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วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre) กาหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2
ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม โดยรับพิจารณาบทความทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีกรอบของวารสารที่ครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้บทความดังกล่าวผู้เขียนต้องไม่เสนอบทความฉบับเดียวกัน
กับที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน เว้นแต่ผ่านการเรียบเรียงและเพิ่มเนื้อหาใหม่ บทความแต่ละบทความต้องผ่าน
การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาของบทความนั้นอย่างน้อย 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิต้องมาจากหน่วยงาน
ที่ต่างกันกับผู้เขียน อีกทั้งชุดผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความเดียวกัน นั้นจะต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันด้วย ซึ่งจัด
ประเภทของการ Peer Review เป็นแบบ Double Blinded หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียน
จะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ประเภทของบทความที่ตีพิมพ์
1.1 บทความวิจัย (Research article) เป็นบทความที่ได้จากงานวิจัย มีเนื้อหาสาคัญที่อธิบายถึงระเบียบวิธีวิจยั
ผลการทดลอง การวิเคราะห์ผล และการสรุปผลที่ชัดเจน
1.2 บทความวิชาการ (Academic article) เป็นบทความที่มีลักษณะดังนี้
1. Literature review เป็นบทความจากการทบทวนเอกสาร ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยหลายๆ ครั้ง ถือเป็น
บทความทีม่ ีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
2. Technical paper เป็นบทความนาเสนอกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบภาคสนาม รวม
ไปถึงเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ๆ
3. Professional practice เป็นบทความที่มาจากประสบการณ์ หรือความชานาญของผู้เขียน
4. Policy paper เป็นบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างๆ ของหน่วยงาน

2. ส่วนประกอบของบทความแต่ละประเภท
2.1 บทความวิจัย
ก. ส่วนปก ให้แยกออกเป็น 2 หน้า โดยปกหน้าแรกเป็นภาษาไทย และปกหน้าที่สองเป็นภาษาอังกฤษ โดยแต่ละปก
หน้าต้องจบในหนึ่งหน้าของตัวเอง ประกอบด้วย
1. ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นกะทัดรัด ชี้ถึงเป้าหมายหลักของการวิจัย
2. ชื่อผู้เขียนทุกท่าน (Authors) ให้ระบุเฉพาะชื่อ และ นามสกุล โดยไม่ต้องมีคานาหน้านาม
3. หน่วยงาน/สังกัด และที่อยู่ สาหรับการติดต่อทางไปรษณีย์ ของผู้เขียนทุกท่าน
4. ตัวเลขยก ให้เขียนไว้บนนามสกุล เพื่อระบุว่าเป็นตาแน่งทางวิชาการและที่อยู่ของผู้เขียนท่านใด
5. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสาคัญของ
การศึกษา ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลและการวิจารณ์ เป็นต้น
6. คาสาคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการกาหนดคาสาคัญที่สามารถนาไปใช้เป็นคา
สืบค้นในระบบฐานข้อมูล ประมาณ 3-5 คา
7. ผู้นิพนธ์ประสานงาน (Corresponding Author) ให้ทาเครื่องหมาย * ไว้บนนามสกุล และระบุหมายเลข
โทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ข. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
1. บทนา (Introduction) เป็นส่วนของความสาคัญและมูลเหตุที่นาไปสู่การวิจัย พร้อมวัตถุประสงค์และการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) หรือ วิธีการทดลอง (Experimental Methods) เป็นการ
อธิบายวิธีการดาเนินการวิจัย การทดลอง อุปกรณ์ เครื่องมือ การติดตั้งและการวัดค่าต่างๆ
3. ผลการทดลองและวิจ ารณ์ ผล หรื อ ผลการศึกษาและอภิป รายผล (Results and Discussion)
ควรเสนอผลอย่างชัดเจน ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบโดยลาดับตามหัวข้อที่ศึกษาพร้อมการวิจารณ์ผล
4. สรุป (Conclusion) สรุปสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษา
5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เป็นการระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย (ถ้ามี) และการระบุ
หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือการทาวิจัย
6. เอกสารอ้างอิง (References) ต้องใช้ตามแบบที่วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร กาหนดอย่าง
เคร่งครัดและเขียนเอกสารอ้างอิง เฉพาะเอกสารที่นามาอ้างอิงในเนื้อหาเท่านั้น
2.2 บทความวิชาการ
ก. ส่วนปก มีส่วนประกอบเหมือนบทความวิจัย
ข. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
1. บทนา (Introduction) เป็นส่วนของที่มาและมูลเหตุของการเขียนบทความ
2. ผลการศึกษา/ผลการดาเนินการ (Results) เป็นการเสนอผลอย่างชัดเจน ตามประเด็นโดยลาดับตาม
หัวข้อที่ศึกษาหรือดาเนินการ
3. สรุป (Conclusion) สรุปสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษา
4. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เป็นการระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย (ถ้ามี) และการระบุ
หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือการทาวิจัย
5. เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบที่วารสารฯ กาหนดอย่างเคร่งครัดและเขียนอ้างอิงเฉพาะเอกสาร
ที่ปรากฏในบทความเท่านั้น

3. รูปแบบการพิมพ์บทความ
ให้ใช้ไฟล์รูปแบบบทความ (Template Form) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://journal.rmutp.ac.th/
โดยไฟล์รูปแบบบทความมีการตั้งค่าหน้ากระดาษแล้ว ดังนี้
รายการ
ระยะขอบ

ขนาดกระดาษ
เค้าโครง
รูปแบบตัวอักษร
หมายเลขหน้า

บทความภาษาไทย
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 เลือกหน้าคู่และ
หน้ า คี่ ต่ า งกั น หน้ า แรกต่ า งกั น จากขอบหั ว
กระดาษ และ ท้ายกระดาษ ตั้งค่า 1.25
TH SarabunPSK
ตาแหน่ง ด้านบน
ไม่แสดงหมายเลขหน้าในหน้าแรก
หน้าคี่ ใส่หมายเลขหน้า ตาแหน่งบนขวา
หน้าคู่ ใส่หมายเลขหน้า ตาแหน่งบนซ้าย

บทความภาษาอังกฤษ
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 เลือกหน้าคู่และ
หน้ า คี่ ต่ า งกั น หน้ า แรกต่ า งกั น จากขอบหั ว
กระดาษ และ ท้ายกระดาษ ตั้งค่า1.25
Times New Roman
ตาแหน่ง ด้านบน
ไม่แสดงหมายเลขหน้าในหน้าแรก
หน้าคี่ ใส่หมายเลขหน้า ตาแหน่งบนขวา
หน้าคู่ ใส่หมายเลขหน้า ตาแหน่งบนซ้าย

รายการ
การย่อหน้า
จานวนหน้าทั้งหมด
ชื่อวารสาร (ภาษาไทย)

ชื่อวารสาร (ภาษาอังกฤษ)

การพิมพ์ส่วนปก
การพิมพ์ส่วนเนื้อหา
ชื่อบทความ
ชื่อผู้เขียน
ตัวเลขยกบนนามสกุล
หน่วยงาน/สังกัด และที่อยู่
ชื่อบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อคาสาคัญ
คาสาคัญ
ชื่อผู้นิพนธ์ประสานงาน
หมายเลขโทรศัพท์ และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อหัวเรื่องใหญ่

ชื่อหัวเรื่องรอง

บทความภาษาไทย
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 ขนาด
ตัวอักษร 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.
ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์ดว้ ย TH
SarabanPSK ขนาด 22 ตัวตรงหนา จัดชิดขอบ
ซ้ายหน้ากระดาษ
ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วย TH
SarabanPSK ขนาด 18 ตัวตรงไม่หนา จัดชิด
ขอบซ้ายหน้ากระดาษ
ขนาดตัวอักษรเท่ากับชือ่ และนามสกุล แต่ทาเป็น
ตัวยก
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วย
TH SarabanPSK ขนาดตัวอักษร 14
พิมพ์ด้วย TH SarabanPSK ขนาด 20 (ตัวตรง
หนา) จัดชิดขอบซ้ายหน้ากระดาษ
พิมพ์ด้วย TH SarabanPSK ขนาดตัวอักษร 14
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วย
TH SarabanPSK ขนาด 14 (ตัวหนา)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14
ตัวตรง บาง ใส่เครื่องหมาย Semicolon (;)
ระหว่างคา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วย TH
SarabanPSK ขนาด 13 (ตัวเอียง หนา)
พิมพ์ด้วย TH SarabanPSK ขนาด 18
(ตัวตรง หนา) จัดชิดซ้าย ประกอบด้วย
1.บทนา 2.วิธีการทดลอง หรือ วิธีการศึกษา
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลหรือ
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 4. สรุป
5. กิตติกรรมประกาศ และ 6. เอกสารอ้างอิง
TH SarabanPSK ขนาด 16
(ตัวตรง หนา) จัดชิดซ้าย

บทความภาษาอังกฤษ
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 ขนาด
ตัวอักษร 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 พิมพ์ดว้ ย Times New Roman
ขนาด 16 ตัวตรงหนา จัดชิดขอบซ้าย
หน้ากระดาษ
ชื่อภาษาอังกฤษ พิมพ์ดว้ ย Times New Roman
ขนาด 12 ตัวตรง ไม่หนา จัดชิดขอบซ้าย
หน้ากระดาษ
ขนาดตัวอักษรเท่ากับชือ่ และนามสกุล แต่ทาเป็น
ตัวยก
พิมพ์ด้วย Times New Roman
ขนาดตัวอักษร 11
พิมพ์ด้วย Times New Roman ขนาด 14 (ตัว
ตรงหนา) จัดชิดขอบซ้ายหน้ากระดาษ
พิมพ์ด้วย Times New Roman
ขนาดตัวอักษร 12
ภาษาอังกฤษ ด้วย Times New Roman
ขนาด 12 (ตัวหนา)
ด้วย Times New Roman ขนาด 12
ตัวตรง บาง ใส่เครื่องหมาย Semicolon (;)
ระหว่างคา
ด้วย Times New Roman ขนาด 10
(ตัวเอียง หนา)
พิมพ์ด้วย Times New Roman ขนาด 14 (ตัว
ตรง หนา) จัดชิดซ้าย ประกอบด้วย
1.Introduction 2. Research Methodology
3. Results and Discussion 4. Conclusion
5. Acknowledgement and 6. References
Times New Roman ขนาด 12
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4. การส่งต้นฉบับบทความ
การส่งต้นฉบับบทความ ผู้เขียนสามารถส่งบทความออนไลน์ ได้ที่ http://journal.rmutp.ac.th หรือสอบถาม
ข้อมูลได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6094, 6097 โทรสาร 0 2282 0423

5. จริยธรรม บทบาท และหน้าที่
5.1 จริยธรรม บทบาท และหน้าที่ของผู้เขียน
1. ผู้เขียนต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่ และไม่เคยนาเสนอหรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และต้อง
ไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. ผู้เขียนต้องนาเสนอรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการวิจัย โดยไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
3. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้ เขียนอื่นที่มีการนาผลงานเหล่านั้น มาใช้ในผลงานของตัวเอง และจะต้อง
จัดทารายการอ้างอิงของผู้เขียนนั้น ในรายการอ้างอิงท้ายบทความด้วย
4. ผู้เขียนต้องเขียนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนดเท่านั้น ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดรูปแบบได้จาก http://journal.rmutp.ac.th/ ในส่วนของ “คาแนะนาสาหรับผู้เขียน”
5. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความ จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินการวิจัยจริง
6. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทาวิจัยลงในกิตติกรรมประกาศ
7. ผู้เขียนต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนให้ชัดเจน
5.2 จริยธรรม บทบาท และหน้าที่ของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร

1. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณารูปแบบบทความ เนื้อหาของบทความที่ต้องเข้า
กรอบของวารสาร และคุณภาพของบทความ ก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินของวารสาร
2. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารต้ องไม่ เปิดเผยข้อ มูลของผู้ เ ขียนและผู้ ท รงคุณ วุฒิประเมิ น
บทความ แก่บุคคลอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
3. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารจะต้องเป็นผู้ประเมินเบื้องต้นในการตัดสินใจคัดเลือกบทความ
เข้ า สู่ ก ระบวนการประเมิ น บทความ และตั ด สิ น ใจรั บ ตี พิ ม พ์ โ ดยพิ จ ารณาจากผลการประเมิ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้บรรณาธิการวารสารจะต้องคานึงถึงความใหม่ ความชัดเจน และความสอดคล้องของ
เนื้อหากับนโยบายและกรอบของวารสาร
4. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารต้องพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความที่มีความเชี่ยวชาญ
ตรงตามสาขาของบทความนั้น และส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความทาการพิจารณา โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ประเมินบทความจะต้องไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะต้องไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความ ซึ่งประเภทของ Peer Review เป็นแบบ Double Blinded
5. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารจะต้องไม่รับตีพิมพ์บทความที่เคยผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่จาก
แหล่งอื่นมาแล้ว ทั้งในรูปแบบของวารสาร หรือบทความจากการการนาเสนอในที่ประชุมวิชาการฉบับเต็ม
6. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความทีเ่ ป็นไปตามข้อกาหนด
7. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารต้องไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อนใดๆ กับผู้ เขียน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความ และผู้บริหาร
8. บรรณาธิ ก ารและกองบรรณาธิ ก ารวารสารต้ อ งท าการตรวจสอบการลั ก ลอกผลงานทางวิ ช าการ
(Plagiarism) โดยใช้โปรแกรมที่ได้รับการยอมรับในทางวิชาการ และหากตรวจพบการลักลอกผลงานทาง
วิชาการ บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารต้องติดต่อผู้ เขียนหลักเพื่อขอคาชี้แจงหรือคาอธิบาย
และหากไม่มีข้อชี้แจงตามหลักวิชาการ บรรณาธิการสามารถ “ปฎิเสธ” การรับตีพิมพ์บทความนั้นๆ ได้
5.3 จริยธรรม บทบาท และหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
1. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนและบทความแก่บุคคลอื่น
ใดที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือเหตุผล
อื่นๆ ที่จะทาให้ผู้ประเมิ นไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ ผู้ ทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารรับทราบ และปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ต้องประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจาก
เนื้อหาของบทความ และประเมินบทความโดยพิจารณาจากความสาคัญ ความใหม่ ความชัดเจน ความ
สอดคล้องของเนื้อหา และความเข้มข้นของบทความ
4. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ต้องประเมินบทความด้วยความเป็นธรรม ปราศจากอคติ ความลาเอียง ไม่
ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ปราศจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ
5. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความสามารถเสนอแนะผลงานวิจัยที่สาคัญๆ และที่สอดคล้องกับบทความที่กาลัง
ประเมิน ซึ่งผู้เขียนไม่ได้อ้างถึงได้ เพื่อให้บทความมีคุณภาพเชิงวิชาการโดยปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน
หากมีส่วนใดของบทความที่มีความคล้ายคลึงหรือความซ้าซ้อนกับ บทความอื่นๆ โดยมีหลักฐานที่ชัดเจน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความต้องปฏิเสธการตีพิมพ์และแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบ

6. การอ้างอิง
การอ้างอิงในบทความวิจัยและบทความวิชาการสาหรับวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กาหนดการอ้างอิง ให้เป็นไปตามรูปแบบ IEEE (อ้างอิงจาก https://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf
หรือที่ http://www.ieee.org/documents/style_manual.pdf) โดยต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากบทความที่
อ้างอิงมาจากบทความภาษาไทย ต้ องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง สาหรับการใส่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง (In-text
citations) ให้ใช้เครื่องหมาย [ ] โดยมีตัวอย่างการเขียน เช่น [1] หรือ [2] หรือ [1], [2] หรือ [1], [3]-[8] หรือ [9],
[10], [15], [16] หากมีการอ้างอิงซ้าบทความเดิมให้ใช้หมายเลขเดิม ในส่วนของการอ้างอิงส่วนท้าย (Reference List)
จะต้องเรียงตามลาดับบทความที่เขียนอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ซึ่งจาแนกรูปแบบการเขียนอ้างอิงส่วนท้ายได้ดังต่อไปนี้
1) การอ้างอิงจากบทความในวารสาร (Journal Articles)
รูปแบบ:
[1] Author, “Title of Article,” Title of Journal, Volume, Issue, Pages. Year.
ตัวอย่าง:
[1] H. Li, Z. Huang, L. Cheng, S. Kong and S. Liu, “Structure and dielectric properties of novel low
temperature co-fired Bi2O3-RE2O3-MoO3 (RE=Pr, Nd, Sm, and Yb) based microwave ceramics,”
Ceramics International Journal, vol. 43, no. 5, pp. 4570–4575, Apr. 2017.
2) การอ้างอิงจากการนาเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ (Conference Technical Articles)
รูปแบบ: [1] Author, “Title of paper,” in Title of Conference, Conference date, Editor, Ed.
Location: Publisher, Year, Pages.
ตัวอย่าง:
[2] T. Fedushchak, M. Uimin, S. Zhuravkov and A. Vosmerikov, “Nanopowder hydrogenation
catalysts of diesel fraction components,” in Proceeding of 7th International Forum on
Strategic Technology (IFOST), Tomsk Polytechnic University Tomsk, Russia, 2012, pp. 1–4.
[3] W. Herz, M. Süßer, A. Ulbricht and F. Wüchner, “The Operation Experience with the Dual
Cooling System of the Polo Coil (two phase-supercritical He),” in Proceedings of the Sixteenth
International Cryogenic Engineering Conference/International Cryogenic Materials Conference,
Germany, 1997, pp. 469–472.
3) การอ้างอิงจากหนังสือ (Books)
รูปแบบ:
[1] Author. Title of Book, Editor, ed. Location: Publisher, Year, Pages.
ตัวอย่าง:
[4] R. C. Hibbeler, Mechanics of Materials, 9th ed. Boston: Pearson, 2013.
[5] R. M. Burton, B. Obel and G. DeSanctis, Organizational Design: A Step-by-Step Approach, 2nd
ed. New York: Cambridge University Press, 2011.
4) การอ้างอิงจากบทในหนังสือ
รูปแบบ:
[1] J. K. Author, “Title of chapter in the book,” in Title of His Published Book, xth
ed. City of Publisher, Country if not USA: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec.
x, pp. xxx–xxx.
ตัวอย่าง:
[6] L. Stein, “Random patterns,” in Computers and You, J. S. Brake, Ed. New York: Wiley, 1994, pp.
55-70.

[7] R. L. Myer, “Parametric oscillators and nonlinear materials,” in Nonlinear Optics, vol. 4, P. G.
Harper and B. S. Wherret, 1st ed. San Francisco, CA: Academic, 1977, pp. 47-160.
5) การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ (Theses and Dissertations)
รูปแบบ:
[1] J. K. Author, “Title of dissertation,” Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev.
Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.
[2] J. K. Author, “Title of thesis,” M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of
Univ., Abbrev. State, year.
ตัวอย่าง:
[8] J. O. Williams, “Narrow-band analyzer,” Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ.,
Cambridge, MA, 1993.
[9] N. Kawasaki, “Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow,” M.S.
thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993.
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