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คำแนะนำในกำรจัดทำต้นฉบับบทควำมเพื่อพิจำรณำตีพิมพ์ใน “มนุษยศำสตร์สำร”
กำรจัดพิมพ์ต้นฉบับ
1. บทความ รวมเอกสารอ้างอิงและอื่นๆ ควรมีความยาวประมาณ 15-20 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย
Font TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 Point จัดหน้ากระดาษแบบกระจายแบบไทย (Thai Distributed)
2. ระยะห่างจากขอบกระดาษทั้งด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้ายและด้านขวา 1 นิ้ว
3. หมายเลขหน้า ให้ใส่ไว้ตาแหน่งด้านล่างกึ่งกลางของหน้ากระดาษ ตั้งแต่ต้นจนจบบทความ
4. ชื่อเรื่องบทความ ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและตามด้วยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
5. ชื่อ ผู้ เขี ย น ระบุ ทุ ก คนทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตั ว อัก ษร 16 Point พิ ม พ์ ห่ างจากชื่ อ
บทความ 1 บรรทัด จัดชิดขวา สาหรับตาแหน่งงาน, หน่วยงานที่สังกัดหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้ และอีเมลให้ระบุ
เป็นเชิงอรรถท้ายข้อมูลของผู้เขียนชื่อแรกร่วมด้วย
6. ชื่อและหมายเลขกากับตาราง ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) ให้พิมพ์ไว้บนตารางจัดชิดซ้าย ใต้
ตารางระบุแหล่งที่มาจัดชิดซ้าย (ถ้ามี)
7. ชื่อภาพและหมายเลขกากับภาพ ชื่อแผนภูมิและหมายเลขกากับแผนภูมิ ขนาดตัวอั กษร 14 Point
(ตัวหนา) ให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพ แผนภูมิ จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ใต้ชื่อภาพ แผนภูมิระบุแหล่งที่มา จัดกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ
ส่วนประกอบของบทควำม
บทควำมวิช ำกำร หั ว ข้อและเนื้ อหาควรชี้ ประเด็ น ที่ต้ องการน าเสนอให้ ชัดเจนและมี ล าดั บ เนื้ อหาที่
เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่าง
สมบูรณ์ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถกาหนดข้อหัวหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้ตามความ
เหมาะสมของบทความ)
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. บทคัดย่อ (Abstract) ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่
เกิน 250-300 คา เป็นการสรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน
3. คาสาคัญ (Keywords) ระบุคาเป็นคาสาคัญของเนื้อหา เหมาะสมสาหรับนาไปใช้เป็นคาค้นในระบบ
ฐานข้อมูล ไม่เกิน 5 คา ใต้บทคัดย่อ
4. บทน า (Introduction) เป็ น ส่วนแนะนาและปูพื้นเรื่องเพื่อให้ ผู้ อ่านทราบข้อมูลเบื้องต้นของเนื้อหา
รวมทั้งระบุถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ
5. เนื้อหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นเรื่องย่อยๆ และ
มีการจัดเรียงลาดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา
6. สรุป (Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับโดยมีการ
สรุป ปิดท้ายเนื้อหาที่เราได้นาเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร
7. เอกสารอ้ า งอิ ง (References) เขี ย น ใน รู ป แบ บ APA 6th edition (American Psychological
Association) โดยให้จัดทาเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง
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บทควำมวิจัย ควรมีการนาเสนอผลการวิจัยที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้ตามความเหมาะสมของบทความ)
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่
เกิน 250-300 คา เป็นการสรุปสาระสาคัญของบทความ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการสารและผลการวิจัย)
3. คาสาคัญ (Keywords) ระบุคาเป็นคาสาคัญของเนื้อหา เหมาะสมสาหรับนาไปใช้เป็นคาค้นในระบบ
ฐานข้อมูล ไม่เกิน 5 คา ใต้บทคัดย่อ
4. บทนา (Introduction) เป็นการอธิบายถึงที่มาและความสาคัญของปัญหา และเหตุผลที่นาไปสู่การวิจัย มี
ข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
5. วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย
6. วิ ธีก ารวิจั ย (Research Methodology) อธิบ ายถึ งกระบวนการด าเนิ น การวิ จัย อย่ างละเอี ย ดและ
ชัดเจน
7. ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามล าดับขั้นของการวิจัย การใช้ตารางหรือ
แผนภูมิ ไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ โดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบอย่างชัดเจน
8. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยให้เข้ากับหลักทฤษฎี
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย
9. สรุป (Conclusion) สรุปสาระสาคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่จะนาผลการวิจัยนั้นไปใช้
ประโยชน์
10. เอ ก ส ารอ้ างอิ ง (References) เขี ย น ใน รู ป แ บ บ APA 6th edition (American Psychological
Association) โดยให้จัดทาเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง
ตัวอย่ำงกำรเขียนอ้ำงอิง
1. กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ
มนุ ษ ยศาสตร์ ส ารใช้ รู ป แบบการอ้ า งอิ ง ในเนื้ อ หาด้ ว ยระบบ นาม-ปี ข อง APA (American
Psychological Association Citation Style) ให้ ระบุ ชื่ อ – นามสกุ ล ผู้ แ ต่ ง (หากเป็ น ชาวต่ างชาติ ให้ ระบุ
นามสกุล) ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าของเอกสารอ้างอิง เช่น
กรณีอ้ำงหน้ำข้อควำม เช่น
Khetcharoen (2018, p. 88); Reynolds (1999, p. 89); Mush (2000, pp. 1-4)
กรณีอ้ำงหลังข้อควำม เช่น
(Khetcharoen, 2018, p. 88); (Reynolds, 1999, p. 89); (Mush, 2000, pp. 1-4)
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2. กำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม(เอกสำรอ้ำงอิง)
2.1. ใช้ รู ป แบบการเขี ย นบรรณ านุ ก รมแบ บ APA 6 th edition (American Psychological
Association)
2.2. รายการอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ (ให้เรียงลาดับโดยยึด
อักษรภาษาอังกฤษในการเรียง)
2.3. ชื่อเรื่อง (Title) จะต้องทาให้ เป็น Thai Romanization (การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน )
และต้องเป็นภาษาอังกฤษในวงเล็บเหลี่ยม […]
2.4. การทาการ Romanization นั้นจะยึดตามหลักสากลโดยใช้เกณฑ์ของ Library of Congress สามารถศึกษา
รายละเอียดได้ที่ Website: http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html
2.5. สาหรับการเขียน Thai Romanization แนะนาให้ใช้โปรแกรมแปลงสาส์นที่พัฒนาโดย NECTEC
http://164.115.23.167/plangsarn/index.php
2.6. โปรดดูตัวอย่างรูปแบบการเขียนแสดงตัวอย่างดังต่อไปนี้
หนังสือ
Author. (Year). Romanized Title [Translated Title]. Place: Publisher.
เช่น
Boonkong, S. (2013). Phra aphai mani (chabap katun) (Phim khrang thi 11) [Pra
Aphimanee (Cartoon version) (11th ed.)]. Bangkok: skybook.
Megee, J., & Kramer, J. (2551). Concurrency state models & Java programs.
West Sussex, UK: John Wiley.
บทควำมในหนังสือ
Author. (Year). Romanized Title of Chapter [Translated Title of Chapter].
In Editor (eds.), Romanized Title of Book [Translated Title of Book] (Page). Place:
Publisher.
เช่น
Sangtaksin, Y., & Busaphacheep, T. (2002). Wiwatthanakan khong phasa læ wannakhadi
Thai [Evolution of Thai Language and Literature].
In Y. Sangtaksin & P. Tangkittiphaporn (eds.), Thai sưksa [Thai Study] (pp. 76-122).
Bangkok: Kasetsart University.
Grice, H. P. (1975). Logic and Conversation. In P. Cole & J. Morgan (eds.) Studies in Syntax
and Semantics III: Speech Acts (pp. 183-198).
New York: Academic Press.
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บทควำมในวำรสำร
Author. (Year). Romanized Article [Translated Article]. Title of Journal, Volume(Issue).
page number.
เช่น
Kukkong, P. (2015). samatthana dan kansưsan sukkhaphap kho̜ng asasamak satharanasuk
changwat Kho̜n Kæn [Health Communication Competency of Village Health Volunteers
in Khon Kaen Province]. Humanity and Social Science Journal (GTHJ), 21(2). 187-197.
Juliantari, L. P. (2014). Semiotic analysis of “The Conjuring” movie poster
advertisement. Journal of Humanis, 9(3). 1-7.
วิทยำนิพนธ์ ที่มีเล่มตีพิมพ์
Author. (Year). Romanized Title of dissertation [Translated Title of dissertation] (Doctoral
dissertation หรือ Master’s thesis, University)
เช่น
Sounsamut, P. (2004). Phu sep kap kan datplæng nưaha læ tualakhon rưang phra
aphaimani nai watthanatham pracha niyom nai chuang pi Phutthasakkarat
so̜ngphanharoisisipha - songphanharoihasiphok [Audience and the Adaptation of
Content and Characters of 'Phra Aphai Mani' in Thai Popular Culture During 2002-2003]
(Master of arts thesis, Chulalongkorn University).
Magyar, C. E. (2014). The discourse of tourism and national heritage: A contrastive study
from a cultural perspective (Doctorial’s thesis, Autonomous University of Madrid).
เว็บไซต์
Author. (Year). Romanized Title [Translated Title]. Retrieved From URL
เช่น
Akkrasomcheap, W. (2017). Khi-nik kae ni mai chai ya wi-set tae phoem
o-si-chen thang karn ngoen [A Clinic for Debt-Tackling is Not the Elixir But the
Increase in Liquidity. Online Prachachat]. Retrieved from
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1495698043
Rankin, E. (2013). Residential school survivor says he was starved CBCNEWS. Retrieved
from http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/b-c-residential-schoolsurvivor-says-he-was-starved-1.1317712
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หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างวิธีการเขียนฉบับเต็ม พร้อมทั้งดาวโหลดคู่มือการเขียนรายการอ้างอิง
ตามแบบ APA 6th Edition และแบบฟอร์มนาเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ได้ที่เว็บไซต์มนุษยศาสตร์สาร:
http://journal.human.cmu.ac.th/makepaper.php
กำรส่งต้นฉบับ
1. ผู้เขียนลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ Thaijo 2.0 เพื่อดาเนินการ ส่งบทความ และ“แบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อ
พิจารณาการตีพิมพ์ ทางออนไลน์ผ่านระบบที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/submission
2. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบโดยทันที
3. กองบรรณาธิการจะดาเนินการตรวจสอบบทความที่ได้รับว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึง
คุณภาพทางวิชาการและประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเบื้องต้น และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียน
ทราบภายใน 15 วัน
4. ถ้ า ผ่ า นการพิ จ ารณาเบื้ อ งต้ น จากกองบรรณาธิ ก าร ขอให้ ผู้ เขี ย นช าระเงิ น ค่ า ตี พิ ม พ์ ผ่ านทาง
บัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ 667-406368-0 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส่งหลักฐานการโอนเงิน
มายังกองบรรณาธิการ ที่ Email: humanjournal@cmu.ac.th (ประกาศอัตราค่าบริการตีพิมพ์)1
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