
รายละเอียดวารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร 
รายละเอียดการส่งบทความในวารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร 

ว า ร ส า ร ศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร (Journal of Liberal Arts (Wang 
Nang Leng) RMUTP) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ 
นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับ
ผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัย และบทความวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
การโรงแรม การท่องเที่ยว วัฒนธรรม ภาษาและการสื่อสาร การศึกษา หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    

ส าหรับบทความที่ส่งมาเพ่ือตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารฉบับอ่ืนมาก่อนและต้อง
ไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอ่ืน และบทความที่ได้รับตีพิมพ์จะมีการ
ตรวจความถูกต้องเหมาะสมจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) 
ก าหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)  

ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน  
ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

รูปแบบการเขียนบทความ  
1. บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีจ านวนหน้า

ของเนื้อหาและบรรณานุกรมรวมทั้งสิ้น 8-15 หน้า ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK พิมพ์หน้าเดียว
บนกระดาษขนาด A4 ตั้งค่าหน้ากระดาษ และระยะขอบ ดังนี้  

ระยะขอบบน 2.50 ซม.   ระยะขอบล่าง 2.00 ซม.  
ระยะขอบซ้าย 2.50 ซม.   ระยะขอบขวา 2.00 ซม.  
หัวกระดาษ  1.25 ซม.   ท้ายกระดาษ  1.25 ซม. 

2. องค์ประกอบของบทความ 
หัวข้อ/ส่วนประกอบ ค าอธิบาย 

ชื่อบทความ ระบุชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 20 
พอยท์ตัวหนา ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

ชื่อผู้เขียน ระบุชื่อผู้นิพนธ์  ผู้นิพนธ์ร่วม (ถ้ามี )  ทุกคนทั้ งภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องระบุค าน าหน้าชื่อ ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ 
ไว้ชิดด้านขวา หน้ากระดาษ และใส่ * ที่ผู้นิพนธ์หลัก  

สังกัดผู้เขียน เขียนไว้ที่เชิงอรรถท้ายหน้าบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ขนาดตัวอักษร 12 พอยท์   
 ส าหรับอาจารย์/นักวิชาการ ระบุต าแหน่งทางวิชาการ(ถ้ามี) 
สาขาวิชา คณะ สถาบันการศึกษา ที่สังกัด สถานที่ท างาน  



 ส าหรับนักศึกษา ระบุนักศึกษาปริญญาตรี โทหรือนักศึกษาปริญญา
เอก สาขาวิชา คณะ/สถาบันการศึกษา  
 อีเมลให้ระบุผู้นิพนธ์หลักเท่านั้น 

บทคัดย่อ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความยาวไม่เกิน 300 ค า และมี 
1 ย่อหน้าเท่านั้น 

ค าส าคัญ ระบุค าส าคัญ 3 ค าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ท้ายบทคัดย่อ 
เนื้อหา  หัวข้อใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ ตัวหนา วางไว้ชิดขอบซ้าย ส่วน

รายละเอียดใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ ปกติ การเขียนบทความแต่
ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้  
1. บทความวิจัย ประกอบด้วย  
   1.1 บทน า  
   1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย  
   1.3 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  
   1.4 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
   1.5 วิธีด าเนินการวิจัย  
         - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
         - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
         - การเก็บรวบรวมข้อมูล  
         - การวิเคราะห์ข้อมูล  
   1.6 ผลการวิจัย  
   1.7 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
   1.8 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
   1.9 กิตติกรรมประกาศ  
   1.10 บรรณานุกรม 
2. บทความวิชาการ ประกอบด้วย  
   2.1 บทน า  
   2.2 เนื้อเรื่อง  
   2.3 บทสรุป  
   2.4 บรรณานุกรม 

ตารางและกราฟ (ถ้ามี) ตารางที่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 



รูปภาพ (ถ้ามี)  รูปภาพประกอบให้ส่งต้นฉบับเป็นภาพถ่ายที่มี ความคมชัดและส่ง
จัดไฟล์รูปภาพเป็นนามสกุล JPEG หรือ PNG 
 กรณีภาพถ่ายที่คัดลอกจากแหล่งอื่นให้อ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ
ด้วย 

อ้างอิง  การอ้างอิงในเนื้อหาเป็นระบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีพิมพ์ 
และเลขหน้าของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความท่ี
ต้องการอ้างอิง เช่น เมทิกา พ่วงแสง (2562 : 15) หรือ (เมทิกา พ่วง
แสง, 2562 : 8-17) 
* ทั้งนี้ หากมีผู้เขียนไม่เกิน 3 คน ให้ใส่ครบทุกคน และหากมีผู้แต่ง
มากกว่า 3 คน ให้ใส่ผู้แต่งคนแรกตามด้วย “และคณะ”   
 อ้างอิงท้ายบทความใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA
เรียงล าดับอักษร ตามอักษรตัวแรกที่ ปรากฏ ไม่ว่ารายการนั้นจะ
ขึ้นต้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ ชื่อเรื่อง หรือชื่อเอกสารและสิ่งอ้างอิง 
โดยไม่แยกประเภท และไม่ต้องใส่เลขก ากับ ให้เริ่มด้วยรายการอ้างอิง
และบรรณานุกรมภาษาไทยจน หมดก่อน จึงตามด้วยรายการอ้างอิง
และบรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ และหากมีผู้เขียนไม่เกิน 3 คน ให้
ใส่ชื่อให้ครบ ทุกคน แต่หากมีมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คน หลังจาก
คนที่ 3 ให้ตามด้วย “และคณะ” หรือ “et al.” 

 

จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงาน 
        1. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตารางประกอบ ที่พิมพ์ลงในวารสารเป็นความคิดเห็น
ส่วนตัวของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ถือ
เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์แต่เพียงผู้เดียว 
        2. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืน หากมีการน าผลงานเหล่านั้นมาใช้ในบทความของตัวเอง 
เช่น ภาพ ตาราง เป็นต้น 

3. บทความใดท่ีท่านผู้อ่านตระหนักว่า ได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง
หรือท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้นิพนธ์ ขอความกรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบทันที 

4. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับบทความตามรูปแบบ (template) ของวารสาร 

 
 



        6. บทความทุกบทความต้องผ่านการประเมินจากกองบรรณาธิการและประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน 

6.1 บทความจากผู้นิพนธ์ภายใน ต้องได้รับการตรวจและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

6.2 บทความจากผู้นิพนธ์ภายนอก ต้องได้รับการตรวจและประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก 

        7. บทความทุกบทความต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอ่ืนมาก่อน โดยผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่า 
บทความที่ส่งเข้ามายังวารสารธรรมธารา ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรืออยู่ในกระบวนการกลั่นกรอง
บทความในวารสารอืน่ 

8. ผู้เขียนสามารถส่งบทความได้โดยตรงกับทางวารสารที่ email: j_larts@rmutp.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู โทรศัพท ์ 091-1797957 
อาจารย์มทิกา พ่วงแสง    โทรศัพท ์ 092-5365516 
ที่อยู่ : กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร 

86 ถนน พิษณุโลก แขวง สี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
Email : j_larts@rmutp.ac.th 
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