คำแนะนำกำรเตรียมต้นฉบับบทควำม
วำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

1. ประเภทของบทควำมที่ตีพิมพ์
1.1 บทควำมวิจัย (Research article) เป็นบทความที่ได้จากงานวิจัย
1.2 บทควำมวิชำกำร (Academic article) เป็นบทความที่มีลักษณะดังนี้
1. Literature review เป็นบทความจากการทบทวนเอกสาร ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยหลายๆ
ครั้ง ถือเป็นบทความที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
วววเ
2. Technical paper เป็นบทความนาเสนอกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบ
ภาคสนาม รวมไปถึงเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ๆ
3. Professional practice เป็นบทความที่มาจากประสบการณ์ หรือความชานาญของผู้เขียน
4. Policy paper เป็นบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
2. ส่วนประกอบของบทควำมแต่ละประเภท
2.1 บทควำมวิจัย
ก. ส่วนปก ให้แยกออกเป็น 2 หน้า โดยปกหน้าแรกเป็นภาษาไทย และปกหน้าที่สองเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยแต่ละปกหน้าต้องจบในหนึ่งหน้าของตัวเอง ประกอบด้วย
1. ชื่อบทควำม (Title) ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ควรสั้นกะทัดรัด ชี้ถึงเป้าหมายหลักของการ
วิจัย
2. ชื่อผู้เขียนทุกท่ำน (Authors) ให้ระบุเฉพาะชื่อ และ นามสกุล โดยไม่ต้องมีคานาหน้านาม
3. หน่วยงำน/สังกัด และที่อยู่ สำหรับกำรติดต่อทำงไปรษณีย์ ของผู้เขียนทุกท่าน
4. ตัวเลขยก ให้เขียนไว้บนนามสกุล เพื่อระบุว่าเป็นตาแน่งทางวิชาการและที่อยู่ของผู้เขียนท่านใด
5. บทคัดย่อ (Abstract) ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น ครอบคลุม
สาระสาคัญของการศึกษา ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลและการวิจารณ์ เป็นต้น
6. คำสำคัญ (Keywords) ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เป็นการกาหนดคาสาคัญที่สามารถ
นาไปใช้เป็นคาสืบค้นในระบบฐานข้อมูล ประมาณ 3-5 คา
7. ผู้นิพนธ์ประสำนงำน (Corresponding Author) ให้ทาเครื่องหมาย * ไว้บนนามสกุล และ
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ข. ส่วนเนื้อหำ ประกอบด้วย
1. บทน ำ (Introduction) เป็ น ส่ ว นของความส าคั ญ และมู ล เหตุ ที่ น าไปสู่ ก ารวิ จั ย พร้ อ ม
วัตถุประสงค์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีกำรทดลอง (Materials and Methods) หรือ วิธีกำรศึกษำ (Research Methodology)
เป็นการอธิบายวิธีการดาเนินการวิจัยซึ่งขึ้นอยู่กับการวิจัยแต่ละประเภท
3. ผลกำรทดลองและวิ จ ำรณ์ ผ ล หรื อ ผลกำรศึ ก ษำและอภิ ป รำยผล (Results and
Discussion) ควรเสนอผลอย่างชัดเจน ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบโดยลาดับตามหัวข้อที่
ศึกษาพร้อมการวิจารณ์ผล
4. สรุป (Conclusion) สรุปสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษา
5. กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgements) เป็นการระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย (ถ้ามี)
6. เอกสำรอ้ำงอิง (References) ต้องใช้ตามแบบที่วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
กาหนดอย่างเคร่งครัดและเขียนเอกสารอ้างอิง เฉพาะเอกสารที่นามาอ้างอิงในเนื้อหาเท่านั้น
2.2 บทควำมวิชำกำร
ก. ส่วนปก มีส่วนประกอบเหมือนบทความวิจัย
ข. ส่วนเนื้อหำ ประกอบด้วย
1. บทนำ (Introduction) เป็นส่วนของที่มาและมูลเหตุของการเขียนบทความ
2. ผลกำรศึกษำ/ผลกำรดำเนินกำร (Results) เป็นการเสนอผลอย่างชัดเจน ตามประเด็นโดย
ลาดับตามหัวข้อที่ศึกษาหรือดาเนินการ
3. สรุป (Conclusion) สรุปสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษา
4. กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgements) เป็นการระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย (ถ้ามี)
5. เอกสำรอ้ำงอิง (References) ใช้รูปแบบที่วารสารฯ กาหนดอย่างเคร่งครัดและเขียนอ้างอิง
เฉพาะเอกสารที่ปรากฏในบทความเท่านั้น
3. รูปแบบกำรพิมพ์บทควำม
ให้ใช้ไฟล์รูปแบบบทความ (Template Form) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://journal.rmutp.ac.th/ โดยไฟล์รูปแบบบทความมีการตั้งค่าหน้ากระดาษแล้ว ดังนี้
รำยกำร
ระยะขอบ

ขนำดกระดำษ
เค้ำโครง

บทควำมภำษำไทย
ขอบบน (Top Margin) 2.50 ซม.
ขอบล่าง (Bottom Margin) 2.00 ซม.
ขอบซ้าย (Left Margin) 2.00 ซม.
ขอบขวา (Right Margin) 2.00 ซม.
ขนาดกระดาษ A4 (กาหนดเอง)
ความกว้าง 19 ซม. ความสูง 27 ซม.
หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เลือก

บทควำมภำษำอังกฤษ
ขอบบน (Top Margin) 2.50 ซม.
ขอบล่าง (Bottom Margin) 2.00 ซม.
ขอบซ้าย (Left Margin) 2.00 ซม.
ขอบขวา (Right Margin) 2.00 ซม.
ขนาดกระดาษ A4 (กาหนดเอง)
ความกว้าง 19 ซม. ความสูง 27 ซม.
หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เลือก

รำยกำร

บทควำมภำษำไทย
หน้ า คู่ แ ละหน้ า คี่ ต่ า งกั น หน้ า แรก
ต่ า งกั น จากขอบหั ว กระดาษ และ
ท้ายกระดาษ ตั้งค่า 1.25
รูปแบบตัวอักษร
TH SarabunPSK
หมำยเลขหน้ำ
ตาแหน่ง ด้านบน
ไม่แสดงหมายเลขหน้าในหน้าแรก
หน้าคี่ ใส่หมายเลขหน้า ตาแหน่งบน
ขวา
หน้าคู่ ใส่หมายเลขหน้า ตาแหน่งบน
ซ้าย
ขนาดตัวอักษร 14
กำรย่อหน้ำ
ส่วนปก ย่อ 1.00 ซม.
ส่วนเนื้อหา ย่อ 1.00 ซม.
จำนวนหน้ำทั้งหมด 8-12 หน้า
ชื่อวำรสำร
อยู่ตาแหน่งกึ่งกลางของหัวกระดาษ
(ภำษำไทย)
หน้าคู่ ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา
เอียง)
“วารสารวิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร ปีที่ x ฉบับที่
x...xxxx-xxxx.,xxx”
ชื่อวำรสำร
อยู่ตาแหน่งกึ่งกลางของหัวกระดาษ
(ภำษำอังกฤษ)
หน้าคี่ ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา)
“RMUTP Research Journal,
Vol. ...., No. ....,xxxx-xxxx.,xxx”
กำรพิมพ์ส่วนปก
พิมพ์เต็มหน้ากระดาษ (พิมพ์ 1
คอลัมน์ )
กำรพิมพ์ส่วนเนื้อหำ พิมพ์ 2 คอลัมน์ แต่ละคอลัมน์กว้าง
7.1 ซม. ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ 0.8
ซม.
ชื่อบทควำม
ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์
ด้วย TH SarabanPSK ขนาด 22 ตัว
ตรงหนา จัดชิดขอบซ้ายหน้ากระดาษ
ชื่อผู้เขียน
ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทควำมภำษำอังกฤษ
หน้ า คู่ แ ละหน้ า คี่ ต่ า งกั น หน้ า แรก
ต่างกัน จากขอบหัวกระดาษ และ ท้าย
กระดาษ ตั้งค่า1.25
Times New Roman
ตาแหน่ง ด้านบน
ไม่แสดงหมายเลขหน้าในหน้าแรก
หน้าคี่ ใส่หมายเลขหน้า ตาแหน่งบน
ขวา
หน้าคู่ ใส่หมายเลขหน้า ตาแหน่งบน
ซ้าย
ขนาดตัวอักษร 14
ส่วนปก ย่อ 1.00 ซม.
ส่วนเนื้อหา ย่อ 1.00 ซม.
8-12 หน้า
อยู่ตาแหน่งกึ่งกลางของหัวกระดาษ
หน้าคู่ ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา
เอียง)
“วารสารวิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร ปีที่ x ฉบับที่
x...xxxx-xxxx.,xxx”
อยู่ตาแหน่งกึ่งกลางของหัวกระดาษ
หน้าคี่ ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา)
“RMUTP Research Journal,
Vol. ...., No. ....,xxxx-xxxx.,xxx”
พิมพ์เต็มหน้ากระดาษ (พิมพ์ 1
คอลัมน์ )
พิมพ์ 2 คอลัมน์ แต่ละคอลัมน์กว้าง
7.1 ซม. ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ 0.8
ซม.
ชื่อภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วย Times
New Roman ขนาด 16 ตัวตรงหนา
จัดชิดขอบซ้ายหน้ากระดาษ
ชื่อภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วย Times

รำยกำร

ตัวเลขยกบน
นำมสกุล
หน่วยงำน/สังกัด
และที่อยู่
ชื่อบทคัดย่อ
ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ
เนื้อหำบทคัดย่อ
ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ
ชื่อคำสำคัญ
คำสำคัญ
ชื่อผู้นิพนธ์
ประสำนงำน
หมำยเลขโทรศัพท์
และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อหัวเรื่องใหญ่

บทควำมภำษำไทย
พิมพ์ด้วย TH SarabanPSK ขนาด 18
ตัวตรงไม่หนา จัดชิดขอบซ้าย
หน้ากระดาษ
ขนาดตัวอักษรเท่ากับชื่อและนามสกุล
แต่ทาเป็นตัวยก
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์
ด้วย
TH SarabanPSK ขนาดตัวอักษร 14
พิมพ์ด้วย TH SarabanPSK ขนาด 20
(ตัวตรงหนา) จัดชิดขอบซ้าย
หน้ากระดาษ
พิมพ์ด้วย TH SarabanPSK ขนาด
ตัวอักษร 14

บทควำมภำษำอังกฤษ
New Roman ขนาด 12 ตัวตรง ไม่
หนา จัดชิดขอบซ้ายหน้ากระดาษ
ขนาดตัวอักษรเท่ากับชื่อและนามสกุล
แต่ทาเป็นตัวยก
พิมพ์ด้วย Times New Roman
ขนาดตัวอักษร 11
พิมพ์ด้วย Times New Roman ขนาด
14 (ตัวตรงหนา) จัดชิดขอบซ้าย
หน้ากระดาษ
พิมพ์ด้วย Times New Roman
ขนาดตัวอักษร 12

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วย ภาษาอังกฤษ ด้วย Times New
TH SarabanPSK ขนาด 14 (ตัวหนา) Roman
ขนาด 12 (ตัวหนา)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด
ด้วย Times New Roman ขนาด 12
ตัวอักษร 14 ตัวตรง บาง ใส่
ตัวตรง บาง ใส่เครื่องหมาย
เครื่องหมาย Semicolon (;) ระหว่างคา Semicolon (;) ระหว่างคา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วย ด้วย Times New Roman ขนาด 10
TH SarabanPSK ขนาด 13
(ตัวเอียง หนา)
(ตัวเอียง หนา)
พิมพ์ด้วย TH SarabanPSK ขนาด 18
(ตัวตรง หนา) จัดชิดซ้าย
ประกอบด้วย 1.บทนา 2. วิธีการ
ทดลอง หรือ วิธีการศึกษา
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลหรือ
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 4. สรุป
5. กิตติกรรมประกาศ และ
6. เอกสารอ้างอิง

พิมพ์ด้วย Times New Roman ขนาด
14 (ตัวตรง หนา) จัดชิดซ้าย
ประกอบด้วย 1.Introduction
2. Research Methodology
3. Results and Discussion
4. Conclusion
5. Acknowledgement and
6. References

รำยกำร
ชื่อหัวเรื่องรอง
ชื่อหัวเรื่องย่อย
เนื้อหำบทควำม
ชื่อตำรำง
ชื่อรูป
สมกำร

คำอธิบำยตัวแปร
จำกสมกำร

เนื้อหำในตำรำง /
แผนภูมิ

บทควำมภำษำไทย
TH SarabanPSK ขนาด 16
(ตัวตรง หนา) จัดชิดซ้าย
TH SarabanPSK ขนาด 14
(ตัวตรง หนา) จัดชิดซ้าย
TH SarabanPSK ขนาด 14
TH SarabanPSK 14 ตัวบาง แต่
เฉพาะคาว่า “ตำรำงที่” ต้องเป็น
ตัวหนา จัดชิดขอบซ้าย
TH SarabanPSK 14 ตัวบาง แต่
เฉพาะคาว่า “รูปที่” ต้องเป็นตัวหนา
จัดกึ่งกลางคอลัมน์
ใช้โปรแกรม MathType ด้วยรูปแบบ
อักษร Times New Roman ขนาด
12 สัญลักษณ์หรือตัวแปรที่เขียนใน
สมการ จะต้อ งมี รู ป แบบเดีย วกั นกั บ
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ห รื อ ตั ว แ ป ร ที่ อ ยู่ ใ น
คาอธิบายหรือในเนื้อหา และให้จัดชิด
ขอบซ้ายสุดเสมอ ส่วนเลขบอกลาดับ
สมการ ให้เขียนลาดับเลขใส่ในวงเล็บ
และจัดชิดขวาสุด

บทควำมภำษำอังกฤษ
Times New Roman ขนาด 12
(ตัวตรง หนา) จัดชิดซ้าย
Times New Roman ขนาด 12
(ตัวตรง หนา) จัดชิดซ้าย
Times New Roman ขนาด 12
Times New Roman 12 ตัวบาง
แต่เฉพาะคาว่า “Table 1” ต้องเป็น
ตัวหนา จัดชิดขอบซ้าย
Times New Roman 12 ตัวบาง แต่
เฉพาะคาว่า “Fig.1.” ต้องเป็นตัวหนา
จัดกึ่งกลางคอลัมน์
ใช้โปรแกรม MathType ด้วยรูปแบบ
อักษร Times New Roman ขนาด
12 สัญลักษณ์หรือตัวแปรที่เขียนใน
สมการ จะต้ อ งมี รู ป แบบเดี ย วกั น กั บ
สัญลักษณ์หรือตัวแปรที่อยู่ในคาอธิบาย
หรือในเนื้อหา และให้ จัดชิดขอบซ้าย
สุดเสมอ ส่วนเลขบอกลาดับสมการ ให้
เขียนลาดับเลขใส่ในวงเล็ บและจัดชิด
ขวาสุด

ใช้โปรแกรม MathType ด้วยรูปแบบ
อักษร Times New Roman ขนาด
12 จั ด ชิ ด ขอบซ้ า ยสุ ด เครื่ อ งหมาย
“=” ของตัวแปรในแต่ละบรรทัดต้อง
ตรงกันในแนวดิ่ง
TH SarabanPSK 12 ตัวบาง

ใช้โปรแกรม MathType ด้วยรูปแบบ
อักษร Times New Roman ขนาด
12 จั ด ชิ ด ขอบซ้ า ยสุ ด เครื่ อ งหมาย
“=” ของตัวแปรในแต่ละบรรทัดต้อง
ตรงกันในแนวดิ่ง
Times New Roman 10 ตัวบาง

