
 

 
 
 
  
 

รายละเอียดการส่งบทความจัดพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดท าวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับผลงาน
วิชาการประเภท บทความวิจัย บทความวิชาการ ส าหรับการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ภายใต้เงื่อนไขว่า
จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และบทความที่ได้รับตีพิมพ์จะมีการตรวจความถูกต้อง
เหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) และกองบรรณาธิการ 
 

รูปแบบการเขียนบทความ 
 1. บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน โดยมี
จ านวนหน้าของเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 หน้า ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้
ตัวอักษร TH SarabunPSK ภาษาจีนใช้ตัวอักษร Simsun 
 2. ข้อปฏิบัติการพมิพ์แต่ละหัวข้อ/ส่วนประกอบ 
 

ที่ หัวข้อ/ส่วนประกอบ ค าอธิบาย 
1. ขนาดเล่มวารสาร เล่มวารสารมีขนาด 18.7 x 26 เซนติเมตร หัวกระดาษ 2 เซนติเมตร 

ท้ายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร ก้ันซ้าย 2 เซนติเมตร ก้ันขวา 1.5 เซนติเมตร 
2. ชื่อบทความ ระบุชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 24 พอยท์ 

ชนิดหนา ภาษาจีนขนาดตัวอักษร 20 พอยท์ ชนิดหนา ไว้ ก่ึงกลาง
หน้ากระดาษ 

3. ชื่อผู้เขียนบทความ ระบุชื่อผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) ทุกคนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด
ตัวอักษร 16 พอยท์  ภาษาจีน ขนาดตัวอักษร 12 พอยท์ ไว้ชิดด้านขวา
หน้ากระดาษ 

4. สังกัดผู้เขียนบทความ ระบุวุฒิการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษาหรือวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
สถานที่ท างาน e-mail ขนาดตัวอักษร 12 พอยท์ ภาษาจีน ขนาดตัวอักษร 8 
พอยท์  ไว้ที่เชิงอรรถท้ายหน้า 

5. บทคัดย่อ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความยาวไม่เกิน 300 ค า และมี 1 ย่อ
หน้าเท่าน้ัน 

6. ค าส าคัญ ระบุค าส าคัญ 3-6 ค าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ท้ายบทคัดย่อ 
   



 

 

 

ที่ หัวข้อ/ส่วนประกอบ ค าอธิบาย 
7. เน้ือหา  หัวข้อใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ ชนิดหนา 

ภาษาจีนขนาดตัวอักษร 12 พอยท์ ชนิดหนา วางไว้ชิดขอบซ้ายส่วนรายละเอียด
ใชภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษขนาดขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ ธรรมดา ภาษาจีน
ขนาดตัวอักษร 12 พอยท์ ชนิดธรรมดา 
 การเขียนบทความแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังน้ี 

1. บทความวิจัย ประกอบด้วย 
1.1 บทน า 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.3 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 

            - ประชากร 
            - เครื่องมือ 
            - การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            - การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.5 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1.6 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.7 บรรณานุกรม 

2. บทความวิชาการ ประกอบด้วย 
2.1 บทน า 
2.2 เน้ือเรื่อง 
2.3 บทสรุป 
2.4 บรรณานุกรม 

8. ตารางและกราฟ (ถ้ามี) ตารางที่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
9 รูปภาพ รูปภาพประกอบให้ส่งต้นฉบับเป็นภาพถ่ายหรือสไลด์ที่มีความคมชัด และส่ง

จัดไฟล์รูปภาพเป็นนามสกุล JPEG, PNG 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 



 

รูปแบบเขียนการอ้างอิงในเน้ือหาและบรรณานุกรม  
  1. การอ้างอิง เป็นการน าข้อมูลจากการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้เป็นหลักฐานในการสนับสนุน และระบุที่มาของเนื้อหาที่น ามาอ้างอิงอย่าง
ชัดเจน ซึ่งแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
  1.1) การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา (in-text citation) ใช้ระบบนาม-ปี ซึ่งระบุแหล่งที่มาของ
เนื้อหาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องโดยใส่วงเล็บแทรกในส่วนต้นประโยค ท้ายประโยค หรือในเนื้อหา โดยการ
อ้างอิงแทรกในเนื้อหานี้จะปรากฏด้วยในส่วนท้ายเล่ม (บรรณานุกรม) โดยในกรณีที่ผู้เขียนเป็นชาว
ต่างประเทศให้ข้ึนต้นด้วย นามสกุล และตามด้วยช่ือย่อ 
  1.2) การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (footnote citation) ให้ใช้เฉพาะเชิงอรรถขยายความ
เท่านั้น โดยการอ้างอิงแบบการขยายความเนื้อหา เป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มเติม หรือขยายความข้อมูลโดยการ
บอกถึงแหล่งที่มาไม่ควรซับซ้อน ควรเขียนเป็นประโยคสั้น ๆ กะทัดรัดและเข้าใจง่าย ซึ่งหากมีความยาว
มากเกินไปควรน าไปใช้อ้างอิงแทรกในเนื้อหา 
 2. การเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง เป็นการรวบรวมเพื่อระบุถึงแหล่งที่มาและ
เป็นการแสดงจริยธรรมทางวิชาการของผู้เขียน รวมทั้งใช้ในการติดตามข้อมูลต่อหากมีผู้ที่สนใจจะศึกษา
ต่อ ดังนั้น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้ก าหนดการอ้างอิงและบรรณานุกรมเพื่อให้เป็น
แนวทางเดียวกันทั้งฉบับ โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม APA 6th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 
 

1. การอ้างอิงแทรกในเน้ือหาท่ีมีผู้แต่งคนเดียว 
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหน้าข้อความ 

ชื่อ-สกุล/(ปีที่พิมพ์,/หน้า) 
Surname/(Year,/pp.) 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อ-สกุล,/ปีที่พิมพ,์/หน้า) 
(Surname,/Year,/pp.) 

ขจีรัตน์ ดวงดาว (2555) (ขจีรัตน์ ดวงดาว, 2555) 
ขจีรัตน์ ดวงดาว (2555, หน้า 24) (ขจีรัตน์ ดวงดาว, 2555, หน้า 24) 
ขจีรัตน์ ดวงดาว (2555, หน้า 24-31) (ขจีรัตน์ ดวงดาว, 2555, หน้า 24-31) 
ขจีรัตน์ ดวงดาว (2555, หน้า 24-27, 31) (ขจีรัตน์ ดวงดาว, 2555, หน้า 24-27, 31) 
Adam (2010) (Adam, 2010) 
Adam (2010, p. 14) (Adam, 2010, p. 14) 
Adam (2010, p. 14-18) (Adam, 2010, p. 14-18) 
Adam (2010, p. 14, 18-20) (Adam, 2010, p. 14, 18-20) 
 
2. การอ้างอิงแทรกในเน้ือหาท่ีมีผู้แต่ง 2 คน 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อ-สกุลคนที่ 1/และคนที่ 2/(ปทีี่พิมพ,์/หน้า) 
Surname 1/and/Surname 2/(Year,/pp.) 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อ-สกุลคนที่ 1/และคนที่ 2,/ปีที่พิมพ,์/หน้า) 
(Surname 1/&/Surname 2,/Year,/pp.) 

กนกอร ทีปชัย และสุณี ไทธนา (2554) (กนกอร ทีปชัย และสุณี ไทธนา, 2554) 
กนกอร ทีปชัย และสุณี ไทธนา (2554, หน้า 45) (กนกอร ทีปชัย และสุณี ไทธนา, 2554, หน้า 45) 
กนกอร ทีปชัย และสุณี ไทธนา (2554, หน้า 45-50) (กนกอร ทีปชัย และสุณี ไทธนา, 2554, หน้า 45-50) 
Drucker and Keegan (2009) (Drucker & Keegan, 2009) 
Drucker and Keegan (2009, p. 156) (Drucker & Keegan, 2009, p. 156) 
Drucker and Keegan (2009, pp. 156-159) (Drucker & Keegan, 2009, pp. 156-159) 

 
3. การอ้างอิงแทรกในเน้ือหาท่ีมีผู้แต่ง 3 คน 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อ-สกุลคนที่ 1,/คนที่ 2/และคนที่ 3/(ปทีี่พิมพ,์/หน้า)

Surname 1,/2,/and/3,/(Year, pp.) 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อ-สกุลคนที่ 1,/คนที่ 2/และคนที่ 3,/ปทีี่พิมพ์,/หน้า)

(Surname 1,/2,/&/3,/Year,/pp.) 
คมศร เมธีกุล, นัดดา คมคาย และก่ิงแก้ว ทวีชัย (2553) (คมศร เมธีกุล, นัดดา คมคาย และก่ิงแก้ว ทวีชัย, 2553) 
คมศร เมธีกุล, นัดดา คมคาย และก่ิงแก้ว ทวีชัย (2553, 
หน้า 16-22) 

(คมศร เมธีกุล, นัดดา คมคาย และก่ิงแก้ว ทวีชัย, 2553, 
หน้า 16-22) 

Abeles, Morgan, and Saltvit (1992) (Abeles, Morgan, & Saltvit, 1992) 
Abeles, Morgan, and Saltvit (1992, pp. 23-25) (Abeles, Morgan, & Saltvit, 1992, pp. 23-25) 



 

4. การอ้างอิงแทรกในเน้ือหาท่ีมีผู้แต่ง 4-5 คน 
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหน้าข้อความ 

ชื่อ-สกุลคนที่ 1,/...,/และคนที่ 5/(ปทีี่พิมพ,์/หน้า)
Surname 1,/...,/and/Surname 5,/(Year,/pp.) 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อ-สกุลคนที่ 1,/...และคนที่ 5,/ปีที่พิมพ,์/หน้า)
(Surname 1,/...,/&/Surname 5,/Year,/pp.) 

กมลศรี สมใจ, ธาริณี บุญญสิทธ์ิ, มณฑา ทองอุไร,  
วันดี เข็มจิรา และจิราพร จรแก้ว (2555, หน้า 187-193) 

(กมลศรี สมใจ, ธาริณี บุญญสิทธ์ิ, มณฑา ทองอุไร,  
วันดี เข็มจิรา และจิราพร จรแก้ว, 2555, หน้า 187-193) 

Durbin, Cornor, Martin, Jerard, Dick, and Santum 
(2005, pp. 35-38) 

(Durbin, Cornor, Martin, Jerard, Dick, & Santum, 
2005, pp. 35-38) 

 
5. การอ้างอิงแทรกในเน้ือหาท่ีมีผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อ-สกุลคนที่ 1/และคณะ/(ปีที่พิมพ,์/หน้า) 

Surname 1/et al./(Year,/pp.) 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อ-สกุลคนที่ 1/และคณะ,/ปีที่พิมพ,์/หน้า) 

(Surname 1/et al.,/Year,/pp.) 
ศรีสุภา รัตนา และคณะ (2550, หน้า 9-21) (ศรีสุภา รัตนา และคณะ, 2550, หน้า 9-21) 
Green et al. (2009, pp. 44-47) (Green et al., 2009, pp. 44-47) 

 
6. การอ้างอิงแทรกในเน้ือหาท่ีผู้แต่งใช้นามแฝง 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อนามแฝง/(ปทีี่พิมพ์,/หน้า) 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อนามแฝง,/ปีที่พิมพ,์/หน้า) 

ทมยันตี (2540, หน้า 49-53) (ทมยันตี, 2540, หน้า 49-53) 
Omega (2002, p. 51) (Omega, 2002, p. 451) 

 
7. การอ้างอิงแทรกในเน้ือหาท่ีผู้แต่งมีบรรดาศักด์ิ ยศ หรือฐานันดรศักด์ิ 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหน้าข้อความ 
บรรดาศักดิ์ ยศฯ/ชื่อ-สกุล/(ปีที่พิมพ,์/หน้า) 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(บรรดาศักดิ์ ยศฯ/ชื่อ-สกุล,/ปีที่พิมพ,์/หน้า) 

พล.ต. ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช (2524, หน้า 14-15) (พล.ต. ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช, 2524, หน้า 14-15) 
คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต (2525, หน้า 9) (คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต, 2525, หน้า 9) 

 
8. การอ้างอิงแทรกในเน้ือหาท่ีผู้แต่งมีสมณศักด์ิ 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหน้าข้อความ 
ชื่อสมณศักดิ์/(ปีที่พิมพ,์/หน้า) 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาท้ายข้อความ 
(ชื่อสมณศักดิ์,/ปีที่พิมพ,์/หน้า) 

พระพรหมมังคลาจารย์ (2552, หน้า 8-12) (พระพรหมมังคลาจารย์, 2552, หน้า 8-12) 

 
 



 

 

 

9. การอ้างอิงแทรกในเน้ือหางานท่ีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งหรือชื่อบรรณาธิการ 
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหน้าข้อความ 

“ชื่อบทความ”/(ปทีี่พิมพ์,/หน้า) 
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาท้ายข้อความ 

(“ชื่อบทความ”/,ปีที่พิมพ์,/หน้า) 
“สหรัฐอเมริกากับเวียดนาม” (2530, หน้า 3) (“สหรัฐอเมริกากับเวียดนาม”, 2530, หน้า 3) 
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