
นโยบายการด าเนินงาน 
 

 วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นสื่อกลาง  
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย โดยตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ  
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นหน่วยงานในการจัดท าวารสาร และ
มีก าหนดออกวารสารราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ คือ 
 ฉบับที ่ 1 ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 

ฉบับที ่ 2 ประจ าเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 
 

ประเภทบทความ 
 1. บทความวิจัย (Research article) เป็นบทความที่ได้จากงานวิจัย 
 2. บทความวิชาการ (Review article) เป็นบทความที่เขียนจากการรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จากวารสารหรือหนังสือต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นบทความที่เรียบเรียงโดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
เปรียบเทียบวรรณกรรมที่มีการด าเนินการมาแล้วจนถึงปัจจุบัน และสังเคราะห์ให้เกิดความรู้ที่แสดงสถานภาพ
ของงานวิจัยในหัวข้อเรื่องท่ีศึกษา  
 
การส่งต้นฉบับ 
 ผู้เขียนต้องส่งบทความผ่านทางอีเมล journal-scidru@dru.ac.th และสามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่กองบรรณาธิการผ่านทางอีเมล โดยบทความที่น าส่งต้องปฏิบัติตามค าแนะน า 
ในการเตรียมต้นฉบับอย่างเคร่งครัด 
 
การพิจารณาลงตีพิมพ์ 
 1. วารสารนี้จะรับตีพิมพ์บทความในสาขาวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี  
และวิศวกรรมศาสตร์ เท่านั้น 
 2. ต้นฉบับที่ส่งมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอ่ืนมาก่อน และจะต้อง 
ไม่ส่งตีพิมพ์ซ้ าซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน 
 3. การตีพิมพ์บทความลงในวารสารจะเรียงตามล าดับ ตามวันที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ บทความ 
ทุกบทความที่ส่งมาจะได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ และประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
3 ท่าน เพ่ือพิจารณาตอบรับตีพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการส่งบทความตีพิมพ์ 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส่งบทความเป็นไฟล์ Word ทางอีเมล 

ตรวจสอบเอกสารและรูปแบบบทความเบื้องต้นและ
ตรวจสอบการคัดลอก (Plagiarism) ของบทความ 

กองบรรณาธิการ ประชุมประเมินบทความ 
และแจ้งผลการประเมินเบื้องต้น 

บรรณาธิการบริหารแต่งตั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
 

ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ  
 

กองบรรณาธิการได้รับผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
 

แจ้งผู้เขียนแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กองบรรณาธิการตรวจการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

ด าเนินการจัดท าวารสาร 
 

แจ้งผู้เขียน 
ปฏิเสธการรับ 

บทความ 

ออกหนังสือตอบรับตีพิมพ์บทความลงวารสาร 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

แจ้งผู้เขียน 

ปฏิเสธการรับ 

บทความ 

แจ้งผู้เขียน 

ปฏิเสธการรับ 

บทความ 
ผ่าน 

ไม่ผา่น 



รูปแบบการเขียนบทความ 
 
 1. ความยาวของบทความวิจัย โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง จ านวน 8 – 15 หน้า ใช้
กระดาษ A4 
 
 2. แบบอักษร (Font) บทความ 
  2.1 ชื่อบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
  2.2 ชื่อ – นามสกุลผู้เขียน พิมพ์ด้วยอักษรขนาด 16 ตัวหนา ชิดขอบขวาหน้ากระดาษ โดยมี
หมายเลขตัวยกก ากับ 
  2.3 ชื่อหน่วยงานที่สังกัด พิมพ์ด้วยอักษรขนาด 12  ชิดขอบซ้ายที่บรรทัดล่าง 
  2.4 หัวข้อ พิมพ์ด้วยอักษรขนาด 16 ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
  2.5 เนื้อหา พิมพ์ด้วยอักษรขนาด 16 จัดบทความในลักษณะคอลัมน์เดียว 
 
 3. องค์ประกอบของบทความ 
  3.1 องค์ประกอบของบทความวิจัย  
   3.1.1 ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   3 .1.2  ชื่ อ ผู้ เ ขี ยน  ผู้ เ ขี ยนร่ ว ม  และผู้ ป ร ะ พันธ์ บ ร รณกิ จ  (Authors and 
corresponding author) 
   3.1.3 บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 1 หน้า หรือระหว่าง 150 – 200 ค า 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   3.1.4 ค าส าคัญ (Keywords) จ านวน 3 – 5 ค า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   3.1.5 บทน า (Introduction) ระบุถึงความส าคัญของปัญหาที่ศึกษา วัตถุประสงค์
ของการวิจัย วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง และประโยชน์โดยรวมที่จะเกิดข้ึนจากผลการวิจัย  
   3.1.6 วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methodology) ครอบคลุมกระบวนการวิจัย
อย่างเป็นขั้นตอน ขอบเขตการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัย    
   3.1.7 ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Results and Discussion) ครอบคลุมผลที่ได้
จากการวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
การอภิปรายผลการวิจัยอย่างมีหลักการ มีการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
   3.1.8 สรุปผล (Conclusion) สรุปประเด็นหลัก ๆ ของผลการวิจัย 
   3 .1.9 ข้อเสนอแนะ (Recommendations) (ถ้ามี ) เป็นข้อเสนอแนะเ พ่ือน า
ผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
   3.1.10 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 
   3.1.11 เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงระบบ APA และการ
อ้างอิงทุกรายการที่ปรากฏในบทความ ต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารอ้างอิง 
  3.2 องค์ประกอบของบทความวิชาการ 
   3.2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 



   3 .2.2  ชื่ อ ผู้ เ ขี ยน  ผู้ เ ขี ยนร่ ว ม  และผู้ ป ระ พันธ์ บร รณกิ จ  ( Authors and 
corresponding author) 
   3.2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 1 หน้า หรือระหว่าง 150 – 200 ค า 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   3.2.4 ค าส าคัญ (Keywords) จ านวน 3 – 5 ค า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   3.2.5 บทน า (Introduction) เป็นส่วนกล่าวน าเรื่อง โดยแสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของบทความ และสอดคล้องกับชื่อเรื่อง เพ่ือเชื่อมโยงสู่เนื้อเรื่อง 
   3.2.6 เนื้อเรื่อง (Content) เป็นส่วนเนื้อหาของบทความ ควรจ าแนกหัวข้อหรือ
ประเด็นให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีการอ้างอิงที่เป็นระบบ 
   3.2.7 บทสรุป (Conclusion) เป็นการสรุปภาพรวมของบทความ มีการอธิบาย
ประเด็นที่น่าสนใจ สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 
   3.2.8 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ระบุแหล่งทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ 
   3.2.9 เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงระบบ APA และการ
อ้างอิงทุกรายการที่ปรากฏในบทความ ต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารอ้างอิง  
 
  4. การพิมพ์ 
  4.1 การพิมพ์หัวข้อด้วยอักษรขนาด 16 ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ มีระยะระหว่าง 
1 บรรทัดเหนือหัวข้อ การพิมพ์เนื้อหาด้วยอักษรขนาด 16     
  4.2 การย่อหน้าเนื้อหา ให้ย่อหน้า 0.75 นิ้ว  
  4.3 การวางรูปหน้ากระดาษ การเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษเป็นดังนี้ 
   4.3.1 ด้านบนและด้านซ้าย เว้นห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว 
   4.3.2 ด้านล่างและด้านขวา เว้นห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว 
 
 5. การแทรกตารางประกอบบทความต้องมีหมายเลขล าดับตาราง โดยใช้ค าว่า “ตารางที่...” และ
เริ่มต้นหมายเลขล าดับจาก 1 ไปจนจบบทความ มีชื่อตารางหรือค าอธิบายไว้เหนือตาราง และเว้นแถวว่าง  
1 แถว ก่อนและหลังตาราง ทุกตารางที่มีในบนความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อหาบทความ 
 
 6. การแทรกรูปภาพประกอบบทความต้องมีหมายเลขล าดับตาราง โดยใช้ค าว่า “รูปที่...” และเริ่มต้น
หมายเลขล าดับจาก 1 ไปจนจบบทความ มีชื่อรูปหรือค าอธิบายไว้ใต้รูป และเว้นแถวว่าง 1 แถว ก่อนและหลัง
รูป ทุกรูปที่มีในบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อหาบทความ 
 
 7. การแทรกสมการประกอบบทความ ควรแทรกสมการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Equation ด้วย
ตัวอักษร Cambria Math ขนาด 12 หรือตามความเหมาะสม จัดสมการให้อยู่ ในบรรทัดใหม่ กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ และเว้นแถวว่าง 1 แถว ก่อนและหลังบรรทัดที่มีสมการ ใช้ตัวเลขในวงเล็บ “(1..)” แสดงล าดับ
สมการชิดด้านขอบขวา ทุกสมการที่มีในบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อหาบทความ 
 
 8. การพิมพ์เอกสารอ้างอิง และการอ้างอิงในเนื้อหา ใช้ระบบนาม – ปี (Author - Year) ตามรูปแบบ
การอ้างอิงระบบ APA ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 


