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หลักเกณฑ์และคำแนะนำในกำรส่งเรือ่ งลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิทยำลัยดุสติ ธำนี
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี เป็นวารสารที่รองรับงานวิชาการ โดยมีเป้าหมายและขอบเขต (Aim and
Scope) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมบริการ การจัดการครัวและ
ศิลปะการประกอบอาหาร การท่องเที่ยว การโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม การจัดการ
นิทรรศการและการประชุม บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ และการศึกษาของนักวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย และส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไป โดยสนับสนุนให้อาจารย์
ประจา ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ เสนอผลงานวิชาการ
รูปแบบของวำรสำร
- กาหนดการตีพิมพ์ ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม
- บทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒภิ ายในและภายนอกจานวน 3 ท่าน
ต่อบทความ
รูปแบบกำรเขียนบทควำมวิชำกำร/บทควำมวิจัย
กองบรรณาธิการ วิทยาลัยดุสิตธานีได้กาหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางใน
การส่งต้นฉบับสาหรับการตีพิมพ์ลง “วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี” ผลงานที่จะนาลงตีพิมพ์ในวารสารนี้
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยดุสิตธานีจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
สามารถนาไปอ้างอิงได้ ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์จึงต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิมหรือองค์
ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย
ประเภทผลงำนที่ตีพิมพ์
1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการ
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา
2. บทความวิชาการ (Article) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ บทความปริทรรศน์ (Review Article)
เรียบเรียงจากเอกสารวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง และบทความพิเศษ (Special Article) ซึ่งเสนอแนว ความคิด
หรือความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
3. งานสร้างสรรค์ เป็นผลงานทางวิชาการที่แสดงออกทางศิลปะอันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
และระดับชาติ หรืองานที่ได้รับสิทธิบัตร เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้ หรือ
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วิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาหรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดผลงานหรือแสดงความสามารถใน
การบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น
บทควำมที่จะได้รับกำรตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่ที่ใดมำก่อน และไม่อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของวำรสำรฉบับอื่น หำกตรวจสอบพบว่ำ มีกำรตีพิมพ์ซำซ้อน ถือเป็นควำม
รับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
คำแนะนำในกำรเตรียมต้นฉบับภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ
เพื่อให้การตีพิมพ์บทความเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วให้ผู้เขียนปฏิบตั ิตามรายละเอียดดังนี้
1. ต้นฉบับควรพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว และพิมพ์ด้วย Microsoft Word for
Windows XP เนื้อหาจัดพิมพ์เป็นแบบธรรมดา
2. รูปแบบ ขนาดและชนิดของตัวอักษร
บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรรูปแบบ TH Sarabun New
การตั้งหน้ากระดาษ : บนและล่าง ขนาด 1.2 นิ้ว ซ้ายและขวา ขนาด 1 นิว้
ประเภทข้อควำม
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียน
ที่อยู่หรือหน่วยงานที่สังกัดของผู้เขียน
หัวข้อของบทคัดย่อและของ Abstract
บทคัดย่อ Abstract และเนื้อเรื่อง
หัวข้อใหญ่
หัวข้อย่อย

ขนำด
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
18
16
16
18
16
18
16

ชนิด
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวธรรมดา
ตัวหนา
ตัวธรรมดา
ตัวหนา
ตัวธรรมดา

บทควำมวิชำกำรที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อหาควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 10 หน้าและไม่เกิน
15 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมประวัติการศึกษาและการทางาน) จัดเรียงตามลาดับหัวข้อดังนี้
1) ชื่อเรื่องไม่ยาวเกินไปแต่ครอบคลุมสาระทั้งเรือ่ ง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) ชื่อผู้เขียน ตาแหน่งทางวิชาการ และชื่อหน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อม e-mail
3) บทคัดย่อ (Abstract) เป็นการสรุปสาระสาคัญของเรื่องความยาวประมาณ 150 - 200 คา มีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคาว่า Abstract เฉพาะตัวอักษรนา (A) ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ และคาสาคัญ
(Keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาละไม่เกิน 5 คา
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บทความที่เป็นงานแปลหรือเรียบเรียงต้องบอกแหล่งทีม่ าอย่างละเอียด
บทควำมวิจัย ที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อหาควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 10 หน้าและไม่เกิน 15
หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมประวัติการศึกษาและการทางาน) จัดเรียงตามลาดับหัวข้อดังนี้
1) ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) ชื่อผู้เขียน ต้องระบุให้ครบทุกท่าน พร้อมระบุชื่อหน่วยงานที่สังกัดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อม e-mail
3) บทคัดย่อ (Abstract) เป็นการสรุปสาระสาคัญของเรื่องความยาวประมาณ 150 - 200 คา มีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคาว่า Abstract เฉพาะตัวอักษรนา (A) ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
4) คาสาคัญ (Key Words) โดยกาหนดคาหรือข้อความที่เหมาะสมที่คาดว่าผู้ค้นหาบทความนี้ควรใช้
เพื่อนาไปใช้ทาคาค้นในระบบฐานข้อมูล ให้ระบุทั้งคาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาละไม่เกิน 5 คา
5) บทน า (Introduction) อธิบายถึ งความเป็ นมา และความส าคัญของปั ญหา หรื อเหตุ ผลที่ นาไปสู่
การศึกษาค้นคว้าวิจัย โดยมีข้อมูลทางวิชาการที่มีการตรวจสอบเอกสาร พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย
6) การทบทวนวรรณกรรม
7) วิธีดาเนินการวิจัย (Methods) ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ขอบเขตของการวิจัย แผนงานและระยะเวลาทาวิจัย
8) นิยามคาศัพท์เฉพาะ
9) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยและขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
10) การเก็บรวบรวมข้อมูล
11) การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติทใี่ ช้ วิธีการดาเนินงานตลอดโครงการ
12) ผลการวิจัยและการอภิปรายผล นาเสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจนตรงประเด็นตามลาดับขั้นตอนของ
การวิจัย หากผลการวิจัยไม่ซับซ้อนและมีตัวเลขไม่มาก ควรใช้คาบรรยาย แต่ถ้ามีตัวเลขหรือตัวแปรมากควร
ใช้ตารางหรือแผนภูมิซึ่งไม่ควรเกิน 5 ตาราง/แผนภูมิ
13) ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
14) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
15) กิตติ กรรมประกาศ (Acknowledgements) ระบุ สั้ น ๆ ว่ างานวิ จั ยนี้ ได้ รั บทุ นสนั บสนุ น หรื อความ
ช่วยเหลือจากองค์กรใดหรือผู้ใดบ้าง
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กำรอ้ำงอิงและกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิง (References)
เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดยผู้เขียนที่จะส่งบทความ
วิจัย/ วิชาการ เพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารฯ ต้องเขียนเอกสารอ้างอิงโดยจัดเรียงคู่กัน คือ เรียงเอกสาร
อ้างอิงภาษาอังกฤษที่แปลขึ้นก่อน และเติมคาว่า (in Thai) ต่อท้าย แล้วตามด้วยเอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
หมำยเหตุ การให้ผู้เขียนจัดเรียงการเขียนเอกสารอ้างอิงลักษณะนี้ เพื่อให้กองบรรณาธิการใช้ใน
การตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิง โดยสาหรับขั้นตอนการตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการจะปรับ
ใช้เฉพาะรายการอ้างอิงที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
ตัวอย่ำงกำรแปลเอกสำรอ้ำงอิงภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษ
Chattananon, A. (2009). Crisis Management Strategy for Organization Leader. Journal of
Business Administration. 32(122), 8 – 18. (in Thai)
อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์. (2552). กลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤตสาหรับผู้นาองค์กร. วำรสำรบริหำรธุรกิจ.
32(122), 8 – 18.
Chuangphusri, P. and Buranasing, S. (2011). Conflict Management and Crisis Management.
Bangkok: Prince Damrong Rajanuphap Institute. (in Thai)
ประพันธ์ ช่วงภูศรี และสาเริง บูรณะสิงห์. (2554). กำรบริหำรควำมขัดแย้งและบริหำรภำวะวิกฤต.
กรุงเทพฯ : สถาบันดารงราชานุภาพ.
1) การอ้างอิงในเนื้อหา เพื่อบอกแหล่งทีม่ าของข้อความนั้น ใช้การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาระบบนำม-ปี
มีรูปแบบดังนี้
(ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์: เลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง)
2) การอ้างอิงท้ายบทความ รายการอ้างอิง ให้ระบุรายชื่อเอกสารที่ใช้ประกอบการค้นคว้าวิจัยและมี
การอ้างอิงถึง โดยจัดเรียงลาดับตามตัวอักษร ถ้าเป็นบทความภาษาไทยนาโดยรายชื่อเอกสารภาษาไทย
และตามด้วยรายชื่อเอกสารภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนตามระบบ APA ดังนี้
2.1) หนังสือ มีรูปแบบการลงรายการดังนี้
ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. (ปีที่พิมพ์). ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
2.2) บทความในวารสาร มีรูปแบบการลงรายการดังนี้
ผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทความ.” ชื่อวำรสำร. ปีท,ี่ ฉบับที่ (เดือน ปีที่พมิ พ์) :
เลขหน้า.
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2.4) บทความในหนังสือพิมพ์ มีรูปแบบการลงรายการดังนี้
ผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์, เดือน วันที่). “ชื่อบทความ.” ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้าที่นามา
อ้างอิง .
2.5) วิทยานิพนธ์ มีรูปแบบการลงรายการดังนี้
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่พมิ พ์). ชื่อวิทยำนิพนธ์. ระดับปริญญา คณะ มหาวิทยาลัย.
2.6) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีรูปแบบการลงรายการดังนี้
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : URL วันที่
เข้าถึง : วัน เดือน ปี.
กำรส่งต้นฉบับ
ผู้สนใจเสนอบทความสามารถจัดส่งบทความถึงกองบรรณาธิการวารสารได้โดยช่องทาง
- จัดส่งผ่านระบบ Paper Submission ได้ที่ เว็บไซต์ http://www. http://www.dtc.ac.th
- จัดส่งทางอีเมลล์มาที่ E-mail: journal@dtc.ac.th หรือ natnaree.pe@dtc.ac.th
โดยมีหนังสือนาส่ง พร้อมที่อยู่ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อกลับได้
หมำยเหตุ การจัดส่งบทความทางอีเมลล์ ต้องส่งพร้อมแบบเสนอบทความ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้
ที่เว็บไซต์ http://www. http://www.dtc.ac.th
2. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับต้นฉบับแล้ว จะนาเสนอบรรณาธิการเพื่อพิจารณาและแจ้งตอบกลับ
ให้ผู้เขียนทราบผลว่าจะต้องแก้ไขเบื้องต้นหรือไม่ ถ้าไม่ต้องแก้ไขเบื้องต้นจะนาส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน
สาหรับบทความที่ไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนบทความทราบ
3. บทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ
ในสาขาที่บทความเกี่ยวข้อง เมื่อได้รับคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วกองบรรณาธิการจะส่งข้อคิดเห็น พร้อม
ทั้งต้นฉบับให้ผู้เขียนปรับปรุงแก้ไข และส่งกลับภายในวันที่กาหนด
หมำยเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการประเมินและกลัน่ กรองบทความ
 ภาษาไทย จานวน 3,000 บาท/บทความ
 ภาษาอังกฤษ จานวน 4,000 บาท/บทความ
โดยโอนเงินผ่านธนาคาร
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 198-0-85294-9 หรือ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 095-2-48283-1
ส่งสาเนาใบโอนเงินและสาเนาบัตรประชาชนมาที่ E-mail : journal@dtc.ac.th
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*พิมพ์ข้อมูลในบทควำมแล้วปรินออกมำลงนำมและสแกนส่งมำพร้อมบทควำม

แบบฟอร์มส่งบทควำมเพื่อพิจำรณำนำลงวำรสำรวิทยำลัยดุสิตธำนี
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้เขียนหลัก (ชื่อที่ 1)
ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่งและที่อยู่หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์..........................................................โทรสาร.................................................................E-mail……………...............................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้……………..หมู่ที่ ……ซอย………………………….ถนน…………………………แขวง/ตาบล………………………………………
เขตอาเภอ…………………………………...จังหวัด……………………………………….รหัสไปรษณีย…์ ……………………………………………………………
ชื่อผู้เขียนร่วม (ชือ่ ที่ 2)
ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่งและที่อยู่หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร.............................................................E-mail……………......................................
ชื่อผู้เขียนร่วม (ชือ่ ที่ 3)
ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่งและที่อยู่หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์........................................................โทรสาร...............................................................E-mail……………...................................
ประเภทบทควำมที่เสนอ
[ ] บทความวิชาการ (Academic Article)
[ ] บทความวิจัย (Research Article)
ถ้าบทความที่เสนอเป็นส่วยหนึ่งของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรืออื่น ๆ โปรดระบุดังนี้
[ ] งานวิจัย [ ] วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก) [ ] วิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท) [ ] อื่น ๆ ระบุ...................................................
คำรับรองจำกผู้เขียน
“ข้าพเจ้าและผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) ขอรับรองว่า บทความที่เสนอมานี้ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์และไม่ได้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
ลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ใด ข้าพเจ้าและผู้เขียนร่วมยอมรับหลักเกณฑ์การพิจารณาต้นฉบับ ทั้งยินยอมให้กองบรรณาธิการมี
สิทธิ์พิจารณาและตรวจแก้ต้นฉบับได้ตามที่เห็นสมควร พร้อมนี้ขอมอบสิทธิ์บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ให้แก่วิทยาลัยดุสิตธานี หากมีการ
ฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพ กราฟ ข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งและ/หรือข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ ข้าพเจ้าและผู้เขียน
ร่วมยินยอมรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว”
ลงชื่อ………………………………………………………..........................................
(..................................................................................................................
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ใบสมัครสมำชิก/สั่งซือ วำรสำรวิทยำลัยดุสิตธำนี
ชื่อ – นามสกุล/ชื่อหน่วยงาน..........................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..............หมู่ที่....... ตาบล/แขวง..................................เขต/อาเภอ....................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์....................................................
โทรศัพท์มือถือ.....................................โทรสาร.....................................E-mail...............................................
 มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
 1 ปี 3 ฉบับ เป็นเงิน 800 บาท
 2 ปี 6 ฉบับ เป็นเงิน 1,500 บาท
 3 ปี 9 ฉบับ เป็นเงิน 2,300 บาท
เริ่มฉบับประจาเดือน  มกราคม – เมษายน………………………
 พฤษภาคม – สิงหาคม…………………
 กันยายน – ธันวาคม……………………
วิธีกำรชำระเงิน
โอนเงินผ่านธนาคาร
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 198-0-85294-9 หรือ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 095-2-48283-1
ประเภท

ลงชื่อผู้สมัคร/สั่งซื้อ............................................................................................
(
)
................................/........................./..............
ส่งใบสมัครสมำชิก/สั่งซือวำรสำร พร้อมหลักฐำนกำรโอนเงิน ไปที่
แผนกพัฒนาตาราและวารสาร วิทยาลัยดุสิตธานี
เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0 2361 7811 - 3 ต่อ 318 โทรสาร 0 2361 7806 หรือทาง E-mail: journal@dtc.ac.th
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