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คําแนะนําในการจัดทําตนฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพใน “มนุษยศาสตรสาร”
การจัดพิมพตนฉบับ
1. บทความ รวมเอกสารอางอิงและอื่นๆ ควรมีความยาวประมาณ 15-20 หนากระดาษ A4 พิมพดวย
Font TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 Point จัดหนากระดาษแบบกระจายแบบไทย (Thai Distributed)
2. ระยะหางจากขอบกระดาษทั้งดานบน ดานลาง ดานซายและดานขวา 1 นิ้ว
3. หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานลางกึ่งกลางของหนากระดาษ ตั้งแตตนจนจบบทความ
4. ชื่อเรื่องบทความ ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลาง
หนากระดาษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและตามดวยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
5. ชื่ อผู เ ขี ย น ระบุ ทุกคนทั้ งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ขนาดตัว อักษร 16 Point พิมพหางจากชื่ อ
บทความ 1 บรรทัด จัดชิดขวา สําหรับตําแหนงงาน, หนวยงานที่สังกัดหรือที่อยูที่ติดตอได และอีเมลใหระบุ
เปนเชิงอรรถทายขอมูลของผูเขียนชื่อแรกรวมดวย
6. ชื่ อและหมายเลขกํ า กั บ ตาราง ขนาดตัว อักษร 14 Point (ตัว หนา) ใหพิมพไวบ นตารางจัดชิดซาย
ใตตารางระบุแหลงที่มาจัดชิดซาย (ถามี)
7. ชื่อภาพและหมายเลขกํากับภาพ ชื่อแผนภูมิและหมายเลขกํากับแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14 Point
(ตัวหนา) ใหพิมพไวใตภาพ แผนภูมิ จัดกึ่งกลางหนากระดาษ ใตชื่อภาพ แผนภูมิระบุแหลงที่มา จัดกึ่งกลาง
หนากระดาษ
สวนประกอบของบทความ
บทความวิ ชาการ หั ว ข อและเนื้ อหาควรชี้ป ระเด็น ที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและมีลําดับ เนื้อหาที่
เหมาะสมเพื่อใหผูอานสามารถเขาใจไดชัดเจน รวมถึงมีการใชทฤษฎีวิเคราะหและเสนอแนะประเด็น อยาง
สมบูรณ โดยควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถกําหนดขอหัวหรือองคประกอบที่แตกตางไดตามความ
เหมาะสมของบทความ)
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. บทคัดยอ (Abstract) ควรมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาวไม
เกิน 250-300 คํา เปนการสรุปเนื้อหาของบทความใหไดใจความชัดเจน
3. คําสําคัญ (Keywords) ระบุคําเปนคําสําคัญของเนื้อหา เหมาะสมสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบ
ฐานขอมูล ไมเกิน 5 คํา ใตบทคัดยอ
4. บทนํา (Introduction) เปนสวนแนะนําและปูพื้น เรื่ องเพื่ อใหผูอานทราบข อมูล เบื้ องตนของเนื้ อหา
รวมทั้งระบุถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ
5. เนื้อหา (Body of Text) เปนสวนหลักของเนื้อหาบทความ มีการแบงประเด็นออกเปนเรื่องยอยๆ และ
มีการจัดเรียงลําดับเปนหัวขอตามรายละเอียดของเนื้อหา
6. สรุป (Conclusion) เปนการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอยางชัดเจน และกระชับโดยมีการ
สรุป ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลววามีผลดี หรือผลเสียอยางไร
7. เอกส ารอ า งอิ ง (References) เขี ย นในรู ป แบบ APA 6th edition (American Psychological
Association) โดยใหจัดทําเอกสารอางอิงเปนภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอางอิง
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บทความวิจัย ควรมีการนําเสนอผลการวิจัยที่ไดรับอยางเปนระบบ โดยควรมีองคประกอบดังตอไปนี้
(สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบที่แตกตางไดตามความเหมาะสมของบทความ)
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. บทคัดยอ (Abstract) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาวไม
เกิน 250-300 คํา เปนการสรุปสาระสําคัญของบทความ โดยเฉพาะวัตถุประสงค วิธีการสารและผลการวิจัย)
3. คําสําคัญ (Keywords) ระบุคําเปนคําสําคัญของเนื้อหา เหมาะสมสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบ
ฐานขอมูล ไมเกิน 5 คํา ใตบทคัดยอ
4. บทนํา (Introduction) เปนการอธิบายถึงที่มาและความสําคัญของปญหา และเหตุผลที่นําไปสูการวิจัย มี
ขอมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
5. วัตถุประสงค (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
6. วิ ธี การวิ จั ย (Research Methodology) อธิบ ายถึงกระบวนการดํา เนิ น การวิจั ย อย า งละเอี ย ดและ
ชัดเจน
7. ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็น ตามลําดับ ขั้น ของการวิจัย การใชตารางหรื อ
แผนภูมิ ไมควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ โดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลที่คนพบอยางชัดเจน
8. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยใหเขากับหลักทฤษฎี
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัย
9. สรุป (Conclusion) สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัย และใหขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยนั้นไปใช
ประโยชน
10. เอกสารอ างอิ ง (References) เขี ยนในรู ปแบบ APA 6th edition (American Psychological
Association) โดยใหจัดทําเอกสารอางอิงเปนภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอางอิง
ตัวอยางการเขียนอางอิง
1. การอางอิงในเนื้อหา
มนุ ษ ยศาสตร ส ารใช รู ป แบบการอ า งอิ ง ในเนื้ อ หาด ว ยระบบนาม-ป ข อง APA (American
Psychological Association Citation Style) ให ร ะบุ ชื่ อ – นามสกุ ล ผู แ ต ง (หากเป น ชาวต างชาติ ใ ห ร ะบุ
นามสกุล) ปที่พิมพ และเลขหนาของเอกสารอางอิง เชน
กรณีอางหนาขอความ เชน
Khetcharoen (2018, p. 88); Reynolds (1999, p. 89); Mush (2000, pp. 1-4)
กรณีอางหลังขอความ เชน
(Khetcharoen, 2018, p. 88); (Reynolds, 1999, p. 89); (Mush, 2000, pp. 1-4)
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2. การอางอิงทายบทความ(เอกสารอางอิง)
2.1. ใช รู ป แบบการเขี ย นบรรณานุ ก รมแบบ APA 6 th edition (American Psychological
Association)
2.2. รายการอางอิงที่เปนภาษาไทยจะตองแปลเปนภาษาอังกฤษทุกรายการ (ใหเรียงลําดับโดยยึด
อักษรภาษาอังกฤษในการเรียง)
2.3. ชื่อเรื่อง (Title) จะตองทําใหเปน Thai Romanization (การถอดอักษรไทยเปน อั กษรโรมั น )
และตองเปนภาษาอังกฤษในวงเล็บเหลี่ยม […]
2.4. การทําการ Romanization นั้นจะยึดตามหลักสากลโดยใชเกณฑของ Library of Congress สามารถศึกษา
รายละเอียดไดที่ Website: http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html
2.5. สําหรับการเขียน Thai Romanization แนะนําใหใชโปรแกรมแปลงสาสนที่พัฒนาโดย NECTEC
http://164.115.23.167/plangsarn/index.php
2.6. โปรดดูตัวอยางรูปแบบการเขียนแสดงตัวอยางดังตอไปนี้
หนังสือ
Author. (Year). Romanized Title [Translated Title]. Place: Publisher.
เชน
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.
บทความในหนังสือ
Author. (Year). Romanized Title of Chapter [Translated Title of Chapter].
In Editor (eds.), Romanized Title of Book [Translated Title of Book] (Page). Place:
Publisher.
เชน
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). NY: Academic Press.
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บทความในวารสาร
Author. (Year). Romanized Article [Translated Article]. Title of Journal, Volume(Issue).
page number.
เชน
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.
วิทยานิพนธ ที่มีเลมตีพิมพ
Author. (Year). Romanized Title of dissertation [Translated Title of dissertation] (Doctoral
dissertation หรือ Master’s thesis, University)
เชน
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)
เว็บไซต
Author. (Year). Romanized Title [Translated Title]. Retrieved From URL
เชน
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 สามารถดาวนโหลดตัวอยางวิธีการเขียนฉบับเต็ม พรอมทั้งดาวโหลดคูมือการเขียนรายการอางอิง
ตามแบบ APA 6th Edition และแบบฟอรมนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ ไดที่เว็บไซตมนุษยศาสตรสาร:
http://journal.human.cmu.ac.th/makepaper.php
การสงตนฉบับ
1. ผูเขียนลงทะเบียนเพื่อใชงานระบบ Thaijo 2.0 เพื่อดําเนินการ สงบทความ และ“แบบฟอรมเสนอบทความเพื่อ
พิจารณาการตีพิมพ ทางออนไลนผานระบบที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/submission
2. เมื่อกองบรรณาธิการไดรับบทความเรียบรอยแลว กองบรรณาธิการจะแจงใหผูเขียนทราบโดยทันที
3. กองบรรณาธิการจะดําเนินการตรวจสอบบทความที่ไดรับวาอยูในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม รวมถึง
คุณภาพทางวิชาการและประโยชน ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเบื้องตน และจะแจงผลการพิจารณาใหผูเขียน
ทราบภายใน 15 วัน
4. หลังจากพิจารณาเบื้องตนแลว กองบรรณาธิการจะดําเนินการสงบทความเพื่อกลั่นกรองตอไป โดยจะ
สงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อยางนอย 2 ทาน ประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่
เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไม ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองนี้ทั้งผูทรงคุณวุฒิและผูเขียนจะไมทราบขอมูลซึ่งกัน
และกัน (Double-blind peer review) โดยใชเวลาพิจารณาประมาณ 20-40 วัน
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