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ค ำแนะน ำส ำหรับผู้เขียน 
 
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำตีพิมพ์บทควำม  
 1. ผลงานที่ส่งมาเพ่ือตีพิมพ์ต้องไม่เคยผ่านการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
 2. ผลงานที่ส่งมาเพ่ือตีพิมพ์ต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอ่ืน 
 3. ผลงานที่ส่งมาเพ่ือตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่มีคุณค่าทางวิชาการ เกิดขึ้นจากผู้เขียนได้
ท าการทดลอง สร้างสรรค์ สังเคราะห์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง หรือเป็นบทความที่เสนอถึง
ความคิด หรือหลักการใหม่ที่เป็นไปได้และมีทฤษฎีสนับสนุนอย่างเพียงพอ มีประโยชน์ต่อการศึกษา
และการวิจัย 
 4. ผลงานที่ส่งมาเพ่ือตีพิมพ์ต้องไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อ่ืน 
หรือจากบทความอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปราศจากการอ้างอิงที่ถูกต้อง 
 5. ผู้เขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบตามข้อก าหนดในการส่งต้นฉบับอย่างเคร่งครัด 
 6. ผู้เขียนได้แก้ไขความถูกต้องของบทความที่ส่งตีพิมพ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 
 7. บทความจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบรรณาธิการและการประเมิน
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์บทความละ 2 ท่าน 
 
กำรเตรียมต้นฉบับ 
 ทางกองบรรณาธิการยินดีรับตีพิมพ์ผลงานวิชาการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้
ตัวอักษร TH SarabunPSK พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรสีด า พิมพ์ในกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน 
A4 และไม่มีเส้นบรรทัด การตั้งค่าหน้ากระดาษ เว้นขอบบนและขอบซ้าย 3.81 ซม. ขอบล่างและขอบ
ขวา 2.54 ซม. มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า และใช้ระบบการอ้างอิง APA 
 

รูปแบบและขนำดตัวอักษร 
 

ส่วนประกอบบทควำม 
บทควำมภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

(Font: TH SarabunPSK) 
ขนำดตัวอักษร ลักษณะตัวอักษร 

ชื่อเรื่องภาษาไทย 16 [กึ่งกลางหน้ากระดาษ] ตัวหนา 
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 16 [กึ่งกลางหน้ากระดาษ] ตัวหนา/ตวัพิมพ์ใหญ่ 
ชื่อผู้เขียน และผู้เขียนร่วม 14 [กึ่งกลางหน้ากระดาษ] ตัวปกต ิ
ชื่อหน่วยงานของผู้เขียนบทความ 14 [กึ่งกลางหน้ากระดาษ] ตัวปกต ิ
บทคัดย่อ และ ABSTRACT 16 [กึ่งกลางหน้ากระดาษ] ตัวหนา 
เนื้อหาในบทคัดย่อ และ ABSTRACT 16 [กระจายแบบไทย] ตัวปกต ิ
หัวข้อค าส าคัญ 16 [ชิดซ้ายหน้ากระดาษ] ตัวหนา 
เนื้อหาภายในหัวข้อค าส าคัญ 16 [กระจายแบบไทย] ตัวปกต ิ
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  1.5 การอ้างอิงเอกสารที่ผู้แต่งเป็นสถาบัน ในการอ้างอิงทุกครั้งให้ระบุชื่อเต็มของ
สถาบัน เช่น ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (2542) หรือ (ธนาคารกรุงไทย จ ากัด, 2542) หรือ สมาคม
เศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2545) หรือ (สมาคมเศรษฐศาสตร์
เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2545) อนึ่ง หากชื่อสถาบันนั้นยาวและมีชื่อย่อ ในการ
อ้างอิงครั้งแรกให้ระบุชื่อเต็มของสถาบัน และให้มีชื่อย่อในวงเล็บตรง ส่วนในการอ้างอิงครั้งต่อๆ ไป
ให้ระบุชื่อย่อของสถาบัน ดังตัวอย่าง 
   การอ้างอิงครั้งแรก (ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม [ส.ป.ก.], 2542) 
การอ้างอิงครั้งต่อๆ ไป (ส.ป.ก., 2542) 
   การอ้างอิงครั้งแรก (Food and Agriculture Organization [FAO], 1997) การ
อ้างอิงครั้งต่อๆ ไป (FAO, 1997) 
  1.6 การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่งให้ใช้ค าว่า นิรนาม ส าหรับเอกสาร
ภาษาไทย และค าว่า Anonymous ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศแทนชื่อผู้แต่ง เช่น (นิรนาม , 
2541) (Anonymous, 1999)  
  1.7 การอ้างอิงสองทอด ในกรณีที่ไม่สามารถสืบค้นจากเอกสารต้นฉบับ ต้องสืบค้นจาก
เอกสารที่ผู้อ่ืนได้อ้างอิงไว้ (Secondary Source) เขียนโดยการอ้างอิงโดยระบุชื่อผู้แต่งต้นฉบับ 
(Original) ที่ผู้อื่นน ามาอ้างอิงต่อในกรณีหนังสือของ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2543) ให้ระบุชื่อผู้แต่ง
และปีที่พิมพ์ ตามด้วย “อ้างใน” ส าหรับเอกสารภาษาไทยหรือค าว่า “cited in” ส าหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ แล้วระบุชื่อผู้ที่นาผลงานนั้นมาอ้างอิง เช่น (McCracken, 1996 อ้างใน ผ่องพรรณ 
ตรัยมงคลกูล, 2543) หรือ (สุภาพ ฉัตราภรณ์, 2542 อ้างถึงใน จรุวรรณ์ พฤกษติกุล , 2549) 
(Campbell and Stanley, 1969 cited in Gay, 1992) 
  1.8 การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ในต าแหน่งที่ต้องระบุปีที่พิมพ์ ให้ระบุ 
ม.ป.ป. ส าหรับเอกสารภาษาไทย เช่น (สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาด้าน พืช
ศาสตร์, ม.ป.ป.) และ n.d. ส าหรับ เอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น (Miller, n.d.) 
 
 2. รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม 
 

  2.1 หนังสือ 
 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์ (ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)./   
/////////สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

 

ตัวอย่ำงเช่น 
 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. (2546). กรอบแนวทำงกำรประเมิน 
  คุณภำพภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุดทอง. 
ภิญโญ สาธร. (2521). หลักบริหำรกำรศึกษำ. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 
Cogan, J. J. (1986). Global Education: An Interview with John J. Cogan. Teaching 

and Learning Elementary Social Studies. Boston: Allyn and Bacon, Inc. 
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หัวข้อหลักต่างๆ ได้แก่ บทน า 
วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา วิธีด าเนินการ
วิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

16 [ชิดซ้ายหน้ากระดาษ] ตัวหนา 

เนื้อหาภายในหัวข้อหลักต่างๆ ได้แก่ บทน า 
วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา วิธีด าเนินการ
วิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

16 [กระจายแบบไทย] ตัวปกติ 

หัวข้อกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 16 [ชิดซ้ายหน้ากระดาษ] ตัวหนา 
เนื้อหาภายในหัวข้อกิตติกรรมประกาศ 16 [กระจายแบบไทย] ตัวปกติ 
หัวข้อเอกสารอ้างอิง 16 [ชิดซ้ายหน้ากระดาษ] ตัวหนา 
เนื้อหาภายในหัวข้อ 16 [ชิดซ้ายหน้ากระดาษ] ตัวปกติ 
 
กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำและเอกสำรอ้ำงอิง 
 การอ้างอิงในเนื้อความทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีในส่วนเอกสารอ้างอิงท้าย
บทความ และห้ามใส่เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และให้ใช้การอ้างอิงตาม
ระบบอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยมีรายละเอียดการอ้างอิงดังนี้  
 
 1. กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ 
  1.1 กรณีการอ้างอิงเอกสารภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ชื่อสกุลตามด้วยปีท่ีตีพิมพ์ ใน
เอกสาร เช่น (Voss, 1998) หรือ Voss (1998) แล้วแต่โครงสร้างประโยค และ ในกรณีที่ผู้นิพนธ์
มากกว่า 3 คนขึ้นไป (Paul et al., 1999) หรือ Paul et al. (1999) 
  1.2 กรณีการอ้างอิงเอกสารภาษาไทย ให้ใส่ชื่อและนามสกุลของผู้นิพนธ์ ตามด้วยปี 
พ.ศ. เช่น (กริช สืบสนธิ์, 2545) หรือ กริช สืบสนธิ์ (2545) และ (ด ารง สืบสกุล และคณะ, 2550) 
หรือ ด ารง สืบสกุล และคณะ (2550) ในกรณีที่ผู้นิพนธ์มากกว่า 3 คนขึ้นไป 
  1.3 การอ้างอิง กรณีท่ีมีเอกสารมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่อง โดยผู้แต่งคนเดียวกันและพิมพ์ 
ปีเดียวกันควรก าหนดอักษร ก ข ค... ก ากับไว้ที่ปี พ.ศ. ด้วย สาหรับเอกสารภาษาไทย เช่น สุทัศน์ 
ยกส้าน (2529ก) หรือ (สุทัศน์ ยกส้าน, 2529ก) และอักษร a, b, c, ... ส าหรับภาษาต่างประเทศ 
Jackson (2009a) หรือ (Jackson, 2009a) 
  1.4 การอ้างอิงเอกสารมากกว่าหนึ่งรายการในวงเล็บเดียวกัน ให้เรียงล าดับตาม
ตัวอักษร โดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค “;” ไม่ต้องเว้นหน้าเครื่องหมายนี้ แต่ให้มีหนึ่งเว้น 1 ตัวอักษร
วรรคหลังเครื่องหมาย เช่น (เยาวนุช แสงยนต์, 2551; สุพาดา อินทรานุกูล, 2545) และ (Kartner, 
1973; Kartner & Russel, 1975) 
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  1.5 การอ้างอิงเอกสารท่ีผู้แต่งเป็นสถาบัน ในการอ้างอิงทุกครั้งให้ระบุชื่อเต็มของ
สถาบัน เช่น ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (2542) หรือ (ธนาคารกรุงไทย จ ากัด, 2542) หรือ สมาคม
เศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2545) หรือ (สมาคมเศรษฐศาสตร์
เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2545) อนึ่ง หากชื่อสถาบันนั้นยาวและมีชื่อย่อ ในการ
อ้างอิงครั้งแรกให้ระบุชื่อเต็มของสถาบัน และให้มีชื่อย่อในวงเล็บตรง ส่วนในการอ้างอิงครั้งต่อๆ ไป
ให้ระบุชื่อย่อของสถาบัน ดังตัวอย่าง 
   การอ้างอิงครั้งแรก (ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม [ส.ป.ก.], 2542) 
การอ้างอิงครั้งต่อๆ ไป (ส.ป.ก., 2542) 
   การอ้างอิงครั้งแรก (Food and Agriculture Organization [FAO], 1997) การ
อ้างอิงครั้งต่อๆ ไป (FAO, 1997) 
  1.6 การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่งให้ใช้ค าว่า นิรนาม ส าหรับเอกสาร
ภาษาไทย และค าว่า Anonymous ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศแทนชื่อผู้แต่ง เช่น (นิรนาม , 
2541) (Anonymous, 1999)  
  1.7 การอ้างอิงสองทอด ในกรณีที่ไม่สามารถสืบค้นจากเอกสารต้นฉบับ ต้องสืบค้นจาก
เอกสารที่ผู้อ่ืนได้อ้างอิงไว้ (Secondary Source) เขียนโดยการอ้างอิงโดยระบุชื่อผู้แต่งต้นฉบับ 
(Original) ที่ผู้อื่นน ามาอ้างอิงต่อในกรณีหนังสือของ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2543) ให้ระบุชื่อผู้แต่ง
และปีที่พิมพ์ ตามด้วย “อ้างใน” ส าหรับเอกสารภาษาไทยหรือค าว่า “cited in” ส าหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ แล้วระบุชื่อผู้ที่นาผลงานนั้นมาอ้างอิง เช่น (McCracken, 1996 อ้างใน ผ่องพรรณ 
ตรัยมงคลกูล, 2543) หรือ (สุภาพ ฉัตราภรณ์, 2542 อ้างถึงใน จรุวรรณ์ พฤกษติกุล , 2549) 
(Campbell and Stanley, 1969 cited in Gay, 1992) 
  1.8 การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ในต าแหน่งที่ต้องระบุปีที่พิมพ์ ให้ระบุ 
ม.ป.ป. ส าหรับเอกสารภาษาไทย เช่น (สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาด้าน พืช
ศาสตร์, ม.ป.ป.) และ n.d. ส าหรับ เอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น (Miller, n.d.) 
 
 2. รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม 
 

  2.1 หนังสือ 
 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์ (ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)./   
/////////สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

 

ตัวอย่ำงเช่น 
 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. (2546). กรอบแนวทำงกำรประเมิน 
  คุณภำพภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุดทอง. 
ภิญโญ สาธร. (2521). หลักบริหำรกำรศึกษำ. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 
Cogan, J. J. (1986). Global Education: An Interview with John J. Cogan. Teaching 

and Learning Elementary Social Studies. Boston: Allyn and Bacon, Inc. 
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ส่วนประกอบบทควำม 
บทควำมภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

(Font: TH SarabunPSK) 
ขนำดตัวอักษร ลักษณะตัวอักษร 

หัวข้อหลักต่างๆ ได้แก่ บทน า 
วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา วิธีด าเนินการ
วิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

16 [ชิดซ้ายหน้ากระดาษ] ตัวหนา 

เนื้อหาภายในหัวข้อหลักต่างๆ ได้แก่ บทน า 
วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา วิธีด าเนินการ
วิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

16 [กระจายแบบไทย] ตัวปกติ 

หัวข้อกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 16 [ชิดซ้ายหน้ากระดาษ] ตัวหนา 
เนื้อหาภายในหัวข้อกิตติกรรมประกาศ 16 [กระจายแบบไทย] ตัวปกติ 
หัวข้อเอกสารอ้างอิง 16 [ชิดซ้ายหน้ากระดาษ] ตัวหนา 
เนื้อหาภายในหัวข้อ 16 [ชิดซ้ายหน้ากระดาษ] ตัวปกติ 
 
กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำและเอกสำรอ้ำงอิง 
 การอ้างอิงในเนื้อความทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีในส่วนเอกสารอ้างอิงท้าย
บทความ และห้ามใส่เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และให้ใช้การอ้างอิงตาม
ระบบอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยมีรายละเอียดการอ้างอิงดังนี้  
 
 1. กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ 
  1.1 กรณีการอ้างอิงเอกสารภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ชื่อสกุลตามด้วยปีที่ตีพิมพ์ ใน
เอกสาร เช่น (Voss, 1998) หรือ Voss (1998) แล้วแต่โครงสร้างประโยค และ ในกรณีที่ผู้นิพนธ์
มากกว่า 3 คนขึ้นไป (Paul et al., 1999) หรือ Paul et al. (1999) 
  1.2 กรณีการอ้างอิงเอกสารภาษาไทย ให้ใส่ชื่อและนามสกุลของผู้นิพนธ์ ตามด้วยปี 
พ.ศ. เช่น (กริช สืบสนธิ์, 2545) หรือ กริช สืบสนธิ์ (2545) และ (ด ารง สืบสกุล และคณะ, 2550) 
หรือ ด ารง สืบสกุล และคณะ (2550) ในกรณีที่ผู้นิพนธ์มากกว่า 3 คนขึ้นไป 
  1.3 การอ้างอิง กรณีท่ีมีเอกสารมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่อง โดยผู้แต่งคนเดียวกันและพิมพ์ 
ปีเดียวกันควรก าหนดอักษร ก ข ค... ก ากับไว้ท่ีปี พ.ศ. ด้วย สาหรับเอกสารภาษาไทย เช่น สุทัศน์ 
ยกส้าน (2529ก) หรือ (สุทัศน์ ยกส้าน, 2529ก) และอักษร a, b, c, ... ส าหรับภาษาต่างประเทศ 
Jackson (2009a) หรือ (Jackson, 2009a) 
  1.4 การอ้างอิงเอกสารมากกว่าหนึ่งรายการในวงเล็บเดียวกัน ให้เรียงล าดับตาม
ตัวอักษร โดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค “;” ไม่ต้องเว้นหน้าเครื่องหมายนี้ แต่ให้มีหนึ่งเว้น 1 ตัวอักษร
วรรคหลังเครื่องหมาย เช่น (เยาวนุช แสงยนต์, 2551; สุพาดา อินทรานุกูล, 2545) และ (Kartner, 
1973; Kartner & Russel, 1975) 
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Henderson, S. (1978). An evaluation of the filter feeding fishes, silver and bighead 
carp, for water quality improvement. In Symposium on the Culture of 
Exotic Fishes, pp. 121-136. Alabama: Auburn University. 

 
  2.5 ข้อมูลที่สืบค้นได้จำกอินเทอร์เน็ต 
 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเอกสำร./สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,/จาก/ 
/////////แหล่งที่เข้าถึงได้  

 

ตัวอย่ำงเช่น 
 

ประสพ  รัตนากร. (2548). ใจเขำใจเรำ. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2548, จาก 
http://www.bnn.go.th/files/library/c-a03.htm 

Boyles, S. (2001). World diabetes day has people pondering their risk. Retrieved 
November 16, 2001, from http://my.webmd.com/content/article/1667.51328 

 
  2.6 ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ 
 

ชื่อ-สกุลของผู้ให้สัมภาษณ์./(ปี,/วัน/เดือนที่สัมภาษณ์)./ 
/ / / / / / / / / ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ (ถ้ามี), ชื่อหน่วยงานหรือที่อยู่ผู้ ให้สัมภาษณ์ . 
สัมภำษณ์. 

 

ตัวอย่ำงเช่น 
 

สมควร  ดีประเสริฐ. (2543, 12 เมษายน). ราษฎร. หมู่บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น. 
สัมภำษณ์. 

Chindaprasert, P. (1999, August 20). President. Khon Kaen University. Interview. 
 
กำรส่งต้นฉบับ 
 สามารถส่งต้นฉบับผลงานออนไลน์ได้ที่ https://ms.udru.ac.th/msjournals/ และ
สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 อาคาร 3 เลขที่ 64 ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง  
 อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
 โทรศัพท์: 042-211040 ต่อ 1160 โทรสาร: 042-211069 
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 2.2 บทควำมจำกวำรสำร 
 

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวำรสำร,/ปีท่ี(ฉบับที่),/ 
///////// เลขหน้าที่ปรากฏ. 

 

ตัวอย่ำงเช่น 
 

สายสนม ประดิษฐ์ดวง. (2541). ข้าวกล้องและร าข้าว-อาหารป้องกันโรค. วำรสำรอุตสำหกรรม
เกษตร, 9(2), 38-41. 

ณรงค์ ศรีสุวรรณ สุรพล เจริญพงศ์ และพิชัย วิชัยดิษฐ์. (2539). คุณสมบัติของชุดดินที่จัดตั้งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดิน. เอกสำรวิชำกำรกอง
ส ำรวจและจ ำแนกดิน กรมพัฒนำที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2(12), 12-18. 

Nguyen, H. V., Dommel, H. W., & Marti, J. R. (1997). Direct phase-domain modeling of 
frequency-dependent overhead transmission lines. IEEE Transaction on 
Power Delivery, 12(3), 1335-1342. 

 
 2.3 รำยงำนกำรวิจัย/วิทยำนิพนธ์ 
 

ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยำนิพนธ์./วิทยานิพนธ์/ 
           /////////ชื่อปริญญา/ ชื่อสถาบัน. 
 

ตัวอย่ำงเช่น 
 

จีรพร สร้อยสุวรรณ. (2547). กำรศึกษำปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของนักศึกษำ
ชำยในสถำบันรำชภัฏในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเอกสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นพวรรณ ธีรพันธ์เจริญ. (2546). กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมในสถำบันรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 
 2.4 เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ/กำรประชุมทำงวิชำกำร 
 

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อกำรประชุม,/ 
///////// เลขหน้าที่ปรากฏ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

 

ตัวอย่ำงเช่น 
 

สุชน  ตั้งทวีวิพัฒนา และ บุญล้อม  ชีวะอิสระกุล. (2533). การใช้เมล็ดทานตะวันเป็นแหล่งโปรตีน
และพลังงานในอาหารสัตว์ปีก. ใน รำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ครั้งที่ 28 (สำขำสัตวศำสตร์และประมง), หน้า 47-59. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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Henderson, S. (1978). An evaluation of the filter feeding fishes, silver and bighead 
carp, for water quality improvement. In Symposium on the Culture of 
Exotic Fishes, pp. 121-136. Alabama: Auburn University. 

 
  2.5 ข้อมูลที่สืบค้นได้จำกอินเทอร์เน็ต 
 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเอกสำร./สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,/จาก/ 
/////////แหล่งที่เข้าถึงได้  

 

ตัวอย่ำงเช่น 
 

ประสพ  รัตนากร. (2548). ใจเขำใจเรำ. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2548, จาก 
http://www.bnn.go.th/files/library/c-a03.htm 

Boyles, S. (2001). World diabetes day has people pondering their risk. Retrieved 
November 16, 2001, from http://my.webmd.com/content/article/1667.51328 

 
  2.6 ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ 
 

ชื่อ-สกุลของผู้ให้สัมภาษณ์./(ปี,/วัน/เดือนที่สัมภาษณ์)./ 
/ / / / / / / / / ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ (ถ้ามี), ชื่อหน่วยงานหรือที่อยู่ผู้ ให้สัมภาษณ์ . 
สัมภำษณ์. 

 

ตัวอย่ำงเช่น 
 

สมควร  ดีประเสริฐ. (2543, 12 เมษายน). ราษฎร. หมู่บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น. 
สัมภำษณ์. 

Chindaprasert, P. (1999, August 20). President. Khon Kaen University. Interview. 
 
กำรส่งต้นฉบับ 
 สามารถส่งต้นฉบับผลงานออนไลน์ได้ที่ https://ms.udru.ac.th/msjournals/ และ
สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 อาคาร 3 เลขที่ 64 ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง  
 อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
 โทรศัพท์: 042-211040 ต่อ 1160 โทรสาร: 042-211069 
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 2.2 บทควำมจำกวำรสำร 
 

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวำรสำร,/ปีท่ี(ฉบับที่),/ 
///////// เลขหน้าที่ปรากฏ. 

 

ตัวอย่ำงเช่น 
 

สายสนม ประดิษฐ์ดวง. (2541). ข้าวกล้องและร าข้าว-อาหารป้องกันโรค. วำรสำรอุตสำหกรรม
เกษตร, 9(2), 38-41. 

ณรงค์ ศรีสุวรรณ สุรพล เจริญพงศ์ และพิชัย วิชัยดิษฐ์. (2539). คุณสมบัติของชุดดินที่จัดตั้งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดิน. เอกสำรวิชำกำรกอง
ส ำรวจและจ ำแนกดิน กรมพัฒนำที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2(12), 12-18. 

Nguyen, H. V., Dommel, H. W., & Marti, J. R. (1997). Direct phase-domain modeling of 
frequency-dependent overhead transmission lines. IEEE Transaction on 
Power Delivery, 12(3), 1335-1342. 

 
 2.3 รำยงำนกำรวิจัย/วิทยำนิพนธ์ 
 

ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยำนิพนธ์./วิทยานิพนธ์/ 
           /////////ชื่อปริญญา/ ชื่อสถาบัน. 
 

ตัวอย่ำงเช่น 
 

จีรพร สร้อยสุวรรณ. (2547). กำรศึกษำปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของนักศึกษำ
ชำยในสถำบันรำชภัฏในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเอกสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นพวรรณ ธีรพันธ์เจริญ. (2546). กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมในสถำบันรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 
 2.4 เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ/กำรประชุมทำงวิชำกำร 
 

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อกำรประชุม,/ 
///////// เลขหน้าที่ปรากฏ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

 

ตัวอย่ำงเช่น 
 

สุชน  ตั้งทวีวิพัฒนา และ บุญล้อม  ชีวะอิสระกุล. (2533). การใช้เมล็ดทานตะวันเป็นแหล่งโปรตีน
และพลังงานในอาหารสัตว์ปีก. ใน รำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ครั้งที่ 28 (สำขำสัตวศำสตร์และประมง), หน้า 47-59. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 


