
การสง่บทความวจิยัเพือ่ตพีมิพ ์ลงวารสารวชิาการและวจิยั มทร.พระนคร 

 

ขอ้ก าหนดวารสารวชิาการและวจิยั 

     วารสารวชิาการและวจัิย มทร.พระนคร เป็นวารสารสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมี

วัตถปุระสงคเ์พือ่เผยแพรแ่ละถา่ยทอดผลงานวจัิยและผลงานวชิาการทัง้ภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย ซึง่อยูใ่นฐานขอ้มลูของศนูยด์ัชนีการอา้งองิวารสารไทย (Thai Journal Citation 

Index Centre, TCI Centre) โดยผา่นการรับรองคณุภาพของ TCI และจะไดร้ับคัดเลอืกเขา้สู่

ฐานขอ้มลู ASEAN Citation Index (ACI) ตอ่ไป และไดร้บัการจัดระดับคณุภาพวารสารวชิาการ

ภายในประเทศ จากส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว.) ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1. ลักษณะของบทความทีต่พีมิพ ์

บทความทีร่ับตพีมิพเ์ป็นบทความสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีทา่นัน้ 

รับตพีมิพบ์ทความทัง้บทความวจัิยและบทความวชิาการ 

การเสนอตน้ฉบับเพือ่การตพีมิพ ์ผูเ้ขยีนตอ้งไมเ่สนอบทความฉบับเดยีวกันกับทีเ่คยตพีมิพใ์น

วารสารอืน่มากอ่น  เวน้แตผ่า่นการเรยีบเรยีงใหม ่

ตน้ฉบับรับทัง้เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. ก าหนดการตพีมิพเ์ผยแพร ่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดอืน) ฉบบัเดอืนมนีาคม และฉบับเดอืน

กันยายน 

3. การสง่ตน้ฉบับ 

ผูเ้ขยีนสามารถสง่ตน้ฉบับบทความเขา้รับการพจิารณาตพีมิพไ์ด ้ดังนี ้

1. สง่ดว้ยตนเองหรอืสง่ทางไปรษณีย ์ โดยสง่ตน้ฉบับจ านวน 3 ชดุ พรอ้ม CD 1 แผน่ 

ทีส่ถาบันวจัิยและพัฒนา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300 

2. สง่ทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์

e-mail : j_rmutp@rmutp.ac.th 

4. ลขิสทิธิ ์



บทความทีไ่ดร้ับการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการและวจัิย มทร.พระนคร ถอืเป็นกรรมสทิธิข์อง

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร หา้มน าขอ้ความทัง้หมดไปตพีมิพซ์ ้า ยกเวน้ไดร้ับ

อนุญาตจากมหาวทิยาลัยเทคโนโลย ีราชมงคลพระนคร 

5. ความรับผดิชอบ 

เนื้อหาและขอ้คดิเห็นใดๆ ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการและวจัิย มทร.พระนคร ถอืเป็นความรับผดิชอบ

ของผูเ้ขยีนเทา่นัน้ 

 

ค าแนะน าการเขยีนตน้ฉบบั 

วารสารวชิาการและวจัิย มทร.พระนคร เป็นวารสารระดับชาตซิึง่มวัีตถปุระสงคเ์พือ่เผยแพรแ่ละ

ถา่ยทอดผลงานวจัิยและผลงานวชิาการทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

ประเภทของบทความทีต่พีมิพ ์

1.1  บทความวจัิย (Research article)  เป็นบทความทีไ่ดจ้ากงานวจัิย 

1.2  บทความวชิาการ (Academic article) เป็นบทความทีม่ลีักษณะดังนี ้

          1. Literature review  เป็นบทความจากการทบทวนเอกสาร  ซึง่เป็นผลมาจากการวจัิย

หลายๆ ครัง้ถอืเป็นบทความทีม่คีวามส าคัญเป็นอยา่งยิง่ 

2. Technical paper  เป็นบทความน าเสนอกระบวนการในการพัฒนาผลติภณัฑ ์การ

ทดสอบภาคสนาม  รวมไปถงึเทคนคิการวเิคราะหใ์หม่ๆ  

3. Professional practice  เป็นบทความทีม่าจากประสบการณ์  หรอืความช านาญของ

ผูเ้ขยีน 

4. Policy paper  เป็นบทความเกีย่วกับนโยบายดา้นตา่งๆ ของหน่วยงาน 

สว่นประกอบของบทความแตล่ะประเภท 

2.1 บทความวจัิย 

ก.   สว่นปก  ประกอบดว้ย 

1.  ชือ่บทความ (Title)  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสัน้กะทัดรัด ชีถ้งึเป้าหมายหลัก

ของการวจัิย 

2. ชือ่ผูเ้ขยีนทกุทา่น  (Authors)  ใหร้ะบเุฉพาะชือ่ และ นามสกลุ โดยไมต่อ้งมคี าน าหนา้

นาม 



3. ต าแหน่งทางวชิาการ  และทีอ่ยู ่ ส าหรับการตดิตอ่ทางไปรษณีย ์ ของผูเ้ขยีนทกุทา่น 

4. ตัวเลขยก  ใหเ้ขยีนไวบ้นนามสกลุ เพือ่ระบวุา่เป็นต าแน่งทางวชิาการและทีอ่ยูข่อง

ผูเ้ขยีนทา่นใด 

5. บทคัดยอ่  (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ควรสัน้ตรงประเด็น ครอบคลมุ

สาระส าคัญของการศกึษา ไดแ้ก ่วัตถปุระสงค ์วธิกีาร ผลและวจิารณ์ เป็นตน้ 

6. ค าส าคัญ  (Keywords)  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เป็นการก าหนดค าส าคัญที่

สามารถน าไปใชเ้ป็นค าสบืคน้ในระบบฐานขอ้มลู 

7. ผูน้พินธป์ระสานงาน (Corresponding Author) ใหท้ าเครือ่งหมาย * ไวบ้นนามสกลุ 

และระบหุมายเลขโทรศัพท ์และไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์ (e-mail) 

            ***  หมายเหต ุ เนื้อหาสว่นปกจะตอ้งเขยีนใหอ้ยูใ่นกระดาษ จ านวน 1 หนา้เทา่นัน้       

ข.  สว่นเนื้อหา  ประกอบดว้ย 

          1. บทน า  (Introduction)  เป็นสว่นของความส าคัญและมลูเหตทุีน่ าไปสูก่ารวจัิย พรอ้ม

วัตถปุระสงคแ์ละการส ารวจเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

          2. วธิกีารทดลอง  (Materials and Methods) หรอื วธิกีารศกึษา  (Research 

Methodology) เป็นการอธบิายวธิกีารด าเนนิการวจัิยซึง่ขึน้อยูก่ับการวจัิยแตล่ะประเภท 

          3.  ผลการทดลองและวจิารณ์ผล  หรอื  ผลการศกึษาและอภปิรายผล  (Results and 

Discussion)  ควรเสนอผลอยา่งชดัเจน ตรงประเด็น เป็นผลทีค่น้พบโดยล าดบัตามหัวขอ้ทีศ่กึษา

พรอ้มการวจิารณ์ผล 

          4. สรปุ  (Conclusion) สรปุสาระส าคัญทีไ่ดจ้ากการศกึษา 

          5. กติตกิรรมประกาศ  (Acknowledgements)  เป็นการระบแุหลง่ทนุสนับสนุนการวจัิย 

          6. เอกสารอา้งองิ  (References)  ตอ้งใชต้ามแบบทีว่ารสารวชิาการและวจัิย มทร.พระนคร 

ก าหนดอยา่งเครง่ครัดและเขยีนเอกสารอา้งองิ เฉพาะเอกสารทีน่ ามาอา้งองิในเนื้อหาเทา่นัน้ 

2.2  บทความวชิาการ 

ก. สว่นปก มสีว่นประกอบเหมอืนบทความวจัิย  และเขยีนใหอ้ยูใ่นกระดาษจ านวน 1 หนา้เทา่นัน้ 

ข.  สว่นเนื้อหา  ประกอบดว้ย 

          1. บทน า  (Introduction)  เป็นสว่นของทีม่าและมลูเหตขุองการเขยีนบทความ 



2. ผลการศกึษา/ผลการด าเนนิการ (Results)  เป็นการเสนอผลอยา่งชดัเจน ตามประเด็น

โดยล าดับตามหัวขอ้ทีศ่กึษาหรอืด าเนนิการ 

3. สรปุ  (Conclusion) สรปุสาระส าคัญทีไ่ดจ้ากการศกึษา 

4. กติตกิรรมประกาศ  (Acknowledgements)  เป็นการระบแุหลง่ทนุสนับสนุนการวจัิย 

5. เอกสารอา้งองิ  (References) ใชร้ปูแบบทีว่ารสารฯ ก าหนดอยา่งเครง่ครัดและเขยีน

อา้งองิเฉพาะเอกสารทีป่รากฏในบทความเทา่นัน้  

ขอขอบคณุขอ้มลูจาก  http://journal.rmutp.ac.th/ 

 

แลกเปลีย่นประสบการณพ์จิารณา 

บทความวชิาการ/บทความวจิยัเพือ่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 

โดย รองศาสตราจารยส์รุนิทร ์ขนาบศกัดิ ์

1. ในฐานะบรรณาธกิาร จะช าเลอืงดรูายการเอกสารอา้งองิวา่มรีายการบทความจากวารทีส่ง่มา

ตพีมิพห์รอืไม ่ถา้ม ีบรรณาธกิารจะม ีfirst impression ตอ่บทความนัน้ จงึแนะน าผูเ้ขยีนวา่ จะสง่ไป

ตพีมิพใ์นวารสารใด ควรอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งทบทวนวรรณกรรมจากบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารนัน้ดว้ย 

2. การอา้งองิบทความของตนเอง บางทา่นมองวา่เป็นการสรา้ง impact ใหก้ับงานของตนเอง แต่

ในมมุมองของผมเองในฐานะทีเ่คยเป็นบรรณาธกิารวารสาร การอา้งถงึงานวชิาของตนเอง เป็นการ

บง่บอกวา่ผูเ้ขยีนไดท้ างานวจัิยในเรือ่งนัน้ มากอ่นแลว้ซึง่หมายความวา่ ผูเ้ขยีนมคีวามเชีย่วชาญใน

เรือ่งนัน้จรงิ จะสง่ผลใหก้ารยอมรับตพีมิพง์า่ยขึน้ 

3. การสง่ผลงานวจัิยเรือ่งเดยีวกันไปพจิารณาตพีมิพใ์นวารสารหลายฉบับในเวลาเดยีวกันเป็นสิง่ที่

ไมพ่งึกระท าอยา่งยิง่ ผูเ้ขยีนบางคนไดท้าเชน่นัน้ เมือ่ครัง้ทีก่ระผมยังคงเป็นบรรณาธกิารวารสาร 

กระผมไดร้บับทความเรือ่งหนึง่เพือ่ใหพ้จิารณาตพีมิพใ์นวารสารทีก่ระผมเป็นบรรณาธกิารอยู ่กระผม

จงึสง่ไปใหผู้ท้รงคณุวฒุทิา่นหนึง่พจิารณาในขณะเดยีวกัน ผูท้รงคณุวฒุทิา่นนัน้ ก็ไดร้บับทความ

ดังกลา่วจากบรรณาธกิารวารสารอกีเล่มหนึง่ ผูท้รงคณุวฒุดิังกลา่ว จงึสง่เรือ่งคนืโดยไมพ่จิารณา

บทความ พรอ้มกับใหเ้หตผุลวา่ผูเ้ขยีนผดิจรรยาบรรณ 

4. บทความวชิาการทีเ่ขยีนเป็นภาษาอังกฤษ กรณีทีผ่เูขยีนไมเ่ชีย่วชาญภาษาอังกฤษ สมควรอยา่ง

ยิง่ทีจ่ะใหผู้เ้ชยีวชาญทางดา้นภาษาอังกฤษตรวจสอบ/แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง บรรณาธกิารอาจปฏเิสธ

บทความนัน้อันเนื่องมาจากภาษาอังกฤษใชไ้มไ่ด ้

5. ความรวดเร็วในการตพีมิพ ์วารสารแตล่ะเลม่ตพีมิพบ์ทความเร็ว/ชา้แตกตา่งกัน ซึง่สามารถดไูด ้

จากวันทีร่ับบทความ วันทีร่บัตพีมิพ ์และวันทีต่พีมิพ ์การตพีมิพช์า้ท าใหบ้ทความลา้สมัย การสง่

http://journal.rmutp.ac.th/


บทความไปตพีมิพใ์นวารสารทีต่พีมิพช์า้ อาจถกูปฏเิสธตพีมิพอ์ันเนื่องมาจากการมบีทความรอ

ตพีมิพจ์ านวนมาก 

6. การอา้งองิทีไ่มส่อดคลอ้งกัน พบบอ่ยมากทีม่กีารอา้งถงึงานของผูอ้ืน่ในเนือ้หา แตไ่มพ่บใน

รายการเอกสารอา้งองิ (reference section) และในทางกลบักัน มบีางรายการทีอ่ยูใ่นรายการ

เอกสารอา้งองิ แตม่ไิดอ้า้งถงึในเนือ้หา โปรดเขา้ใจวา่ รายการเอกสารอา้งองิกับรายการ

บรรณานุกรมไมเ่หมอืนกนั 

7. รปูและตาราง บอ่ยครัง้ทีม่รีปูและตารางประกอบบทความโดยทีร่ปูและตารางทีน่ามาใชป้ระกอบ

นัน้ มไิดถ้กูกลา่วถงึในเนื้อหา สมควรอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งกลา่วถงึรปูและตารางในเนื้อหาดว้ย 

8. ในฐานะผูเ้ขยีน เคยสง่บทความวชิาการไปพจิารณาตพีมิพใ์นวารสารวชิาการเลม่หนึง่ ซึง่ตพีมิพ์

ทัง้บทความวชิาการและบทความวจัิย ตอ่มากระผมไดร้บั comment ของผูท้รงคณุวฒุจิาก

บรรณาธกิาร ผูท้รงคณุวฒุทิา่นหนึง่ comment วา่ เป็นบทความทีง่่ายมาก ไมม่นีา้หนักทางวชิาการ 

กระผมเขา้ใจเอาเองวา่ผูท้รงคณุวฒุไิมท่ราบวา่บทความนัน้เป็นบทความวชิาการ แตค่งจะเขา้ใจวา่

บทความนัน้เป็นบทความวจัิย อยา่งไรก็ตามบรรณาธกิารทราบวา่เป็นบทความวชิาการ ไมใ่ช่

บทความวจัิย บทความดังกลา่วจงึไดร้ับการตพีมิพ ์ดังนัน้การสง่บทความไปตพีมิพใ์นวารสารตอ้ง

ระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นบทความวชิาการหรอืบทความวจัิย หรอื ... 


