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ค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบับ 

 
 ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตพีิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ด าเนินการโดย
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี ้
 
1. ประเภทของผลงานที่จะตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1.  บทความวิจัย 
2.  บทความวิชาการ 

 
2. เกณฑ์การพิจารณา 

บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย 2 คน ซึ่งเป็นแบบใช้การ 
Peer-review แบบ Double Blinded โดย กองบรรณาธิการ อาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และทรง
ไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงตีพิมพ์หรือไม่ก็ได้ 
 
3. การพิมพ์ต้นฉบับผลงานที่จะตีพิมพ์ 

1.  ความยาวของบทความ/งานวิจัยไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (รวมเอกสารอา้งอิงและประวัติผู้เขียน) 
2.  ชนิดของตัวอักษรที่พมิพ์เป็น TH   Baijam ขนาด 15 พอยท์ 
 

4. รูปแบบการน าเสนอบทความวิชาการ 
1.  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
2.  บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
3.  ค าส าคัญ ใหร้ะบุไม่เกิน 5 ค า 
4.  บทน า  
5.  เนื้อหาจากการ Review 
6.  องคค์วามรู้ใหม ่
7. บทสรุป 
8.  เอกสารอ้างอิง 
9.  การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบ APA สามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่ 

http://www.mct.rmutp.ac.th/jmct 
 

5. รปูแบบการน าเสนอบทความวิจัย 
1.  ชื่อเรื่องงานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2.  บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
3.  ค าส าคัญ ใหร้ะบุไม่เกิน 4 ค า 
4.  บทน า (ที่มาและความส าคัญ วัตถุประสงค ์สมมติฐาน กรอบแนวคิด ฯลฯ) 
5.  ระเบียบวิธีวิจัย (ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ สถติิที่ใช้ ฯลฯ) 
6.  ผลการวิจัย 
7.  สรุปผลและอภิปรายผล 
8.  เอกสารอ้างอิง 
9.  การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบ APA สามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่ 

http://www.mct.rmutp.ac.th/jmct 
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6. การเตรียมต้นฉบบั 

ผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 (21 x 29.7 CM) การตั้งค่า
หน้ากระดาษขอบ 2.54 เซนติเมตร ทั้ง 4 ด้าน พิมพ์ 1 คอลัมน์ พิมพ์ด้วยตัวอักษร “TH Baijam” ตัวธรรมดา 
ขนาด 15 พอยต ์ มีรายละเอียดดังนี้  

1.  ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ตัวหนา ขนาด 18 พอยต์ 
2.  บทคัดย่อ (Abstract) ก าหนดให้ค าว่า “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ให้พิมพ็ตัวหนา ขนาด 15 

พอยต์ ส่วนการพิมพ์เนื้อหาบทคัดย่อไม่เกิน 350 ค า ให้พิมพ์คอลัมน์เดียว มีภาษาไทย 1 ย่อหน้า ภาษาอังกฤษ 
1 ย่อหน้า โดยเนื้อหาในบทคัดย่อใช้ตัวอักษรขนาด 14 พอยต์  

3.  หัวข้อหลักต่างๆ และหัวข้อย่อยระกับที่ 1 ให้พิมพ์ตัวหนา ขนาด 15 พอยต์ ทั้งฉบับส่วนหัวข้อย่อย
ระดับ 2 เป็นต้นไป ให้พิมพ์ตัวธรรมดา ขนาด 15 ทั้งฉบับ 

4.  เนื้อหาให้ย่อหน้า 1.25 ซม. ใช้ตัวธรรมดา ขนาด 15 พอยต์ และพิมพ์ชิดขอบทั้งสองด้าน ถ้ามีล าดับ
ข้อย่อย ให้ย่อหน้าแรกที่ 0.50 ใช้อักษรตัวหนาในระดับที่ 1 ส่วนข้อย่อยระดับต่อไปใช้อักษรตัวปกติ 

5.  การล าดับหัวข้อของเนื้อเรื่องให้ใช้เลขก ากับ โดยให้บทน าเป็นหมายเลข 1 และหากมีหัวข้อย่อยให้ใช้
ระบบเลขทศนิยมก ากับหัวข้อย่อย 2 ระดับ ส่วนตัวเลขล าดับถัดไป (ถ้ามี) ใช้ตัวเลขตามด้วยวงเล็บปิด เช่น 1). 
1.1) เป็นต้น 

 
7. การเรียงล าดับเนื้อหา  

การเรียงล าดับเนื้อหาบทความในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ให้ผู้สนใจเรียงล าดับ
เนื้อหาตามหัวข้อหลักดังนี้ 

1.  ชื่อเรื่อง (Title) ควรครอบคลุมเนื้อหาส าคัญ กระชับ ชัดเจน ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้
อักษรตัวหนา ขนาด 18 โดยพิมพ์ไว้ก่ึงกลางหน้ากระดาษ 

2.  ชื่อผู้เขียน ให้ระบุชื่อเต็ม-นามสกุลเต็ม ของผู้เขียนให้ครบถ้วนทุกคน ถ้ามีมากกว่า 1 คน ให้พิมพ์ค า
ว่า “และ” ไว้ที่หน้าคนสุดท้าย โดยให้ใส่ตัวเลขอารบิคก ากับต่อท้ายนามสกุลเพื่อแสดงต้นสังกัดของผู้เขียน
เฉพาะภาษาไทย โดยท าเป็นตัวยก และใส่เครื่องหมายดอกจัน “*” ก ากับท้ายตัวเลขส าหรับผู้ประสานงาน ใช้
ตัวอักษรตัวธรรมดา ขนาด 15 พอยต์ โดยพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

3.  ที่อยู่หรือหน่วยงาน ให้พิมพ์ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันในสังกัดของผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตาม
หมายเลข ไว้ท้ายกระดาษของบทคัดย่อ และส าหรับผู้ ที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมวิจัย 
(Corresponding Author) ให้ ใส่  e-mail ที่ ติ ดต่ อ ได้  โดยระบุ  * ท้ ายชื่ อผู้ ประสานงาน และระบุ  
*Corresponding author email: ให้ใช้ขนาดอักษรตัวธรรมดา ขนาด 12 พอยต์ โดยพิมพ์ไว้ก่ึงกลางกระดาษ 

4. บทคัดย่อ (Abstract) มีทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัย ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
โดยบทความภาษาไทยให้น าบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ ส่วนบทความภาษาอังกฤษให้น าบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษข้นก่อนภาษาไทย และทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาตรงกัน โดยให้พิมพ์คอลัมน์เดียว 
ย่อหน้า 1.25 ซม. เนื้อหาในบทคัดย่อควรระบุวัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย และสรุปผลการวิจัยโดยย่อ หัวข้อ
บทคัดย่อให้ใช้อักษรตัวหนา ขนาด 15 พอยต์ โดยพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ และเนื้อหาให้ใช้อักษรตัว
ธรรมดา ขนาด 14 พอยต์ พิมพ์ชิดขอบทั้งสองด้าน โดยมีความยาวไม่เกิน 350 ค า 

5.  ค าส าคัญ (Keyword) ให้พิมพ์ “ค าส าคัญ:” เป็นภาษาไทย โดยใช้อักษรตัวหนา ขนาด 14 พอยต์ 
อยู่ใต้บทคัดย่อ ให้เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 6 พอยต์ และ “Keywords:” ภาษาอังกฤษ โดยใช้อักษร
ตัวหนา อยู่ใต้ Abstract ให้เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 6 พอยต์ ส่วนเนื้อหาให้ใช้อักษรตัวธรรมดา โดยค า
ส าคัญไม่เกิน 5 ค า 

 
 
 
 



 Journal of Mass Communication Technology, RMUTP Issue 5 Volume 1 January - June 2020 
 110 

6.  เนื้อหา (Text) ประกอบด้วยบทความ 2 ประเภท ได้แก่ 
6.1 บทความวิจัย ประกอบด้วย 
 1) บทน า (Introduction) ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 1) ที่มาและความส าคัญของปัญหา 2) 

วัตถุประสงค์ 3) สมมติฐาน (ถ้ามี) 4) กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี) และอาจรวมถึงการทบทวนวรรณกรรม 
(Literature Review) ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 2) ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) บอกเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
(Materials and Methods) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย และการด าเนินการที่กระชับและชัดเจน  

 3) ผลการวิจัย (Research Results) บอกผลที่พบอย่างสมบูรณ์ มีรายละเอียดครบถ้วน อาจมี
แผนภูมิ รูปภาพ หรือตารางประกอบค าอธิบาย  

 4) อภิปรายผลและสรุปผล (Discussion and Conclusion) อาจเขียนรวมกับผลการวิจัยได้ 
เป็นการประเมิน การตีความ และการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ควรมีการอ้างหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีมา
สนับสนุนหรือหักล้างอย่างเป็นเหตุเป็นผล และอาจมีข้อเสนอแนะที่จะน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือเพื่อต่อยอด
งานวิจัย 

6.2 บทความวิชาการ ประกอบด้วย 
 1) บทน า (Introduction) เป็นการน าเสนอที่มาหรือแนวความคิดที่ต้องการน าเสนอในบทความ

วิชาการ 
 2) แนวคิดหรือทฤษฎี เป็นการน าเสนอแนวคิดที่เกิดจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีของผู้เขียน

แนวกรอบแนวคิดของการน าเสนอบทความวิชาการ 
 3) องค์ความรู้ใหม่ หรือแนวคิด หรือผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ

เป็นองค์ความรู้ หรือแนวทางส าหรบการน าไปใช้ตามแนวคิดของผู้เขียนเอง หรือการน าเสนอผลการวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผู้ศึกษาต่อยอด หรือการน าเสนอการอภิปรายผลของผู้เขียนเอง 

 4) สรุปผล เป็นการน าเสนอบทสรุปของบทความวิชาการ หรือองค์ความรู้ของบทความที่
น าเสนอ 

7. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ระบุสั้นๆ ว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและความช่วยเหลือจากแหล่งใดบ้าง  
8. เอกสารอ้างอิง (References) การอ้างอิงในบทความใช้การอ้างอิงแบบ APA ทุกการอ้างอิงที่

ปรากฏในเนื้อหาต้องมีในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ซึ่งการอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงทั้งบทความ
จะต้องตรงกัน โดยห้ามใส่เอกสารอ้างอิงบทความโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และต้องมีการ
อ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รายละเอียดของเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วยชื่อ-สกุลผู้เขียน ชื่อหนังสือหรือ
ชื่อของบทความ ชื่อของเอกสารที่พิมพ์ ส านักพิมพ์หรือสถานที่พิมพ์ ปีที่ (ฉบับที่) พิมพ์ และเลขหน้าของ
บทความที่อ้างอิง ทั้งนี้การเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบของชนิดของเอกสารที่อ้างอิงตามคู่มือการอ้างอิงของ
วารสาร  

9. ตาราง (Table) การพิมพ์ตารางต้องมีหมายเลขก ากับใช้ค าว่า “ตารางที่...” และมีค าอธิบายไว้เหนือ
ตาราง โดยทุกตารางที่ใส่ไว้ในบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความ 

10. รูปภาพ (Figure) การพิมพ์รูปภาพต้องมีหมายเลขก ากับใช้ค าว่า “ภาพที่...” และมีค าอธิบายใส่ไว้ใต้
รูป (รูปภาพให้บันทึกในรูปแบบของ . jpg แนบเพิ่มมาพร้อมกับไฟล์บทความด้วย) โดยทุกรูปภาพที่ใส่ไว้ใน
บทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความ  

11. สมการ (Equation) การพิมพ์ให้พิมพ์กึ่งกลางคอลัมน์และต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ 
หมายเลขสมการ อยู่ชิดขอบด้านขวาสุดของคอลัมน์ 

12. ภาคผนวก (ถ้ามี)   
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8. การเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและอ้างอิงท้ายบทความ 

ค าจ ากัดความ 
 เอกสารอ้างอิง หมายถึง รายการแหล่งอ้างอิงตามที่มีการอ้างอิงในเนื้อหาของงานเขียน 
 บรรณานุกรม หมายถึง รายการแหล่งอ้างอิงตามที่มีการอ้างอิงในเนื้อหาของงานเขียน รวมถึงรายการที่
ได้อ่านประกอบโดยมิได้มีการอ้างอิงในเนื้อหาของงานเขียน 
 

การใช้อักษรย่อ 
ม.ป.ท. แทนค าเต็มว่า ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ ์
N.P.  แทนค าเต็มว่า     no Place of publication 
ม.ป.พ.  แทนค าเต็มว่า     ไม่ปรากฏส านักพิมพ ์
n.p.  แทนค าเต็มว่า     no publisher 
(ม.ป.ป.)  แทนค าเต็มว่า     ไม่ปรากฏปีพิมพ ์
(n.d.)  แทนค าเต็มว่า     no date 
(บ.ก.)  แทนค าเต็มว่า     บรรณาธิการ 
(Ed.) หรือ (Eds.)  แทนค าเต็มว่า     Editor หรือ Editors 

 
การพิมพ์อ้างอิงในเนื้อหา 

 การพิมพ์อ้างอิงในเนื้อหาให้ผู้เขียนพิมพ์อ้างอิงตามแบบเอพีเอ (American Psychological Association) 
มีวิธีการเขียนดังนี้ 
 1. กรณีอ้างอิงเมื่อเริ่มต้นย่อหน้า 
  ชื่อ-สกุลผู้เขียน (ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ., เลขหน้า) 
  กัลยา วณิชย์บัญชา (2557, น.80) มีเลขหน้า 
   กัลยา วณิชย์บัญชา (2557) ไม่มีเลขหน้า 
   สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และอรรถพร กงวิไล (2549) ผู้เขียน 2 คน 
   อรุณี อ่อนสวัสดิ์, จุรีรัตน์ ประวาลัญจกร และวันดี ทับทิม (2552) ผู้เขียน 3 คน 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552)   ผู้เขียนมากกว่า 3 คน 
  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, et al. (1956) ผู้เขียนมากกว่า 3 คน 

 2. กรณีแทรกในเนื้อหาหรือท้ายย่อหน้า 
  (ชื่อ-สกุลผู้เขียน, ปี พ.ศ., เลขหน้า) 
   (กัลยา วณิชย์บัญชา, 2557, น.80) มีเลขหน้า 
   (กัลยา วณิชย์บัญชา, 2557)  ไม่มีเลขหน้า 
   (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และอรรถพร กงวิไล, 2549) ผู้เขียน 2 คน 
   (อรุณี อ่อนสวัสดิ์, จุรีรัตน์ ประวาลัญจกร และวันดี ทับทิม, 2552) ผู้เขียน 3 คน 
   (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552)  ผู้เขียนมากกว่า 3 คน 
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   (Armstrong, 1998, p.150) หน้าเดียว 
   (Armstrong, 1998, pp.150) หลายหน้า 
   (Ballanca & Brandt, 2010) ผู้เขียน 2 คน 
   (Audesirk, Audesirk, & Byers, 2008). ผู้เขียน 3 คน 
   (Bloom, et al., 1956) ผู้เขียนมากกว่า 3 คน 
 

 3. กรณีแทรกในเนื้อหาหรือท้ายย่อหน้าที่มีข้อความเหมือนกันหลายคน  
    (กัลยา วณิชย์บัญชา, 2557; สมบูรณ์ สุริยวงศ์, 2550; Armstrong, 1998)  
 

หมายเหต ุ 1. การเขียนอ้างอิงและบรรณานกุรม สามารถศึกษารายละเอยีดจาก 
http://mct.rmutp.ac.th/jmct/  

  2. ระบุเฉพาะเอกสารใช้อ้างอิงในบทความเท่านั้น  
 
9. การส่งต้นฉบับ  
 ส่งต้นฉบับบทความฉบับเต็มรูปแบบ (Full Paper) ผ่านระบบส่งบทความออนไลน์ของวารสาร
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ที่ https://mct.rmutp.ac.th/jmct/?page_id=401 หรือ  

 
 ไฟล์ที่ต้องแนบในการส่งบทความผ่านระบบต้องแนบไฟล์ 2 ไฟล์ ได้แก่ ไฟล์บทความฉบับเต็มรูปแบบ 
(Full Paper) เป็นสกุลไฟล์ .doc หรือ .docx และใบน าส่งบทความ เป็นสกุลไฟล์ .pdf 

 
10. ติดตอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 
 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
 หรือ  ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): jmct@rmutp.ac.th 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ฝ่ายประสานงาน โทร. 02-6653777 ต่อ 6817, 6833 
 Website: http://mct.rmutp.ac.th/jmct/ 
 Facebook: https://www.facebook.com/jmctrmutp/ 

 
11. ส านักพิมพ์ บริษัท ทริปเพิล้ กรุ๊ป จ ากัด  
  เลขที ่95 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
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