คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้องเป็นต้นฉบับ ไม่เคยตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด
1. หลักเกณฑ์กำรส่งบทควำม
1.1 บทความเปิดรับทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1.2 บทความมีรูปแบบการเขียนตามที่กาหนดไว้
1.3 บทความต้องมีความยาวประมาณ 6 -12 หน้า ในรูปแบบ 2 คอลัมน์
1.4 การส่ งบทความ เพื่ อ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองและประเมิ น คุ ณ ภาพจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มี 2 รูปแบบ คือ
1.4.1 รูปแบบเอกสาร จัดส่งต้นฉบับ จานวน 1 ชุด และสาเนา จานวน 3 ชุด (โดยลบชื่อผู้เขียน
คณะ ภาควิชา หรือสถานที่อื่นใดที่อยู่ในบทความออก) และส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยการส่งบทความครั้ง
แรกยังไม่ต้องส่งแผ่นซีดี
กรอกแบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณาให้สมบูรณ์ กรณีเจ้าของบทความอยู่ต่างจังหวัด
หรือต้องการให้ติดต่อกลับ กรุณาแนบซองและติดแสตมป์ หรือให้ E-mail Address ไว้ เพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อกลับหรือมีการแจ้งผลการพิจารณาบทความ
บทความจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเมื่อบทความได้รับการ
แก้ไข (หากมี) อย่างเหมาะสม ผู้เขียนจะต้องส่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ กลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในระยะเวลาที่กาหนด
1. รายละเอียดการแก้ไขตามที่ได้แจ้งให้ทราบ
2. บทความต้นฉบับ (ที่แก้ไขแล้ว) จานวน 1 ชุด พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีเท่านั้น
3. แผ่นซีดี 1 แผ่น ที่บันทึกไฟล์บทความ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปภาพ
1.4.2 รูปแบบ Online จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน http://journal.rmutk.ac.th โดยกรอก
ข้ อ มู ล ตามแบบฟอร์ ม ส่ งบทความเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ส มบู ร ณ์ บทความจะได้ รับ การพิ จ ารณากลั่ น กรองจาก
ผู้ทรงคุณ วุฒิ และเมื่อบทความได้ รับ การแก้ไข (หากมี) อย่างเหมาะสม ผู้เขียนจะต้องส่ง บทความเข้ามายัง
http://journal.rmutk.ac.th เพื่อดาเนินการในส่วนอื่นต่อไป
2. ประเภทของบทควำมที่ตีพิมพ์
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท คือ
2.1 บทความวิจั ย (Research Paper) เป็ น บทความที่ มี ลั กษณะและรู ป แบบการวิจั ย ตามหลั ก
วิชาการ เช่น ตั้งสมมติฐาน โดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ได้ค้นคว้าทดลองอย่างมีระบบ และสรุปผลการวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
2.2 บทความวิชาการ (Academic Paper) เป็นบทความที่มีลักษณะเชิงวิเคราะห์หรือวิจารณ์ จาก
การทบทวนเอกสาร จากประสบการณ์หรือความชานาญของผู้เขียน และเสนอแนวคิดใหม่บนพื้นฐานวิชาการ
อันก่อเกิดองค์ความรู้หรือสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์
3. รูปแบบกำรพิมพ์บทควำม
3.1 ระยะขอบ
ขอบบน (Top Margin) 1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม.

ขอบล่าง (Bottom Margin) 0.7 นิ้ว หรือ 2 ซม.
ขอบขวา (Right Margin) 0.7 นิ้ว หรือ 2 ซม.
ขอบซ้าย (Left Margin) 0.7 นิ้ว หรือ 2 ซม.
3.2 กระดำษ
ขนาด B5 (JIS) 18.2 x 25.7 ซม.
3.3 รูปแบบตัวอักษร
บทความภาษาไทย ใช้ TH SarabunPSK
บทความภาษาอังกฤษ ใช้ Time New Roman
3.4 ชื่อเรื่อง
บทความภาษาไทย ใช้ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ตัวหนา (พิมพ์กลาง
หน้ากระดาษควรเป็นชื่อที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง)
บทความภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อเรื่อง ขนาด 12 ตัวหนา (พิมพ์กลางหน้ากระดาษ)
3.5 ชื่อผู้เขียนและชื่อผู้ร่วมงำน
บทความภาษาไทย ใช้ขนาด 14 ตัวหนา (พิมพ์กลางหน้ากระดาษ)
บทความภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 12 ตัวหนา (พิมพ์กลางหน้ากระดาษ)
3.6 สถำนที่ทำงำน เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail
บทความภาษาไทย ใช้ขนาด 12 ตัวปกติ (พิมพ์กลางหน้ากระดาษ)
บทความภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 10 ตัวปกติ (พิมพ์กลางหน้ากระดาษ)
3.7 คำว่ำ บทคัดย่อ/Abstract
บทความภาษาไทย ใช้ขนาด 16 ตัวหนา
บทความภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 12 ตัวหนา
3.8 เนื้อควำมใน บทคัดย่อ/Abstract
บทความภาษาไทย ใช้ขนาด 14 ตัวปกติ (พิมพ์แบบเต็มขอบ)
บทความภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 11 ตัวปกติ (พิมพ์แบบเต็มขอบ)
3.9 เนื้อควำมทั้งหมด (แบ่งเป็น 2 คอลัมน์ ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ 0.3นิ้ว หรือ 0.7 ซม.)
บทความภาษาไทย ใช้ขนาด 14 ตัวปกติ
บทความภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 11 ตัวปกติ
3.10 ชื่อหัวเรื่องใหญ่
บทความภาษาไทย ใช้ขนาด 16 ตัวหนา (พิมพ์แบบชิดซ้าย)
บทความภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 12 ตัวหนา (พิมพ์แบบชิดซ้าย)
3.11 ชื่อหัวเรื่องย่อย
บทความภาษาไทย ใช้ขนาด 14 ตัวหนา (พิมพ์แบบชิดซ้าย)
บทความภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 11 ตัวหนา (พิมพ์แบบชิดซ้าย)
3.12 คำว่ำ กิตติกรรมประกำศ/Acknowledgement และคำว่ำ เอกสำรอ้ำงอิง/Reference
(ใส่หมายเลขลาดับหัวเรื่องด้วย)
บทความภาษาไทย ใช้ขนาด 16 ตัวหนา

บทความภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 12 ตัวหนา
3.13 สมกำรหรือพจน์ทำงคณิตศำสตร์ที่ซับซ้อน
ควรเขี ยนโดยใช้ Equation Editor โดยจัด แยกบรรทั ด และมี เลขกากับ อยู่ ในวงเล็บ เล็ ก
จัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word
4. ส่วนประกอบของบทควำมแต่ละประเภท
4.1 บทควำมวิจัย
A. ส่วนปก
1. ชื่อบทควำม (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรกะทัดรัด ไม่ยาวเกินไป ชื่อ
เรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษ
2. ชื่ อ ผู้ เขี ย น (Authors) ชื่ อ เต็ ม นามสกุ ล เต็ ม ของผู้ เขี ย นทุ ก คน ส าหรั บ ผู้ เขี ย น
ประสานงานให้ใส่ที่อยู่ให้ละเอียด พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร และ E-mail
address ที่สามารถติดต่อได้
3. ตัวเลขยก ให้เขียนไว้บนนามสกุล เพื่อระบุที่อยู่ของผู้เขียน
4. บทคั ด ย่ อ (Abstract) ควรจั ด ท าเป็ น ร้ อ ยแก้ ว ย่ อ หน้ า เดี ย ว สั้ น ตรงประเด็ น
ครอบคลุมสาระสาคัญของการศึกษา ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการวิจัยและการ
อภิปรายผล เป็นต้น ถ้าบทความเป็นภาษาไทยจะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังอังกฤษ โดยให้ภาษาไทยขึ้นก่อน มีความยาวไม่เกิน 1,000 คา
5. คำสำคัญ (Key words) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นคาสาคัญที่สามารถใช้ใน
การสืบค้น ในระบบฐานข้อมูล
หมายเหตุ : เนื้อหาส่วนปกจะต้องเขียนให้อยู่ในกระดาษ จานวน 1 หน้า เท่านั้น
B. ส่วนเนื้อหำ
1. บทนำ (Introduction) เพื่ออธิบายถึงความสาคัญของปัญหา และวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และวิ ธี ก ำร (Materials and Methods)/วิ ธี ด ำเนิ น กำรวิ จั ย
(Research Methodology) อธิบายเครื่องมือและวิธีการดาเนินการวิจัยให้ชัดเจน
- บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ควรอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี
และวิธีการที่ใช้ในการวิจัย
- บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ควรอธิบายวิธีดาเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงวิธีการ
สุ่มตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล
การใช้เครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลกำรวิจัย (Results) เสนอผลการทดลอง อย่างชัดเจน และตรงประเด็น ควรมี
รูปภาพ/หรือตารางประกอบ การอธิบายผลในตารางและรูปภาพ ต้องไม่ซ้าซ้อนกัน
รูปภาพและตารางของบทความที่เป็น ภาษาไทย ให้บรรยายเป็น ภาษาไทย รูปภาพ
และตารางของบทความที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
- รูป ภาพ/กราฟ ให้ อ ยู่ ในเนื้ อ เรื่อ งของบทความ ขนาดตั ว อั ก ษรสามารถอ่ า นได้
ชัดเจนเหมาะสมกับขนาดของรูปภาพ/กราฟ โดยบันทึกเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล JPG
มีความละเอียดไม่ต่ากว่า 300 dpi เท่านั้น ถ้าเป็นภาพถ่ายกรุณาส่งภาพต้นฉบับ

และในกรณี ที่ เป็ น รูป ลายเส้ น ให้ วาดโดยใช้ห มึ ก สีด าที่ มี ค วามคมชัด หมายเลข
รูปภาพ/กราฟให้เป็นเลขอารบิก และอยู่ด้านล่างของรูปภาพ/กราฟ
- ตาราง ให้อยู่ในเนื้อเรื่องของบทความ หมายเลขตารางให้เป็นเลขอารบิก และอยู่
ด้านบนของตาราง
4. กำรอภิปรำยและวิจำรณ์ (Discussion) เป็นการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด และควรอ้างอิงทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลอง
ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรือคัดค้านทฤษฎีที่
มีอยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการนาผลไปใช้ประโยชน์ และการให้ข้อเสนอแนะ
สาหรับการวิจัยในอนาคต
5. บทสรุป (Conclusion) สรุปประเด็น และสาระสาคัญที่ได้จากการวิจัย
6. กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgements) เป็นการแสดงความขอบคุณ แก่ผู้ให้
ความช่วยเหลือให้การวิจัยสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพียงสั้นๆ (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)
7. เอกสำรอ้ ำงอิ ง (References) เป็ น รายการเอกสารอ้ างอิ งที่ ใช้ เป็ น หลั ก ในการ
ค้นคว้าวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อนามาเตรียมรายงาน และมีการอ้างอิงถึงเฉพาะ
เอกสารที่ปรากฎในบทความเท่านั้น การอ้างอิงให้จัดเรียงตามลาดับที่อ้างอิงและให้
เริ่มต้นเรียงลาดับเอกสารด้วยภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ
หากผู้เขียนมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรก แล้วตามด้วย และคณะหรือ et al.
กำรอ้ ำ งอิ งเอกสำรในเนื้ อ เรื่ อ งของบทควำม (In-text Citations) การอ้ า งอิ ง
เอกสารในเนื้อเรื่อง ให้ใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style)
ตัวอย่ำงกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง
หนังสือหรือตำรำ
รูปแบบพื้นฐาน ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อหนังสือ (Title of the book). ครั้งที่พิมพ์ (Edition).
เมืองที่พิมพ์ (Place of Publication): สานักพิมพ์ (Publisher); ปี (Year).
 Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchik M. Immunobiology. 5th ed. New
York: Garland Publishing; 2001.
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4.2 บทควำมวิชำกำร
A. ส่วนปก
มี ส่ ว นประกอบเหมื อ นบทความวิ จั ย แต่ ไม่ ต้ อ งมี บ ทคั ด ย่ อ เขี ย นให้ อ ยู่ ในกระดาษ
จานวน 1 หน้า เท่านั้น
B. ส่วนเนื้อหำ
1. บทนำ (Introduction) เป็นส่วนของที่มาของมูลเหตุของการเขียนบทความ
2. วิธีกำรศึกษำ/วิธีดำเนินกำร (Method) (ถ้ามี) เป็นการอธิบายวิธีการศึกษา หรือ
การดาเนินการตามประเภทของบทความวิชาการ
3. ผลกำรศึกษำ/ผลกำรดำเนิ น กำร (Results) เป็น การเสนอผลอย่างชัด เจน ตาม
ประเด็นโดยลาดับตามหัวข้อที่ศึกษาหรือดาเนินการ
4. สรุป (Conclusion) สรุปประเด็น และสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษา
5. เอกสำรอ้ำงอิง (References) ใช้ตามที่วารสารกาหนด

แบบฟอร์มส่งบทควำมเพื่อพิจำรณำตีพิมพ์ลงในวำรสำรวิจัย มทร.กรุงเทพ
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ขอส่ง
 บทความวิจัย
 บทความวิชาการ
เรื่อง (ภาษาไทย)......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
เรื่อง (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้เขียนร่วม (ภาษาไทย)
1. ………………………………………………………………………………………..………….………
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3. ………………………………………………………………………………………..…………….……
ชื่อผู้เขียนร่วม (ภาษาอังกฤษ)
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หมู่ที่.............ซอย.................................. ถนน......................................... ตาบล/แขวง............................................
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E-mail...........................................................................โทรศัพท์.............................................................................
โทรสาร.................................................. โทรศัพท์ (มือถือ)......................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้
 เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
 เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
โดยบทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่นาบทความนี้ส่งไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์
ในวารสารอื่ นภายใน 90 วัน นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้ และยินยอมว่าบทความที่ตีพิมพ์ลงใน
วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลงชื่อ..........................................................................
(.......................................................................)
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