
ข้อแนะน ำในกำรส่งบทควำมเพ่ือตีพิมพใ์นวำรสำรมนุษยศำสตร ์

1. กำรจดัเตรียมต้นฉบบั 

บทความที่จะเสนอตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ต้องเป็นบทความวิจยั ( research 
article) บทความวชิาการทีไ่ม่ใช่งานวจิยั (non-research academic article) บทความ
ปรทิรรศน์ (review article) หรอืบทวจิารณ์หนังสอื (book review) เนื้อหาของบทความ
ต้องเกีย่วกบัมนุษยศาสตรห์รอืสาขาวชิาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิภาษา ภาษาศาสตร ์
การเรยีนการสอนภาษา การแปล วรรณคด ีคติชนวทิยา ศลิปะการแสดง ปรชัญาและ
ศาสนา สือ่สารมวลชน ดนตร ีศลิปะ และการท่องเทีย่ว 

บทความต้องเขยีนเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ หากผู้เขยีนบทความไม่ใช่เจา้ของ
ภาษา บทความต้องไดร้บัการตรวจทานและแกไ้ขภาษาจากผู้อ่านทีเ่ป็นเจ้าของภาษา
ก่อนสง่มายงักองบรรณาธกิาร ความยาวของตน้ฉบบัไม่ควรเกนิ 15 หน้ากระดาษ A4 

บทความที่ส่งมาเพื่อพจิารณาตีพิมพ์ต้องระบุข้อมูล ชื่อบทความ บทคดัย่อ ค าส าคญั
อย่างน้อย 3 ค า ชื่อผู้เขยีน และหน่วยงานต้นสงักดั ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
การอา้งองิในบทความตอ้งท าตามระบบ APA อย่างเคร่งครดั (สามารถดูรายละเอยีดได้
ที ่American Psychological Association. (2010). Publication manual of the 
American Psychological Association (6thed.). Washington, DC: Author. ซึง่เผยแพร่
บนเว็บไซต์ http://www.apastyle.org/learn/index.aspx หรือดูรายละเอียดที่ นันทพร 
ธนะกลูบรภิณัฑ.์ (2558). การอา้งองิและการเขยีนรายการเอกสารอา้งองิตาม APA ฉบบั
พมิพ์ครัง้ที ่6. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต ์
http://library.stou.ac.th/sites/default/files/editor/APA6th.pdf) 

2. กำรอ้ำงอิงและกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง 

กรณีที่ผู้เขยีนต้องระบุแหล่งที่มาของขอ้มูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วธิกีารอ้างองิในส่วนเนื้อ
เรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) โดย โดยระบุ ชื่อผูแ้ต่ง ปีพมิพ์ของ
เอกสาร และเลขหน้าของเอกสารทีอ่า้ง เพื่อบอกแหล่งทีม่าของขอ้ความนัน้ หากผูเ้ขยีน
ผลงานทีอ่า้งองิเป็นชาวไทย ใหร้ะบุชื่อและนามสกุล สว่นผูเ้ขยีนผลงานทีอ่า้งองิเป็นชาว
ต่างประเทศใหร้ะบุเฉพาะนามสกุล เช่น 



วทิยา ศกัยาภนินัท ์(2548, น. 34) กล่าวไวว้่า ...  หรอื  

... ลกัษณะดงักล่าวพบไดใ้นการอนุมานแบบนิรนยั (วทิยา ศกัยาภนินัท,์ 2548, น. 34)  

Said (1978, p. 15) มขีอ้เสนอทางวชิาการในประเดน็น้ีว่า... 

วรรณกรรมควรปลุกกระตุน้ปฏกิริยิาตอบสนองจากผูอ้่าน (Rosenblatt, 1968, p. 42) 

ทัง้นี้ให้มกีารอ้างองิส่วนท้ายเล่ม (reference citation) ในรูปแบบของเอกสารอ้างองิ 
(references) โดยจดัเรยีงรายการเอกสารตามล าดบัอกัษร และแสดงรายการอ้างอิง
ภาษาไทยก่อนรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษ โดยมีตัวอย่างการเขียนรายการ
เอกสารอา้งองิดงันี้ 

2.1  หนังสือ 

กฤษดาวรรณ หงสล์ดารมภ ์และจนัทมิา เอยีมานนท ์(บ.ก.). (2549). มองสงัคมผ่าน
วาทกรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

นนัทพร ธนะกลูบรภิณัฑ.์ (2558). การอา้งองิและการเขยีนรายการเอกสารอา้งองิ
ตาม APA ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่6. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 

ราชบณัฑติยสถาน. (2550). หลกัเกณฑก์ารทบัศพัทภ์าษาจนีและภาษาฮนิด.ี 
กรุงเทพฯ: ราชบณัฑติยสถาน. 

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the 
American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author. 

Bressler, Charles E. (2011). Literary criticism: An introduction theory and 
practice (5th ed.). Boston: Pearson Education. 

Comrie, B. (Ed.). (1990). Major languages of East and South-East Asia. 
London: Routledge.  

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago & London: 
The University of Chicago Press. 

  



2.2  หนังสือแปล 

คโิยซาก,ิ โรเบริต์ ท.ี (2545). พ่อรวยสอนลกู 5: โรงเรยีนสอนธุรกจิ (พบิลูย ์     
ดษิฐอ์ุดม, ผูแ้ปล). กรุงเทพฯ: ซเีอด็ยเูคชัน่. 

Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott, 
& F. L. Emory, Trans.). New York, NY: Dover. 

2.3  บทหรอืบทควำมในหนังสือ 

จนัทมิา เอยีมานนท.์ (2549). ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างภาษา วาทกรรม และอตัลกัษณ์
ของผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดส:์ การศกึษาเชงิปฏพินัธว์เิคราะห.์ ใน กฤษดาวรรณ 
หงศล์ดารมภ ์และ จนัทมิา เอยีมานนท ์(บ.ก.), มองสงัคมผ่านวาทกรรม       
(น. 49-76). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

Fairclough, N. (1997). Technologisation of discourse. In C. R. Caldas-
Coulthard, & M. Coulthard (Eds.), Texts and practices: Readings in critical 
discourse analysis (pp. 71-83). London: Routledge. 

2.4  บทควำมในวำรสำร 

วุฒนินัท ์แกว้จนัทรเ์กตุ. (2546). กเิลส: การศกึษาอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ใน
ภาษาไทย. วารสารมนุษยศาสตร,์ 19(2), 24-41. 

Robertson, S. (2005). What law got to do with it? Journal of the History of 
Sexuality, 14(1), 161-185. 

2.5  บทควำมในหนังสือพิมพ ์

โสภณิ ทองปาน. (2544, 15 มกราคม). การพฒันาชนบทในอดตี. มตชิน, น.6. 

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. 
The Washington Post, pp. A1, A4. 

  



2.6  วิทยำนิพนธ ์

จารุวรรณ พุม่พฤกษ์. (2536). การวเิคราะหก์ลอนกลบทไทยดว้ยระเบยีบวธิวีจิยัทาง
ภาษาศาสตร ์(วทิยานิพนธด์ษุฎบีณัฑติ สาขาภาษาศาสตร)์. จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 

Nelsol, M. A. (2000). Corpus-based study of business English and business 
English teaching materials (Unpublished doctoral dissertation). University 
of Manchester, Manchester. 

2.7  ข้อมูลจำกอินเทอรเ์น็ต 

สถาบนัไทใหญ่ศกึษา. (2559, 21 ธนัวาคม). ประวตัคิวามเป็นมาของชนชาตไิต
โดยสงัเขป. สบืคน้เมื่อ 29 เมษายน 2559 จาก 
http://www.taiyai.org/2011/index.php?page=4c2378500328311c7354 
592d47cc700d&r=3&id=284 

Ahom. (2016). Retrieved April 29, 2016, from http://omniglot.com/writing/ 
ahom.htm. 

3. ตวัอกัษรและรปูแบบกำรพิมพ ์

3.1  ระยะขอบ 

 การตัง้ระยะขอบกระดาษ ใหต้ัง้ดงันี้  

 ดา้นบน  1   นิ้ว  ดา้นล่าง  1 นิ้ว 

 ดา้นซา้ย  1.5 นิ้ว  ดา้นขวา  1 นิ้ว 

3.2  รปูแบบและขนำดตวัอกัษร  

ส่วนของ
บทควำม 

กำรจดัชิดขอบ ลกัษณะ
ตวัอกัษร 

แบบอกัษร ขนำดอกัษร 
(พอยต)์ 

ชือ่บทความ กลางหน้ากระดาษ ตวัหนำ Browallia New 18 
หวัขอ้ ชดิซา้ย ตวัหนำ Browallia New 18 
เนื้อความ จดัพอดหีน้า ปกต ิ Browallia New 15 
การเน้นความ - ตวัเอยีง Browallia New 15 



3.3 กำรน ำเสนอข้อมูลดว้ยตำรำง (table) 

ขอ้ความในตารางใชร้ปูแบบอกัษร Browallia New ขนาด 15 พอยต ์หรอืสามารถปรบั
ขนาดตวัอกัษรใหเ้หมาะสมกบัขอ้มลู ใสเ่ลขล าดบัตารางและชื่อตารางไวด้า้นบนตาราง 
และจดัระยะชดิซา้ย โดยจดัรปูแบบอกัษรดงันี้ เลขล าดบัตารางใชอ้กัษรตวัปกต ิและชื่อ
ตารางใชอ้กัษรตวัเอยีง (italic) เช่น 

ตารางที ่2   
การเปลีย่นแปลงดา้นค าศพัทก์ารประกอบอาหารไทยถิน่เหนือในกลุ่มศพัทท์ีย่งัคงใชท้ัง้ 
3 ช่วงอาย ุ

ค ำศพัท์กำรประกอบ
อำหำรไทยถ่ินเหนือเดิม 

ค ำศพัท์อ่ืนท่ีพบจำกกำรสมัภำษณ์ 

ช่วงอำยท่ีุ 1 ช่วงอำยท่ีุ 2 ช่วงอำยท่ีุ 3 

อ่อง ขัว้ ขัว้ ขัว้ 

- ผัด๋ ผัด๋ 

3.4 กำรน ำเสนอด้วยรปูภำพ (figure) ได้แก่ กรำฟ (graph) แผนผงั/ผงัภมิู 
(charts) แผนท่ี (map) ภำพวำด (drawing) ภำพถ่ำย/รปูภำพ 
(photograph/picture)  

ระบุหมายเลขรปูภาพและชื่อรปูภาพไวใ้ตร้ปูภาพ โดยใชร้ปูแบบอกัษร Browallia New 
ขนาด 15 และจดัระยะแบบกลางหน้ารปูภาพ หรอื กลางรปูภาพ โดยจดัรปูแบบอกัษร
ดงันี้ เลขล าดบัตารางใชอ้กัษรตวัเอยีง (italic) และชื่อตารางใชอ้กัษรตวัปกต ิเช่น เช่น 

 

 

 

ภาพที ่2. ฆอ้ง (ดดัแปลงจาก ส านกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2559) 

 



4. กำรแบ่งหวัข้อในบทควำม  

ตน้ฉบบับทความควรจะแบ่งหวัขอ้หลกัเป็นสดัส่วน และก ากบัหวัขอ้หลกัและหวัขอ้ย่อย
ดว้ยระบบตวัเลข โดยจดัรปูแบบใหเ้ป็นไปตามรปูแบบดงันี้ 

1. หวัข้อล ำดบัท่ี 1 

หวัขอ้ล าดบัที ่1 พมิพด์ว้ยอกัษรตวัหนา (bold) ขนาด 18 พอยต์ (point) จดัชดิซา้ย 
เวน้บรรทดัดา้นบนสองบรรทดัและเวน้บรรทดัดา้นล่างหนึ่งบรรทดั 

1.1 หวัข้อล ำดบัท่ี 1.1 

หวัขอ้ล าดบัที ่1.1 พมิพด์ว้ยอกัษรตวัหนา (bold) ขนาด 15 พอยต ์(point) จดัชดิ
ซา้ย เวน้บรรทดัดา้นบนหนึ่งบรรทดัและเวน้บรรทดัดา้นล่างหนึ่งบรรทดั 

1.1.1 หวัขอ้ล าดบัที ่1.1.1 
หวัขอ้ล าดบัที ่1.1.1 พมิพด์ว้ยอกัษรตวัปกต ิขนาด 15 พอยต ์(point) จดัชดิซา้ย  

เวน้บรรทดัดา้นบนหนึ่งบรรทดั และบรรทดัดา้นล่างตามดว้ยเน้ือความทนัท ี

5. กำรส่งต้นฉบบั  

ผูส้นใจสามารถสง่บทความเพื่อพจิารณาตพีมิพไ์ด ้3 ช่องทาง ไดแ้ก่ 

ก)  ส่งบทความออนไลน์ผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของ
ประเทศไทย (Thai Journals Online) ไดท้ี ่https://www.tci-thaijo.org/index. 
php/abc/index 

ข) ส่งต้นฉบับส่งทางไปรษณีย์ไปที่บรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  

ค) สง่บทความทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์humanjournalkaset@gmail.com  

ต้นฉบบัที่ส่งประกอบด้วยต้นฉบบัที่พมิพ์ลงบนกระดาษและแผ่น CD บนัทึกข้อมูล 
พร้อมทัง้เอกสารเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ ผู้ที่เสนอบทความผ่านทางไปรษณีย์
อเิลก็ทรอนิกสค์วรประสานกบัเจา้หน้าทีผู่ด้แูลในเบือ้งตน้ดว้ย 


