คำแนะนำในกำรตีพิมพ์
วารสารราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยครอบคลุมสาขา สห
วิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
สื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านการวิจัยและวิชาการที่เป็นการพัฒนา สังคม ชุมชน ท้องถิ่น
วารสารมีการเผยแพร่ในแบบรูปเล่มและแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ กาหนดการเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี
กองบรรณาธิการ มีความยินดีที่ รับผลงานวิชาการจากทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะนา
แนวทางการเตรียมต้นฉบับและส่งต้นฉบับดังนี้ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท คือ (1) บทความวิจัย และ (2)
บทความวิชาการ โดยที่บทความทั้งสองประเภทต้องเป็นผลงานถูกต้องตามหลักวิชาการ และผ่านการประเมินจากกองบรรณาธิการ
และผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณาบทความละไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และบทความต้อง
ไม่เคยตีพิมพ์ในเอกสารฉบับอื่น ส่วนของเนื้อหาหรือข้อคิดเห็นในบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เขียนที่ เป็นเจ้าของผลงานและต้องเป็นผลงานต้นฉบับไม่ใช่ผลงานที่คัดลอก (plagiarism) ซึ่งผู้เขียนต้องจัดเตรียม
ต้ น ฉบั บ ตามรู ป แบบและแนวการเขี ย นบทความในการส่ ง ตี พิ ม พ์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด จากการผ่ า นการตรวจสอบจาก
กองบรรณาธิการ รวมทั้งกองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขบทความและอาจส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
พิมพ์ต้นฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี
รูปแบบและแนวกำรเขียนบทควำม:
บทความต้นฉบับจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมประมวลผลคา (word processing) ตัวอักษร ของโครงการฟอนต์มาตรฐาน
ราชการไทย แบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ บนกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 15 หน้า (รวม
เอกสารอ้างอิงแล้ว) โดยที่องค์ประกอบของบทความมีรายละเอียดดังนี้
รูปแบกำรพิจำรณำ
บทความทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการพิจารณาจะใช้วิธีการปกปิดชื่อผู้เขียนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-Blinded Peer Review)
บทควำมวิจัย
ส่วนแรก ประกอบด้วย (1) ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ไม่ยาวเกินไป คลอบคลุมเนื้อหาของบทความ
(2) ชื่อผู้เขียน ที่อยู่และหน่วยงานสังกัดของผู้เขียนทุกคน (3) บทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 (4) คาสาคัญ
ภาษาไทย จานวนไม่เกิน 5 คา (5) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract) 300-500 คา (6) คาสาคัญภาษาอังกฤษ (keyword)
จานวนไม่เกิน 5 คา
ส่วนเนื้อหำ ประกอบด้วย (1) บทนา (Introduction) (2) วัตถุประสงค์ (objective) [ขอบเขตการศึกษาวิจัย
สมมุติฐาน (hypothesis) หรือกรอบแนวคิด (framework) (ถ้ามี)] (3) วิธีดาเนินการวิจัย (research method)
(ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ) (4) ผลการวิจัย (results
research) (5) สรุปและอภิปรายผล (conclusion and discussion) (6) ข้อเสนอแนะ (suggestion) (7) เอกสารอ้างอิง (ตาม
ระบบ APA)
บทควำมวิชำกำร
ส่ วนแรก ประกอบด้ วย (1) ชื่ อเรื่ อง ทั้ งภาษาไทยและอั งกฤษ ไม่ ยาวเกิ นไป คลอบคลุ มเนื้ อหาของบทความ (2) ชื่ อผู้ เขี ยน
ที่อยู่และหน่วยงานสังกัดของผู้เขียนทุกคน
ส่วนเนื้อหำ ประกอบด้วย (1) บทคัดย่อ (2) บทนา (3) เนื้อหา (4) สรุป (5) เอกสารอ้างอิง (ตามระบบ APA)
กำรอ้ ำ งอิ ง (reference): การอ้ า งอิ ง ในเนื้ อ ใช้ ร ะบบนาม-ปี ตามรู ป แบบของสมาคมจิ ต วิ ท ยาอเมริ กั น
(The American Psychological Association: APA)
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. รูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิงในเนื้อหำและบรรณำนุกรม
1 กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ
การอ้างอิงที่นิ ยมใช้ในปัจจุบันคือ การอ้างอิงแบบแบบแทรกปนในเนื้อหาหรือการอ้างอิง
ระบบนาม-ปี (Name-Year System) ทาได้ 2 รูปแบบ แล้วแต่ความเหมาะสมของวิธีการนาเสนอ
รูปแบบที่ 1 อ้ำงอิงระบบนำม-ปี โดยใส่วงเล็บท้ำยข้อควำมที่อ้ำงถึง
…ข้อความที่นามาเขียน… (ชื่อ นามสกุล, ปีพิมพ์, หน้า เลขหน้าที่ใช้อ้างอิง)
ตัวอย่ำง
การเพิ่มขีดความสามารถให้ท้องถิ่นในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเองเป็น
การสร้างศักยภาพเพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในอนาคต (มนูญ สอนเกิด และคณะ, 2545, หน้า 9)
มีการเผยแพร่ความคิดเรื่องการควบคุมและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติว่าความแตกต่างระหว่าง
อารยชนกับคนป่านั้น เกือบจะเทียบได้กับความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ (Mckenzie, 1960,p.82)
รูปแบบที่ 2 อ้ำงอิงระบบนำม-ปี โดยใส่ชื่อบุคคลที่อ้ำงถึงก่อนข้อควำมที่กล่ำวอ้ำง
ชื่อ นามสกุล (ปีพิมพ์, หน้า เลขหน้าที่ใช้อ้างอิง) กล่าวว่า …ข้อความที่นามาเขียน…
ตัวอย่ำง:
ธีรยุทธ บุญมี (2541, หน้า 30) กล่าวว่า การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านจะทาให้เกิดความ
โปร่งใสความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้นตามหลักธรรมรัฐ
Parker and Turley (1976, p.4) จาแนกแหล่งสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 4
ประเภท คือ บุคคล องค์การ วรรณกรรม และบริการสารสนเทศ
หมำยเหตุ :
1. ในส่วนชื่อ นามสกุลผู้แต่ง หากผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้ใช้เฉพาะ นามสกุล เท่านั้น
2. หากเป็นการอ้างอิงการสัมภาษณ์ให้ใช้คาว่า “สัมภาษณ์” แทน “เลขหน้าที่อ้างอิง” ได้เลย
3. การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าและท้ายข้อความมีดังนี้
ผู้แต่ง 2 คน
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กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำหน้ำข้อควำม

กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำท้ำยข้อควำม

กมล สุภาคง และวิชัย รัตนาพร (2561, หน้า 7) (กมล สุภาคง และวิชัย รัตนาพร, 2561, หน้า 7)
Allen and Dewey (1998, p.158)

(Allen & Dewey, 1998, p.158)

ผู้แต่ง 3 คน
กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำหน้ำข้อควำม

กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำท้ำยข้อควำม

วรรณพร สุขสมาน, สมใจ ศรีกัลยา, และพีระ (วรรณพร สุขสมาน, สมใจ ศรีกัลยา, และพี
รัตนาพร (2559, หน้า 8-10)
ระ รัตนาพร, 2559, หน้า 8-10)
Kate, Miller, and Champbell (1999, (Kate, Miller, & Chabpbell, 1999, pp.45pp.45-48)
48)
ผู้แต่ง 4-5 คน
กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำหน้ำข้อควำม

กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำท้ำยข้อควำม

พรสิทธิ์ สุธา, พีระ ริภาพร, สมภพ จันดี, จักร (พรสิทธิ์ สุธา, พีระ ริภาพร, สมภพ จันดี, จักร
พัน ธ์ พรมนามา, และสมชาย งามดี (2560, พันธ์ พรมนามา, และสมชาย งามดี, 2560,
หน้า 5-7)
หน้า 5-7)
Willer, Kate, Wood, Miller, and Martin (Willer, Kate, Wood, Miller, & Martin,
(2001, pp.8-11)
2001, pp.8-11)
ผู้แต่ง 6 คน หรือมำกกว่ำ
กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำหน้ำข้อควำม

กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำท้ำยข้อควำม

ศรีเพ็ญ สุภาพ และคณะ (2558, หน้า 10)

(ศรีเพ็ญ สุภาพ และคณะ 2558, หน้า 10)

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

(Domon et al., 2019, pp.42-45)
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2 การอ้างอิงควรอ้างจากเอกสารปฐมภูมิ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
1 บรรณำนุกรม
รู ป แบบการเขี ย นบรรณานุ ก รมพร้ อ มตั ว อย่ า งบรรณานุ ก รม จ าแนกตามประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
2 หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2546). กำรวิเครำะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows.
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร.
Drake, M. A. (2003). Encyclopedia of Library and Information Science. 2nded.
New York: Marcel Dekker.
3 หนังสือแปล
ชื่อผู้แต่งดั้งเดิม. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือฉบับแปล. แปลจาก ชื่อเรื่องเดิม โดยชื่อผู้แปล.
ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
สตาร์เลท, อาร์. (2540). ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซีดีรอม. แปลจาก CD-ROM
Fundamentals โดย วัชโรบล ธีรคุปต์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา.
4 บทควำมในหนังสือ/กำรประชุม
ชื่อผู้เขียนประจาบท. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ/
ชื่อกำรประชุม. (หน้า เลขหน้า -เลขหน้าที่ใช้อ้างอิง ). ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ :
สานักพิมพ์.
อุกฤษณ์ แพทย์น้อย. (2530). หลักการที่แท้จริงของทฤษฎีสัญญาประชาคม. ใน ธเนศ
วงศ์ยานนาวา (บรรณาธิการ). รัฐศำสตร์สำร: ปรัชญำและควำมคิด.
(หน้า 55-75). กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2549). การศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน. ใน กนกวรรณ สินสุข (บรรณาธิการ).
รำยงำนกำรสัมมนำเรื่องกำรศึกษำไทยในยุคโลกำภิวัตน์. (หน้า 12-19).
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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5 บทควำมในวำรสำร
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวำรสำร. ปีที่ (ฉบับที่), หน้า เลขหน้าเลขหน้าที่ใช้อ้างอิง .
รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม. (2548). การปรับใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์. วำรสำร
ข้ำรำชกำร. 50 (2), หน้า 10-24.
Gavin, J. (2005). Alternative strategies for promoting information literacy. The
Journal
of Academic Librarianship. 31 (4), pp. 352-357.
6 บทควำมในหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์, วัน เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้า เลขหน้า
ที่ใช้อ้างอิง.
เพ็ญพิชชา เดียว. (2545, 19 กรกฎาคม). พลิกโฉมมะขามเปียกจากใช้บริโภคมาเป็นครีม
บารุงผิว. ไทยรัฐ, หน้า 7.
Wassayos Ngarmkham. (2002, July 19). Electronic dictionary accused of breach.
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หมำยเหตุ :
1. ในส่วนชื่อ นามสกุล หากผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้ใช้ นามสกุล, ชื่อต้นและชื่อกลาง เช่น
Buck, P.S.
เคเนดี,้ เจ.เอฟ.
2. ผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ชื่อคนแรกตามด้วย “และ” , “&”
กฤษณา เจริญผล และภาวินี ภักดี.
Smith, R.D., & Pant, K.M.
3. ผู้แต่ง 3-7 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน คั่นแต่ละชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) และใส่เครื่องหมาย “&”
หรือ “และ” คั่นหน้าชื่อคนสุดท้าย
4. ผู้แต่ง 8 คน หรือมากกว่า 8 คน
ให้ใส่ชื่อผู้แต่งหกชื่อแรก ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) เว้นหนึ่งระยะตามด้วยจุดสามจุดแล้วใส่
ชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย
5. การอ้างอิงควรอ้างจากเอกสารปฐมภูมิ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
****กำรอ้ำงอิงควรอ้ำงจำกเอกสำรหลักเท่ำนั้น****
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ขั้นตอนกำรจัดทำวำรสำร

ผู้เขียนส่งบทความ

แก้ไข

ตรวจรูปแบบและการลอกเลียน
ผลงานด้ผูว้เขียโปรแกรมอั
ครวิสุท
ยนส่งบทความ

แก้ไข
กองบรรณาธิการ
พิจารณา

ไม่ผา่ น

ปฏิเสธการตีพิมพ์

ผ่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา

รับตีพิมพ์มีเงื่อนไข

รับตีพิมพ์

นไขาน
รัรับบตีตีพพิมิมพ์พ์ไมม่ีเตงื้อ่ งผ่
ไม่การพิ
ต้องพิจจารณา
ารณา

รับตีพิมพ์มีเงื่อนไข
ต้องพิจารณาอีก

ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา
กองบรรณาธิการ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของบทความ

ผู้เขียนปรับแก้ไข
บรรณาธิการแจ้งผลการยืนยัน
รับบทความเพื่อตีพิมพ์
บรรณาธิการตรวจสอบ
ต้นฉบับก่อนส่งตีพิมพ์
พิเผยแพร่
มพ์เผยแพร่
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