
ค ำแนะน ำส ำหรับผู้เขียน 
 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็น
วารสารท่ีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ
นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ให้เกิดการน าไปใชป้ระโยชน์และสามารถอ้างอิงได้ 

 
กำรเตรียมต้นฉบับ 

พิมพ์ต้นฉบับด้วย โปรแกรม Microsoft Word ความยาวท้ังเรื่องไม่เกิน 30 
หน้ำกระดำษ A5 (กว้ำง 14.8 ซม. สูง 21 ซม.) โดยก าหนดตัวอักษรภาษาไทยและ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ TH SarabunPSK ขนาด ดังน้ี 

 
Item TH SarabunPSK (size) Front style 

Title 16 Bold 
Author’s name 13 Bold 
Affiliation, address 13 Regular 
Abstract, Body text, 
Reference 

13 Regular 

Section heading 13 Bold 
Table data 13 Regular 

 

ประเภทผลงำนที่ตีพิมพ ์
1. บทควำมวิจยั (Research paper) เป็นผลงานที่เตรียมจากข้อมูลที่ผู้เขยีนหรือ

กลุ่มผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจยัด้วยตัวเอง 
2. บทควำมวิชำกำรชนิดอ่ืนๆ (Articles) ซ่ึงแยกเป็นบทความปริทรรศน์ (Review 

articles) บทความเทคนิค (Technical articles) ซ่ึงเรียบเรียงจากการตรวจเอกสารในสาขา
นั้นๆ บทความวิชาการและ บทความพิเศษ  (Special articles) ซ่ึงเสนอความรู้ทั่วไป ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่าน 
บทควำมวิจยั 

ให้เรียงตามล าดับดังนี้ (กองบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณาบทความที่ไม่ตรงตามรูปแบบ
ที่ก าหนด) 

1. ชื่อเรื่อง (Title) ควรกะทัดรัด สื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไม่ใช้ค าย่อ     
ไม่ควรยาวเกิน 100 ตัวอักษร  



2. ชื่อผู้เขียน (Authors) ระบุชื่อของผู้เขียนทุกคน และระบุหน่วยงานหรือสถาบันที่
สังกัด  

3. บทคัดย่อ (Abstract) จะปรากฏก่อนเนื้อเรื่อง (บทควำมภำษำไทยจะต้องมี
บทคัดย่อ และ Abstract) ความยาวไม่เกิน 180 ค า โดยเรียงล าดับความส าคัญของเนื้อหา 
เช่นวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลงานและการวิจารณ์ อย่างต่อเนื่องกัน 

4. ค ำส ำคัญ (Keyword) ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา 
5. เนื้อเรื่อง  (Text)   
5.1 ส ำหรบับทควำมวิจยั  (Research papers) ใช้หัวข้อดังนี ้
(1) บทน ำ (Introduction) กล่าว ถึงความเป็นมาและเหตุผลที่น าไปสู่การศึกษาวิจัย

ให้ข้อมูลทางวิชาการพร้อมวัตถุประสงค์อย่างคร่าวๆ ของการวิจัย และการส ารวจเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature review)  

(2) วิธีกำรวิจัย (Methods) อธิบายเครื่องมือและวิธีการวิจัยให้ชัดเจน 
(3) ผลกำรวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจน ตรงประเด็น ควรมีรูปและ/

หรือ ตารางประกอบ การอธิบายผลต้องไม่ซ้ ากับรายละเอียดในรูปและตาราง 
5.2 ส ำหรบับทควำมชนิดอ่ืนๆ (Articles) ไม่ต้องมีส่วนประกอบในข้อ 5.1  
6. สรุปและเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion) สรุปผลการวิจัยและ

เสนอแนะแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
7. เอกสำรอ้ำงอิง (References) รายชื่อเอกสารที่ใช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจัยที่ได้

ตรวจสอบเพื่อน ามาเตรียมรายงานและมีการอ้างถึง จัดเรียงล าดับตามตัวอักษร โดยเริ่มจาก
เอกสารภาษาไทย เอกสารภาษา อังกฤษ เอกสารภาษาอื่น และเอกสารที่ค้นคว้าจากแหล่ง 
ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ 

 

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง (ภำษำไทย) 
ให้ใช้แบบ เอกสารอ้างอิง คือทุกเรื่องที่ปรากฏในรายการเอกสารอ้างอิงต้องมีการอ้างอิง

ในเนื้อเรื่องที่เขียนโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1. เขียนเรียงล าดับตัวอักษรของผู้แต่ง โดยให้ภาษาไทยขึ้นก่อน 
2. เขียนชื่อทุกคนที่ร่วมเขียนเอกสาร ภาษาไทยให้เขียนชื่อ-สกุล ทุกคนเรียงกันไปค่ัน

ด้วยจุลภาค (,) คนสุดท้ายให้เชื่อมด้วย และ เช่น วัลลภ สันติประชำ, ขวัญจิตร สันติประชำ 
และ ชูศักดิ์ ณรงค์เดช.  

3. เอกสารที่มีผู้เขียนชุดเดียวกัน ให้เรียงล าดับตามปี จากเก่า -ใหม่ แต่หากเป็นปี
เดียวกันให้ใส่ ก ข ค ก ากับไว้ที่ ปี พ.ศ. หรือ a b c ก ากับไว้ที่ปี ค.ศ. โดยเรียงตาม ล าดับของ
เล่มที่พิมพ์หรือตามล าดับตัวอักษรของชื่อเร่ือง เช่น  



ณรงค์ รัตนะ. 2528 ก. กำรครอบครองและกำรรอบรู้เทคโนโลยีในประเทศไทย . กรุงเทพฯ: 
[ยู เนสโก] ศูนย์ถ่ ายทอดเทคโนโลยี กระทรวง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การพลังงาน. 

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

4. เอกสารที่มีผู้เขียนชื่อแรกเดียวกัน ให้เรียงตามปีเก่า-ใหม่ และเรียงตามอักษรของ
ผู้เขียนถัดไป 

5.  ชื่อเร่ืองและชื่อบทความ ภาษาต่างประเทศให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เฉพาะ
ค าแรก ยกเว้นชื่อเฉพาะ ชื่อหนังสือ ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทุกค า ยกเว้นค า-บุรพบท
และสันธาน ส่วนชื่อวารสาร ให้เขียนย่อตามที่วารสารนั้น ๆ ก าหนด  

6. ล าดับการเขียนและเครื่องหมายวรรคตอนให้ใช้ดังนี้ 
6.1 วำรสำร/จุลสำร (Journal/Bulletin) 
ผู้เขียน. ป.ี “ชื่อเรื่อง”. ชื่อวำรสำร ปีที:่ หน้า  

วัลลภ สันติประชา, ขวัญจิตร สันติประชา และ ชูศักดิ์ ณรงค์เดช. 2535. “คุณภาพเมล็ดพันธุ์
ถั่วเขียวที่ผลิตในภาคใต้”. ว. เกษตรศำสตร์ (วิทย.) 26: 119-125. 

6.2. หนังสือ/ต ำรำ ให้เขียน ดังนี้ 
ผู้เขียน. ปี. ชื่อหนังสือ. ชื่อเมือง: ส านักพิมพ์.  

สุรพล อุปดิสสกุล. 2521. สถิติ : กำรวำงแผนกำรทดลองเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ภาควิชาพืชไร่
นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

6.3. รำยงำนสัมมนำ/ประชุมทำงวชิำกำร (Proceedings) 
ผู้เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. ชื่อสัมมนา ชื่อบรรณาธิการ(ถ้ามี) สถานที่ วัน สัมมนา หน้า

ของเร่ือง.  
วรวิชณ์ รุ่งรัตน์, ปรีชา วดีศิริศักดิ์, นันทกร บุญเกิด, วิทยา ธนานุสรณ์ และ เย็นใจ วสุวัต . 

2527. ศึกษำปริมำณเชื้อไรโซเบียมที่เหมำะสมในกำรคลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ 
ไทนำน 9. รายงานการสัมมนาเชิ งปฏิบั ติการงานวิจั ย  ถั่ วลิสง ครั้ งที่  3 ณ 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 12-21 เมษายน 2527 หน้า 172-
179. 

6.4. วิทยำนิพนธ์ 
ผู้เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. วิทยานิพนธ์ ชื่อปริญญา: ชื่อมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน.  

สมศรี รักษ์วงศ์. 2528. กำรศึกษำกำรใช้ยำชนิดต่ำงๆ ในกำรป้องกันโรครำสนิมของถั่ว
เห ลื อ ง . วิ ท ย า นิ พ น ธ์  วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต : ม ห า วิ ท ย า ลั ย                       
สงขลานครินทร์. 



6.5. สื่ออิเลคทรอนิค  
ชื่อผู้แต่ง. ปี. ชื่อเรื่อง. แหล่งที่มา. วัน/เดือน ที่สืบค้นข้อมูล. 

จันทรา แป้นตุ้ม. 2551. อำหำรจำกขำ้วโพด. 
http://www.ku.ac.th/agri/cornn/corn.html. 24 มีนาคม. 

 
 

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง (ภำษำอังกฤษ) 
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 

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


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. 

 

กำรอ้ำงเอกสำรในเนื้อเรื่อง  
ให้ใช้ระบบนาม-ปี (Name-year system) (ผู้เขียน, ปี) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
นามของผู้เขียนที่เขียนเป็นภาษาไทย ให้เขียนทั้งชื่อ และนามสกุล หรือเฉพาะชื่ออย่าง

เดียว แต่ต้องใช้ระบบเดียวกันตลอดเล่ม ส่วนนามของผู้เขียนที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศ ให้
เขียนเฉพาะนามสกุล (Last name) 

1. ปี หมายถึง พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่เอกสารได้รับการตีพิมพ์ มีข้อก าหนดดังนี้ 
- เอกสารที่ใช้อ้างอิงเป็นภาษาไทย ให้ใช้ปี พ.ศ. 
- เอกสารที่ใช้อ้างอิงเป็นภาษาไทย ให้ใช้ปี ค.ศ. 
- ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารที่ใช้อ้างอิงเป็นภาษาไทย เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ให้

ใช้ปี ค.ศ. 
2. เร่ืองที่มีผู้เขียน 2 คน ให้เชื่อมด้วย และ ในกรณีที่ ( ) เฉพาะปี เช่น 
- แพรพรรณ สองวงศ์ และ พิสมัย เรืองจักร (2527) พบว่า……………… 
- Bose และ Rawat (1984) รายงานว่า………. 
- กรณีที่ ชื่อผู้เขียน-ปี อยู่ใน ( ) และเขียนเป็นภาษาต่างประเทศ ให้เชื่อมด้วย and เช่น 

(Bose and Rawat, 1984) 



3. เร่ืองที่มีผู้เขียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ภาษาไทยให้เขียนชื่อ-นามสกุล หรือชื่อเฉพาะคน
แรกแล้วตามด้วย และคณะ เช่น ชาญชัย มณีดุลย์ และคณะ (2529) หรือ (ชาญชัย มณีดุลย์ 
และคณะ, 2529) ส าหรับภาษาต่างประเทศที่ ชื่อผู้เขียน-ปี อยู่ใน ( ) ให้เขียนนามสกุลเฉพาะ
คนแรกแล้วตามด้วย et al. และต้องใช้ระบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม เช่น      (Smith et al., 
1984) 

4. ผู้เขียนหลายกลุ่มอ้างอิงในเนื้อหาเดียวกัน ให้ค่ันแต่ละกลุ่มด้วยอัฒภาค (;) เช่น 
(Smith et al., 1984; Paterson and Clerke, 1975) 

5. การอ้างอิงที่ไม่ได้อ้างจากต้นฉบับแต่เป็นการอ้างต่อให้ใช้ค าว่า อ้างโดย เช่น 
Smith (1984) อ้างโดย Harrington (1989) รายงานว่า……… หรือ 
Smith (1984 อ้างโดย Harrington, 1989) รายงานว่า……และต้องเหมือนกันตลอดทั้ง

เล่ม 
6. ผู้เขียนเดียวกัน เสนอเอกสารปีเดียวกัน ให้ก ากับตัวอักษรไว้ที่ ปี เช่น 
ไพศาล เหล่าสุวรรณ และคณะ (2535ก, 2535ข) หรือ (Brown, 1991 a, 1991 b) 
7. การอ้างอิงจากสื่ออิเลคทรอนิค ให้เขียนชื่อและเว็บไซต์ ดังนี้  (จันทรา แป้นตุ้ม, 

Website) หรือ จันทรา แป้นตุ้ม (Website) (Smith, Website) 
 


