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คําแนะนําสําหรับผูเขียน 
 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปน
วารสารท่ีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของ
นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ใหเกิดการนําไปใชประโยชนและสามารถอางอิงได 

 
การเตรียมตนฉบับ 

พิมพตนฉบับดวย โปรแกรม Microsoft Word ความยาวท้ังเรื่องไมเกิน 30 
หนากระดาษ A5 (กวาง 14.8 ซม. สูง 21 ซม.) โดยกําหนดตัวอักษรภาษาไทยและ
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 

 

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ 
1. บทความวิจยั (Research paper) เปนผลงานที่เตรียมจากขอมูลที่ผูเขยีนหรือ

กลุมผูเขียนไดคนควาวิจยัดวยตัวเอง 
2. บทความวิชาการชนิดอ่ืนๆ (Articles) ซ่ึงแยกเปนบทความปริทรรศน (Review 

articles) บทความเทคนิค (Technical articles) ซ่ึงเรียบเรียงจากการตรวจเอกสารในสาขา
นั้นๆ บทความวิชาการและ บทความพิเศษ  (Special articles) ซ่ึงเสนอความรูทั่วไป ที่เปน
ประโยชนตอผูอาน 
บทความวิจยั 

ใหเรียงตามลําดับดังนี้ (กองบรรณาธิการจะไมรับพิจารณาบทความที่ไมตรงตามรูปแบบ
ที่กําหนด) 

1. ชื่อเรื่อง (Title) ควรกะทัดรัด ส่ือเปาหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไมใชคํายอ     
ไมควรยาวเกิน 100 ตัวอักษร  

- 275 - 



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 9 ฉบับที ่2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

2. ชื่อผูเขียน (Authors) ระบุชื่อของผูเขียนทุกคน และระบุหนวยงานหรือสถาบันที่
สังกัด  

3. บทคัดยอ (Abstract) จะปรากฏกอนเนื้อเร่ือง (บทความภาษาไทยจะตองมี
บทคัดยอ และ Abstract) ความยาวไมเกิน 180 คํา โดยเรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหา 
เชนวัตถุประสงค วิธีการศึกษา ผลงานและการวิจารณ อยางตอเนื่องกัน 

4. คําสําคัญ (Keyword) ใสไวทายบทคัดยอของแตละภาษา 
5. เน้ือเรื่อง  (Text)   
5.1 สําหรบับทความวิจยั  (Research papers) ใชหัวขอดังน้ี 
(1) บทนํา (Introduction) กลาว ถึงความเปนมาและเหตุผลที่นําไปสูการศึกษาวิจัย

ใหขอมูลทางวิชาการพรอมวัตถุประสงคอยางคราวๆ ของการวิจัย และการสํารวจเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ (Literature review)  

(2) วิธีการวิจัย (Methods) อธิบายเคร่ืองมือและวิธีการวิจัยใหชัดเจน 
(3) ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยอยางชัดเจน ตรงประเด็น ควรมีรูปและ/

หรือ ตารางประกอบ การอธบิายผลตองไมซํ้ากับรายละเอียดในรูปและตาราง 
5.2 สําหรบับทความชนิดอ่ืนๆ (Articles) ไมตองมีสวนประกอบในขอ 5.1  
6. สรุปและเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion) สรุปผลการวิจัยและ

เสนอแนะแนวทางในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
7. เอกสารอางอิง (References) รายชื่อเอกสารที่ใชเปนหลักในการคนควาวิจัยที่ได

ตรวจสอบเพื่อนํามาเตรียมรายงานและมีการอางถึง จัดเรียงลําดับตามตัวอักษร โดยเร่ิมจาก
เอกสารภาษาไทย เอกสารภาษา อังกฤษ เอกสารภาษาอื่น และเอกสารที่คนควาจากแหลง 
ขอมูลอิเลคทรอนิคส 

 

การเขียนเอกสารอางอิง (ภาษาไทย) 
ใหใชแบบ เอกสารอางอิง คือทุกเร่ืองที่ปรากฏในรายการเอกสารอางอิงตองมีการอางอิง

ในเนื้อเร่ืองที่เขียนโดยมีหลักเกณฑดังนี้ 
1. เขียนเรียงลําดับตัวอักษรของผูแตง โดยใหภาษาไทยขึ้นกอน 
2. เขียนชื่อทุกคนที่รวมเขียนเอกสาร ภาษาไทยใหเขียนชื่อ-สกุล ทุกคนเรียงกันไปค่ัน

ดวยจุลภาค (,) คนสุดทายใหเชื่อมดวย และ เชน วัลลภ สันติประชา, ขวัญจิตร สันติประชา 
และ ชูศักดิ์ ณรงคเดช.  

3. เอกสารที่มีผูเขียนชุดเดียวกัน ใหเรียงลําดับตามป จากเกา-ใหม แตหากเปนป
เดียวกันใหใส ก ข ค กํากับไวที่ ป พ.ศ. หรือ a b c กํากับไวที่ป ค.ศ. โดยเรียงตาม ลําดับของ
เลมที่พิมพหรือตามลําดับตัวอักษรของชื่อเร่ือง เชน  
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ณรงค รัตนะ. 2528 ก. การครอบครองและการรอบรูเทคโนโลยีในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 
[ยู เนสโก] ศูนยถ ายทอดเทคโนโลยี  กระทรวง วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
การพลังงาน. 

              . 2528 ข. คูมือการเจรจาและการทําขอตก ลงการถายทอดเทคโนโลยี . 
กรุงเทพฯ: ศูนยถายทอดเทคโนโลยี  กระทรวง วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
การพลังงาน. 

4. เอกสารที่มีผูเขียนชื่อแรกเดียวกัน ใหเรียงตามปเกา-ใหม และเรียงตามอักษรของ
ผูเขียนถัดไป 

5.  ชื่อเร่ืองและชื่อบทความ ภาษาตางประเทศใหขึ้นตนดวยอักษรตัวพิมพใหญ เฉพาะ
คําแรก ยกเวนชื่อเฉพาะ ชื่อหนังสือ ใหขึ้นตนดวยอักษรตัวพิมพใหญทุกคํา ยกเวนคํา-บุรพบท
และสันธาน สวนชื่อวารสาร ใหเขียนยอตามที่วารสารนั้น ๆ กําหนด  

6. ลําดับการเขียนและเคร่ืองหมายวรรคตอนใหใชดังนี้ 
6.1 วารสาร/จุลสาร (Journal/Bulletin) 
ผูเขียน. ป. “ชื่อเร่ือง”. ชื่อวารสาร ปที:่ หนา  

วัลลภ สันติประชา, ขวัญจิตร สันติประชา และ ชูศักด์ิ ณรงคเดช. 2535. “คุณภาพเมล็ดพันธุ
ถั่วเขียวที่ผลิตในภาคใต”. ว. เกษตรศาสตร (วิทย.) 26: 119-125. 

6.2. หนังสือ/ตํารา ใหเขียน ดังน้ี 
ผูเขียน. ป. ชื่อหนังสือ. ชื่อเมือง: สํานักพิมพ.  

สุรพล อุปดิสสกุล. 2521. สถิติ : การวางแผนการทดลองเบื้องตน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาพืชไร
นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

6.3. รายงานสัมมนา/ประชุมทางวชิาการ (Proceedings) 
ผูเขียน. ป. ชื่อเรื่อง. ชื่อสัมมนา ชื่อบรรณาธิการ(ถามี) สถานที่ วัน สัมมนา หนา

ของเร่ือง.  
วรวิชณ รุงรัตน, ปรีชา วดีศิริศักด์ิ, นันทกร บุญเกิด, วิทยา ธนานุสรณ และ เย็นใจ วสุวัต. 

2527. ศึกษาปริมาณเชื้อไรโซเบียมที่เหมาะสมในการคลุกเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงพันธุ 
ไทนาน 9. รายงานการสัมมนาเชิ งปฏิบั ติการงานวิจั ย  ถั่ ว ลิสง ค ร้ังที่  3 ณ 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 12-21 เมษายน 2527 หนา 172-
179. 

6.4. วิทยานิพนธ 
ผูเขียน. ป. ชื่อเรื่อง. วิทยานิพนธ ชื่อปริญญา: ชื่อมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน.  

สมศรี รักษวงศ. 2528. การศึกษาการใชยาชนิดตางๆ ในการปองกันโรคราสนิมของถ่ัว
เห ลื อ ง . วิ ท ย า นิ พ น ธ  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                       
สงขลานครินทร. 
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6.5. สื่ออิเลคทรอนิค  
ชื่อผูแตง. ป. ชื่อเรื่อง. แหลงที่มา. วัน/เดือน ที่สืบคนขอมูล. 

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

 
 

การเขียนเอกสารอางอิง (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 
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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. 

 

การอางเอกสารในเน้ือเรื่อง  
ใหใชระบบนาม-ป (Name-year system) (ผูเขียน, ป) โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
นามของผูเขียนที่เขียนเปนภาษาไทย ใหเขียนทั้งชื่อ และนามสกุล หรือเฉพาะชื่ออยาง

เดียว แตตองใชระบบเดียวกันตลอดเลม สวนนามของผูเขียนที่เขียนเปนภาษาตางประเทศ ให
เขียนเฉพาะนามสกุล (Last name) 

1. ป หมายถึง พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่เอกสารไดรับการตีพิมพ มีขอกําหนดดังนี้ 
- เอกสารที่ใชอางอิงเปนภาษาไทย ใหใชป พ.ศ. 
- เอกสารที่ใชอางอิงเปนภาษาไทย ใหใชป ค.ศ. 
- ตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ เอกสารที่ใชอางอิงเปนภาษาไทย เขียนเปนภาษาอังกฤษ ให

ใชป ค.ศ. 
2. เร่ืองที่มีผูเขียน 2 คน ใหเชื่อมดวย และ ในกรณีที่ ( ) เฉพาะป เชน 
- แพรพรรณ สองวงศ และ พิสมัย เรืองจักร (2527) พบวา……………… 
- Bose และ Rawat (1984) รายงานวา………. 
- กรณีที่ ชื่อผูเขียน-ป อยูใน ( ) และเขียนเปนภาษาตางประเทศ ใหเชื่อมดวย and เชน 

(Bose and Rawat, 1984) 
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3. เร่ืองที่มีผูเขียนต้ังแต 3 คนขึ้นไป ภาษาไทยใหเขียนชื่อ-นามสกุล หรือชื่อเฉพาะคน
แรกแลวตามดวย และคณะ เชน ชาญชัย มณีดุลย และคณะ (2529) หรือ (ชาญชัย มณีดุลย 
และคณะ, 2529) สําหรับภาษาตางประเทศที่ ชื่อผูเขียน-ป อยูใน ( ) ใหเขียนนามสกุลเฉพาะ
คนแรกแลวตามดวย et al. และตองใชระบบเดียวกันตลอดท้ังเลม เชน      (Smith et al., 
1984) 

4. ผูเขียนหลายกลุมอางอิงในเนื้อหาเดียวกัน ใหค่ันแตละกลุมดวยอัฒภาค (;) เชน 
(Smith et al., 1984; Paterson and Clerke, 1975) 

5. การอางอิงที่ไมไดอางจากตนฉบับแตเปนการอางตอใหใชคําวา อางโดย เชน 
Smith (1984) อางโดย Harrington (1989) รายงานวา……… หรือ 
Smith (1984 อางโดย Harrington, 1989) รายงานวา……และตองเหมือนกันตลอดทั้ง

เลม 
6. ผูเขียนเดียวกัน เสนอเอกสารปเดียวกัน ใหกํากับตัวอักษรไวที่ ป เชน 
ไพศาล เหลาสุวรรณ และคณะ (2535ก, 2535ข) หรือ (Brown, 1991 a, 1991 b) 
7. การอางอิงจากส่ืออิเลคทรอนิค ใหเขียนชื่อและเว็บไซต ดังน้ี (จันทรา แปนตุม, 

Website) หรือ จันทรา แปนตุม (Website) (Smith, Website) 
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