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วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  

(RMUTP RESEARCH JOURNAL) 
  

 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เปนวารสารระดับชาติซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและ

ถายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย       

1. ประเภทของบทความที่ตีพิมพ 

1.1 บทความวิจัย (Research article) เปนบทความที่ไดจากงานวิจัย 

1.2 บทความวิชาการ (Academic article) เปนบทความที่มีลักษณะ ดังนี้ 

 1. Literature review เปนบทความจากการทบทวนเอกสาร ซึ่งเปนผลมาจากการวิจัยหลาย ๆ 

ครั้ง ถือเปนบทความที่มีความสำคัญเปนอยางยิ่ง 

 2. Technical paper เปนบทความนำเสนอกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ การทดสอบ 

ภาคสนาม รวมไปถึงเทคนิคการวิเคราะหใหม ๆ 

 3. Professional practice เปนบทความที่มาจากประสบการณ หรือความชำนาญของผูเขียน 

 4. Policy paper เปนบทความเกี่ยวกับนโยบายดานตาง ๆ ของหนวยงาน 

2. สวนประกอบของบทความแตละประเภท 

2.1 บทความวิจัย 

ก. สวนปก ประกอบดวย 

 1. ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นกะทัดรัด ชี้ถึงเปาหมายหลักของ 

การวิจัย  

 2. ชื่อผูเขียนทุกทาน (Authors) ใหระบุเฉพาะชื่อ และ นามสกุล โดยไมตองมีคำนำหนานาม 

 3. ตำแหนงทางวิชาการ และที่อยู สำหรับการติดตอทางไปรษณีย ของผูเขียนทุกทาน 

 4. ตัวเลขยก ใหเขียนไวบนนามสกุล เพื่อระบุวาเปนตำแหนงทางวิชาการและที่อยูของผูเขียน 

ทานใด    

 5. บทคัดยอ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น ครอบคลุมสาระ 

สำคัญของการศึกษา ไดแก วัตถุประสงค วิธีการ ผล และวิจารณ เปนตน   
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 6. คำสำคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปนการกำหนดคำสำคัญที่สามารถ 

นำไปใชเปนคำสืบคนในระบบฐานขอมูล     

 7. ผูนิพนธประสานงาน (Corresponding Author) ใหทำเครื่องหมาย * ไวบนนามสกุลและ 

ระบุหมายเลขโทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail)  

*** หมายเหตุ เนื้อหาสวนปกจะตองเขียนใหอยูในกระดาษ จำนวน 1 หนาเทานั้น       

ข. สวนเนื้อหา ประกอบดวย 

 1. บทนำ (Introduction) เปนสวนของความสำคัญและมูลเหตุที่นำไปสูการวิจัย พรอม 

วัตถุประสงคและการสำรวจเอกสารที่เกี่ยวของ 

 2. วิธีการทดลอง (Materials and Methods) หรือ วิธีการศึกษา (Research Methodology) 

เปนการอธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยซึ่งขึ้นอยูกับการวิจัยแตละประเภท 

 3. ผลการทดลองและวิจารณผล หรือ ผลการศึกษาและอภิปรายผล (Results and 

Discussion) ควรเสนอผลอยางชัดเจน ตรงประเด็น เปนผลที่คนพบ โดยลำดับตามหัวขอที่ศึกษา พรอม 

การวิจารณผล 

 4. สรุป (Conclusion) สรุปสาระสำคัญที่ไดจากการศึกษา 

 5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เปนการระบุแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 

 6. เอกสารอางอิง (References) ตองใชตามแบบที่วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร           

กำหนดอยางเครงครัดและเขียนเอกสารอางอิง เฉพาะเอกสารที่นำมาอางอิงในเนื้อหาเทานั้น 

2.2 บทความวิชาการ 

ก. สวนปก มีสวนประกอบเหมือนบทความวิจัย และเขียนใหอยูในกระดาษจำนวน  1  หนาเทานั้น 

ข. สวนเนื้อหา ประกอบดวย 

 1. บทนำ (Introduction) เปนสวนของที่มาและมูลเหตุของการเขียนบทความ 

 2. ผลการศึกษา/ผลการดำเนินการ (Results) เปนการเสนอผลอยางชัดเจน ตามประเด็น 

โดยลำดับ ตามหัวขอที่ศึกษาหรือดำเนินการ 

 3. สรุป (Conclusion) สรุปสาระสำคัญที่ไดจากการศึกษา 

 4. เอกสารอางอิง (References) ใชรูปแบบท่ีวารสารฯ กำหนดอยางเครงครัดและเขียนอางอิง 

เฉพาะเอกสารที่ปรากฏในบทความเทานั้น 
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3. รูปแบบการพิมพบทความ 

 การตั้งคาหนากระดาษ 

 - ระยะขอบ ขอบบน (Top Margin) 2.5 ซม.  

   ขอบลาง (Bottom Margin) ขอบซาย (Left Margin) 

   และ ขอบขวา (Right Margin) 2.00 ซม. 

 - กระดาษ ขนาดกระดาษ A4 (กำหนดเอง)  

   ความกวาง 19 ซม. ความสูง 27 ซม. 

 - เคาโครง หัวกระดาษและทายกระดาษ เลือก 

   หนาคูและหนาคี่ตางกัน หนาแรกตางกัน 

   จากขอบ หัวกระดาษ และ ทายกระดาษ ตั้ง 1.25 

 รูปแบบตัวอักษร แบบตัวอักษรใช Browallia New เทานั้น 

 หมายเลขหนา ตำแหนง ดานบน การจัดตำแหนง ภายนอก 

   ไมแสดงหมายเลขหนาในหนาแรก 

   หนาคี่ แทรกหมายเลขหนา ตำแหนงบนขวา 

   หนาคู แทรกหมายเลขหนา ตำแหนงบนซาย 

   ขนาดตัวอักษร 14  

 การยอหนา สวนปก ยอ 8 ตัวอักษร พิมพตัวที่ 9 

   สวนเนื้อหา ยอ 4 ตัวอักษร พิมพตัวที่ 5 

 จำนวนหนาทั้งหมด  6-12  หนา 

 ชื่อวารสาร (ภาษาไทย)  อยูตำแหนงกึ่งกลางของหัวกระดาษ หนาคู 

    ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา)                                                    

     “วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปที่ x ฉบับที่ x...”  

 ชื่อวารสาร (ภาษาอังกฤษ) อยูตำแหนงกึ่งกลางของหัวกระดาษ หนาคี่ 

     ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา) 

     “RMUTP Research Journal, Vol x, No x, .” 

 การพิมพสวนปก  พิมพเต็มหนากระดาษ (พิมพ 1 คอลัมน) 

 การพิมพสวนเนื้อหา  พิมพ 2 คอลัมน               

 ชื่อบทความ  ภาษาไทย ขนาดอักษร 18 (ตัวหนา) 

     ภาษาอังกฤษ ขนาดอักษร 18 (ตัวหนา) 

     จัดกึ่งกลางหนากระดาษ 
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 ชื่อผูเขียน   ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 16   

      ระหวางชื่อกับนามสกุล เวน 2 เคาะ 

       จัดกึ่งกลางหนากระดาษ 

 ตัวเลขยกบนนามสกุล   ขนาดตัวอักษร 16  

 ตำแหนงทางวิชาการและที่อยู ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร  12  

 ชื่อบทคัดยอภาษาไทยและ  ขนาดตัวอักษร 18 (ตัวหนา) 

   ภาษาอังกฤษ   จัดกึ่งกลางหนากระดาษ 

 เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทยและ ขนาดตัวอักษร 14  

   ภาษาอังกฤษ 

 ชื่อคำสำคัญ   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

      ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา) 

 คำสำคัญ   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14   

 ชื่อผูนิพนธประสานงาน   ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวเอียง) 

 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 และหมายเลขโทรศัพท 

 ชื่อหัวเรื่องใหญ ประกอบดวย  1. บทนำ 2. วิธีการทดลอง หรือ วิธีการศึกษา 

  3. ผลการทดลองและวิจารณผลหรือผลการศึกษาและ 

  อภิปรายผล 4. สรุป 5. กิตติกรรมประกาศ 6. เอกสาร 

  อางอิง ขนาดตัวอักษร 18 (ตัวหนา)   

  จัดชิดซาย 

 ชื่อหัวเรื่องรอง ขนาดตัวอักษร 16 (ตัวหนา) 

  จัดชิดซาย 

 ชื่อหัวเรื่องยอย ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา) 

  ยอ 4 ตัวอักษร พิมพตัวที่ 5 

 เนื้อหาบทความ ขนาดตัวอักษร 14      

 ชื่อตาราง, ชื่อรูป, ชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 (ตัวหนา) 

 เนื้อหาในตาราง / แผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 12 

 การอางอิงในเนื้อเรื่อง ใชระบบนาม-ป 
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 การอางอิงทายเรื่อง 1. หนังสือ 

   ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ : 

   สำนักพิมพ. 

   2. บทความวารสาร 

   ชื่อผูเขียน. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่ (ฉบับที่) :  

   หนาแรกถึงหนาสุดทายของบทความ. 

   3. วิทยานิพนธ 

   ชื่อผูเขียน. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ. เมืองที่พิมพ. สถานศึกษา. 

*** การเขียนเอกสารอางอิง สามารถศึกษารายละเอียดจาก คูมือการเขียนรายงานการวิจัย  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 หรือที่ http//www.ird.rmutp.ac.th 

4. หลักเกณฑการประเมินบทความเพื่อตอบรับการตีพิมพ     

 กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องตน เกี่ยวกับความถูกตองของรูปแบบทั่วไป ถาไมผาน 

การพิจารณา จะสงกลับไปแกไข ถาผานจะเขาสูการพิจารณาของผูประเมินจากภายนอก เมื่อผลการ 

ประเมินผานหรือไมผานหรือมีการแกไขจะแจงผลใหผูเขียนทราบ  

 เมื่อบทความไดรับการตีพิมพ ผูเขียนจะไดรับวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับที่ 

นำบทความลงตีพิมพผลงาน จำนวน 2 ฉบับ พรอมหนังสือรับรองการตีพิมพบทความ  
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กองบรรณาธิการ 
ตรวจรูปแบบทั่วไป 
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แบบฟอรมการสงบทความวิชาการและวิจัย 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 

   วันที่............เดือน...............................พ.ศ....................... 

 

1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................................................... 

2. ระดับการศึกษาสูงสุด .......................................................ตำแหนงทางวิชาการ.......................................... 

3. ชื่อบทความ 

 (ภาษาไทย)  ................................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................................ 

 (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................ 

   ............................................................................................................................................... 

4. ชื่อผูเขียนรวม 1. ........................................................................................................................................... 

  2. ............................................................................................................................. 

  3. ......................................................................................................................................... 

  4. ......................................................................................................................................... 

  5. ......................................................................................................................................... 

5. หนวยงานและท่ีอยูที่สามารถติดตอไดสะดวก .................................................................................. 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................ 

 โทรศัพท .................................................  e-mail ........................................................................................ 

 

 ขาพเจาขอรับรองวาบทความน้ีไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอนและยินยอมวาบทความ 

ที่ตีพิมพลงในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ถือเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 

 *หมายเหตุ  ในกรณีขอถอนบทความกอนระยะเวลาที่กำหนดลงตีพิมพในวารสารฯ เจาของ 

บทความตองเปนผูรับผิดชอบในสวนของคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิผูประเมินบทความ 

   ลงชื่อ ........................................................... 

    (..........................................................)                                                      ✂
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✂
 

แบบประเมินบทความวิจัย 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 

 

1. ชื่อผูประเมิน  ……………………………………….............……………………………………………………… 

2. รหัสบทความวิจัยที่ประเมิน     R 

3. ชื่อบทความ …..............…………………….……………………………………………………………………….. 

 ...................................................................................................................................................................... 

4. หัวขอที่พิจารณา  

 หัวขอ ผาน/ไมผาน ขอแกไข / ขอเสนอแนะ 

  

 1. บทคัดยอ (Abstract) 

  

  

 2. บทนำ (Introduction) 

  

 3. วิธีการทดลอง/วิธีการศึกษา 

  (Materials and Methods / 

  Research Methodology) 

 4. ผลการทดลองและวิจารณผล/ 

  ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

  (Results and Discussion) 

 5. สรุป (Conclusion) 

 6. เอกสารอางอิง (References) 

 7. คุณคาทางวิชาการ   

  (Academic Quality) 

5. อื่น ๆ ............................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................  
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