คําแนะนําในการพิมพบทความ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วารสารบัณฑิตศึก ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนวารสารที่จัดทําขึ้นเพื่อเปนสื่อกลางเผยแพร
ความรูทางวิชาการของอาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผูสนใจทั่วไป ในรูปแบบ
ตีพิมพ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (Online) กําหนดเผยแพร ปละ 2 ฉบับ (1 มกราคม-30 มิถุนายน
และ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม)
กองบรรณาธิการ มีความยินดีที่รับผลงานวิชาการจากทุกทาน เพื่อความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะนํา
แนวทางการเตรียมตนฉบับและสงตนฉบับดังนี้ บทความที่ตีพิมพในวารสารมี 4 ประเภท คือ (1) บทความวิจัย
(2) บทความวิชาการ (3) บทความงานสรางสรรค และ (4) บทความวิจารณ โดยที่บทความทั้งสี่ประเภทตอง
เปนผลงานถูกตองหลักวิชาการ และผานการประเมินจากกองบรรณาธิการและผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)
ที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ พิจารณาบทความละไมนอยกวา 2 ทาน และบทความตองไมเคยตีพิมพใน
เอกสารฉบับอื่น สวนของเนื้อหาหรือขอคิดเห็นในบทความเปนของผูเขียนแตละทาน ซึ่งเปนความรับผิดชอบ
ของผูเขียนที่เปนเจาของผลงานและตองเปนผลงานตนฉบับไมใชผลงานที่คัดลอก (Plagiarism) ซึ่งผูเขียนตอง
จัดเตรี ยมตน ฉบับ ตามรูป แบบและแนวการเขี ยนบทความในการสง ตีพิม พอยา งเคร ง ครัด จากการผา น
การตรวจสอบจากกองบรรณาธิการ รวมทั้งกองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการตรวจแกไขบทความ และอาจ
สงกลับคืนใหผูเขียนแกไขเพิ่มเติม หรือพิมพตนฉบับใหม แลวแตกรณี
รูปแบบการพิจารณา
บทความทุกบทความตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ โดยการพิจารณาจะใชวิธีการปกปดชื่อ
ผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิ (double-blinded peer review) และตนฉบับที่รับพิจารณาจะตองไมเคยตีพิมพ
เผยแพรในวารสารใดมากอน และไมอยูในระหวางการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บทความที่เผยแพรผาน
การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ (peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จัดทําเผยแพรโดยโครงการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รูปแบบและแนวการเขียนบทความ
บทความตนฉบับจัดพิมพดวยโปรแกรมประมวลผลคํา (Word processing) ตัวอักษรของโครงการ
ฟอนตมาตรฐานราชการไทย แบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 พอยต บนกระดาษ A4 ความยาวไม
เกิน 15 หนา (รวมเอกสารอางอิงแลว) โดยที่องคประกอบของบทความมีรายละเอียดดังนี้
บทความวิจัย
สวนแรก ประกอบดวย
1) ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ไมยาวเกินไป คลอบคลุมเนื้อหาของบทความ
2) ชื่อผูเขียนบทความ และผูเขียนบทความรวม (ถามี) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3) สังกัดผูเขียนบทความ ใหเขียนไวที่เชิงอรรถทายหนาบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.1) สําหรับอาจารย ระบุตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชา สถานที่ทํางาน และอีเมลของผูเขียน
บทความหลักเทานั้น
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3.2) สําหรับนักศึกษา ระบุนักศึกษาปริญญาโทหรือนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
และอีเมลของผูเขียนบทความหลักเทานั้น
4) บทคัดยอภาษาไทย ไมเกิน 1 หนา กระดาษ A4
5) คําสําคัญภาษาไทย จํานวนไมเกิน 5 คํา
6) บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract) 300-500 คํา
7) คําสําคัญภาษาอังกฤษ (Keyword) จํานวนไมเกิน 5 คํา
สวนเนื้อหา ประกอบดวย
1) บทนํา (Introduction)
2) วัตถุประสงคการวิจัย (Objective)
3) สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) (ถามี)
4) วิธีดําเนินการวิจัย (Research method)
4.1) ประชากรและกลุมตัวอยาง หรือกลุมผูใหขอมูลหลัก
4.2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.3) การรวบรวมขอมูล
4.4) การวิเคราะหขอมูล
5) ผลการวิจัย (Results research)
6) สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and discussion)
7) ขอเสนอแนะ (Suggestion)
8) เอกสารอางอิง (ตามระบบ APA)
บทความวิชาการ
สวนแรก ประกอบดวย
1) ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ไมยาวเกินไป คลอบคลุมเนื้อหาของบทความ
2) ชื่อผูเขียนบทความ และผูเขียนบทความรวม (ถามี) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3) สังกัดผูเขียนบทความ ใหเขียนไวที่เชิงอรรถทายหนาบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.1) สําหรับอาจารย ระบุตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชา สถานที่ทํางาน และอีเมลของผูเขียน
บทความหลักเทานั้น
3.2) สําหรับนักศึกษา ระบุนักศึกษาปริญญาโทหรือนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
และอีเมลของผูเขียนบทความหลักเทานั้น
4) บทคัดยอภาษาไทย ไมเกิน 1 หนา กระดาษ A4
5) คําสําคัญภาษาไทย จํานวนไมเกิน 5 คํา
6) บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract) 300-500 คํา
7) คําสําคัญภาษาอังกฤษ (Keyword) จํานวนไมเกิน 5 คํา
สวนเนื้อหา ประกอบดวย
1) บทนํา
2) เนื้อหา
3) สรุป
4) เอกสารอางอิง (ตามระบบ APA)
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บทความงานสรางสรรค
สวนแรก ประกอบดวย
1) ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ไมยาวเกินไป คลอบคลุมเนื้อหาของบทความ
2) ชื่อผูเขียนบทความ และผูเขียนบทความรวม (ถามี) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3) สังกัดผูเขียนบทความ ใหเขียนไวที่เชิงอรรถทายหนาบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.1) สําหรับอาจารย ระบุตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชา สถานที่ทํางาน และอีเมลของผูเขียน
บทความหลักเทานั้น
3.2) สําหรับนักศึกษา ระบุนักศึกษาปริญญาโทหรือนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
และอีเมลของผูเขียนบทความหลักเทานั้น
4) บทคัดยอภาษาไทย ไมเกิน 1 หนา กระดาษ A4
5) คําสําคัญภาษาไทย จํานวนไมเกิน 5 คํา
6) บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract) 300-500 คํา
7) คําสําคัญภาษาอังกฤษ (Keyword) จํานวนไมเกิน 5 คํา
สวนเนื้อหา ประกอบดวย
1) บทนํา
2) กรอบแนวคิดของการสรางสรรค
3) วัตถุประสงคของการสรางสรรค
4) วิธีการดําเนินการสรางสรรค
5) ผลการสรางสรรค
6) อภิปรายผล
7) ขอเสนอแนะ
8) เอกสารอางอิง (ตามระบบ APA)
บทวิจารณ
สวนแรก ประกอบดวย
1) ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ไมยาวเกินไป คลอบคลุมเนื้อหาของบทความ
2) ชื่อผูเขียน ที่อยู และหนวยงานสังกัดของผูเขียนทุกคน
สวนเนื้อหา ประกอบดวย
1) บทนํา
2) เนื้อหา
3) บทวิจารณ
4) สรุป
5) เอกสารอางอิง (ตามระบบ APA)
การอางอิง (Reference)
การอางอิงในเนื้อใชระบบนาม-ป ตามรูปแบบของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (The American Psychological
Association: APA)
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รูปแบบการเขียนอางอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม
1. การอางอิงในเนื้อหา
การอางอิงที่นิยมใชในปจจุบันคือ การอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหาหรือการอางอิงระบบนาม-ป
(Name-Year System) ทําได 2 รูปแบบ แลวแตความเหมาะสมของวิธีการนําเสนอ
รูปแบบที่ 1 อางอิงระบบนาม-ป โดยใสวงเล็บทายขอความที่อางถึง
...ขอความที่นํามาเขียน... (ชื่อ นามสกุล, ปพิมพ, หนา เลขหนาที่ใชอางอิง)
ตัวอยาง
การเพิ่มขีดความสามารถใหทองถิ่นในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเอง
เปนการสรางศักยภาพเพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน รวมทั้งเสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในอนาคต (มนูญ สอนเกิด และคณะ, 2545, หนา 9)
มีการเผยแพรความคิดเรื่องการควบคุมและการใชประโยชนจากธรรมชาติ วาความแตกตาง
ระหวางอารยชนกับคนปานั้น เกือบจะเทียบไดกับความแตกตางระหวางพระเจากับมนุษย (Mckenzie, 1960,
p.82)
รูปแบบที่ 2 อางอิงระบบนาม-ป โดยใสชื่อบุคคลทีอ่ างถึงกอนขอความที่กลาวอาง
ชื่อ นามสกุล (ปพิมพ, หนา เลขหนาที่ใชอางอิง) กลาววา .....ขอความที่นํามาเขียน.....
ตัวอยาง
ธีรยุทธ บุญมี (2541, หนา 30) กลาววา การบริหารจัดการกองทุนหมูบานจะทําใหเกิดความ
โปรงใสความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบไดดียิ่งขึ้นตามหลักธรรมรัฐ
Parker and Turley (1976, p.4) จําแนกแหลงสารนิเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
4 ประเภท คือ บุคคล องคการ วรรณกรรม และบริการสารสนเทศ
หมายเหตุ :
1. ในสวนชื่อ นามสกุลผูแตง หากผูแตงเปนชาวตางประเทศใหใชเฉพาะ นามสกุล เทานั้น
2. หากเปนการอางอิงการสัมภาษณใหใชคําวา “สัมภาษณ” แทน “เลขหนาที่อางอิง” ไดเลย
3. การอางอิงในเนื้อหาหนาและทายขอความมีดังนี้
ผูแตง 2 คน
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
ปญญา โพธิ์ฐิติรัตน และกิติพงษ ศิริวานิชกุล
(2538, หนา 48-51)

การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
(ปญญา โพธิ์ฐิติรัตน และกิติพงษ ศิริวานิชกุล,
2538, หนา 48-51)

Barden & Lee (1994, p.91)

(Barden & Lee, 1994, p.91)
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ผูแตง 3 คน
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
จารุนันท ประทุมยศ, สุขใจ รัตนยุวกร และสันติ
เอี่ยมเหล็ง (2539, หนา 108-109)
Leitch, Growther & Malherin (1991, pp.4850)
ผูแตง 4-5 คน
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
พรสิทธิ์ สุธา, พีระ ริภาพร, สมภพ จันดี, จักรพันธ
พรมนามา, และสมชาย งามดี (2560, หนา 5-7)

การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
(จารุนันท ประทุมยศ, สุขใจ รัตนยุวกร และสันติ
เอี่ยมเหล็ง, 2539, หนา 108-109)
(Leitch, Growther & Malherin, 1991, pp.4850)
การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
(พรสิทธิ์ สุธา, พีระ ริภาพร, สมภพ จันดี, จักรพันธ
พรมนามา, และสมชาย งามดี, 2560, หนา 5-7)

Willer, Kate, Wood, Miller, and Martin (2001, (Willer, Kate, Wood, Miller, & Martin, 2001,
pp.8-11)
pp.8-11)
ผูแตง 6 คน หรือมากกวา
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน และคณะ (2538, หนา 121)

การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
(พิเชฐ ดุรงคเวโรจน และคณะ, 2538, หนา 121)

Kneip et al. (1993, p.105)

(Kneip et al.,1993, p.105)

2. การอางอิงควรอางจากเอกสารปฐมภูมิ เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ
2.1 บรรณานุกรม
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมพรอมตัวอยางบรรณานุกรม จําแนกตามประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศ ดังนี้
2.2 หนังสือ
ชื่อผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
นันทา วิทวุฒิศักดิ.์ (2540). สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา. พิมพครั้งที่ 3 แกไขเพิ่มเติม.
กรุงเทพมหานคร: ดีดี บุคสโตร.
Katz, W. A. (1974). Introduction to reference work. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.
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2.3 หนังสือแปล
ชื่อผูแตงดั้งเดิม. (ปพิมพ). ชื่อหนังสือฉบับแปล. แปลจาก ชื่อเรื่องเดิม โดยชื่อผูแปล.
ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ไดมอนด, เอส. (2536). เทคนิคการจัดระบบเอกสาร. แปลจาก Records Management: a pratical
guide โดย ประภาวดี สืบสนธิ.์ กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
2.4 บทความในหนังสือ/การประชุม
ชื่อผูเขียนประจําบท. (ปพิมพ). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ).
ชื่อหนังสือ/ชื่อการประชุม. (หนา เลขหนา-เลขหนาที่ใชอางอิง). ครั้งที่พิมพ.
สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ศรีพัท มีนะกนิษฐ. (2521). ธนบุรี. ใน ชุติมา สัจจานันท (บรรณาธิการ). ธนบุรีถิ่นของเรา. (หนา
15-20). กรุงเทพมหานคร: ศูนยชุมนุมสงเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูธนบุร.ี
กุลทรัพย เกษแมนกิจ. (2529). บริการของหอสมุดแหงชาติ. ใน ชุติมา สัจจานันท (บรรณาธิการ).
ระบบและบริการหองสมุดเพื่อการพัฒนา. (หนา 79-90). กรุงเทพมหานคร: สมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ. (เอกสารสรุปรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2528 วันที่
23-26 ธันวาคม 2528 ณ หองประชุม สถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเกา สหรัฐอเมริกา).
2.5 บทความในวารสาร
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปพิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่ (ฉบับที่), หนา เลขหนาเลขหนาที่ใชอางอิง.
สีปาน ทรัพยทอง. (2543). บริการนําสงเอกสาร. วารสารหองสมุด. 44 (3), หนา 19-28.
Tenopir, C. (2002). Online databases. Library journal. 127 (4), pp.38-42.
2.6 บทความในหนังสือพิมพ
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปพิมพ, วัน เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ, หนา เลข
หนาที่ใชอางอิง.
นิธิ เอียวศรีวงศ. (2546, 10 พฤศจิกายน). พื้นที่สาธารณะในสังคมไทย. มติชน, หนา 6.
Erlich, R.S. (1994, June 28). China a paradise for counterfect CDs. Bangkok Post, p.4.
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2.7 วิทยานิพนธ
ชื่อผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. ระดับวิทยานิพนธ สาขาวิชา ชื่อมหาวิทยาลัย.
ศันสนีย สุขสมใจภักดิ.์ (2560). ผลการใชกิจกรรมการเลานิทาน เพือ่ สงเสริมพฤติกรรมความมี
ระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล. วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี
Suchitra Unhaleakhaka. (1978). Gulliver’s travels as a moral satire. Master’s Thesis
Central Missouri State University, U.S.A.
2.8 การสัมภาษณ
ชื่อผูใหสัมภาษณ. (ป, วันที่ เดือนที่สัมภาษณ). สัมภาษณ. ตําแหนง.
ชุติมา สัจจานันท. (2549, 28 เมษายน). สัมภาษณ. กรรมการสภาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
Ramachandran, R. (1998, August 26). Interview. Director of National Library of
Singapore.
2.9 เอกสารออนไลน
ชื่อผูแตงหรือชื่อหนวยงาน. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง. คนเมื่อ วันที่ เดือน ปที่คน. จาก URL.
วรางคณา สวางตระกูล. (2539). การศึกษาภาษาที่ใชในการตั้งชื่อของคนไทยในกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
คนเมื่อ 3 สิงหาคม 2549, จากhttp://www.erri.tuac.th/research/html/39IJ0030.htm.
ปณิตา วรรณพิรุณ. (2543). เทคโนโลยีของหองสมุดเสมือนจริง. คนเมื่อ 3 สิงหาคม2555, จาก
http://www.kaekae.oas.psu.ac.th/ojs/oasej/sitemap.php.
Longston, L. (1996). Scholarly communication and electronic publication,
Implication for research advancement and promotion. Retrieved August 3,
2006, from http://www.library.ucsb.edu./Untangle/Iangston.html.
2.10 หนังสือพิมพออนไลน
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปพิมพ, วัน เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ. คนเมื่อ วันที่
เดือน ปที่คน, จาก URL.
เปรียญ 10 (นามแฝง). (2560, 20 ธันวาคม). มอง “พระสงฆ” ในสังคมไทยผานภารกิจ 4 กลุมใหญ.
เดลินิวส. คนเมื่อ 25 ธันวาคม 2560, จาก https://www.dailynews.co.th/article/
616775.
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2.11 บทความในวารสารออนไลน
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปพิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่ (ฉบับที่). หนา เลขหนาเลขหนาที่ใชอางอิง. คนเมื่อ วันที่ เดือน ป, จาก URL.
ปาริชาต เสารยะวิเศษ. (2550). การจางแหลงภายนอกดําเนินกิจกรรมของหองสมุด. อินฟอรเมชั่น.
14 (1), หนา 60-66. คนเมื่อ 25 ธันวาคม 2560, จาก http://ejournal.kku.ac.th/
information/article/view/102/113.
หมายเหตุ:
1. ในสวนชื่อ นามสกุล หากผูแตงเปนชาวตางประเทศใหใช นามสกุล, ชื่อตนและชื่อกลาง เชน
Buck, P.S.
เคเนตี้, เจ.เอฟ.
2. ผูแตง 2 คน ใหใสชื่อคนแรกตามดวย “และ” , “&”
กฤษณา เจริญผล และภาวินี ภักดี.
Smith, R.D., & Pant, K.M.
3. ผูแตง 3-7 คน ใหใสชื่อทุกคน คั่นแตละชื่อดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) และใสเครื่องหมาย “&”
หรือ “และ” คั่นหนาชื่อคนสุดทาย
4. ผูแตง 8 คน หรือมากกวา 8 คน
ใหใสชื่อผูแตงหกชื่อแรก ใสเครื่องหมายจุลภาค ( , ) เวนหนึ่งระยะตามดวยจุดสามจุดแลวใส
ชื่อผูแตงคนสุดทาย
5. การอางอิงควรอางจากเอกสารปฐมภูมิ เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ
6. สงบทความผานระบบฐานขอมูลออนไลนของวารสารที่เว็บไซต https://g-journal.dru.ac.th หรือ
อีเมล grad.dur@dru.ac.th

