
รายละเอียดการส่งบทความจัดพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 ว า ร ส า รมหา วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ ธนบุ รี  (Dhonburi Rajabhat University Journal) โ ด ยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย                   โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัย และบทความ
วิชาการ ส าหรับการส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอ่ืนมาก่อน 
และบทความที่ได้รับตีพิมพ์จะมีการตรวจความถูกต้องเหมาะสมจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer review) 
  

รูปแบบการเขียนบทความ 
 1. บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีจ านวนหน้าของ
เนื้อหาและบรรณานุกรมรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 หน้า ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK 
 2. ข้อปฏิบัติการพิมพ์แต่ละหัวข้อ/ส่วนประกอบ 
 

ที ่ หัวข้อ/ส่วนประกอบ ค าอธิบาย 
1 ชื่อบทความ ระบุชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร  24 

พอยท์ชนิดหนา ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
2 ชื่อผู้เขียนบทความ ระบุชื่อผู้นิพนธ์ ผู้นิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี) ทุกคนทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์  ไว้ชิดด้านขวา
หน้ากระดาษและแบ่งเป็น 2 คอลัมน์ 

3 สังกัดผู้เขียนบทความ เขียนไว้ที่เชิงอรรถท้ายหน้าบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ขนาดตัวอักษร 12 พอยท์   
ส าหรับอาจารย์ 
- ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ  สาขาวิชา สถานที่ท างาน   
อีเมลให้ระบุผู้นิพนธ์หลักเท่านั้น 
ส าหรับนักศึกษา 
-ระบุนักศึกษาปริญญาโทหรือนักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชา  
สถาบันการศึกษา  
อีเมลให้ระบุผู้นิพนธ์หลักเท่านั้น 

4 บทคัดย่อ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความยาวไม่เกิน 300 ค า 
และมี 1 ย่อหน้าเท่านั้น 

5 ค าส าคัญ ระบุค าส าคัญ 3 ค าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ท้ายบทคัดย่อ 
6 เนื้อหา  หัวข้อใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์  ชนิดหนา วางไว้ชิดขอบซ้าย

ส่วนรายละเอียดใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์  ธรรมดา 
 การเขียนบทความแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 
1. บทความวิจัย ประกอบด้วย 

       1.1 บทน า 
      1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
       1.3 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
       1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
           - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 



 

ที ่ หัวข้อ/ส่วนประกอบ ค าอธิบาย 
             - การเก็บรวบรวมข้อมูล 

           - การวิเคราะห์ข้อมูล       
      1.5 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
      1.6 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
      1.7 บรรณานุกรม 
2. บทความวิชาการ  ประกอบด้วย 
      2.1 บทน า 
      2.2 เนื้อเรื่อง 
      2.3 บทสรุป 
      2.4 บรรณานุกรม 

   
7 ตารางและกราฟ (ถ้ามี) ตารางที่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
8 รูปภาพ รูปภาพประกอบให้ส่ งต้นฉบับเป็นภาพถ่ายหรือสไลด์ที่ มี             

ความคมชัด และส่งจัดไฟล์รูปภาพเป็นนามสกุล JPEG หรือ PNG 
 

3. รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม 
  3.1 การอ้างอิงในเนื้อหา 
       การอ้างอิงที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ การอ้างอิงแบบแบบแทรกปนในเนื้อหาหรือการอ้างอิง
ระบบนาม-ปี (Name-Year System) ท าได้ 2 รูปแบบ แล้วแต่ความเหมาะสมของวิธีการน าเสนอ 
 
      รูปแบบท่ี 1  อ้างอิงระบบนาม-ปี โดยใส่วงเล็บท้ายข้อความท่ีอ้างถึง 
 
 
 
 
ตัวอย่าง   
 การเพ่ิมขีดความสามารถให้ท้องถิ่นในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเองเป็น
การสร้างศักยภาพเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในอนาคต (มนูญ  สอนเกิด และคณะ, 2545, น. 9) 
 มีการเผยแพร่ความคิดเรื่องการควบคุมและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติว่าความแตกต่างระหว่าง
อารยชนกับคนป่านั้น เกือบจะเทียบได้กับความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ (Mckenzie, 1960, p. 82) 
 
       รูปแบบท่ี 2  อ้างอิงระบบนาม-ปี โดยใส่ชื่อบุคคลที่อ้างถึงก่อนข้อความท่ีกล่าวอ้าง 
    
 
 

 
 
 

  

…ข้อความที่น ามาเขียน… (ชื่อ  นามสกุล, ปีพิมพ์, หน้า เลขหน้าที่ใช้อ้างอิง) 

  

ชื่อ  นามสกุล  (ปีพิมพ์, หน้า เลขหน้าที่ใช้อ้างอิง) กล่าวว่า …ข้อความที่น ามาเขียน… 

 

 



 
ตัวอย่าง: 

ธีรยุทธ  บุญมี (2541, น. 30)  กล่าวว่า  การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านจะท าให้เกิดความโปร่งใส
ความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้นตามหลักธรรมรัฐ 

Parker and Turley (1976, p. 4) จ าแนกแหล่งสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 4 
ประเภท คือ บุคคล องค์การ วรรณกรรม และบริการสารสนเทศ 
 
หมายเหต ุ:  
 1. ในส่วนชื่อ  นามสกุลผู้แต่ง หากผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้ใช้เฉพาะ นามสกุล เท่านั้น 

 2. หากเป็นการอ้างอิงการสัมภาษณ์ให้ใช้ค าว่า “สัมภาษณ์” แทน “เลขหน้าที่อ้างอิง” ได้เลย 
 3. การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าและท้ายข้อความมีดังนี้ 
ผู้แต่ง 2 คน  

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 

กมล สุภาคง และวิชัย รัตนาพร (2561, น. 7) 

Allen and Dewey (1998, p. 158) 

(กมล สุภาคง และวิชัย รัตนาพร, 2561, น. 7) 

(Allen & Dewey, 1998, p. 158) 

 
ผู้แต่ง 3 คน  

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 

วรรณพร  สุขสมาน, สมใจ ศรีกัลยา, และพีระ  
รัตนาพร (2559, น. 8-10) 

Kate, Miller, and Champbell (1999, pp. 45-
48) 

(วรรณพร  สุขสมาน, สมใจ ศรีกัลยา, และพีระ  
รัตนาพร, 2559, น. 8-10) 

(Kate, Miller, & Chabpbell, 1999, pp. 45-
48) 

 
ผู้แต่ง 4-5 คน  

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 

พรสิทธิ์  สุ ธา ,  พีระ ริภาพร,  สมภพ จันดี ,                
จักรพันธ์ พรมนามา, และสมชาย  งามดี (2560, 
น. 5-7) 

Willer, Kate, Wood, Miller, and Martin 
(2001, pp. 8-11) 

(พรสิทธิ์  สุธา , พีระ ริภาพร , สมภพ จันดี ,             
จักรพันธ์ พรมนามา, และสมชาย  งามด,ี 2560, 
น. 5-7) 

(Willer, Kate, Wood, Miller, & Martin, 
2001, pp. 8-11) 

 
ผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 

ศรีเพ็ญ สุภาพ และคณะ (2558, น. 10) 

Domon et al. (2019, pp. 42-45) 

(ศรีเพ็ญ สุภาพ และคณะ 2558, น. 10) 

(Domon et al., 2019, pp. 42-45) 

 



 4. การอ้างอิงจากบทคัดย่อให้ระบุว่าอ้างอิงมาจากบทคัดย่อ  
 5. การอ้างอิงจากเอกสารออนไลน์ ถ้าอยู่ในหน้าเว็บไชต์ไม่ต้องระบุเลขหน้า หากในหน้าเว็บไชต์ที่
เป็นไฟล์ PDF ให้ระบุเลขหน้า 

 6. การอ้างอิงควรอ้างจากเอกสารปฐมภูมิ เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ 
 
 3.2 บรรณานุกรม 
       รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมพร้อมตัวอย่างบรรณานุกรม จ าแนกตามประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 
 
  3.2.1 หนังสือ 
   
 
 

กัลยา  วานิชย์บัญชา.  (2546). การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows. 
 (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร. 

Drake, M. A.  (2003).  Encyclopedia of Library and Information Science.  (2 nd ed).  
                New York: Marcel Dekker. 

     3.2.2 หนังสือแปล 
 

 
 
  

สตาร์เลท, อาร์.  (2540). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซีดีรอม.   แปลจาก CD-ROM  
    Fundamentals โดย วัชโรบล  ธีรคุปต์.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา. 

 
   3.2.3 บทความในหนังสือ/การประชุม 

 
 
 
  
             

 อุกฤษณ์   แพทย์น้อย.  (2530).   หลักการที่แท้จริงของทฤษฎีสัญญาประชาคม.  ใน ธเนศ    
             วงศ์ยานนาวา (บรรณาธิการ).  รัฐศาสตร์สาร : ปรัชญาและความคิด.   
             (น. 55-75). กรุงเทพมหานคร :  อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ. 
 
            ไพฑูรย์  สินลารัตน์.  (2549).  การศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน. ใน กนกวรรณ สินสุข (บรรณาธิการ).  
            รายงานการสัมมนาเรื่องการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์.  (น. 12-19).  
       กรุงเทพมหานคร :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
 
 
 

ชื่อผู้แต่ง.  (ปีพิมพ์).  ชื่อหนังสือ.  (ครั้งที่พิมพ์).  สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์. 

ชื่อผู้เขียนประจ าบท.  (ปีพิมพ์).  ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ).  ชื่อหนังสือ/ 
ชื่อการประชุม.   (หน้า เลขหน้า-เลขหน้าที่ใช้อ้างอิง).  (ครั้งที่พิมพ์).  สถานที่พิมพ์ : 
ส านักพิมพ์. 

 

 

ชื่อผู้แต่งดั้งเดิม.  (ปีพิมพ์).  ชื่อหนังสือฉบับแปล.  แปลจาก ชื่อเรื่องเดิม โดยชื่อผู้แปล.   
     (ครั้งที่พิมพ์).  สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์.  

  

 



   3.2.4 บทความในวารสาร  
 
 
 

 
รัชนีวรรณ  วนชิย์ถนอม.  (2548).  การปรับใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์.  วารสาร 
     ข้าราชการ. 50 (2), น. 10-24.  
Gavin, J.  (2005).  Alternative strategies for promoting information literacy. The Journal  
             of Academic Librarianship. 31 (4), pp. 352-357.   

 
   3.2.5 บทความในหนังสือพิมพ ์
 
 
 
     

 
 

เพ็ญพิชชา  เดียว.  (2545, 19 กรกฎาคม).  พลิกโฉมมะขามเปียกจากใช้บริโภคมาเป็นครีม 
       บ ารุงผิว. ไทยรัฐ, น. 7. 

Wassayos  Ngarmkham.  (2002, July 19).  Electronic dictionary accused of breach. 
     Bangkok Post, p. 5. 
 

  3.2.6  วิทยานิพนธ์ 
 
 
 

 
ชมพูนุท  ยอดยิ่ง.  (2551).  กิจกรรมการสอนทักษะการรู้สารสนเทศของครูบรรณารักษ์:  

  กรณีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1.   
    รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
    สารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
Ponroung,  P.  (1993).  Factors affecting decision making of groups of production  

credit. Master thesis in Rural Development Management, Graduate School,  
  KhonKaen University. 
 

3.2.7  ราชกิจจานุเบกษา 
 
 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. (2542,  
12 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 79 ง, น. 17-18. 
 
 
 

ชื่อผู้แต่ง.  (ปีพิมพ์).  ชื่อวิทยานิพนธ์.  ระดับวิทยานิพนธ์ สาขาวิชา  คณะ  
                ชื่อมหาวิทยาลัย. 

ชื่อผู้เขียนบทความ.  (ปีพิมพ์).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร.  ปีที่ (ฉบับที่), หน้า เลขหน้า- 
  เลขหน้าที่ใช้อ้างอิง . 

ชื่อผู้เขียนบทความ.  (ปีพิมพ์, วัน เดือน).  ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ,์ หน้า เลขหน้า 
  ที่ใช้อ้างอิง. 
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    ให้ใส่ชื่อผู้แต่งหกชื่อแรก ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) เว้นหนึ่งระยะตามด้วยจุดสามจุดแล้ว
ใส่ชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย เช่น 
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