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1. นโยบายการจัดพิมพ
วารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ จัดทําโดยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เพื่อเปนสื่อในการเผยแพรผลงานวิจัย ความรูและวิทยาการทางดาน ครุศาสตรอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน วารสารเปดรับบทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึง
ภายนอกประเทศแบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) บทความที่เสนออาจเขียนเปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได วารสารจัดพิมพปละ 2 ฉบับ ออกเผยแพรในเดือนมกราคม และ กรกฎาคม ผูสนใจสามารถสง
ตนฉบับไดโดยตรงที่บรรณาธิการวารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ ตามที่อยูดานลาง โดย
บทความดังกลาวจะตองไมเคยเผยแพรในวารสารอื่นใดมากอน และเปนขอคิดเห็นของผูสงบทความเทานั้น
2. การสงบทความ
2.1 การเตรียมตนฉบับ : ผูสนใจสงตนฉบับโดยระบุชื่อผูเขียน จํานวน 1 ชุด และไมระบุชื่อผูเขียน จํานวน 3 ชุด โดย
บทความตองมีความยาวไมเกิน 9 หนา กระดาษ A4 การตั้งคาหนากระดาษขอบดานบนและดานลาง 3 ซม. ขอบดานขวาและ
ดานซาย 2.5 ซม. พิมพ 2 คอลัมน กวาง 7.5 ซม. ระยะหาง 1 ซม. พิมพดวยตัวอักษร “TH SarabunPSK” ขนาด 15 ยกเวน
บทคัดยอ (Abstract) ใหพิมพคอลัมนเดียว มี 1 ยอหนา ภาษาไทยหนึ่งหนา และภาษาอังกฤษหนึ่งหนา โดยหัวขอตาง ๆ ในบทความ
ใชตัวอักษรขนาด 15 ตัวหนา สวนเนื้อหาใหยอหนา 0.5 ซม. ใชตัวธรรมดาและพิมพชิดขอบทั้งสองดาน การลําดับหัวขอของ
เนื้อเรื่อง ใหใชเลขกํากับ บทนําเปนหัวขอหมายเลข 1 หากมีหัวขอยอยใหใชเลขระบบทศนิยมกํากับหัวขอยอย เชน 2.1 เปนตน
2.2 คําแนะนําในการเรียงลําดับเนื้อหา : ใหเรียงลําดับตามหัวขอตอไปนี้
ชื่อเรื่อง (Title)
ควรกระชับ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญ ชื่อเรื่องภาษาไทยหนึ่งหนาและภาษาอังกฤษหนึ่งหนา
ใชตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา พิมพกึ่งกลางหนากระดาษ
ชื่อผูเขียน

ระบุชื่อเต็ม-นามสกุลเต็ม ของชื่อผูเขียนใหครบทุกคน ถามีมากกวา 1 คนใหพิมพคําวา “และ”
หนาชื่อคนสุดทาย โดยใสตัวเลขอารบิคพิมพแบบตัวยกตอทายนามสกุล และลงเครื่องหมายดอกจัน
กํากับทายตัวเลขสําหรับผูนิพนธประสานงาน ใชตัวอักษรขนาด 15 ตัวธรรมดา ตําแหนงกึ่งกลาง
หนากระดาษ

ที่อยูหรือหนวยงาน

ให พิมพ ตํ าแหนง ทางวิ ชาการ (ถา มี ) ชื่ อหน วยงานหรือสถาบั น ของผูเขี ยนทุ กคน โดยเรี ยงตาม
หมายเลข ไวทายกระดาษของบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับผูนิพนธประสานงาน
(Corresponding Author) ใหใสหมายเลขโทรศัพท และ E-mail ที่ติดตอได ใชตัวอักษรขนาด 14
ตัวธรรมดา ตําแหนงชิดขอบกระดาษดานซาย

บทคัดยอ (Abstract)

ต อ งมี ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษอยู ค นละหน า โดยให นํ า บทคั ด ย อ ภาษาไทยขึ้ น ก อ น
ภาษาอังกฤษซึ่งตองมีเนื้อหาตรงกัน ใหพิมพคอลัมนเดียวยอหนา 0.5 ซม. เนื้อหาในบทคัดยอควร
ระบุ วัต ถุป ระสงค โดยย อ ผลการวิจั ย และบทสรุปโดยยอ หั วขอบทคัดยอใชตัวอักษรขนาด 15
ตัวหนา สวนเนื้อหาใชตัวธรรมดา พิมพชิดขอบทั้งสองดานและมีความยาวไมเกิน 250 คํา

คําสําคัญ (Keyword)

ใหพิมพ “คําสําคัญ:” เปนภาษาไทยและ “Keywords:” ภาษาอังกฤษอยูคนละหนาใตบทคัดยอ
(Abstract) ใชตัวอักษรขนาด 15 ตัวหนา สวนเนื้อหาใชตัวธรรมดา
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เนื้อหา (Text)

บทความวิจัยประกอบดวย
 บทนํา (Introduction) บอกความสําคัญ หรือที่มาของปญหาที่นําไปสูการศึกษา
วัตถุประสงค และอาจรวมการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
 วัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย (Materials and Methods) กลาวถึงรายละเอียด
การวิเคราะห และการทดลองที่กระชับและชัดเจน
 ผลการทดลอง (Results) บอกผลที่ พ บอย า งชั ด เจน สมบู ร ณ และมี ร ายละเอี ย ดครบถ ว น
อาจมีรูปภาพหรือตารางที่ชัดเจนประกอบคําอธิบายได
 อภิปรายผลและสรุปผล (Discussion and Conclusion) อาจเขียนรวมกับผลการทดลองได
เปนการประเมินการตีความ และการวิเคราะหในแงมุมตาง ๆ ควรมีการอางหลักการ หรือท ฤ ษ ฎี
มาสนั บ สนุ น หรื อ หั ก ล า งอย า งเป น เหตุ เ ป น ผลและอาจมี ข อ เสนอแนะที่ จ ะนํ า ผลวิ จั ย ไปใช
ประโยชน

กิตติกรรมประกาศ
(ถามี)
เอกสารอางอิง
(References)

ระบุสั้น ๆ วาไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยและความชวยเหลือจากแหลงใดบาง
การอางอิงในบทความใชการอางอิงแบบตัวเลข (แบบเอพีเอ) ทุกการอางอิงที่ปรากฏในเนื้อหาตองมี
ในเอกสารอางอิงทายบทความ หามใสโดยปราศจากการอางอิงในเนื้อบทความ และมีการอางอิงที่
ถูกตองตามหลักวิชาการ รายละเอียดของเอกสารอางอิง ประกอบดวยชื่อผูเขียน ชื่อหนังสือ หรื อชื่ อ
ของบทความ ชื่อของเอกสารที่พิมพ สํานักหรือสถานที่พิมพ ปที่ (ฉบับที่) พิมพ และเลขหนาของ
บทความที่อางอิง ทั้งนี้การเขียนใหเปนไปตามรูปแบบของชนิดของเอกสารที่อางอิง

ตาราง รูป และ สมการ ตาราง ตองมีหมายเลขกํากับใชคาํ วา “ตารางที่...” และมีคําอธิบายไวเหนือตาราง
รูป ตองมีหมายเลขกํากับใชคาํ วา “รูปที่...” และมีคําอธิบายใสไวใตรูป (ตารางและรูปใหบันทึกใน
รูปแบบของ .jpg แนบเพิ่มมาพรอมกับไฟลบทความดวย) โดยทุกตารางและรูปที่ใสไวในบทความจะตอง
มีการกลาวอางในเนื้อบทความ
สมการ ตองพิมพกึ่งกลางคอลัมนและตองมีหมายเลขกํากับอยูภายในวงเล็บ หมายเลขสมการอยูชิดขอบ
ดานขวาสุดของคอลัมน
ภาคผนวก (ถามี)
เกณฑการพิจารณา

บทความจะตองไดรับการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ อยางนอย 2 คน ซึ่งกองบรรณาธิการ
อาจใหผูเขียนปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไวซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพหรือไมก็ได

การสงตนฉบับ

สงตนฉบับที่ระบุชื่อผูเขียน จํานวน 1 ชุด และสงตนฉบับที่ไมระบุชอื่ ผูเขียน จํานวน 3 ชุด
พรอมแบบฟอรมนําสงบทความเพื่อลงพิมพในวารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม
พระจอมเกลาพระนครเหนือ แลวสงมาที่
บรรณาธิการวารสารวิชาการครุศาสตรอตุ สาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ
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แบบนําสงบทความเพื่อลงพิมพ
วารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ
วันที่.…...……..เดือน…….………………....……พ.ศ.……….........
เรื่อง ขอสงบทความเพื่อพิจารณาลงพิมพในวารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ
เรียน บรรณาธิการ
สิ่งที่สงมาดวย 1. ตนฉบับบทความที่ระบุชื่อผูเ ขียน-หนวยงาน
2. ตนฉบับบทความทีไ่ มระบุชอื่ ผูเขียน-หนวยงาน

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 3 ชุด

ขาพเจาขอสง  บทความวิจัย  บทความวิชาการ เรื่อง.................................…………………….……....
.........…………………………………………………………………………………………………………….................................................…
.........………………………………………………………………………………………………………...………มาเพื่อโปรดพิจารณาลงพิมพ
ในวารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ ทั้งนี้ขาพเจาขอรับรองวา
 บทความเรื่องนี้ยังไมเคยลงพิมพในวารสารฉบับอื่นใดมากอน  ไมไดสงบทความเรื่องนี้ไปลงพิมพในวารสารฉบับอื่น
 บทความเรื่องนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  บทความเรื่องนี้ไดรับทุนสนับสนุนในการดําเนินงาน
 การเขียนอางอิงในบทความถูกตองตามรูปแบบของวารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ
 ความถูกตองของบทความในสวนภาษาอังกฤษไดผานการรับรองโดยผูเชี่ยวชาญดานภาษาหรือเจาของภาษาแลว
ทั้งนี้ไดลงนามไวเปนหลักฐานแลว
(ชื่อ-สกุล)...............................................................................เขียนตัวบรรจง (ลงชื่อ)...................................................................ผูรับรอง
(ตําแหนง/หนวยงาน)..............................................................................โทร..................................วันที่........................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ………………………..……………...……..อาจารยที่ปรึกษา ลงชื่อ………………………....………………….. ผูเขียนบทความ
(………………………….………………..............) เขียนตัวบรรจง

(…………………............…….………………...) เขียนตัวบรรจง

หมายเหตุ: กองบรรณาธิการไมรับพิจารณาบทความที่ไมดําเนินการตามรูปแบบที่กําหนด

ที่อยูปจจุบัน (ที่สามารถติดตอได)..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
มือถือ................................................โทรศัพท.......................................... Email.............................................................
ที่ทํางาน............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................โทรศัพท.......................................................................
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กรุงงเทพมหานคร
เทพฯ 10800 10800
โทรศัพท์โทรศั
0-2555-2000
ต่อ 3221
1518
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ใบสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่สมัคร.............เดือน.............................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................นามสกุล...........................................................
 บุคคลภายใน
 อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 นักศึกษา ( ป.ตรี  ป.โท  ป.เอก)

 บุคคลภายนอก
 อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 นักศึกษา ( ป.ตรี  ป.โท  ป.เอก)

คณะ/หน่วยงาน............................................................... คณะ/หน่วยงาน...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
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