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ค ำแนะน ำส ำหรบัผูเ้ขียน 
 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  เป็น
วารสารทีพ่มิพเ์ผยแพร่ผลงานทางวชิาการดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ของนกัวจิยั 
นกัวชิาการและบุคคลทัว่ไปทีส่นใจ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ให้
เกดิการน าไปใชป้ระโยชน์และสามารถอา้งองิได ้

 

กำรเตรียมต้นฉบบั 
พิมพ์ต้นฉบับด้วย โปรแกรม  Microsoft Word ความยาวทัง้เรื่องไม่เกิน  15 

หน้ากระดาษ A4 โดยก าหนดตวัอกัษรภาษาไทยและตวัอกัษรภาษาองักฤษ Browallia 
New ขนาด ดงันี้ 

 
Item Browallia New (size) Front style 

Title 15 Bold 
Author’s name 12 Bold 
Affiliation, address 12 Regular 
Abstract, Body text, 
Reference 

12 Regular 

Section heading 12 Bold 
Table data 11 Regular 

 

ประเภทผลงำนท่ีตีพิมพ ์
1. บทควำมวิจยั (Research paper) เป็นผลงานทีเ่ตรยีมจากขอ้มลูทีผู่เ้ขยีนหรอื

กลุ่มผูเ้ขยีนไดค้น้ควา้วจิยัดว้ยตวัเอง 
2. บทควำมวิชำกำรชนิดอ่ืนๆ (Articles) ซึ่งแยกเป็นบทความปริทรรศน์ 

(Review articles) บทความเทคนิค (Technical articles) ซึ่งเรียบเรียงจากการตรวจ
เอกสารในสาขานัน้ๆ บทความวชิาการและ บทความพเิศษ  (Special articles) ซึ่งเสนอ
ความรูท้ ัว่ไป ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน 
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บทควำมวิจยั 
ให้เรยีงตามล าดบัดงันี้  (กองบรรณาธกิารจะไม่รบัพิจารณาบทความทีไ่ม่ตรงตาม

รปูแบบทีก่ าหนด) 
1. ช่ือเรื่อง (Title) ควรกระทดัรดั สือ่เป้าหมายหลกัของการศกึษาวจิยั ไมใ่ชค้ าย่อ 

ไมค่วรยาวเกนิ 100 ตวัอกัษร  
2. ช่ือผู้เขียน (Authors) ระบุชื่อของผู้ เขียนทุกคน และระบุหน่วยงานหรือ

สถาบนัทีส่งักดั  
3. บทคดัย่อ (Abstract) จะปรากฏก่อนเนื้อเรื่อง (บทควำมภำษำไทยจะต้องมี

บทคดัย่อ และ Abstract) ความยาวไม่เกิน 250 ค า หรอื 15 บรรทดั โดยเรยีงล าดบั
ความส าคญัของเนื้อหา เช่นวตัถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลงานและการวจิารณ์ อย่าง
ต่อเนื่องกนั 

4. ค ำส ำคญั (Keyword) ใส่ไวท้า้ยบทคดัย่อของแต่ละภาษา 
5. เน้ือเรื่อง  (Text)   
5.1 ส ำหรบับทควำมวิจยั  (Research papers) ใช้หวัข้อดงัน้ี 
(1) บทน ำ (Introduction) กล่าว ถึงความเป็นมาและเหตุผลที่น าไปสู่การ

ศกึษาวิจยัให้ขอ้มูลทางวชิาการพร้อมวตัถุประสงค์อย่างคร่าวๆ ของการวจิยั และการ
ส ารวจเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (Literature review)  

(2) วิธีกำรวิจยั (Methods) อธบิายเครือ่งมอืและวธิกีารวจิยัใหช้ดัเจน 
(3) ผลกำรวิจยั (Results) เสนอผลการวจิยัอย่างชดัเจน ตรงประเด็น ควรมรีูป

และ/หรอื ตารางประกอบ การอธบิายผลตอ้งไมซ่ ้ากบัรายละเอยีดในรปูและตาราง 
5.2 ส ำหรบับทควำมชนิดอ่ืนๆ (Articles) ไม่ต้องมีส่วนประกอบในข้อ 5.1  
6. สรุปและเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion) สรุปผลการวิจัยและ

เสนอแนะแนวทางในการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป 
7. เอกสำรอ้ำงอิง (References) รายชื่อเอกสารทีใ่ชเ้ป็นหลกัในการคน้ควา้วจิยั

ทีไ่ดต้รวจสอบเพื่อน ามาเตรยีมรายงานและมกีารอา้งถงึ จดัเรยีงล าดบัตามตวัอกัษร โดย
เริม่จากเอกสารภาษาไทย เอกสารภาษา องักฤษ เอกสารภาษาอื่น และเอกสารทีค่น้ควา้
จากแหล่ง ขอ้มลูอเิลคทรอนิคส์ 
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กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง (ภำษำไทย) 
ให้ใช้แบบ เอกสารอ้างองิ คอืทุกเรื่องที่ปรากฏในรายการเอกสารอ้างอิงต้องมกีาร

อา้งองิในเนื้อเรือ่งทีเ่ขยีนโดยมหีลกัเกณฑด์งันี้ 
1. เขยีนเรยีงล าดบัตวัอกัษรของผูแ้ต่ง โดยใหภ้าษาไทยขึน้ก่อน 
2. เขยีนชื่อทุกคนที่ร่วมเขยีนเอกสาร ภาษาไทยใหเ้ขยีนชื่อ-สกุล ทุกคนเรยีงกนั

ไปคัน่ด้วยจุลภาค (,) คนสุดท้ายให้เชื่อมด้วย และ เช่น วลัลภ สนัติประชำ, ขวญัจิตร 
สนัติประชำ และ ชศูกัด์ิ ณรงคเ์ดช.  

3. เอกสารทีม่ผีูเ้ขยีนชุดเดยีวกนั ใหเ้รยีงล าดบัตามปี จากเก่า-ใหม่ แต่หากเป็นปี
เดยีวกนัใหใ้ส่ ก ข ค ก ากบัไวท้ี ่ปี พ.ศ. หรอื a b c ก ากบัไวท้ีปี่ ค.ศ. โดยเรยีงตาม ล าดบั
ของเล่มทีพ่มิพห์รอืตามล าดบัตวัอกัษรของชือ่เรือ่ง เช่น  
ณรงค์ รตันะ. 2528 ก. กำรครอบครองและกำรรอบรู้เทคโนโลยีในประเทศไทย . 

กรุงเทพฯ: [ยเูนสโก] ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลย ีกระทรวง วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี
และการพลงังาน. 

              . 2528 ข. คู่มือกำรเจรจำและกำรท ำข้อตก ลงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี . 
กรุงเทพฯ: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การพลงังาน. 

4. เอกสารทีม่ผีูเ้ขยีนชื่อแรกเดยีวกนั ใหเ้รยีงตามปีเก่า-ใหม่ และเรยีงตามอกัษร
ของผูเ้ขยีนถดัไป 

5.  ชื่อเรื่องและชื่อบทความ ภาษาต่างประเทศใหข้ึ้นต้นด้วยอกัษรตวัพมิพ์ใหญ่ 
เฉพาะค าแรก ยกเวน้ชือ่เฉพาะ ชือ่หนงัสอื ใหข้ึน้ตน้ดว้ยอกัษรตวัพมิพใ์หญ่ทุกค า ยกเวน้
ค า-บุรพบทและสนัธาน ส่วนชือ่วารสาร ใหเ้ขยีนย่อตามทีว่ารสารนัน้ ๆ ก าหนด  

6. ล าดบัการเขยีนและเครือ่งหมายวรรคตอนใหใ้ชด้งันี้ 
6.1 วำรสำร/จลุสำร (Journal/Bulletin) 
ผูเ้ขยีน. ปี. “ชือ่เรือ่ง”. ช่ือวำรสำร ปีที:่ หน้า  

วลัลภ สนัติประชา, ขวญัจติร สนัตปิระชา และ ชูศกัดิ ์ณรงค์เดช. 2535. “คุณภาพเมล็ด
พนัธุถ์ ัว่เขยีวทีผ่ลติในภาคใต้”. ว. เกษตรศำสตร ์(วิทย.) 26: 119-125. 

6.2. หนังสือ/ต ำรำ ให้เขียน ดงัน้ี 
ผูเ้ขยีน. ปี. ช่ือหนังสือ. ชือ่เมอืง: ส านกัพมิพ.์  

สุรพล อุปดิสสกุล . 2521. สถิติ : กำรวำงแผนกำรทดลองเบื้องต้น . กรุงเทพฯ : 
ภาควชิาพชืไร่นา คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  
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6.3. รำยงำนสมัมนำ/ประชมุทำงวิชำกำร (Proceedings) 
ผูเ้ขยีน. ปี. ช่ือเรื่อง. ชื่อสมัมนา ชื่อบรรณาธกิาร(ถ้าม)ี สถานที ่วนั สมัมนา 

หน้าของเรือ่ง.  
วรวชิณ์ รุ่งรตัน์, ปรชีา วดศีริศิกัดิ,์ นนัทกร บุญเกดิ, วทิยา ธนานุสรณ์ และ เยน็ใจ วสุวตั. 

2527. ศึกษำปริมำณเช้ือไรโซเบียมท่ีเหมำะสมในกำรคลุกเมล็ดพนัธุ์ถ ัว่
ลิสงพนัธุ ์ไทนำน 9. รายงานการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารงานวจิยั ถัว่ลสิง ครัง้ที ่3 
ณ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 12-21 เมษายน 2527 
หน้า 172-179. 

6.4. วิทยำนิพนธ์ 
ผู้เขียน . ปี. ช่ือเรื่อง. วิทยานิพนธ์ ชื่อปริญญา : ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ

สถาบนั.  
สมศร ีรกัษ์วงศ.์ 2528. กำรศึกษำกำรใช้ยำชนิดต่ำงๆ ในกำรป้องกนัโรครำสนิมของ

ถัว่ เห ลื อ ง . วิท ย านิ พ น ธ์  วิท ย าศ าสต รมห าบัณ ฑิ ต : มห าวิท ยาลัย                       
สงขลานครนิทร.์ 

6.5. ส่ืออิเลคทรอนิค  
ชือ่ผูแ้ต่ง. ปี. ช่ือเรื่อง. แหล่งทีม่า. วนั/เดอืน ทีส่บืคน้ขอ้มลู. 

จนัทรา แป้นตุ้ม. 2551. อำหำรจำกข้ำวโพด. http://www.ku.ac.th/agri/cornn/corn.html. 
24 มนีาคม. 

 

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง (ภำษำองักฤษ) 
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. 

 

http://www.ku.ac.th/agri/cornn/corn.html
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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. 
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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. 

 

กำรอ้ำงเอกสำรในเน้ือเรื่อง  
ใหใ้ชร้ะบบนาม-ปี (Name-year system) (ผูเ้ขยีน, ปี) โดยมหีลกัเกณฑ ์ดงันี้ 
นามของผู้เขยีนทีเ่ขยีนเป็นภาษาไทย ใหเ้ขยีนทัง้ชื่อ และนามสกุล หรอืเฉพาะชื่อ

อย่างเดียว แต่ต้องใช้ระบบเดียวกันตลอดเล่ม ส่วนนามของผู้ เขียนที่ เขียนเป็น
ภาษาต่างประเทศ ใหเ้ขยีนเฉพาะนามสกุล (Last name) 

1. ปี หมายถงึ พ.ศ. หรอื ค.ศ. ทีเ่อกสารไดร้บัการตพีมิพ ์มขีอ้ก าหนดดงันี้ 
- เอกสารทีใ่ชอ้า้งองิเป็นภาษาไทย ใหใ้ชปี้ พ.ศ. 
- เอกสารทีใ่ชอ้า้งองิเป็นภาษาไทย ใหใ้ชปี้ ค.ศ. 
- ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารที่ ใช้อ้างอิงเป็นภาษาไทย เขียนเป็น

ภาษาองักฤษ ใหใ้ชปี้ ค.ศ. 
2. เรือ่งทีม่ผีูเ้ขยีน 2 คน ใหเ้ชือ่มดว้ย และ ในกรณทีี ่( ) เฉพาะปี เช่น 
- แพรพรรณ สองวงศ ์และ พสิมยั เรอืงจกัร (2527) พบว่า……………… 
- Bose และ Rawat (1984) รายงานว่า………. 
- กรณีที ่ชือ่ผูเ้ขยีน-ปี อยู่ใน ( ) และเขยีนเป็นภาษาต่างประเทศ ใหเ้ชื่อมดว้ย and 

เช่น (Bose and Rawat, 1984) 
3. เรือ่งทีม่ผีูเ้ขยีนตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป ภาษาไทยใหเ้ขยีนชื่อ-นามสกุล หรอืชื่อเฉพาะ

คนแรกแลว้ตามดว้ย และคณะ เช่น ชาญชยั มณดีุลย ์และคณะ (2529) หรอื (ชาญชยั มณี
ดุลย์ และคณะ, 2529) ส าหรับภาษาต่างประเทศที่ ชื่อผู้เขียน -ปี อยู่ใน ( ) ให้เขียน
นามสกุลเฉพาะคนแรกแล้วตามด้วย et al. และต้องใช้ระบบเดยีวกนัตลอดทัง้เล่ม เช่น      
(Smith et al., 1984) 

4. ผูเ้ขยีนหลายกลุ่มอ้างองิในเนื้อหาเดยีวกนั ใหค้ัน่แต่ละกลุ่มดว้ยอฒัภาค (;) เช่น 
(Smith et al., 1984; Paterson and Clerke, 1975) 

5. การอา้งองิทีไ่มไ่ดอ้า้งจากตน้ฉบบัแต่เป็นการอา้งต่อใหใ้ชค้ าว่า อา้งโดย เช่น 
Smith (1984) อา้งโดย Harrington (1989) รายงานว่า……… หรอื 
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Smith (1984 อ้างโดย Harrington, 1989) รายงานว่า……และตอ้งเหมอืนกนัตลอด
ทัง้เล่ม 

6. ผูเ้ขยีนเดยีวกนั เสนอเอกสารปีเดยีวกนั ใหก้ ากบัตวัอกัษรไวท้ี ่ปี เช่น 
ไพศาล เหล่าสุวรรณ และคณะ (2535ก, 2535ข) หรอื (Brown, 1991 a, 1991 b) 
7. การอ้างอิงจากสื่ออเิลคทรอนิค ใหเ้ขยีนชื่อและเวบ็ไซต์ ดงันี้  (จนัทรา แป้นตุ้ม, 

Website) หรอื จนัทรา แป้นตุม้ (Website) (Smith, Website) 
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