
การเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์  มทร.ธัญบุรี 
 

 

 วารสารศิลปศาสตร์  มทร.ธัญบุรีเป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่องค์
ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาศาสตร์  ภาษาศาสตร์ประยุกต์  การท่องเที่ยวและการ
จัดการโรงแรม  อุตสาหกรรมการบริการ  พละศึกษาและนันทนาการ  และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  การเสนอ
บทความเพ่ือขอรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร  มีรายละเอียด  หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดเตรียม
ต้นฉบับ  ดังนี้ 

1. ประเภทบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร  ได้แก่  บทความวิชาการและบทความงานวิจัย   
2. บทความที่เสนอขอรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร จะต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน 

หรืออยู่ระหว่างการเสนอพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอ่ืนและจะไม่น าส่งไปเพ่ือพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน ๆ 
อีก นับจากวันที่ได้ส่งผลงานต้นฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์  มทร.ธัญบุรี 

3. ความยาวของบทความ  15 – 20 หน้า  กระดาษ A5  และก าหนดให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยท์ 
4. การตั้งค่าหน้ากระดาษ A5 และก าหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เท่า  (Single Space)  พร้อมระบุเลข

หน้า ตั้งระยะขอบกระดาษบน 2.5 เซนติเมตร ล่าง 2 เซนติเมตร ซ้าย 2 เซนติเมตร และขวา 1.5 เซนติเมตร 
5. องค์ประกอบของบทความ  ประกอบด้วย  ชื่อเรื่อง  บทคัดย่อ  ค าหลัก  (ภาษาละไม่เกิน 5 ค า)  

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียน  (ชื่อ – สกุล, วุฒิการศึกษาสูงสุด โดยให้ใส่ต่อจากชื่อผู้เขียน, ต าแหน่งทาง
วิชาการ- สังกัด โดยให้ใส่ที่เชิงอรรถ)  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและส่วนของเนื้อหา  และให้ใส่ * ส าหรับ
ผู้เขียนที่เป็นผู้ติดต่อ ( Corresponding Author ) พร้อมทั้ง email 

6. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ  ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็น
ลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 

7. ส่วนเนื้อหา ให้เจ้าของบทความพิมพ์เนื้อหาบทความลงใน template ที่ก าหนดให้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้                                                           
7.1 บทความวิชาการ 

- ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  ตัวหนา  ขนาด  18  พอยท์ 
- บทคัดย่อ  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  ภาษาละไม่เกิน  300 ค า   
- บทน า 
- เนื้อหา 
- บทสรุป 
- รายการอ้างอิง* 

7.2  บทความงานวิจัย 
   -  ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  ตัวหนา  ขนาด  18  พอยท์ 

 -  บทคัดย่อ  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  ภาษาละไม่เกิน  300 ค า   
 -  บทน า 
 -  วิธีการวิจัย 
 -  ผลการวิจัย 
 -  สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 -  กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
-  รายการอ้างอิง* 

                                                           

* รายการอ้างอิง  เป็นการบอกรายการแหล่งอ้างอิงตามที่มีการอ้างอิงในเนื้อหาของงานเขียน 



8. การอ้างอิง  รายการอ้างอิงให้ใช้ตามรูปแบบ APA 6th  
8.1 การอ้างอิงในเนื้อหา 

- การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ตัวอย่าง 
นิศากร สิงหเสนี  (2550, หน้า 15) 
Hanna  (2015, pp. 25-26) 

- การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 
  ตัวอย่าง 

(นิศากร สิงหเสนี, 2550, หน้า 15) 
   (Hanna, 2015, pp. 25-26) 

8.2 รายการอ้างอิง 
ตัวอย่าง 
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วิธีการจัดส่งบทความ 
 กรุณาส่งแบบเสนอผลงานวิชาการและไฟล์ข้อมูลบทความมาทางอีเมล์: liberalartsjournal@rmutt.ac.th
และส่งเอกสารฉบับจริงมาที่ กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 หากมีข้อสงสัยติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรรฐมาศ์  พสิษฐ์ภคกุล , คุณวรรณยา เฉลยปราชญ์, คุณปิยางกูร ค าแก้ว  เบอร์โทรศัพท์ 
02 549 4965 
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