คําแนะนําสําหรับผูสงบทความ
วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีนโยบายในการ
สงเสริมและเผยแพรบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนองคความรูใหม และเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยน
ความรูและความคิดเห็นทางวิชาการระหวางผูส อน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผูส นใจ ซึง่ ครอบคลุม
วิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีกําหนดออกปละ 2 ฉบับ คือ เมษายน - กันยายน และ
ตุลาคม – มีนาคม บทความทีจ่ ะไดรับการตีพมิ พตองจัดเตรียมอยางถูกตองสมบูรณตามมาตรฐานวิชาการ และ
ผานการพิจารณาคุณคาจากผูทรงคุณวุฒิในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเภทบทความ
1. บทความวิชาการ (Academic Article) หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นที่ผูเขียนตั้งใจหยิบยก
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห
หรือวิพากษทัศนะหรือแนวคิดเดิม และ/หรือนําเสนอหรือเผยแพรแนวคิดใหม เพื่อมุงใหผูอานเปลี่ยนหรือ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อมาสูความคิดของผูเขียน บทความวิชาการเนนการใหความรูเปนสําคัญและตอง
อาศัยขอมูลทางวิชาการ เอกสารอางอิง และเหตุผลที่พิสูจนได เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหแกผูอาน
2. บทความวิจัย (Research Article) หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นจากงานศึกษาเชิงประจักษ
(Empirical Study) หรือที่เรียกวา งานวิจัย สาระของบทความสะทอนใหเห็นขั้นตอนการดําเนินการศึกษา ซึ่ง
ไดแก การกลาวถึงความเปนมาของปญหาหรือวัตถุประสงคการวิจัย การดําเนินการศึกษา การแสดงขอคนพบ
หรือผลวิจัย และการบอกความหมายและความสําคัญของผลที่ไดจากการศึกษาในทางทฤษฎีหรือปฏิบัติ เปน
การนําเสนอผลการวิจัยอยางเปนระบบ กลาวถึงความเปนมาและความสํา คัญ ของปญหา วัตถุป ระสงค
ระเบียบวิธีวิจัย ทฤษฎีกรอบแนวคิด ผลการวิจัย สรุปผล ขอเสนอแนะ และการอางอิงขอมูลอยางเปนระบบ
3. บทความปริทัศน (Review Article) หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะลาสุดทางวิชาการ
(state of the art) เฉพาะทางที่มีการศึกษาคนควา มีการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูทั้งทางกวางและ
ทางลึกอยางทันสมัย โดยใหขอวิพากษที่ชี้ใหเห็นแนวโนมที่ควรศึกษาและพัฒนาตอไป
4. บทวิจารณหนังสือ (Book review) หมายถึง บทความที่วิพากษวิจารณเนื้อหาสาระ คุณคาและ
คุณูปการของหนังสือ บทความ โดยบทวิจารณหนังสือจะตองบอกรายละเอียดของหนังสือ ไดแก ชื่อหนังสือ
ชื่อผูแตง ปที่พิมพ สํานักพิมพ ครั้งที่พิมพ จํานวนหนาและเลข ISBN ใหชัดเจนดวย โดยใชหลักวิชาการและ
ดุลพินิจอันเหมาะสม
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การเตรียมตนฉบับ
1. ผลงานวิชาการ/บทความทีส่ งมาตองไมไดรับการเผยแพรที่ใดมากอน
2. การพิมพ ใหจัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Office Word ระยะบรรทัดเดี่ยวโดยจัด
หนากระดาษ ขนาด A 4 (8.5 x 11 นิ้ว) ตั้งคาหนากระดาษสําหรับการพิมพหางจากขอบกระดาษทุกดาน ดาน
ละ 1 นิ้ว (2.5 เซนติเมตร) ใสเลขหนากํากับทุกหนา ยกเวนหนาแรก
3. รูปแบบตัวอักษร Angsana New 16 สําหรับภาษาไทย และ Times New Roman 12 สําหรับ
ภาษาอังกฤษ
4. จํานวนหนาของบทความอยูระหวาง 10 – 15 หนา (รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอางอิง)
5. บทความภาษาไทย องคประกอบตางๆ ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการใหจัดทําตาม
คําแนะนําการเตรียมตนฉบับนี้ ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
1) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) พิม พไวตรงกึ่งกลางหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt.
ตัวหนา
2) ชื่อผูเขียน (ภาษาไทย) พิมพไวชิดริมขวาของหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 16 pt. อยู
ถัดลงมาจากชื่อเรื่อง หากมีผูเขียนหลายคนที่สังกัดตางหนวยงานกัน ใหใชตัวอักษรอารบิกตัวเล็กกํากับเหนือ
อักษรสุดทายของนามสกุล แตละคน ใสเ ครื่องหมายจุลภาค (Comma) ถัดจากตัวอักษรอารบิก ตามดวย
เครื่องหมายดอกจันทน (Asterisk) สําหรับติดตอผูเขียน (Corresponding Author)
3) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) พิมพไวตรงกึ่งกลางหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 14 pt.
ตัวหนา
4) ในกรณีเปนบทความภาษาอังกฤษ ชื่อผูเ ขียน (ภาษาอังกฤษ) พิมพไวชิดริมขวาของ
หนากระดาษ ตัวอักษร Times New Roman 12 อยูถัดลงมาจากชื่อเรื่อง หากมีผูเขียนหลายคนที่สังกัดตาง
หนวยงานกัน ใหใชตัวอักษรอารบิกตัวเล็กกํากับเหนืออัก ษรสุดทายของนามสกุลแตละคน ใสเครื่องหมาย
จุลภาค (Comma) ถัดจากตัวอักษรอารบิก ตามดวยเครื่องหมายดอกจันทน (Asterisk) สําหรับติดตอผูเขียน
(Corresponding Author)
5) บทคัดยอ (ภาษาไทย) พิม พไวตรงกึ่ง กลางหนากระดาษ ตัวอัก ษรขนาด 18 pt.
ตัวหนา เปนขอความสรุปงานวิจัยที่สมบูรณในรูปแบบที่สั้นและกระชับ ภาษาไทยไมเกิน 300 คํา และตองใหมี
คําสําคัญ (Keywords) ประมาณ 3-5 คํา ดานลางถัดจากบทคัดยอ
6) Abstract (ภาษาอังกฤษ) พิมพไวตรงกึ่งกลางหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 14 pt.
ตัวหนา เปนขอความสรุปงานวิจัยที่สมบูรณในรูปแบบที่สั้นและกระชับ ภาษาอังกฤษไมเกิน 300 คํา และตอง
ใหมีคําสําคัญ (Keywords) ประมาณ 3-5 คํา ดานลางถัดจากบทคัดยอ
7) หัวขอความสําคัญ ของปญหา วัตถุป ระสงคก ารวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย
สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิงพิมพไวชิดขอบซายหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt.
ตัวหนา สําหรับภาษาไทย สวนภาษาอังกฤษใชตัวอักษร Times New Roman 14 pt. ตัวหนา
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6. การใชภาษาไทยใหยึดหลักการใชคําศัพทและชื่อบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถานควร
หลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไมจําเปน กรณีจําเปนใหเขียนคําศัพทภาษาไทยตามดวยใน
วงเล็บภาษาอังกฤษ โดยคําแรกใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ สวนอักษรและคําที่เหลือทั้งหมดใหพิมพดวยตัวพิมพ
เล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะทุกคําใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ การปรากฏอยูหลายที่ในบทความของศัพทคําเดียวกันที่
เปนภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษใหใชคําศัพทภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้งตอไปใช
เฉพาะคําศัพทภาษาไทยเทานั้น
7. ตาราง รูปภาพ ภาพลายเสน แผนภูมิ และกราฟ (Tables, Pictures, Figures, Diagrams and
Graphs) ใหแทรกไวในเนื้อเรื่องอาจจัดทําเปนขาวดําหรือสีใดก็ได โดยใหผูเขียนบทความคัดเลือกเฉพาะที่
จําเปนเทานั้น เรียงลําดับใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ชื่อตารางใหอยูดานบนของตาราง สวนชื่อรูปภาพ แผนภูมิ
และกราฟใหอยูดานลางพรอมทั้งคําอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายไดสาระครบถวน
8. เอกสารอางอิง
การสงตนฉบับ
1. ผูเขียนสงบทความฉบับพิมพ 1 ชุด พรอม File บทความมาที่ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ
มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 27 ถนนอินใจมี ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 53000 หรือสงทาง
จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส E-mail address : hssurujournal@gmail.com ถึ ง กองบรรณาธิ ก าร
วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2. ตนฉบับใหระบุขื่อผูเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตําแหนงทางวิชาการ สถานที่ทํางาน
ของผูเขียน พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail address ที่กองบรรณาธิการสามารถติดตอได
สะดวก
การพิจารณาตนฉบับ
กองบรรณาธิการจะตอบรับตนฉบับภายใน 1 สัปดาห และจะแจงผลการพิจารณาภายใน 1 เดือน
การพิจารณาบทความเพื่อตีพิม พจ ะคํานึงถึงความหลากหลายและเหมาะสม ทั้ง นี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
บรรณาธิการ โดยบทความที่แกไขตนฉบับเสร็จเรียบรอยกอนจะไดรับการพิจารณาตีพิมพกอน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
อาจารยเกวลี รังษีสุทธาภรณ
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000
โทร. 0-5541-1096 ตอ 1417
โทรสาร 0-5541-1096 ตอ 1420
E-mail: hssurujournal@gmail.com
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รูปแบบการเขียนอางอิง
สําหรับวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ใชรูปแบบการ
เขียนอางอิงตามระบบ APA (American Psychological Association) ฉบับพิมพครัง้ ที่ 6 ปพิมพ 2010
1. การอางอิงแทรกในเนื้อเรื่อง
การระบุแหลงที่มาของขอมูล ใหใชวิธกี ารอางอิงแทรกในเนือ้ เรื่อง
ตัวอยาง
... และแหลงสารสนเทศทีเ่ ปนคูแขงขันอื่น ๆ (พิมพรําไพ เปรมสมิทธ. 2536 : 10-11)
... โดยใชแนวทางที่มีประสิทธิผล (Nocholas. 1998)
พิบูล ทีปะปาน (2549 : 22) ไดเสนอปจจัยที่เปนตัวกําหนดคุณคาที่มอบใหกบั ลูกคา ...
เซอรคิน (Sirkin. 1991 : 1) ไดกลาวไววา การตลาด คือ การทําความชัดเจนเกี่ยวกับผูใช ...
สแตนตอน (จิตตินันท เดชะคุปต. 2543 : 7 ; อางถึงใน Stanton. 1981 : 441) ไดใหความหมายที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นวา ...
หมายเหตุ: การอางอิงแทรกจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ไมตองระบุหมายเลขหนา
2. การอางอิงทายบทความ
2.1 หนังสือ
ผูแตง.//(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง.//ครัง้ ที่พิมพ.//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย. (2548). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร.
สัจจะ จรัสรุงรวีวร และ จักรพงษ สุขประเสริฐ. (2546). เริ่มตนอยางมืออาชีพดวย Delphi 7
ฉบับสมบูรณ. นนทบุรี : อินโฟเพรส.
De Sacz, Eileen Elliott. (2002). Marketing Concepts for Libraries and Information
Services. 2nd ed. London : Facet.
Wawta Techataweewan. (2010). Adaptive Web-based Instruction for Enhancing
Learning Ability. In Intelligent Information Processing V: 6th IFIP TC 12
International Conference Proceedings, 13-16 October 2010, Manchester, UK.
Edited by Zhongzhi Shi; et al. pp. 145-153. Berlin : Springer.
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2.2 บทความวารสาร
ชื่อผูเขียน.//(ปที่ตีพมิ พ,/เดือน).//“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร.//ปท(ี่ ฉบับที่)/:/หนา.
ตัวอยาง
น้ําทิพย วิภาวิน. (2547, เมษายน-มิถุนายน). “ศึกษาการใชและความตองการสารสนเทศของ
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