์ซ้าซ้อนถือเป็นความ
รับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
2. บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเพื่อขอตีพิมพ์จะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณ วุฒิใน
สาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน (แบบ Double-blinded) ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณ วุฒิ ถือเป็น
สิ้นสุด
3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฯ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4. กรณีผู้เขียนเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บทความที่ส่งตีพิมพ์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาก่อนนาส่งบทความ
5. เนื้อหาข้อความที่ปรากฏในบทความแต่ละเรื่อง เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่มี
ส่วนรับผิดชอบใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
6. การส่งต้นฉบับบทความ ให้ผู้เขียนส่งต้นฉบับบทความพร้อมกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มการส่ง
บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร” ให้ครบถ้วน หากไม่มีแบบฟอร์มนาส่ง
บทความจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาบทความจากกองบรรณาธิการ
กำรจัดรูปแบบต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์
1. บทความที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์มีความยาวระหว่าง 10-15 หน้า พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4
ตั้งค่าหน้ากระดาษ และระยะขอบ ดังนี้
ระยะขอบบน 2.50 ซม.
ระยะขอบล่าง 2.00 ซม.
ระยะขอบซ้าย 2.00 ซม.
ระยะขอบขวา 2.00 ซม.
หัวกระดาษ
1.25 ซม.
ท้ายกระดาษ 1.25 ซม.

2. การพิ ม พ์ บ ทความ ให้ จั ด พิ ม พ์ ด้ ว ยโปรแกรม Microsoft Word รูป แบบตั ว อั ก ษรทั้ งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ในส่วนของเนื้อหา
คำแนะนำกำรเขียนส่วนประกอบของบทควำม มีดังนี้
1. บทควำมวิจัย (Research article) เป็นบทความที่ได้มาจากงานวิจัย ประกอบด้วย
ก. ส่วนปก
1. ชื่ อ บทควำม (Title) ใช้ อั ก ษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 18 ตั ว หนา ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ควรกระชับ ครอบคลุมเนื้อหา
2. ชื่อผู้เขียน (Authors) ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ให้ระบุชื่อ -นามสกุลของผู้เขียนโดยไม่ต้องใส่คานาหน้า นามสกุล ใส่ตัวเลขยกไว้ บนนามสกุล
ของผู้เขียนตามลาดับ (ไม่เกิน 3 คน) และระบุตาแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานที่สังกัด พร้อม
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประสานงานหลัก ไว้ที่เชิงอรรถ (อักษรขนาด 12 ปกติ) ตามลาดับ
ทั้งนี้ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) กาหนดเป็นตัวยกกากับท้ายตัวเลขของผู้ประสานงานหลัก และ
ระบุไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ประสานงานหลัก ตัวอย่างเช่น

ชื่อเรื่องบทควำมวิจัยภำษำไทย
ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่ำง1* และ พรกนก ศรีงำม2
บทคัดย่อ

(เนื้อหาบทคัดย่อ)

คำสำคัญ: เฉพาะภาษาไทย เป็นคาที่สามารถใช้ในการสืบค้นในระบบฐานข้อมูล ประมาณ 3-5 คา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2 อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
* ผู้ประสานงานหลัก : pongpun.c@rmutp.ac.th
1

3. บทคัดย่อ (Abstract) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ ควรครอบคลุ ม ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก าร ผลวิ จ ารณ์ แ ละข้ อ สรุ ป เป็ น ต้ น
(ขนาด 14 ตัวปกติ)
4. คำสำคัญ (Keywords) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ ก าหนดเป็ น ค าส าคั ญ ของชื่ อ เรื่ อ งวิ จั ย เพื่ อ ใช้ สื บ ค้ น ในฐานข้ อ มู ล 3 -5 ค า
(ขนาด 14 ตัวปกติ)
ข. ส่วนเนื้อหำ
1. บทนำ (Introduction) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา อธิบายความสาคัญ
สาเหตุที่มาของปัญหาการวิจัยรวมถึงทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ขนาด 14 ตัวปกติ)
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย (Objectives) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา
เป็นการชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา (ขนาด 14 ตัวปกติ)
3. กรอบแนวคิด (Research Framework) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา
ชี้แจงถึงความเชื่อมโยงตัวแปรต้นกับตัวแปรตามในการวิจัย (ขนาด 14 ตัวปกติ)
4. วิธีดำเนินกำรวิจัย (Research Methodology) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
ตัวหนา อธิบายเครื่องมือ วิธีการทดลองและวิธีการดาเนินการวิจัยให้ชัดเจน (ขนาด 14 ตัวปกติ)
5. ผลกำรวิจัย (Results) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา บรรยายผลการวิจัย
เสนอผลการทดลองให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หากมีภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตารางที่เกี่ยวข้อง
ใส่ลงในส่วนของผลการวิจัยด้วย (ขนาด 14 ตัวปกติ)
5.1 กรณีมีรูปแบบตาราง ระบุคาว่า ตารางที่ พร้อมชื่อตาราง (ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด
14 ตัวหนา) และข้อความบรรยายใต้ตาราง
5.2 กรณีมีรูปภาพและกราฟประกอบ ให้ระบุคาว่า ภาพที่ / กราฟที่ พร้อมชื่อภาพหรือกราฟ (ใช้
อักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) และข้อความบรรยายด้านใต้
6. อภิ ป รำยผลกำรวิ จั ย (Discussion) หั ว ข้ อ ใช้ อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตั ว หนา
เป็นการอภิปรายผลการค้นพบที่สาคัญของงานวิจัยเพื่อนาไปเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์หรือ
เป็นการเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เคยมีผู้ค้นคว้ามาก่อน (ขนาด 14 ตัวปกติ)
7. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendations) หัวข้อใช้อักษร
TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา เป็นการสรุปสาระสาคัญของการวิจัยรวมถึงให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน (ขนาด 14 ตัวปกติ)
8. กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgments) (ถ้ำมี) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
ตัวหนา แสดงความขอบคุณผู้ช่วยเหลือในการวิจัยหรือแหล่งทุนที่ได้รับในการทาวิจัย (ขนาด 14
ตัวปกติ)

9. เอกสำรอ้ำงอิง (References) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา การเขียน
เอกสารอ้ า งอิ ง ใช้ ร ะบ บ APA Style 6th ed. (American Psychological Association)
(ขนาด 14 ตัวปกติ)
2. บทควำมวิชำกำร (Academic article) เป็นบทความที่มีลักษณะการทบทวนเอกสารงานวิจัยหลาย ๆ
ครั้ง (Literature review) ประสบการณ์ ห รือความชานาญของผู้เขียน (Professional practice) หรือ
บทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน (Policy paper) ประกอบด้วย
ก. ส่ ว นปก ส่ ว นประกอบเหมื อ นบทความวิ จั ย และอยู่ ภ ายใน 1 หน้ า กระดาษ (ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)
ข. ส่วนเนื้อหำ
1. บทนำ (Introduction) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา กล่าวถึงสาเหตุ
ที่มาของมูลเหตุการณ์เขียนบทความ ประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับ เป็นการปูพื้นฐานประเด็นปัญหา
ที่ท้าทายหรือให้กรอบแนวคิดที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่อง (ขนาด 14 ตัวปกติ)
2. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ (Background and Importance) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 ตัวหนา กล่าวถึงความสาคัญหรือภูมิหลังของเรื่องที่เขียน เหตุผลที่เลือกเขียนบทความ
(ขนาด 14 ตัวปกติ)
3. วัตถุประสงค์ (Objectives) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา เขียนบทความ
เพื่อให้ผู้อ่านทราบจุดมุ่งหมายของการศึกษา (ขนาด 14 ตัวปกติ)
4. วิธีกำรศึกษำ (Methods) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา ได้แก่ เนื้อหาสาระ
ผลประเด็นหรือเนื้อเรื่องที่ต้องการนาเสนออย่างเป็นระบบ (ขนาด 14 ตัวปกติ)
5. สรุปผลกำรศึกษำ (Conclusion) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา ได้แก่
บทสรุป วิเคราะห์ ข้อเสนอแนะจากสิ่งที่ได้ศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
6. เอกสำรอ้ำงอิง (References) หัวข้อใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา การเขียน
เอกสารอ้ า งอิ ง ใช้ ร ะบ บ APA Style 6th ed. (American Psychological Association)
(ขนาด 14 ตัวปกติ)

กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำบทควำม
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) ใช้การอ้างอิง
แทรกในเนื้อหาตามระบบระบบนาม-ปี (Author-date Style) มี 3 แบบ ดังรายละเอียด
1. กรณีอ้างอิงไว้ท้ายข้อความ
ตัวอย่ำง ......................(พิมพ์พร ฟองหล่า, 2555) หรือ (Murphy, 1999)
2. กรณีเน้นผู้แต่ง ข้อมูลนามปีอยู่หน้าข้อความ
ตัวอย่ำง พิมพ์พร (2555) ได้รวบรวมผลงาน.........................
3. กรณีเน้นผู้แต่งและปีที่อ้างอิง
ตัวอย่ำง ในปี 1999 Luadon ได้ศึกษาถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการพบว่า.....................
ตำรำงสรุปรูปแบบกำรอ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำ
กรณีอ้ำงอิงบุคคล : ผู้แต่งชาวไทยเขียนทั้งชื่อและนามสกุล ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศเขียนเฉพาะนามสกุล

กรณีผู้แต่ง 1 คน

กรณีผู้แต่ง 2 คน

หน้ำข้อควำมครั้งแรก

ท้ำยข้อควำมครั้งแรก

พิมพ์พร ฟองหล่า (2555)
Jones (2015)

(พิมพ์พร ฟองหล่า, 2555)
(Jones, 2015)

หน้ำข้อควำมครั้งต่อมำ

ท้ำยข้อควำมครั้งต่อมำ

พิมพ์พร ฟองหล่า (2555)
Jones (2015)

(พิมพ์พร ฟองหล่า, 2555)
(Jones, 2015)

หน้ำข้อควำมครั้งแรก

ท้ำยข้อควำมครั้งแรก

พรกนก ศรีงาม และ ระวิวรรณ ธรณี (พรกนก ศรีงาม และระวิวรรณ ธรณี,
(2551)
2551)
Vardy and Stone (2014)
หน้ำข้อควำมครั้งต่อมำ

(Vardy & Stone, 2014)
ท้ำยข้อควำมครั้งต่อมำ

พรกนก ศรีงาม และระวิวรรณ ธรณี
(2551)

(พรกนก ศรีงาม และระวิวรรณ ธรณี,
2551)

Vardy and Stone (2014)

(Vardy & Stone, 2014)

กรณีผู้แต่ง 3-5 คน

หน้ำข้อควำมครั้งแรก

ท้ำยข้อควำมครั้งแรก

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, นุชนาถ พิมพ์ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, นุชนาถ พิมพ์
ทอง, และกรรณิการ์ สุขเกษม
ทอง, และกรรณิการ์ สุขเกษม, 2551)
(2551)
(Vardy, Soo, & Stone, 2014)
(Vardy, Soo, and Stone (2014)
หน้ำข้อควำมครั้งต่อมำ
ท้ำยข้อควำมครั้งต่อมำ

กรณีผู้แต่ง 6 คนขึ้นไป

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ
(2551)
Vardy et al. (2014)
หน้ำข้อควำมครั้งแรก

(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ,
2551)
(Vardy et al., 2014)
ท้ำยข้อควำมครั้งแรก

ศิริกัลยา และคณะ (2541)

(ศิริกัลยา และคณะ, 2541)

Vardy et al. (2014)
หน้ำข้อควำมครั้งต่อมำ

(Vardy et al., 2014)
ท้ำยข้อควำมครั้งต่อมำ

ศิริกัลยา และคณะ (2541)

(ศิริกัลยา และคณะ, 2541)

Vardy et al. (2014)
กรณีผู้แต่งเป็นนิติบุคคล หน่วยงาน หน้ำข้อควำมครั้งแรก
หรือองค์กร

(Vardy et al., 2014)
ท้ำยข้อควำมครั้งแรก

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (2558)
พระนคร, 2558)
(Language Institute, 2015)
(Language Institute, 2015)
หน้ำข้อควำมครั้งต่อมำ

ท้ำยข้อควำมครั้งต่อมำ

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (2558)
พระนคร, 2558)
(Language Institute, 2015)
(Language Institute, 2015)
กรณีผู้แต่งใช้นามแฝง

หน้ำข้อควำมครั้งแรก

หน้ำข้อควำมครั้งต่อมำ

เตยหอม (2556, น.16)
ท้ำยข้อควำมครั้งแรก

(เตยหอม, 2556, น.16)
ท้ำยข้อควำมครั้งต่อมำ

เตยหอม (2556, น.16)

(เตยหอม, 2556, น.16)

กรณีผู้แต่งมีสมณศักดิ์

กรณีไม่มีชื่อผู้แต่งให้ใช้ชื่อเรื่อง
แทน

หน้ำข้อควำมครั้งแรก

หน้ำข้อควำมครั้งต่อมำ

พระพรหมมังคลาจารย์ (2552, น.9)
ท้ำยข้อควำมครั้งแรก

(พระพรหมมังคลาจารย์, 2552, น.9)
ท้ำยข้อควำมครั้งต่อมำ

พระพรหมมังคลาจารย์ (2552, น.9)
หน้ำข้อควำมครั้งแรก

(พระพรหมมังคลาจารย์, 2552, น.9)
หน้ำข้อควำมครั้งต่อมำ

บุคคลผู้มืดมามืดไป (2553, น.5)
ท้ำยข้อควำมครั้งแรก

(บุคคลผู้มืดมามืดไป, 2553, น.5)
ท้ำยข้อควำมครั้งต่อมำ

บุคคลผู้มืดมามืดไป (2553, น.5)

(บุคคลผู้มืดมามืดไป, 2553, น.5)
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