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คำ�แนะนำ�ในการเตรียมต้นฉบับ
1. ประเภทของผลงานที่จะตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. บทความวิจัย
2. บทความวิชาการ
2. การพิมพ์ต้นฉบับผลงานที่จะตีพิมพ์
1. ความยาวของบทความ/งานวิจัยไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (รวมเอกสารอ้างอิงและประวัติ)
2. ชนิดของตัวอักษรที่พิมพ์เป็น TH ฺBaijam ขนาด 14 พอยท์
3. รูปแบบการนำ�เสนอบทความวิชาการ
1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3. คำ�สำ�คัญ ให้ระบุไม่เกิน 4 คำ�
4. บทนำ�
5. เนื้อหา
6. บทสรุป
7. เอกสารอ้างอิง
8. การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบ APA สามารถดาวน์ โหลดรูปแบบได้ที่ http://www.jmct.mct.rmutp.ac.th
4. รูปแบบการนำ�เสนอบทความวิจัย
1. ชื่อเรื่องงานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3. คำ�สำ�คัญ ให้ระบุไม่เกิน 4 คำ�
4. บทนำ�
5. ระเบียบวิธีวิจัย
6. ผลการวิจัย
7. อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา
8. บรรณานุกรม
9. การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบ APA สามารถดาวน์ โหลดรูปแบบได้ที่ http://www.jmct.mct.rmutp.ac.th
5. การเตรียมต้นฉบับ
ผูส้ นใจส่งต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 การตัง้ ค่าหน้ากระดาษขอบด้านบน ด้านล่าง และด้านขวา
2.5 เซนติเมตร ขอบด้านซ้าย 3 เซนติเมตร พิมพ์ 1 คอลัมน์ พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร “TH Baijam” ตัวธรรมดา ขนาด 15 พอยต์
มีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ตัวหนา ขนาด 18 พอยต์
2. บทคัดย่อ (Abstract) ไม่เกิน 250 คำ� ให้พิมพ์คอลัมน์เดียว มีภาษาไทย 1 ย่อหน้า ภาษาอังกฤษ 1 ย่อหน้า
3. หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยระดับที่ 1 ให้พิมพ์ตัวหนา ขนาด 15 พอยต์ ทั้งฉบับ ส่วนหัวข้อย่อยระดับ 2 เป็นต้นไปให้
พิมพ์ตัวธรรมดา ขนาด 15 ทั้งฉบับ
4. เนื้อหาให้ย่อหน้า 0.5 เซนติเมตร ใช้ตัวธรรมดา ขนาด 15 พอยต์ และพิมพ์ชิดขอบทั้งสองด้าน
5. การลำ�ดับหัวข้อของเนื้อเรื่องให้ ใช้เลขกำ�กับ โดยให้บทนำ�เป็นหมายเลข 1 และหากมีหัวข้อย่อยให้ ใช้ระบบเลขทศนิยม
กำ�กับหัวข้อย่อย แต่ ไม่เกิน 3 ระดับ เช่น 2.1 หรือ 2.2.1 เป็นต้น
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6. การเรียงลำ�ดับเนื้อหา
การเรียงลำ�ดับเนื้อหาบทความในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ให้ผู้สนใจเรียงลำ�ดับเนื้อหาตามหัวข้อหลักดังนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title) ควรครอบคลุมเนื้อหาสำ�คัญ กระชับ ชัดเจน ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้อักษรตัวหนา
ขนาด 18 โดยพิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
2. ชื่อผู้เขียน (Author) ให้ระบุชื่อเต็ม-นามสกุลเต็ม ของผู้เขียนให้ครบถ้วนทุกคน ถ้ามีมากกว่า 1 คน ให้พิมพ์คำ�ว่า “และ”
ไว้ที่หน้าคนสุดท้าย โดยให้ ใส่ตัวเลขอารบิคกำ�กับต่อท้ายนามสกุล โดยทำ�เป็นตัวยก และใส่เครื่องหมายดอกจัน “*” กำ�กับท้าย
ตัวเลขสำ�หรับผู้ประสานงาน ใช้ตัวอักษรตัวธรรมดา ขนาด 15 พอยต์ โดยพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ
3. ทีอ่ ยูห่ รือหน่วยงาน (Address) ให้พมิ พ์ต�ำ แหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ชือ่ หน่วยงานหรือสถาบันในสังกัดของผูเ้ ขียนทุกคน
โดยเรียงตามหมายเลข ไว้ท้ายกระดาษของบทคัดย่อ และสำ�หรับผู้ที่ทำ�หน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมวิจัย (Corresponding
Author) ให้ ใส่หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail ทีต่ ดิ ต่อได้ ให้ ใช้ขนาดอักษรตัวธรรมดา ขนาด 14 พอยต์ โดยพิมพ์ชดิ ขอบกระดาษซ้าย
4. บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นำ�บทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ
ต้องมีเนื้อหาตรงกัน ให้พิมพ์คอลัมน์เดียว ย่อหน้า 1.25 ซม. เนื้อหาในบทคัดย่อควรระบุวัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย และ
สรุปผลการวิจัยโดยย่อ หัวข้อบทคัดย่อให้ ใช้อักษรตัวหนา ขนาด 15 พอยต์ โดยพิมพ์ ไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ และเนื้อหา
ให้ ใช้อักษรตัวธรรมดา พิมพ์ชิดขอบทั้งสองด้าน โดยมีความยาวไม่เกิน 250 คำ�
5. คำ�สำ�คัญ (Keyword) ให้พิมพ์ “คำ�สำ�คัญ:” เป็นภาษาไทย โดยใช้อักษรตัวหนา อยู่ ใต้บทคัดย่อ ให้เว้นระยะห่าง
1 บรรทัด และ “Keywords:” ภาษาอังกฤษ โดยใช้อักษรตัวหนา อยู่ ใต้ Abstract ให้เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด ส่วนเนื้อหา
ให้ ใช้อักษรตัวธรรมดา โดยคำ�สำ�คัญไม่เกิน 4 คำ�
6. เนื้อหา (Text) บทความวิจัย ประกอบด้วย
6.1 บทนำ� (Introduction) บอกความสำ�คัญหรือทีม่ าของปัญหาทีน่ �ำ ไปสูก่ ารศึกษา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และอาจ
รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ที่เกี่ยวข้อง
6.2 ระเบียบวิธวี จิ ยั (Research Methodology) บอกเกีย่ วกับวัสดุอปุ กรณ์และวิธกี ารวิจยั (Materials and Methods)
บอกรายละเอียดการศึกษา การวิเคราะห์ และการดำ�เนินการที่กระชับและชัดเจน
6.3 ผลการวิจยั (Research Results) บอกผลทีพ่ บอย่างสมบูรณ์ มีรายละเอียดครบถ้วน อาจมีแผนภูมิ รูปภาพ หรือ
ตารางประกอบคำ�อธิบาย
6.4 อภิปรายผลและสรุปผล (Discussion and Conclusion) อาจเขียนรวมกับผลการวิจัยได้ เป็นการประเมิน
การตีความ และการวิเคราะห์ ในแง่มมุ ต่างๆ ควรมีการอ้างหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีมาสนับสนุนหรือหักล้างอย่างเป็นเหตุเป็นผล
และอาจมีข้อเสนอแนะที่จะนำ�ผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
7. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ระบุสั้นๆ ว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและความช่วยเหลือจากแหล่งใดบ้าง
8. เอกสารอ้างอิง (References) การอ้างอิงในบทความใช้การอ้างอิงแบบ APA ทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาต้องมี
ในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ซึ่งการอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงทั้งบทความจะต้องตรงกัน โดยห้ามใส่เอกสารอ้างอิง
บทความโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รายละเอียดของเอกสารอ้างอิง
ประกอบด้วยชือ่ -สกุลผูเ้ ขียน ชือ่ หนังสือหรือชือ่ ของบทความ ชือ่ ของเอกสารทีพ่ มิ พ์ สำ�นักพิมพ์หรือสถานทีพ่ มิ พ์ ปีที่ (ฉบับที)่ พิมพ์
และเลขหน้าของบทความที่อ้างอิง ทั้งนี้การเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบของชนิดของเอกสารที่อ้างอิง
9. ตาราง (Table) การพิ ม พ์ ต ารางต้ อ งมี ห มายเลขกำ � กั บ ใช้ คำ � ว่ า “ตารางที่ . ..” และมี คำ � อธิ บ ายไว้ เ หนื อ ตาราง
โดยทุกตารางที่ ใส่ ไว้ ในบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความ
10. รูปภาพ (Figure) การพิมพ์รูปภาพต้องมีหมายเลขกำ�กับใช้คำ�ว่า “ภาพที่...” และมีคำ�อธิบายใส่ ไว้ ใต้รูป (รูปภาพให้
บันทึกในรูปแบบของ .jpg แนบเพิ่มมาพร้อมกับไฟล์บทความด้วย) โดยทุกรูปภาพที่ ใส่ ไว้ ในบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อ
บทความ
11. สมการ (Equation) การพิมพ์ ให้พิมพ์กึ่งกลางคอลัมน์และต้องมีหมายเลขกำ�กับอยู่ภายในวงเล็บ หมายเลขสมการ
อยู่ชิดขอบด้านขวาสุดของคอลัมน์
12. ภาคผนวก (ถ้ามี)
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7. การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
การพิมพ์อ้างอิงในเนื้อหาให้ผู้เขียนพิมพ์อ้างอิงตามแบบเอพีเอ (American Psychological Association) มีวิธีการเขียน
ดังนี้
1. กรณีอ้างอิงเมื่อเริ่มต้นย่อหน้า
		
ชื่อ-สกุลผู้เขียน (ปี พ.ศ., เลขหน้า)
			
กัลยา วณิชย์บัญชา (2557, น.80)		
มีเลขหน้า
			
กัลยา วณิชย์บัญชา (2557)			
ไม่มีเลขหน้า
			
Armstrong (1998, p.150) 			
หน้าเดียว
			
Armstrong (1998, pp.150-155)		
หลายหน้า
			
Ballanca & Brandt (2010)		
ผู้เขียน 2 คน
			
Audesirk, Audesirk, & Byers (2008).
ผู้เขียน 3 คน
			
Bloom, B., et al. (1956)			
ผู้เขียนมากกว่า 3 คน
2. กรณีแทรกในเนื้อหาหรือท้ายย่อหน้า
		
(ชื่อ-สกุลผู้เขียน, ปี พ.ศ., เลขหน้า)
			
(กัลยา วณิชย์บัญชา, 2557, น.80)		
มีเลขหน้า
			
(กัลยา วณิชย์บัญชา, 2557) 		
ไม่มีเลขหน้า
			
(Armstrong, 1998, p.150)			
หน้าเดียว
			
(Armstrong, 1998, pp.150)		
หลายหน้า
			
(Ballanca & Brandt, 2010)		
ผู้เขียน 2 คน
			
(Audesirk, Audesirk, & Byers, 2008). ผู้เขียน 3 คน
			
(Bloom, B., et al., 1956)			
ผู้เขียนมากกว่า 3 คน
3. กรณีแทรกในเนื้อหาหรือท้ายย่อหน้าที่มีข้อความเหมือนกันหลายคน
			
(กัลยา วณิชย์บัญชา, 2557; สมบูรณ์ สุริยวงศ์, 2550; Armstrong, 1998)
หมายเหตุ 1. การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม สามารถศึกษารายละเอียดจาก http://mct.rmutp.ac.th/jmct/
		
2. ระบุเฉพาะเอกสารใช้อ้างอิงในบทความเท่านั้น
8. เกณฑ์การพิจารณา
บทความจะต้องได้รบั การประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ อย่างน้อย 2 คน ซึง่ กองบรรณาธิการอาจให้ผเู้ ขียนปรับปรุง
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ในการตัดสินลงตีพิมพ์หรือไม่ก็ ได้
9. การส่งต้นฉบับ
ส่งต้นฉบับบทความฉบับเต็มรูปแบบ (Full Paper) โดยส่งต้นฉบับที่ระบุชื่อผู้เขียน จำ�นวน 1 ชุด และส่งต้นฉบับที่ ไม่ระบุ
ชื่อผู้เขียน จำ�นวน 3 ชุด ซีดี 1 แผ่น พร้อมทั้งแบบฟอร์มนำ�ส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งมาที่
กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
หรือ ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): jmct@rmutp.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงาน โทร. 02-6653777 ต่อ 6817, 6833
E-Mail: jmct@rmutp.ac.th
10. สำ�นักพิมพ์ บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำ�กัด
		
เลขที่ 95 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
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