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ค ำแนะน ำส ำหรับผู้เขียน 
วำรสำรวิชำกำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี
 
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็น

วารสารท่ีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรับพิจารณา
ตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีก าหนดออกวารสารปีละ  
2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ผลงานท่ีส่ งมาจะต้องไม่ เคยเสนอ หรือก าลั งเสนอตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการใดมาก่อน โดยบทความแต่ละเรื่องจะต้องส่งเป็นไฟล์ Word เท่าน้ัน  

ท้ังน้ีให้ผู้เสนอบทความท าการฝังฟอนต์ในไฟล์มาด้วย โดยศึกษาวิธีการฝังฟอนต์ใน
เอกสารได้จาก http://www.immunize.org/images/translate/How-to-embed-fonts-in-
word.pdf (กองบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณาบทความท่ีไม่ตรงตามรูปแบบท่ีก าหนด) 

กำรเตรียมต้นฉบับ 
1. บทควำมทำงวิชำกำร/บทควำมวิจัย จัดพิมพ์เป็นหน้ำเดียว  

ต้นฉบับบทความท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Word ตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาด A5 (กว้าง 14.8 ซม. สูง 21 ซม.) ความยาวท้ังเรื่องไม่ควร
เกิน 20 หน้ากระดาษ (รวมเอกสารอ้างอิง) พิมพ์บนกระดาษหน้าเดียว ตั้งค่าหน้ากระดาษ
โดยเว้นขอบบนและขอบซ้าย 2.54 ซม. ขอบขวาและขอบล่าง 2.54 ซม. ก าหนดระยะห่าง
ระหว่างบรรทัดหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย 6pt. หัวข้อย่อยและเนื้อหา 6pt. ส าหรับเน้ือหาให้
ก าหนดระยะห่าง 1 เท่าปกติ หรือ 1.0 line single และจัดข้อความกระจายแบบไทย (Thai 
Distributed) โดยโปรแกรมจะเพิ่มหรือลดระยะห่างระหว่างตัวอักษร เพื่อจัดข้อความ 
แต่ละบรรทัดให้ตรงขอบซ้ายและขอบขวาของเอกสาร 

Item TH SarabunPSK (size) Front style 
Title 16 Bold 
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2. ประเภทผลงำนที่ตีพิมพ์  
1. บทควำมวิจัย (Research paper) เป็นผลงานท่ีเตรียมจากข้อมูลท่ีผู้เขียนหรือ

กลุ่มผูเ้ขียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเอง เป็นบทความท่ีมีการค้นคว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่ง
หมายชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือหลักการบางอย่างท่ีจะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
หรือการน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ บทความวิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารท่ีมีรูปแบบ  
ของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการก าหนดปัญหาท่ีชัดเจนสม
เหตุผล โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ท่ีเด่นชัดแน่นอน มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณา
วิเคราะห์ ตคีวาม และสรุปผลการวิจัยท่ีสามารถให้ค าตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ 

2.  บทควำมวิชำกำร (Academic paper)  ซ่ึงเสนอความรู้ท่ัวไปท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่าน เป็นบทความท่ีเขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่  ๆ จาก
พื้นฐานทางวิชาการที่ได้เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็น
บทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเป็นความรู้ท่ีมีประโยชน์แก่คนท่ัวไป 

3. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ไว้ท่ีหน้าแรกของเอกสาร 
และจัดต าแหน่งข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ควำมยำวไม่เกิน 100 ตัวอักษร ควรกะทัดรัด สื่อ
เป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย  

4. ชื่อผู้เขียน ให้ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วางต าแหน่งถัดลงมาจากชื่อเรื่องและ
จัดกึ่งกลาง หากมีผู้เขียนหลายคนท่ีสังกัดต่างหน่วยงานกัน ให้ใช้ตัวยกอักษรอารบิกก ากับ
เหนืออักษรสุดท้ายของนามสกุลแต่ละคน ส าหรับ corresponding author ให้ ใส่
เครื่องหมายดอกจัน (asterisk) ถัดจากตัวยกอักษรอารบิก (ชื่อผู้เขียนไม่ต้องใส่ต าแหน่งทาง
วิชาการหรือสถานะของผู้เขียน) 

5. บทคัดย่อ (Abstract) จะปรากฏก่อนเน้ือเรื่อง มี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ความยาวไม่เกิน 180 ค ำของแต่ละภาษา โดยเรียงล าดับความส าคัญของเน้ือหา เช่น 
วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลงานและการวิจารณ์อย่างต่อเนื่องกัน 

6. ค ำส ำคัญ (Keywords) ระบุภายใต้หัวข้อ “Keywords” ถัดจากบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
และ “ค ำส ำคัญ” ถัดจากบทคัดย่อภาษาไทย โดยพิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย เฉพาะชื่อหัวข้อให้
พิมพ์ตัวหนา จ านวนค าส าคัญไม่เกิน 5 ค า ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ใช้จุลภาคค่ันระหว่าง
ค า บทคัดย่อภาษาไทยให้ใช้การเว้นวรรค 2 วรรค ดังตัวอย่าง  

 

 
Keywords: gas, Source Rock, Skimming Refinery 

ค ำส ำคัญ: แก๊ส  หินต้นก าเนิดปิโตรเลียม  โรงกลั่นน้ ามัน 
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7. กำรเรียงหัวข้อ ชื่อหัวข้อหลักใช้พิมพ์ตัวหนาชิดขอบด้านซ้าย หัวข้อย่อยพิมพ์ตัวหนา
เยื้อง 1.25 cm ระยะห่างระหว่างบรรทัดหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยก าหนด 6pt. (before 6 
pt.) หัวข้อย่อยและเนื้อหาก าหนด 6pt. (before 6 pt.) จัดข้อความกระจายแบบไทย (Thai 
Distributed) พิมพ์ตัวปกติ และจัดระยะต าแหน่งของบรรทัดแรกให้ตรงกันระยะเดียวกันกับ
หัวข้อย่อย ท้ังหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยใช้ตัวอักษรขนาดเดียวกัน เมื่อขึ้นหัวข้อหลักถัดไปให้
ขึ้นบรรทัดใหม่ ก าหนดค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดก่อนหน้า 6pt. (Enter + before 6 pt.) 

8. กำรใช้ตัวเลข ค ำย่อ และวงเล็บ ควรใช้เป็นแบบเดียวกันท้ังหมด ใช้ค าย่อท่ีเป็นสากล
เท่าน้ัน (ระบุค าเต็มไว้ในครั้งแรก) การวงเล็บภาษาอังกฤษ ควรใช้ดังน้ี (Student centered 
learning) ดังตัวอย่าง  

9. กำรน ำเสนอรูปภำพ(Figure) และตำรำง(Table) น าเสนอรูปภาพภายใต้หัวข้อ 
“Figure” และน าเสนอตารางภายใต้หัวข้อ “Table” ให้พิมพ์เป็นตัวหนา และเว้นวรรค 1 
วรรค ตามด้วยหมายเลขก ากับรูปภาพหรือตางราง เช่น Figure 1 หรือ Table 1  

กำรน ำเสนอรูปภำพ  
1) ชื่อของรูปภาพและค าอธิบายภาพให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด พิมพ์เป็น

ตัวปกติ วางต าแหน่งไว้กึ่งกลางใต้รูปภาพ และรูปภาพจะต้องสามารถ
มองเห็นรายละเอียดชัดเจน สามารถอ่านตัวหนังสือในภาพได้  

2) การวางรูปภาพแทรกในเน้ือหาให้ขึ้นบรรทัดใหม่ และเพิ่มระยะห่างระหว่าง
รูปภาพกับบรรทัดสุด ท้ ายของเน้ื อหา 6 pt. (Enter + before 6pt.)  
ให้ใช้วิธีแทรกรูปภาพ ก าหนดตั้งค่าท่ีเครื่องมือของรูปภาพ เลือกฟังก์ชัน 
‘ตัดข้อความ’ (Wrap Text) และเลือกตัดข้อความ แบบ‘บนและล่าง’  
*ไม่ควรใช้ฟังก์ชัน ‘ต าแหน่ง’ (Position object) ในการน าเสนอรูปภาพแทรกในเนื้อหา 
ตัวอย่าง 

 

Figure 1 Logo of Ubon Ratchathani University 
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กำรน ำเสนอตำรำง น าเสนอข้อมูลด้วยตารางควรออกแบบตารางให้เหมาะสม จากน้ันท า
การแทรกตาราง ไม่มีเส้นตั้ง ดังตัวอย่าง 

Table 1 Water quality at restaurant outflow point (N = 11) 

Parameter Minimum Maximum Average Standard Not pass the standard [13] 

N % 

pH 4.35 6.51 5.40 5 - 9 4 36.36 

SS (mg/l) 0.14 5.83 2.05 ≤40-50 mg/l 0 0 

COD (mg/l) 105.50 221.05 158.25 ≤120 mg/l 10 90.91 

BOD (mg/l) 10.96 1201.43 491.40 ≤30-50 mg/l 10 90.91 

FOG (mg/l) 16.3 126.60 48.14 ≤20 mg/l 9 81.80 

การน าเสนอข้อมูลให้น าเสนอข้อมูลท่ีจ าเป็น ชื่อของตารางควรเขียนให้กระชับ
และวางไว้ด้านบนของตาราง การอธิบายข้อมูลควรหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ ากับสิ่งท่ีแสดงใน
ตาราง โดยค าอธิบายตารางและรูปภาพให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด รวมกันแล้วไม่ควรมี
ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด หรืออย่างมากท่ีสุดไม่เกิน 2 บรรทัด  

10. เนื้อเรื่อง (Text) ในส่วนเนื้อเรื่องแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังน้ี 
บทควำมวิจัย  
หัวข้อหลักบทความวิจัยภาษาไทย ประกอบด้วย บทน า วิธีด าเนินการวิจัย  

ผลการวิจัย วิจารณ์ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง 
หัวข้อหลักบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย Introduction, Methods,  

Results, Discussion, Conclusions, Acknowledgements, References 
บทควำมทำงวิชำกำร  
หั วข้ อหลั กบทความวิชาการภาษาไทย ประกอบด้ วย  บทน า , บทสรุป ,

กิตติกรรมประกาศ, เอกสารอ้างอิง                    
หั วข้ อหลั กบทความวิช าการภาษาอั งกฤษ  ประกอบด้วย  Introduction,  

Conclusions, Acknowledgements, References 
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11. กำรอ้ำงอิงและเอกสำรอ้ำงอิง  
กำรอ้ำงอิงในบทควำม ให้ใช้วิธีการอ้างอิง ระบบนำม-ปี (author-date in-text 

citation) จะต้องเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด  
ผู้เขียนต่างประเทศให้ระบุนามสกุลภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว  
ผู้เขียนเป็นคนไทย ให้ระบุแค่นามสกุลเพียงอย่างเดียว ในส่วนของปี พ.ศ. ให้

เปลี่ยนเป็นปี ค.ศ. โดยเอกสารท่ีอ้างอิงในบทความจะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิงท้าย
บทความทุกรายการ เขียนเรียงล าดับต่อเน่ืองกันโดยไม่แยกประเภท หรือภาษาของ
เอกสารอ้างอิง และขอให้พิมพ์ต่อเนื่องกันไปจนจบแต่ละเอกสาร  

ท้ังน้ีเจ้าของบทความต้องรับผิดชอบถึงความถูกต้องของเอกสารท่ีน ามาอ้างอิงทั้งหมด 
โดยมีหลักเกณฑ์การเขียนดังน้ี 

 
1)  นามของผู้แต่งท่ีเขียนเป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ และเขียนเฉพาะชื่อ

อย่างเดียวตลอดท้ังเรื่อง ส่วนนามของผู้แต่งที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้เขียนเฉพาะนามสกุล 
(Last Name) หากมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อคนแรก ตามด้วย et al, เช่น 

 (Nawsuwan, 2015)  
หรือ (Nawsuwan et al, 2015)  
 
2)  การคัดลอกข้อความ ใช้ระบบนาม- ปี ใหข้้อความท่ีคัดลอกมาอยู่ใน 
เครื่องหมาย “…………..” กรณีชื่อผู้แต่งภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ เช่น 
 
(Kunaviktikul, 2007) ให้ นิ ย ามว่า“จริยธรรม คือ  กฎส าห รับการประ เมิ น
พฤติกรรม” “พยาบาลจึงจะต้องเป็นนักคิด และมีการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้
ความสงสัยท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา” สอดคล้องกับการศึกษาของ (Nawsuwan, 2015) 
 
3)  เรื่องที่มีผู้เขียน 2 คน เขียนเฉพาะชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ  
ชื่อผู้เขียน-ปีอยู่ในวงเล็บ ( ) และเชื่อมด้วย “และ”  
เช่น (Suda and Rawat, 1984) 
 
4) ผู้เขียนหลายกลุ่มอ้างอิงในเน้ือหาเดียวกัน ให้ค่ันแต่ละกลุ่มด้วยอัฒภาค (;)  
เช่น (Smith et al, 1984; Paterson and Clarke, 1975) 
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4) การอ้างอิงที่ไม่ได้อ้างจากต้นฉบับแต่เป็นการอ้างต่อให้ใช้ค าว่า อ้างโดย เช่น  
หรือ (Smith, 1984 อ้างโดย Harrington, 1989) รายงานว่า/พบว่า “.......” 

5) ผู้เขียนเดียวกัน เสนอเอกสารปีเดียวกัน ให้ก ากับตัวอักษรไว้ท่ีปี เช่น 
(Brown, 1991a; 1991b)  
**ในการอ้างอิงในบทความนัน้ผู้เขียนควรใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปีเท่านัน้ ไม่ควรใชก้ารอ้างอิง

แบบเชิงอรรถเพื่อให้บทความมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

กำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม เอกสารอ้างอิงจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และลงท้าย
ด้วย (in Thai) ทุกรายการ โดยให้เรียงไว้ท้ายบทความตามล าดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ภายใต้หัวข้อ “Reference” ในกรณีผู้เขียนคนเดียวกัน ให้เรียงตามล าดับปีท่ีพิมพ์จากปีเก่า
จนถึงปีล่าสุด และหากนามสกุลของผู้เขียนซ้ ากันให้เรียงล าดับจากอักษรของชื่อต้น และชื่อ
กลางตามล าดับ และไม่ควรอ้างอิงเอกสารใด ๆ ท่ียังไม่ได้รับการตีพิมพ์ หลักเกณฑ์การเขียน
อ้างอิงดังน้ี 

วำรสำร/จุลสำร (Journal / Bulletin) 
 

เช่น 
พราว อรุณรังสีเวช. 2560. “สาเหตุและกลยุทธ์การแก้ปัญหาความรู้สึกไม่แน่นอนจากการ

สิ้นยุคของโปรแกรมแฟลซ”. วำรสำรนักบริหำร 37(1): 3-13. 

ตัวอย่างแปลอ้างอิง 
Arunrangsiwed, P. 2017. “Solution when parting with my dear flash: 

Identifying causesand uncertainty reduction strategies”, Executive 
Journal, 37(1): 3-13. (in Thai) 

 
 
 
 
 
 

ผู้เขียน. ปี. “ชื่อเรื่อง”. ชื่อวำรสำร ปีท่ี: หน้า 
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ผู้เขียน. ป.ี ชื่อหนังสือ. ชื่อเมือง: ส านักพิมพ.์ 
 

หนังสือ/ต ำรำ 
  

เช่น 

กาญจนา แก้วเทพ. 2549. ทฤษฎีและแนวทำงกำรศึกษำสื่อสำรมวลชน. กรุงเทพฯ:  
แบรนด์ เอจ. 

ตัวอยา่งแปลอ้างอิง 
Kaewthep, K. 2 0 0 6 .  Theory and approach of mass communication. 

Bangkok: Brand Age. (in Thai) 

รำยงำนกำรวิจัย/รำยงำนสัมมนำ/ประชุมวิชำกำร (Proceeding) 

 

เช่น 
วรวิชญ์ รุ่งรัตน์, ปรีชา วดีศิริศักดิ์, นันทกร บุญเกิด, วิทยา ธนานุสนธิ์, และเย็นใจ วสุวัต. 

2527. ศึกษำปริมำณเชื้อไรโซเปียมที่เหมำะสมในกำรคลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง
พันธุ์ไทยนำน. รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานวิจัยถั่วลิสง ครั้งท่ี 3 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 12-21 เมษายน 2537. หน้า 
172-179. 

 
วิทยำนิพนธ์ 

  

เช่น 
สมศรี รักษ์วงศ์. 2528. กำรศึกษำกำรใช้ยำชนิดต่ำงๆ ในกำรป้องกันโรครำสนิมของถั่วเหลือง . 

วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

 

 

 

ผู้เขียน. ป.ี ชื่อเรื่อง. ชื่อสัมมนา ชื่อบรรณาธิการ(ถ้ามี) สถานที่ วัน สัมมนา หนา้ของเร่ือง. 

ผู้เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. วิทยานิพนธ์ ชื่อปริญญา: ชื่อมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน.  
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กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงจำกเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

อนุญาตให้อ้างอิงข้อมูลจาก website ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ 
บริษัท หรือหน่วยงานเอกชนท่ีมีชื่อเสียงเท่าน้ัน (ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลจาก Website ส่วน
บุคคลที่สร้างขึ้น หรือข้อมูลจากการเสนอความคิดเห็น Web board) 
เช่น 
จันทรา แป้นตุ้ม. 2551. อำหำรจำกข้ำวโพด. http://www.ku.ac.th/agri/cornn/corn.html. 24 

มีนาคม 
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