คาแนะนาสาหรับผูเ้ ขียน
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็ นวารสารที่
พิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของนักวิจยั นักวิชาการ
และบุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเตรียมต้นฉบับ
พิม พ์ ต้น ฉบับ ด้ว ย โปรแกรม Microsoft Word ความยาวทัง้ เรื่อ งไม่ เ กิน 15
หน้ากระดาษ A4. โดยกาหนดตัวอักษรภาษาไทยและตัวอักษรภาษาอังกฤษ Browallia New
ขนาด ดังนี้
Item
Title
Author’s name
Affiliation, address
Abstract, Body text, Reference
Section heading
Table data

Browallia New (size)
15
12
12
12
12
11

Front style
Bold
Bold
Regular
Regular
Bold
Regular

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์
1. บทความวิ จยั (Research paper) เป็นผลงานทีเ่ ตรียมจากข้อมูลทีผ่ เู้ ขียนหรือกลุ่ม
ผูเ้ ขียนได้คน้ คว้าวิจยั ด้วยตัวเอง
2. บทความวิ ชาการชนิ ดอื่นๆ (Articles) ซึ่งแยกเป็ นบทความปริทรรศน์ (Review
articles) บทความเทคนิค (Technical articles) ซึ่งเรียบเรียงจากการตรวจเอกสารในสาขา
นัน้ ๆ บทความวิชาการและ บทความพิเศษ (Special articles) ซึ่งเสนอความรูท้ วไป
ั ่ ทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน

บทความวิ จยั
ให้เรียงตามลาดับดังนี้ (กองบรรณาธิการจะไม่รบั พิจารณาบทความทีไ่ ม่ตรงตามรูปแบบ
ทีก่ าหนด)
1. ชื่อเรื่อง (Title) ควรกระทัดรัด สือ่ เป้าหมายหลักของการศึกษาวิจยั ไม่ใช้คาย่อ ไม่
ควรยาวเกิน 100 ตัวอักษร
2. ชื่อผู้เขียน (Authors) ระบุช่อื ของผูเ้ ขียนทุกคน และระบุหน่ วยงานหรือสถาบันที่
สังกัด
3. บทคัดย่อ (Abstract) จะปรากฏก่อนเนื้อเรื่อง (บทความภาษาไทยจะต้องมี
บทคัด ย่ อ และ Abstract) ความยาวไม่ เ กิน 250 ค า หรือ 15 บรรทัด โดยเรีย งล าดับ
ความส าคัญ ของเนื้ อ หา เช่ น วัต ถุ ป ระสงค์ วิธีก ารศึก ษา ผลงานและการวิจ ารณ์ อย่ า ง
ต่อเนื่องกัน
4. คาสาคัญ (Keyword) ใส่ไว้ทา้ ยบทคัดย่อของแต่ละภาษา
5. เนื้ อเรื่อง (Text)
5.1 สาหรับบทความวิ จยั (Research papers) ใช้หวั ข้อดังนี้
(1) บทนา (Introduction) กล่าว ถึงความเป็นมาและเหตุผลทีน่ าไปสู่การศึกษาวิจยั ให้
ข้อ มูล ทางวิช าการพร้อ มวัต ถุ ป ระสงค์อ ย่ า งคร่าวๆ ของการวิจ ัย และการส ารวจเอกสาร
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (Literature review)
(2) วิ ธีการวิ จยั (Materials and Methods) อธิบายเครือ่ งมือและวิธกี ารวิจยั ให้ชดั เจน
(3) ผลการวิ จยั (Results) เสนอผลการวิจยั อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ควรมีรูปและ/
หรือ ตารางประกอบ การอธิบายผลต้องไม่ซ้ากับรายละเอียดในรูปและตาราง
5.2 สาหรับบทความชนิ ดอื่นๆ (Articles) ไม่ต้องมีส่วนประกอบในข้อ 5.1
6. สรุปและเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion) สรุปผลการวิจยั และ
เสนอแนะแนวทางในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป
7. เอกสารอ้างอิ ง (References) รายชื่อเอกสารทีใ่ ช้เป็ นหลักในการค้นคว้าวิจยั ทีไ่ ด้
ตรวจสอบเพื่อนามาเตรียมรายงานและมีการอ้างถึง จัดเรียงลาดับตามตัวอักษร โดยเริม่ จาก
เอกสารภาษาไทย เอกสารภาษา อังกฤษ เอกสารภาษาอื่น และเอกสารที่ค้นคว้าจากแหล่ง
ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์
การเขียนเอกสารอ้างอิ ง (ภาษาไทย)
ให้ใช้แบบ เอกสารอ้างอิง คือทุกเรือ่ งทีป่ รากฏในรายการเอกสารอ้างอิงต้องมีการอ้างอิง
ในเนื้อเรือ่ งทีเ่ ขียนโดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้

1. เขียนเรียงลาดับตัวอักษรของผูแ้ ต่ง โดยให้ภาษาไทยขึน้ ก่อน
2. เขียนชือ่ ทุกคนทีร่ ่วมเขียนเอกสาร ภาษาไทยให้เขียนชือ่ -สกุล ทุกคนเรียงกันไปคัน่
ด้วยจุลภาค (,) คนสุดท้ายให้เชือ่ มด้วย และ เช่น
วัลลภ สันติประชา, ขวัญจิตร สันติประชา และ ชูศกั ดิ ์ ณรงค์เดช.
3. เอกสารที่มผี ู้เขีย นชุดเดีย วกัน ให้เรีย งล าดับตามปี จากเก่า -ใหม่ แต่ห ากเป็ น ปี
เดียวกันให้ใส่ ก ข ค กากับไว้ท่ี ปี พ.ศ. หรือ a b c กากับไว้ทป่ี ี ค.ศ. โดยเรียงตาม ลาดับของ
เล่มทีพ่ มิ พ์หรือตามลาดับตัวอักษรของชือ่ เรือ่ ง เช่น
ณรงค์ รัต นะ. 2528 ก. การครอบครองและการรอบรู้เทคโนโลยี ในประเทศไทย.
กรุงเทพฯ: [ยูเนสโก] ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การพลังงาน.
. 2528ข. คู่มื อ การเจรจาและการท าข้ อ ตก ลงการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี .
กรุ ง เทพฯ: ศู น ย์ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี กระทรวง วิท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยีแ ละ
การพลังงาน.
4. เอกสารทีม่ ผี เู้ ขียนชื่อแรกเดียวกัน ให้เรียงตามปีเก่า -ใหม่ และเรียงตามอักษรของ
ผูเ้ ขียนถัดไป
5. ชื่อ เรื่องและชื่อ บทความ ภาษาต่ างประเทศให้ข้นึ ต้นด้วยอักษรตัว พิมพ์ใหญ่
เฉพาะคาแรก ยกเว้นชือ่ เฉพาะ ชือ่ หนังสือ ให้ขน้ึ ต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทุกคา ยกเว้นคาบุ
รพบทและสันธาน ส่วนชือ่ วารสาร ให้เขียนย่อตามทีว่ ารสารนัน้ ๆ กาหนด
6. ลาดับการเขียนและเครือ่ งหมายวรรคตอนให้ใช้ดงั นี้
6.1 วารสาร/จุลสาร (Journal/Bulletin)
ผูเ้ ขียน. ปี . “ชือ่ เรือ่ ง”. ชื่อวารสาร ปีท:่ี หน้า เช่น
วัลลภ สันติประชา, ขวัญจิตร สันติประชา และ ชูศกั ดิ ์ ณรงค์เดช. 2535. ‚คุณภาพเมล็ดพันธุ์
ถัวเขี
่ ยวทีผ่ ลิตในภาคใต้”. ว. เกษตรศาสตร์ (วิ ทย.) 26: 119-125.
6.2. หนังสือ/ตารา ให้เขียน ดังนี้
ผูเ้ ขียน. ปี. ชื่อหนังสือ. ชือ่ เมือง: สานักพิมพ์. เช่น
สุรพล อุปดิสสกุล. 2521. สถิ ติ : การวางแผนการทดลองเบือ้ งต้น. กรุงเทพฯ : ภาควิชาพืช
ไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
6.3. รายงานสัมมนา/ประชุมทางวิ ชาการ (Proceedings)
ผูเ้ ขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. ชือ่ สัมมนา ชือ่ บรรณาธิการ(ถ้ามี) สถานที่ วัน สัมมนา หน้า
ของเรือ่ ง. เช่น

วรวิชณ์ รุ่งรัตน์ , ปรีชา วดีศริ ศิ กั ดิ,์ นันทกร บุญเกิด, วิทยา ธนานุ สรณ์ และ เย็นใจ วสุวตั .
2527. ศึกษาปริ มาณเชื้อไรโซเบียมที่ เหมาะสมในการคลุกเมล็ดพันธุ์ถวลิ
ั ่ สง
พันธุ์ ไทนาน 9. รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการงานวิจยั ถัวลิ
่ สง ครัง้ ที่ 3 ณ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน 12-21 เมษายน 2527 หน้า 172179.
6.4. วิ ทยานิ พนธ์
ผูเ้ ขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. วิทยานิพนธ์ ชือ่ ปริญญา: ชือ่ มหาวิทยาลัย หรือสถาบัน.
เช่น
สมศรี รักษ์วงศ์. 2528. การศึกษาการใช้ยาชนิ ดต่างๆ ในการป้ องกันโรคราสนิ มของถัว่
เหลือง. วิทยานิพนธ์ วิทยา-ศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์.
6.5. สื่ออิ เลคทรอนิ ค
ชือ่ ผูแ้ ต่ง. ปี. ชื่อเรื่อง. แหล่งทีม่ า. วัน/เดือน ทีส่ บื ค้นข้อมูล. เช่น
จันทรา แป้นตุม้ . 2551. อาหารจากข้าวโพด. http://www.ku.ac.th/agri/cornn/corn.html. 24
มีนาคม.
การเขียนเอกสารอ้างอิ ง (ภาษาอังกฤษ)
For citations of Western-language works, please follow the conventions of the
Chicago Manual of Style. Here are examples:
Book
Wyatt, David K. 1984. Thailand: a Short History. New Haven: Yale University Press.
Journal Article
Johnson, Craig, and Timothy Forsythe. 2002. “In the Eyes of the State: Negotiating a
"Rights-Based Approach" to Forest Conservation in Thailand”. World
Development 30 (9): 1591-1605.
Edited Book Chapter
Wambugu, Florence. 2002. “Why Africa Needs Agricultural Biotech”. In Genetically
Modified Foods: Debating Biotechnology, edited by M. Ruse and D. Castle.
Amherst, NY: Prometheus Books.

Book Chapter, in which the chapter author and book editor are the same
person
Geertz, Clifford. 1973. Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight. In The
Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, Inc.
Data/Working Paper
Diller, A.V.N. 1985. “High and Low Thai: Views from Within”. In Papers in Southeast
Asian Linguistics no 9: Language policy, language planning and
sociolinguistics in Southeast Asia, edited by D. Bradley: Pacific Linguistics.
Conference Proceeding
Jagacinski, Ngampit, and Gongjin Zhang. 1990. Agricultural Sacrifice and Village
Culture of Dai People. In Proceedings of the 4th International Conference on
Thai Studies, 11-13 May. Kunming, China.
Thesis/Dissertation
Sidthilaw, Suwat. 1996. Impact Force and Kinematic Analysis of Roundhouse
Kicks in Thai Boxing. PhD Dissertation, Department of Biomechanics,
Oregon State University.
Multiple Authors (3+): Cite all in bibliography; use first author and ‘et al’ for
in-text citations
Martin, J. R., Christian M.I.M. Matthiessen, and Claire Painter. 1997. Working with
Functional Grammar. London: Arnold.
Website
Michaud, Jean. 2004. Missionnary Ethnographers in Upper-Tonkin: The Early
years, 1895 – 1920. Http://www.caac.umontreal.ca/globalmedia/docs/
publications/Michaud_AE.pdf. 2 December.

การอ้างเอกสารในเนื้ อเรื่อง
ให้ใช้ระบบนาม-ปี (Name-year system) (ผูเ้ ขียน, ปี) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
นามของผูเ้ ขียนทีเ่ ขียนเป็นภาษาไทย ให้เขียนทัง้ ชือ่ และนามสกุล หรือเฉพาะชือ่ อย่าง
เดียว แต่ตอ้ งใช้ระบบเดียวกันตลอดเล่ม ส่วนนามของผูเ้ ขียนทีเ่ ขียนเป็นภาษาต่างประเทศ ให้
เขียนเฉพาะนามสกุล (Last name)
1. ปี หมายถึง พ.ศ. หรือ ค.ศ. ทีเ่ อกสารได้รบั การตีพมิ พ์ มีขอ้ กาหนดดังนี้
- เอกสารทีใ่ ช้อา้ งอิงเป็นภาษาไทย ให้ใช้ปี พ.ศ.
- เอกสารทีใ่ ช้อา้ งอิงเป็นภาษาไทย ให้ใช้ปี ค.ศ.
- ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารทีใ่ ช้อา้ งอิงเป็นภาษาไทย เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
ให้ใช้ปี ค.ศ.
2. เรือ่ งทีม่ ผี เู้ ขียน 2 คน ให้เชือ่ มด้วย และ ในกรณีท่ี ( ) เฉพาะปี เช่น
- แพรพรรณ สองวงศ์ และ พิสมัย เรืองจักร (2527) พบว่า………………
- Bose และ Rawat (1984) รายงานว่า……….
- กรณีท่ี ชือ่ ผูเ้ ขียน-ปี อยู่ใน ( ) และเขียนเป็นภาษาต่างประเทศ ให้เชือ่ มด้วย and เช่น
(Bose and Rawat, 1984)
3. เรื่องทีม่ ผี เู้ ขียนตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป ภาษาไทยให้เขียนชื่อ -นามสกุล หรือชื่อเฉพาะคน
แรกแล้วตามด้วย และคณะ เช่น ชาญชัย มณีดุลย์ และคณะ (2529) หรือ (ชาญชัย มณีดุลย์
และคณะ, 2529) สาหรับภาษาต่างประเทศที่ ชื่อผูเ้ ขียน-ปี อยู่ใน ( ) ให้เขียนนามสกุลเฉพาะ
คนแรกแล้วตามด้วย et al. และต้องใช้ระบบเดียวกันตลอดทัง้ เล่ม เช่น ( Smith et al., 1984)
4. ผูเ้ ขียนหลายกลุ่มอ้างอิงในเนื้อหาเดียวกัน ให้คนแต่
ั ่ ละกลุ่มด้วยอัฒภาค (;) เช่น
(Smith et al., 1984; Paterson and Clerke, 1975)
5. การอ้างอิงทีไ่ ม่ได้อา้ งจากต้นฉบับแต่เป็นการอ้างต่อให้ใช้คาว่า อ้างโดย เช่น
Smith (1984) อ้างโดย Harrington (1989) รายงานว่า……… หรือ
Smith (1984 อ้างโดย Harrington, 1989) รายงานว่า……และต้องเหมือนกันตลอดทัง้
เล่ม
6. ผูเ้ ขียนเดียวกัน เสนอเอกสารปีเดียวกัน ให้กากับตัวอักษรไว้ท่ี ปี เช่น
ไพศาล เหล่าสุวรรณ และคณะ (2535ก, 2535ข) หรือ (Brown, 1991 a, 1991 b)
7. การอ้างอิงจากสือ่ อิเลคทรอนิค ให้เขียนชือ่ และเว็บไซต์ ดังนี้ (จันทรา แป้นตุม้ ,
Website) หรือ จันทรา แป้นตุม้ (Website) (Smith, Website)
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