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RMUTP RESEARCH JOURNAL
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 โดยมีกรอบของวารสารที่ ครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง 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
บทความที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
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. ผลการทดลองและวิ จ ารณ์ ผ ล หรื อ ผลการศึ ก ษาและอภิ ป 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

การย่อหน้า
จานวนหน้าทั้งหมด
ชื่อวารสาร (ภาษาไทย)

ชื่อวารสาร (ภาษาอังกฤษ)

การพิมพ์ส่วนปก
การพิมพ์ส่วนเนื้อหา
ชื่อบทความ

ชื่อผู้เขียน

ตัวเลขยกบนนามสกุล
หน่วยงาน/สังกัด และที่อยู่

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.
หั ว กระดาษและท้า ยกระดาษ เลือ กหน้า คู่แ ละ
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
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

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.
หั ว กระดาษและท้า ยกระดาษ เลือ กหน้า คู่แ ละ
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
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

รายการ
ชื่อบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อคาสาคัญ
คาสาคัญ

ชื่อผู้นิพนธ์ประสานงาน
หมายเลขโทรศัพท์ และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อหัวเรื่องใหญ่

ชื่อหัวเรื่องรอง
ชื่อหัวเรื่องย่อย
เนื้อหาบทความ
ชื่อตาราง
ชื่อรูป
สมการ

คาอธิบายตัวแปรจากสมการ

บทความภาษาไทย
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)

บทความภาษาอังกฤษ
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 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
TH SarabanPSK ขนาด 14
(ตัวตรง หนา) จัดชิดซ้าย
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ใช้ โ ปรแกรม MathType ด้ ว ยรู ป แบบอั ก ษร
Times New Roman ขนาด 12 จัดชิดขอบซ้า ย
สุด เครื่องหมาย “=” ของตัวแปรในแต่ละบรรทัด
ต้องตรงกันในแนวดิ่ง

ใช้ โ ปรแกรม MathType ด้ ว ยรู ป แบบอั ก ษร
Times New Roman ขนาด 12 จัดชิดขอบซ้า ย
สุด เครื่องหมาย “=” ของตัวแปรในแต่ละบรรทัด
ต้องตรงกันในแนวดิ่ง

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” ต้องเป็นตัวหนา จัดชิดขอบซ้าย
Times New Roman 12 ตัวบาง แต่เฉพาะคาว่า
“Fig.1.” ต้องเป็นตัวหนา จัดกึ่งกลางคอลัมน์
ใช้ โ ปรแกรม MathType ด้ ว ยรู ป แบบอั ก ษร
Times New Roman ขนาด 12 สัญ ลัก ษณ์ห รือ
ตัวแปรที่เขียนในสมการ จะต้องมีรูปแบบเดียวกัน
กับสัญลักษณ์หรือตัวแปรที่อยู่ในคาอธิบายหรือใน
เนื้อหา และให้จัดชิดขอบซ้ายสุดเสมอ ส่วนเลข
บอกลาดับสมการ ให้เขียนลาดับเลขใส่ในวงเล็บ
และจัดชิดขวาสุด

รายการ
เนือ้ หาในตาราง / แผนภูมิ
การอ้างอิงในเนื้อเรื่องและการ
อ้างอิงท้ายเรื่อง

บทความภาษาไทย
TH SarabanPSK 12 ตัวบาง
ให้ดูจากข้อที่ 5. การอ้างอิง

บทความภาษาอังกฤษ
Times New Roman 10 ตัวบาง
ให้ดูจากข้อที่ 5. การอ้างอิง

4. การส่งต้นฉบับบทความ
ก า ร ส่ ง ต้ น ฉ บั บ บ ท ค ว า ม ผู้ เ ขี ย น ส า ม า ร ถ ส่ ง บ ท ค ว า ม อ อ น ไ ล น์ ไ ด้ ที่ https://ph02.tcithaijo.org/index.php/RMUTP/index หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระ
นคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6645 โทรสาร 0
2665 3860

5. จริยธรรม บทบาท และหน้าที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทาวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภายใต้หลักธรรมาภบิ าลและเคร่งครัดในด้านจริยธรรม บทบาท และหน้าที่ตอ่ สังคมอย่างแทจ้ ริง มี
การ แต่ ง ตั้งกองบรรณาธิก ารภายในและภายนอกโดยผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของมหาวิท ยาลั ย กาหนดหน้ า ที่ แ ละ
ความรับ ผิ ด ชอบอย่ า งชัด เจน สามารถปฏิบั ติ ง านได้อ ย่ า งโปร่ งใสและมีค วามเป็น อิสระในการพัฒ นาวารสาร
ให้ก้าวหน้าและมคี ุณภาพ การจัดทาวารสารเป็นการเชื่อมตอ่ บคุ คลหรือกลุ่มบุคคล 3 ส่วน ประกอบดว้ ย 1) ผู้เขียน
2) บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิ บทความ ภายใต้การตรวจสอบ คุณ ภาพ
วารสารโดยศ ูน ย ์ด ัช น ีก ารอ า้ งอ ิง วารวารไทย (TCI) ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ว ารสารม ีค ุณ ภาพเป ็น ไปตามหล ัก สากล
มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึง ได้กาหนดจริยธรรม บทบาท และหน้าที่ของผู้เ ขีย น บรรณาธกิ าร
และกองบรรณาธิการวารสาร และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ไว้ดังต่อไปนี้
5.1 จริยธรรม บทบาท และหน้าที่ของผู้เขียน
5.1.1 บทความที่ผู้เขียนยื่นเข้ามายังวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เพื่อให้พจิ ารณานัน้ จะตอ้ งไมไ่ ป
ยื่นต่อวารสารอื่นใดในคราวหรือเวลาเดียวกัน เวน้ แต่ไม่ผ่านการพิจารณาและได้รับเอกสารยืนยันผลการพิจารณา
จากกองบรรณาธิการแล้ว จึงจะสามารถดาเนินการยื่นต่อวารสารอื่นใดได้
5.1.2 ผู้เขียนต้องไมท่ าการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้เ ขยี นอื่น และไมต่ ีพมิ พซ์ ้าผลงานของตนเอง
(Self-Plagiarism) ไม่ลักลอกผลงานของตนเอง สาหรับขอ้ มลู อื่นใดของผู้เขียนอื่นที่ผู้เขยี นนามาใช้ในบทความจะต้อง
ทาการเขียนอ้างอิงในส่วนของเนื้อหาและอ้างอิงส่วนท้ายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
5.1.3 ผู้เขียนจะตอ้ งนาเสนอผลลัพธท์ ี่ไดจ้ ากการทดลอง การวเิ คราะห์ หรือการคานวณอย่างตรงไปตรงมา
ไม่บิดเบือนขอ้ มลู (Fabrication or Misrepresentation) จากความเป็น จริงและไมส่ รา้ งหลักฐานเทจ็ เพื่อรองรับ
ผลลพั ธ์ของตนเอง
5.1.4 ผู้เขียนจาเป็นตอ้ งกล่าวคาขอบคุณบุคคลหรื อหน่วยงานไว้ในกิตติกรรมประกาศ หากผู้เขยี นไดร้ ับทนุ
วิ จ ัย ความอน ุ เ คราะห ์ ด ้ า นเครื่ อ งม ื อ เครื่ อ งจ ั ก ร อุป กรณ์ หร ื อ ช ่ว ยเหล ื อ ในด ้ า นต่ า ง ๆ เพ ื่อ ให ้ ไ ด ้ ม าซึ่ง
ความสาเร็จของบทความฉบับนั้น ๆ
5.1.5 วารสารวิชาการและวจิ ัย มทร.พระนคร ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมบุคคลอื่นใดที่ไมม่ สี ่วนเกีย่ วขอ้ ง เข้ามามี

ชื่ออยู่ในบทความ เช่น ไม่มีส่วนร่วมในการทาวิจัย หรือไม่มีส่วนร่วมในการเขียนบทความนั้น ๆ โดยผู้เขยี นทกุ ท่านที่มี
ชื่อในบทความจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
5.2 จริยธรรม บทบาท และหน้าที่ของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร
5.2.1 บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร มีบทบาทและหน้าที่ในการ
พิจารณาบทความเบื้องต้นก่อนรับเข้าสู่กระบวนการของวารสาร ประกอบด้วย การพิจารณาเนื้อหาบทความกับกรอบ
ของวารสาร การพิจารณารูปแบบการเขียนบทความ การพิจารณาความเข้มข้นของบทความ การลักลอกผลงานทาง
วิชาการ การเลือกและกาหนดผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และพิจารณาคุณภาพโดยรวมของบทความ ก่อนเข้าสู่
กระบวนการประเมินบทความต่อไป
5.2.2 บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารต้องพิ จาณาบทความเบื้อ งต้นบนพื้น ฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยไม่เอนเอียงหรือใช้ความรู้สึกส่วนตนพิจารณาบทความนั้น ต้องไม่มีอคติต่อผู้เขียนหรือต่อหน่วยงาน ของ
ผู้เขียน
5.2.3 บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารต้องกาหนดหรือเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความที่มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความนั้น ๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่กาหนดนั้นจะต้องไม่มาจากหน่วยงานเดียวกันกับผู้เขียน
และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทุกท่านที่ประเมินบทความเดียวกันจะต้องไม่มาจากหน่วยงานเดียวกันด้วย ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
5.2.4 บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารต้องเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความ ไม่ให้ทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ประเมินบทความจะต้องไม่ทราบ
ชื่อผู้เขียนและชื่อหน่วยงาน และผู้เขียนจะต้องไม่ทราบชื่อและหน่วยงานผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (ประเภทของ
Peer Review เป็นแบบ Double Blinded) เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้
5.2.5 บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต้องไม่ตีพิมพ์บทความของตนเองลงในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ที่กากับดูแลอยู่โดยไม่มี
ข้อยกเว้น
5.2.6 บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ อันไม่ชอบธรรมและผิดหลักจริยธรรมกับผู้เขียน และกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความ โดยต้องไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น
5.2.7 บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารต้องควบคุมและกากับกระบวนการต่าง ๆ ของวารสารอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่เข้าข้างผู้เขียนใด หรือให้ความช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้อง ผิดหลักคุณธรรม จริยธรรมและขาดธรรมาภิบาล
5.2.8 บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือ ควบคุมและกากับให้วารสารมีความถูกต้องและมีคุณภาพเป็นไปตามที่ศูนย์ดชั นี
การอ้างอิงวารสารไทยกาหนดตามมาตรฐาน
5.3 จริยธรรม บทบาท และหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
5.3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความมีหน้าที่ประเมินบทความในด้านต่าง ๆ ตามรูปแบบที่วารสารวิชาการ
และวิจัย มทร.พระนคร กาหนดด้วยความเข้มข้นและให้ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลเชิงวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียน

5.3.2 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิน บทความต้ อ งประเมิน บทความที่ ได้ รับ มอบหมายจากบรรณาธิ ก ารและกอง
บรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ให้แล้วเสร็จในช่วงระยะเวลาที่กาหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้เขียนบทความ
5.3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความต้องพิจารณาบทความที่ได้รับจากบรรณาธิการหรือกองบรรณาธิการถึง
ความเชี่ยวชาญของตนเองกับเนื้อหาในบทความ หากเห็นว่าบทความที่ได้รับมีเนื้อหาไม่ตรงตามความเชี่ยวชาญที่
แท้จริงจะต้องแจ้งกองบรรณาธิการวารสารให้รับทราบโดยเร็วและปฏิเสธการประเมิน
5.3.4 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความต้องมีหลักจริยธรรมในการประเมินบทความ ไม่เอนเอียงหรือมีอคติ ต่อ
เนื้อหาบทความ ต้องไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตนที่ไม่เป็นไปตามหลักทฤษฎีเชิงวิชาการ ปราศจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
ได้มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความนั้น ๆ
5.3.5 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความต้องเก็บรักษาความลับ ด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูลเนื้อหาในบทความของ
ผู้เขียนแก่บุคคลอื่นใดในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความนั้น

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 ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง สาหรับการใส่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง (In-text
citations) ให้ใช้เครื่องหมาย [_] โดยมีตัวอย่างการเขียน เช่น [1] หรือ [2] หรือ [1], [2] หรือ [1]-[3] หรือ [1], [3]-[8]
หรือ [9], [10], [15], [16] หากมีการอ้างอิงซ้าบทความเดิมให้ใช้หมายเลขเดิม
ในกรณีมีการอ้างอิงในเนื้อหาด้วยการกาหนดชื่อผู้แต่งบทความให้เขียนตามตัวอย่าง ดังนี้ K. S. Karukanan [1]
หรือ L. A. Hoi and S. D. Woo [2] หรือ P. A. Abarwale et al. [3]
ในส่วนของการอ้างอิงส่วนท้าย (Reference List) จะต้องเรียงตามลาดับบทความที่เขียนอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ซึ่ง
จาแนกรูปแบบการเขียนอ้างอิงส่วนท้ายได้ดังต่อไปนี้
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.

6) การอ้างอิงจากสิทธิบัตร (Patents)
รูปแบบ:
[1] J. K. Author, “Title of patent,” U.S. Patent x xxx xxx, Abbrev. Month, day, year.
ตัวอย่าง:
[10] J. P. Wilkinson, “Nonlinear resonant circuit devices,” U.S. Patent 3 624 125, July 16, 1990.
7) การอ้างอิงจากมาตรฐาน (Standards)
รูปแบบ:
[1] Title of Standard, Standard number, date.
ตัวอย่าง:
[11] IEEE Criteria for Class IE Electric Systems, IEEE Standard 308, 1969.
[12] Letter Symbols for Quantities, ANSI Standard Y10.5-1968.
8) การอ้างอิงจากคู่มือ (Handbooks)
รูปแบบ: [1] Name of Manual/Handbook, x Ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev.
State, year, pp. xx-xx.
ตัวอย่าง:
[13] Transmission Systems for Communications, 3rd Ed., Western Electric Co., Winston-Salem, NC,
1985, pp. 44–60.
[14] Motorola Semiconductor Data Manual, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ,
1989.

