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คาํแนะนําสาํหรบัผูเ้ขียน 

 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เป็น

วารสารทีพ่มิพเ์ผยแพรผ่ลงานทางวชิาการดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรข์องนกัวจิยั 

นกัวชิาการและบุคคลทัว่ไปทีส่นใจ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ให้

เกดิการนําไปใชป้ระโยชน์และสามารถอา้งองิได ้

 

การเตรียมต้นฉบบั 

พิมพ์ต้นฉบับด้วย โปรแกรม Microsoft Word ความยาวทัง้เรื่องไม่เกิน  15 

หน้ากระดาษ A4 โดยกําหนดตวัอกัษรภาษาไทยและตวัอกัษรภาษาองักฤษ 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 

 

ประเภทผลงานท่ีตีพิมพ ์

1. บทความวิจยั (Research paper) เป็นผลงานทีเ่ตรยีมจากขอ้มลูทีผู่เ้ขยีนหรอื

กลุ่มผูเ้ขยีนไดค้น้ควา้วจิยัดว้ยตวัเอง 

2. บทความวิชาการชนิดอ่ืนๆ (Articles) ซึ่งแยกเป็นบทความปริทรรศน์ 

(Review articles) บทความเทคนิค (Technical articles) ซึ่งเรียบเรียงจากการตรวจ

เอกสารในสาขานัน้ๆ บทความวชิาการและ บทความพเิศษ  (Special articles) ซึ่งเสนอ

ความรูท้ ัว่ไป ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน 
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บทความวิจยั 

ให้เรยีงตามลําดบัดงันี้ (กองบรรณาธกิารจะไม่รบัพิจารณาบทความทีไ่ม่ตรงตาม

รปูแบบทีก่าํหนด) 

1. ช่ือเร่ือง (Title) ควรกระทดัรดั สือ่เป้าหมายหลกัของการศกึษาวจิยั ไมใ่ชค้าํย่อ 

ไมค่วรยาวเกนิ 100 ตวัอกัษร  

2. ช่ือผู้เขียน (Authors) ระบุชื่อของผู้เข ียนทุกคน และระบุหน่วยงานหรือ

สถาบนัทีส่งักดั  

3. บทคดัย่อ (Abstract) จะปรากฏก่อนเนื้อเรื่อง (บทความภาษาไทยจะต้องมี

บทคดัย่อ และ Abstract) ความยาวไม่เกิน 250 คํา หรอื 15 บรรทดั โดยเรยีงลําดบั

ความสําคญัของเนื้อหา เช่นวตัถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลงานและการวจิารณ์ อย่าง

ต่อเนื่องกนั 

4. คาํสาํคญั (Keyword) ใส่ไวท้า้ยบทคดัย่อของแต่ละภาษา 

5. เน้ือเร่ือง  (Text)   

5.1 สาํหรบับทความวิจยั  (Research papers) ใช้หวัข้อดงัน้ี 

(1) บทนํ า (Introduction) กล่าว ถึงความเป็นมาและเหตุผลที่ นํ าไปสู่การ

ศกึษาวิจยัให้ขอ้มูลทางวชิาการพร้อมวตัถุประสงค์อย่างคร่าวๆ ของการวจิยั และการ

สาํรวจเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (Literature review)  

(2) วิธีการวิจยั (Methods) อธบิายเครือ่งมอืและวธิกีารวจิยัใหช้ดัเจน 

(3) ผลการวิจยั (Results) เสนอผลการวจิยัอย่างชดัเจน ตรงประเด็น ควรมรีูป

และ/หรอื ตารางประกอบ การอธบิายผลตอ้งไมซ่ํ้ากบัรายละเอยีดในรปูและตาราง 

5.2 สาํหรบับทความชนิดอ่ืนๆ (Articles) ไม่ต้องมีส่วนประกอบในข้อ 5.1  

6. สรุปและเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion) สรุปผลการวิจัยและ

เสนอแนะแนวทางในการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป 

7. เอกสารอ้างอิง (References) รายชื่อเอกสารทีใ่ชเ้ป็นหลกัในการคน้ควา้วจิยั

ทีไ่ดต้รวจสอบเพื่อนํามาเตรยีมรายงานและมกีารอา้งถงึ จดัเรยีงลําดบัตามตวัอกัษร โดย

เริม่จากเอกสารภาษาไทย เอกสารภาษา องักฤษ เอกสารภาษาอื่น และเอกสารทีค่น้ควา้

จากแหล่ง ขอ้มลูอเิลคทรอนิคส ์
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การเขียนเอกสารอ้างอิง  

ให้ใช้แบบ เอกสารอ้างองิ คอืทุกเรื่องทีป่รากฏในรายการเอกสารอ้างอิงต้องมกีาร

อา้งองิในเนื้อเรือ่งทีเ่ขยีนโดยมหีลกัเกณฑด์งันี้ 

1. เขยีนเรยีงลาํดบัตวัอกัษรตามชือ่ของผูแ้ต่ง  

2. เอกสารอา้งองิทีเ่ป็นภาษาไทย ใหเ้พิม่ (in Thai) ไวต้อนทา้ยการอา้งองิ 

3. เขยีนชื่อผู้ร่วมแต่งบทความ ไม่เกิน 3 คน ใหเ้ขยีนเรยีงทุกคน และคัน่ดว้ย จุลภาค 

(,) คนสุดทา้ยใหเ้ชือ่มดว้ย “and”  

4. ในกรณีที่ร่วมแต่งบทความเกิน 3 คน ใหเ้ขยีนเฉพาะชือ่ผูเ้ขยีนคนแรกและตามดว้ย 

“and et al.” 

5. เอกสารที่มีผู้เข ียนชุดเดียวกัน ให้เรียงลําดับตามปี จากเก่า-ใหม่ แต่หากเป็นปี

เดียวกนัให้ใส่ a b c กํากับไว้ที่ปี ค.ศ. โดยเรียงตาม ลําดับของเล่มที่พิมพ์หรือ

ตามลาํดบัตวัอกัษรของชือ่เรือ่ง  

6. รปูแบบการเขยีนจากแหลง่อา้งองิต่างๆ 

Journal article 

Johnson, C. and Timothy F. 2002. “In the Eyes of the State: Negotiating a "Rights-

Based Approach" to Forest Conservation in Thailand”. World 

Development. 30 (9): 1591-1605. 

Koolkalya, S., Matchakuea, U. and Jutagate, T. 2016. Catch status and trend 

analysis of Brachyuran fisheries in the Gulf of Thailand. Burapha Science 

Journal 22(1):  240-252. (in Thai)  

Book 

Wyatt, D.K. 1984. Thailand: a Short History. New Haven: Yale University Press. 

Suvarnaraksha, A. 2013. Ichthyology. Chiangmai: Maejo University Press. (in 

Thai) 

 

Edited Book Chapter 

Wambugu, F. 2002. Why Africa needs agricultural biotech? In: M. Ruse and D. 

Castle (eds.) Genetically Modified Foods: Debating Biotechnology, NY: 

Prometheus Books. 
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Sukosol, T. 1980. Antigen and antibody In: Sarasombat S. (ed.) Immunology, 

Bangkok, K-T Printing. (in Thai) 

 

Conference Proceedings 

Jagacinski, N. and Gongjin, Z. 1990. Agricultural Sacrifice and Village Culture of 

Dai People. In: Proceedings of the 4th International Conference on Thai 

Studies, 11-13 May 1990. Kunming, China. 

Ployyod, Y. and Porntrai, S. 2016. Chromosome simulation: activity for teaching 

mitotic cell division. In: Proceedings of the 10th National Research 

Conference of Ubon Ratchathani University, 7-8 July 2016. Ubon 

Ratchathani, Thailand. (in Thai) 

Thesis / Dissertation 

Hanmanop, S. 2010. The Therapeutic Effects Of White Kwao Krua Pueraria 

mirifica Airy, Shaw & Suvatabandhu on Ovariectomy-induced 

Osteoporotic Rats. M.Sc. Thesis, Chulalongkorn University. (in Thai) 

Sidthilaw, S. 1996. Impact Force and Kinematic Analysis of Roundhouse Kicks 

in Thai Boxing. PhD Dissertation, Department of Biomechanics, Oregon 

State University. 

 

Websites 

Buis, A. and Lynch, P. 2016. NASA Releases New Eye-Popping View of Carbon 

Dioxide. https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6701.  

Accessed 14 January 2017. 

Pantoom, J. 2008. Food from Corn. http://www.ku.ac.th/agri/cornn/corn.html. 

Accessed 14 February 2017. (in Thai) 
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การอ้างเอกสารในเน้ือเร่ือง  

ใหใ้ชร้ะบบนาม-ปี (Name-year system) (ผูเ้ขยีน, ปี) โดยมหีลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

นามของผูเ้ขยีนใหเ้ขยีนเฉพาะนามสกุล (Last name) 

1. ปี หมายถงึ ค.ศ. ทีเ่อกสารไดร้บัการตพีมิพ ์มขีอ้กาํหนดดงันี้ 

- เอกสารทีใ่ชอ้า้งองิเป็นภาษาไทย ใหใ้ชปี้ ค.ศ. 

2. เรือ่งทีม่ผีูเ้ขยีน 2 คน ใหเ้ชือ่มดว้ย และ ในกรณทีี ่( ) เฉพาะปี เช่น 

- Bose และ Rawat (1984) รายงานว่า………. 

- กรณีที ่ชือ่ผูเ้ขยีน-ปี อยู่ใน ( ) และเขยีนเป็นภาษาต่างประเทศ ใหเ้ชื่อมดว้ย and 

เช่น (Bose and Rawat, 1984) 

3. เรื่องที่มผีู้เขยีนตัง้แต่ 3 คนขึ้นไปที่ ชื่อผู้เขยีน-ปี อยู่ใน ( ) ให้เขยีนนามสกุล

เฉพาะคนแรกแลว้ตามดว้ย et al. เช่น (Smith et al., 1984) 

4. ผูเ้ขยีนหลายกลุ่มอ้างองิในเนื้อหาเดยีวกนั ใหค้ัน่แต่ละกลุ่มดว้ยอฒัภาค (;) เช่น 

(Smith et al., 1984; Paterson and Clerke, 1975) 

5. การอา้งองิทีไ่มไ่ดอ้า้งจากตน้ฉบบัแต่เป็นการอา้งต่อใหใ้ชค้าํวา่ อา้งโดย เช่น 

Smith (1984) อา้งโดย Harrington (1989) รายงานว่า……… หรอื 

Smith (1984 อ้างโดย Harrington, 1989) รายงานวา่……และตอ้งเหมอืนกนัตลอด

ทัง้เล่ม 

6. ผูเ้ขยีนเดยีวกนั เสนอเอกสารปีเดยีวกนั ใหก้าํกบัตวัอกัษรไวท้ี ่ปี เช่น 

(Brown, 1991 a, 1991 b) 

7. การอ้างอิงจากสื่ออเิลคทรอนิค ใหเ้ขยีนชื่อและเวบ็ไซต์ ดงันี้ (จนัทรา แป้นตุ้ม, 

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

 

 

Submission Information for Authors 

Journal of Ubon Ratchathani University is a quarterly official publication of 

Ubon Ratchathani University, aiming to provide a medium for the dissemination of 

advances in science, technology and social science. All contributions are 

welcomed provided that they make an original contribution to the subject and have 

not been published in other journals, reports, proceedings or other types of 

publications. Contributors are advised to follow the following guidelines: 
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                       Types of Contributions 

1.  Research papers - original full-length research papers which have not 

been published previously.  

2.  Articles - can be divided into reviewed articles, technical articles and 

special articles.  

General: Manuscripts must be typewritten, single-spaced with wide margins 

on one side of white paper. Each page must be numbered. Browallia New with a 

font size of 12 should be used. The corresponding author should be identified 

(include a Fax number and E-mail address). Full postal addresses must be given 

for all co-authors. Authors should consult a recent issue of the journal for style if 

possible. The Editors reserve the right to adjust style to certain standards of 

uniformity. 

 

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 

 

Title: Should be concise and informative with all capital letters. Should be 

no longer than 15 words. 

Authors: Give the full name of all authors and their complete addresses. 

Contact information for the corresponding author, complete mailing address. 

Abstract: Not exceeding 250 words. Clearly summarize the important 

findings of the paper. It should contain hard facts such as objectives, methods and 

major results. 
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Keywords: Provide 4-6 keywords which can be used as an index to direct 

readers to articles. 

Introduction: The introduction must provide the necessary background of 

the paper and a brief review of related literature. A clear statement of the 

objectives should also be included. 

Materials and Methods: Describe the experimental procedures clearly 

enough for others to repeat the same experiment so that the same result could be 

obtained. 

Results and Discussion: This section should contain “Results” and 

interpretation of the results in relation to existing knowledge. 

Conclusions: State conclusion (do not summarize) briefly. 

Tables: Number each table with Arabic numerals. Footnotes should be 

identified by lower-case letters appearing as superscripts in the body of the table 

and preceding below the table. The same data should not appear in both tables 

and figures. 

Figures: (graphs, charts, line drawings, photographs). Figures with high-

resolution images, preferably JPEGs. 

Acknowledgments: List sources of financial or material support and the 

names of individuals whose contributions were significant but not deserving of 

authorship. 

References: All references should be listed at the end of the paper using 

the following patterns: 

 

Notes: 

1. The in-text citation should follow the name-year system: Burn and Smith 

(1975) or (Burn and Smith, 1975). If more than two authors, the citation is given 

as Jones et al. (1985) or (Jones et al., 1985). Use a comma between author and 

year as well as between the years of the same author. 

Use semi-colons between citations. 

 

 



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่9 ฉบบัที ่2 กรกฏาคม – ธนัวาคม 2560 

Examples: 

(Burn, 2000) 

(Burn and Baird, 2000) 

(Burn, 1999a, 1999b) 

(Burn, 1999; Smith, 1999; Baird, 1999, 2000) 

2. Figures should be original and neatly prepared in black ink. Only black 

and white pictures are accepted for publication unless pictures are for special 

purposes, such as colors of flowers or bacterial colonies.  
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