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แบบนาส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
**********************************
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอส่งบทความเพื่อพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
เรียน บรรณาธิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ต้นฉบับบทความที่ระบุชื่อผู้เขียน
จานวน
ชุด
จานวน
ชุด
 2. ต้นฉบับบทความที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน
 3. ไฟล์ต้นฉบับ พร้อมแบบนาส่งข้อความเพื่อตีพิมพ์
ข้าพเจ้า
ขอส่ง  บทความวิชาการ  บทความวิจัย เรื่อง

โทรศัพท์
e-mail:

โทรสาร

เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ใ นวารสารเทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชน มทร.พระนคร คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ขอรับรองว่า บทความเรื่องนี้
 ยังไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นใดมาก่อน
 ไม่ได้อยู่ระหว่างส่งไปตีพิมพ์ในวารสารอื่น
 เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ ในกรณีขอถอนบทความก่อนระยะเวลาที่กาหนดลงตีพิมพ์ในวารสารฯ เจ้าของ
บทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ
ลงชื่อ
(

)
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คาแนะนาในการเตรียมต้นฉบับ
1. ประเภทของผลงานที่จะตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. บทความวิจัย
2. บทความวิชาการ
2. การพิมพ์ต้นฉบับผลงานที่จะตีพิมพ์
1. ความยาวของบทความ/งานวิจัยไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (รวมเอกสารอ้างอิงและประวัติ)
2. ชนิดของตัวอักษรที่พิมพ์เป็น TH Baijam ขนาด 15 พอยท์
3. รูปแบบการนาเสนอบทความวิชาการ
1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3. คาสาคัญ ให้ระบุไม่เกิน 4 คา
4. บทนา
5. เนื้อหา
6. บทสรุป
7. เอกสารอ้างอิง
8. การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบ APA สามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่
http://www.mct.rmutp.ac.th/jmct
4. รูปแบบการนาเสนอบทความวิจัย
1. ชื่อเรื่องงานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3. คาสาคัญ ให้ระบุไม่เกิน 4 คา
4. บทนา
5. ระเบียบวิธีวิจัย
6. ผลการวิจัย
7. อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา
8. บรรณานุกรม
9. การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบ APA สามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่
http://www.mct.rmutp.ac.th/jmct
5. การเตรียมต้นฉบับ
ผู้สนใจส่งต้ นฉบั บบทความต้องมีความยาวไม่ เกิ น 10 หน้ากระดาษ A4 การตั้งค่าหน้ ากระดาษขอบด้ านบน
ด้านล่าง และด้านขวา 2.5 เซนติเมตร ขอบด้านซ้าย 3 เซนติเมตร พิมพ์ 1 คอลัมน์ พิมพ์ด้วยตัวอักษร “TH Baijam”
ตัวธรรมดา ขนาด 15 พอยต์ มีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ตัวหนา ขนาด 18 พอยต์
2. บทคัดย่อ (Abstract) ไม่เกิน 250 คา ให้พิมพ์คอลัมน์เดียว มีภาษาไทย 1 ย่อหน้า ภาษาอังกฤษ 1 ย่อ
หน้า
3. หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยระดับที่ 1 ให้พิมพ์ตัวหนา ขนาด 15 พอยต์ ทั้งฉบับ ส่วนหัวข้อย่อยระดับ 2
เป็นต้นไปให้พิมพ์ตัวธรรมดา ขนาด 15 ทั้งฉบับ
4. เนื้อหาให้ย่อหน้า 0.5 เซนติเมตร ใช้ตัวธรรมดา ขนาด 15 พอยต์ และพิมพ์ชิดขอบทั้งสองด้าน
5. การลาดับหัวข้อของเนื้อเรื่องให้ใช้เลขกากับ โดยให้บทนาเป็นหมายเลข 1 และหากมีหัวข้อย่อยให้ใช้
ระบบเลขทศนิยมกากับหัวข้อย่อย แต่ไม่เกิน 3 ระดับ เช่น 2.1 หรือ 2.2.1 เป็นต้น
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6. การเรียงลาดับเนื้อหา
การเรียงลาดับเนื้อหาบทความในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ให้ผู้สนใจเรียงลาดับเนื้อหาตามหัวข้อ
หลักดังนี้
1. ชื่ อ เรื่ อ ง (Title) ควรครอบคลุ ม เนื้ อ หาส าคั ญ กระชั บ ชั ด เจน ทั้ ง ชื่ อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
ใช้อักษรตัวหนา ขนาด 18 โดยพิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
2. ชื่อผู้เขียน (Author) ให้ระบุชื่อเต็ม-นามสกุลเต็ม ของผู้เขียนให้ครบถ้วนทุกคน ถ้ามีมากกว่า 1 คน ให้
พิมพ์คาว่า “และ” ไว้ที่หน้าคนสุดท้าย โดยให้ใส่ตัวเลขอารบิคกากับต่อท้ายนามสกุล โดยทาเป็นตัวยก และใส่
เครื่องหมายดอกจัน “*” กากับท้ายตัวเลขสาหรับผู้ประสานงาน (Corresponding author) ใช้ตัวอักษรตัวธรรมดา
ขนาด 15 พอยต์ โดยพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ
3. ที่อยู่หรือหน่วยงาน (Address) ให้พิมพ์ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันในสังกัดของ
ผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตามหมายเลข ไว้ท้ายกระดาษของบทคัดย่อ และสาหรับผู้ที่ทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ
ผู้ร่วมวิจัย (Corresponding Author) ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail ที่ติดต่อได้ ให้ใช้ขนาดอักษรตัวธรรมดา
ขนาด 14 พอยต์ โดยพิมพ์ชิดขอบกระดาษซ้าย
4. บทคั ด ย่ อ (Abstract) ต้ อ งมี ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ โดยให้ น าบทคั ด ย่ อ ภาษาไทยขึ้ น ก่ อน
ภาษาอังกฤษ ต้องมีเนื้อหาตรงกัน ให้พิมพ์คอลัมน์เดียว ย่อหน้า 1.25 ซม. เนื้อหาในบทคัดย่อควรระบุวัตถุประสงค์
ระเบียบวิธีวิจัย และสรุปผลการวิจัยโดยย่อ หัวข้อบทคัดย่อให้ใช้อักษรตัวหนา ขนาด 15 พอยต์ โดยพิมพ์ไว้ตรง
กึ่งกลางหน้ากระดาษ และเนื้อหาให้ใช้อักษรตัวธรรมดา พิมพ์ชิดขอบทั้งสองด้าน โดยมีความยาวไม่เกิน 250 คา
5. ค าส าคั ญ (Keyword) ให้ พิ ม พ์ “ค าส าคั ญ :” เป็ น ภาษาไทย โดยใช้ อั ก ษรตั ว หนา อยู่ ใ ต้ บ ทคั ด ย่ อ
ให้เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด และ “Keywords:” ภาษาอังกฤษ โดยใช้อักษรตัวหนา อยู่ใต้ Abstract ให้เว้นระยะห่าง
1 บรรทัด ส่วนเนื้อหาให้ใช้อักษรตัวธรรมดา โดยคาสาคัญไม่เกิน 4 คา
6. เนื้อหา (Text) บทความวิจัย ประกอบด้วย
6.1 บทน า (Introduction) บอกความส าคั ญ หรื อที่ ม าของปั ญ หาที่ น าไปสู่ ก ารศึ ก ษา วั ต ถุ ประสงค์
สมมติฐาน และอาจรวมถึงการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ที่เกี่ยวข้อง
6.2 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) บอกเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย (Materials
and Methods) บอกรายละเอียดการศึกษา การวิเคราะห์ และการดาเนินการที่กระชับและชัดเจน
6.3 ผลการวิจัย (Research Results) บอกผลที่พบอย่างสมบูรณ์ มีรายละเอียดครบถ้วน อาจมีแผนภูมิ
รูปภาพ หรือตารางประกอบคาอธิบาย
6.4 อภิปรายผลและสรุปผล (Discussion and Conclusion) อาจเขียนรวมกับผลการวิจัยได้ เป็นการ
ประเมิน การตีความ และการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ควรมีการอ้างหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีมาสนับสนุนหรือ
หักล้างอย่างเป็นเหตุเป็นผล และอาจมีข้อเสนอแนะที่จะนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
7. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ระบุสั้นๆ ว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและความช่วยเหลือจากแหล่งใดบ้าง
8. เอกสารอ้างอิง (References) การอ้างอิงในบทความใช้การอ้างอิงแบบ APA ทุกการอ้างอิงที่ปรากฏใน
เนื้อหาต้องมีในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ซึ่งการอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงทั้งบทความจะต้องตรงกัน
โดยห้ามใส่เอกสารอ้างอิงบทความโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ รายละเอียดของเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วยชื่อ -สกุลผู้เขียน ชื่อหนั งสือหรือชื่อของบทความ ชื่อของ
เอกสารที่พิมพ์ สานักพิมพ์หรือสถานที่พิมพ์ ปีที่ (ฉบับที่) พิมพ์ และเลขหน้าของบทความที่อ้างอิง ทั้งนี้การเขียนให้
เป็นไปตามรูปแบบของชนิดของเอกสารที่อ้างอิง
9. ตาราง (Table) การพิมพ์ตารางต้องมีหมายเลขกากับใช้คาว่า “ตารางที่...” และมีคาอธิบายไว้เหนื อ
ตาราง โดยทุกตารางที่ใส่ไว้ในบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความ
10. รูปภาพ (Figure) การพิมพ์รูปภาพต้องมีหมายเลขกากับใช้คาว่า “ภาพที่...” และมีคาอธิบายใส่ไว้ใต้รูป
(รูปภาพให้บันทึกในรูปแบบของ .jpg แนบเพิ่มมาพร้อมกับไฟล์บทความด้วย) โดยทุกรูปภาพที่ใส่ไว้ในบทความ
จะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความ
11. สมการ (Equation) การพิ ม พ์ ใ ห้ พิ ม พ์ กึ่ ง กลางคอลั ม น์ แ ละต้ อ งมี ห มายเลขก ากั บ อยู่ ภ ายในวงเล็ บ
หมายเลขสมการ อยู่ชิดขอบด้านขวาสุดของคอลัมน์
12. ภาคผนวก (ถ้ามี)
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7. การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
การพิ มพ์ อ้ างอิ งในเนื้ อหาให้ ผู้ เขี ยนพิ มพ์ อ้ างอิ งตามแบบเอพี เอ (American Psychological Association)
มีวิธีการเขียนดังนี้
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
บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย 2 คน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจ
ให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงตีพิมพ์หรือไม่ก็ได้
9. การส่งต้นฉบับ
ส่งต้นฉบับบทความฉบับเต็มรูปแบบ (Full Paper) โดยส่งต้นฉบับที่ระบุชื่อผู้เขียน จานวน 1 ชุด และส่ง
ต้นฉบับที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน จานวน 3 ชุด ซีดี 1 แผ่น พร้อมทั้งแบบฟอร์มนาส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสาร
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 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. สานักพิมพ์ บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จากัด
เลขที่ 95 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

