
 
 

 
1. ประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร  

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University  ตีพิมพ์ บทความวิชาการ (Academic 
Article) บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Review Article)  และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้เง่ือนไขว่าจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงาน
วิจัย และวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น กรณีบทความบางส่วนเคยเผยแพร่ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผู้เขียนต้องแสดงให้เห็นว่าบทความที่ส่งมาได้มีส่วนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม 
นอกจากนี้ผู้เขียนยังต้องระบุในบทความว่าได้เผยแพร่บางส่วนของบทความดังกล่าวไปแล้วท่ีใดและเมื่อไรมาแล้ว หากกอง
บรรณาธิการตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้้าซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว 
 

2. การส่งบทความ 
 สามารถส่งได้ทางระบบออนไลน์ผ่านระบบ THAIJO : http://tci-thaijo.org/index.php/trujournal โดยกองบรรณาธิการ

จะน้าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความตามสาขาวิชา เพื่อประเมินคุณภาพและความเหมาะสมก่อนการตอบรับ 
 

3. การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 

 ผู้เขียนควรตระหนักถึงความส้าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่วารสารก้าหนด ตลอดจน

ตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตาม

รูปแบบทีว่ารสารก้าหนดจะท้าให้การพิจารณาตีพิมพ์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่  

http://www.thonburi-u.ac.th/journal/images/Document/Format_Jornal_New_May20.pdf และทางกองบรรณาธิการ

ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อก้าหนดของวารสาร 
 

4. รูปแบบการจัดเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ ์

4.1  จ านวนหน้าของบทความ 

   บทความภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ มีความยาวประมาณ 10 - 12 หน้า โดยนับรวมภาพประกอบ ตาราง และเอกสารอ้างอิง 
 

4.2  จ านวนตัวอักษรของบทคัดย่อ และ Abstract 

   บทคัดย่อ และ Abstract มีความยาวประมาณ 200-300 ค้า หรือ 10-12 บรรทัด และมีค้าส้าคัญ (Keywords) 4-5 ค้า  
 

4.3  ส่วนประกอบของบทความ  

 บทความวิจัย ให้เรียงล้าดับสาระ ดังนี้ 

 1) บทคัดย่อ (Abstract) 

 2) บทน้า (Introduction)  

ค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความ 



 3) วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Aims)  

 4) ประโยชน์ท่ีได้รับ (ถ้ามี) 

 5) วิธีด้าเนินการวิจัย (Materials and Methods) ระบุขั้นตอนวิธวีิจัยการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างและการก้าหนดขนาด 

        กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 6) กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) (ถ้ามี) 

 7) ผลการวิจัย (Results)  

 8) สรุปผล (Conclusions)  

 9) ข้อเสนอแนะ (Suggestion)  

 10) เอกสารอ้างอิง (References) ต้องเป็นรายการที่มีการอ้างอิงไว้ในเนื้อเรื่องเท่านั้น โดยอ้างอิงแยกภาษาไทยและ 

     ภาษาอังกฤษ (เรียงตามล้าดับตัวอักษร) ตามรูปแบบท่ีก้าหนด 
 

 บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ให้เรียงล้าดับสาระ ดังนี้ 

 1) บทคัดย่อ (Abstract) 

 2) บทน้า (Introduction)  

 3) เนื้อเรื่อง (Content) 

 4) สรุปผล (Conclusions) 

 5) เอกสารอ้างอิง (References) ต้องเป็นรายการที่มีการอ้างอิงไว้ในเนื้อเรื่องเท่านั้น โดยอ้างอิงแยกภาษาไทยและ 

    ภาษาอังกฤษ (เรียงตามล้าดับตัวอักษร) ตามรูปแบบท่ีก้าหนด 
 

4.4  ข้อก าหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ 

 1) ขนาดกระดาษ  A 4 

 2) กรอบของข้อความ  ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้ จากขอบบนของกระดาษ 3.0 ซม. ขอบล่าง 2.5 ซม. ขอบซ้าย 3.0 ซม.

ขอบขวา 2.5 ซม. 

 3) ระยะห่างระหว่างบรรทดั  หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 point 

 4) จัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ 

 5) ตัวอักษร ใช้สารบัญ นิว (TH Sarabun New) และพิมพ์ตามที่ก้าหนดดังนี้ 

  ชื่อเร่ือง (Title) 

  - ภาษาไทย ขนาด 18 point, ก้าหนดตรงกลาง, ตัวหนา 

  - ภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรพิมพ์เล็ก) ขนาด 18 point, ก้าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา 

  ชื่อผู้เขียน (ทุกคน) 

  - ช่ือผู้เขียน ภาษาไทย ขนาด 14 point, ก้าหนดชิดขวา 

  - ช่ือผู้เขียน ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, ก้าหนดชิดขวา 

  - ช่ือหน่วยงานของผู้เขียน ภาษาไทย ขนาด 14 point, ก้าหนดชิดขวา 



  - ช่ือหน่วยงานของผู้เขียน ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, ก้าหนดชิดขวา 

  - ช่ือท่ีอยู่อีเมล์  ขนาด 14 point, ก้าหนดชิดขวา 

  บทคัดย่อ 

  - ช่ือ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, ก้าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 

  - ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, ก้าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา 

  - ข้อความบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, ก้าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา 

  - ย่อหน้า 1.25 ซม. 

  ค าส าคัญ (Keyword)  

  - พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) ควรเลือกค้าส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 4-5 ค้า ใช้ตัวอักษร

ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point 

  เนื้อเร่ือง 

  - หัวข้อใหญ่ ขนาด 16 point, ก้าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา 

  - หัวข้อรอง ขนาด 14 point , ก้าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา 

  - ตัวอักษร ขนาด 14 point, ก้าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา 

  - ย่อหน้า 1.25 ซม. 

  ค าศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 

  ภาพและตาราง กรณีมีภาพประกอบและตาราง  

  - ช่ือภาพ  ให้ระบุค้าว่า ภาพที ่ไว้ใต้ภาพประกอบ และจัดข้อความบรรยายภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ  

  - ช่ือตาราง  ให้ระบุค้าว่า ตารางที่ พร้อมทั้งข้อความบรรยายตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ ส่วนใต้

ภาพประกอบและตารางให้บอกแหล่งที่มา โดยพิมพ์ห่างจากช่ือภาพประกอบหรือเส้นคั่นใต้ตาราง 1 บรรทัด (ใช้ตัวอักษรขนาด 14 

point, ตัวธรรมดา) 
 

5.  เอกสารอ้างอิง (References) 

 กองบรรณาธิการ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี  ขอก้าหนดรูปแบบการเขียน
บรรณานุกรมและรายการอ้างอิงเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของวารสารในฐานข้อมูล ACI  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับ
อาเซียน  โดยจะก้าหนดรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมรายการอ้างอิงทีเ่ป็นของคนไทย ดังน้ี 
 การเขียนรายการอ้างอิงที่เป็นของคนไทยท้ายบทความ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดยจัดเรียงคู่กัน 
คือ เรียงรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษท่ีแปลขึ้นกอ่นและเติมค้าว่า (in Thai) ต่อท้าย หลังจากนั้นให้ตามด้วยรายการอ้างอิง
ภาษาไทยต้นฉบับท่ีแปลมา  
 * ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจะปรับยา้ยรายการอ้างอิงที่แปลเป็นภาษาอังกฤษไปอยู่ภายใต้หัวข้อ “Translated Thai 
References” เอง เพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบข้อมลูทั้งหมด 

 
 



รปูแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง 
ให้ใช้รูปแบบ APA (6th Edition) เป็นมาตรฐาน โดยสามารถดูตัวอย่างวิธีการเขียน เอกสารอ้างอิง ที่ถูกต้อง

เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ APA http://www.apastyle.org 
 

1. การอ้างอิงในเนื้อหาของบทความ 
กรณีที่มีการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาของบทความ ให้ใช้การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบระบบช่ือ-ปี (name-year system) 

โดยระบุช่ือผู้แต่งและปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างท้ายเนื้อความที่อ้างอิง โดยให้อ้างช่ือผู้แต่ง หรือ ช่ือเรื่อง (ในกรณีที่ไม่
มีชื่อผู้แต่ง) และปีทีพ่ิมพ ์ เป็นภาษาไทยเหมือนเดิม ทั้งนีเ้อกสารที่อ้างอิงในบทความจะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ
ทุกรายการ และผู้เขียนบทความต้องรับผิดชอบถึงความถูกต้องของเอกสารที่นํามาอ้างอิงทั้งหมด มีตัวอย่างดังนี ้

 

ตัวอย่างท่ี 1 
การเขียนรายการอ้างอิงในเนื้อหาบทความ  
 วาริท เจาะจิตต์ (2556) กล่าวว่า ฟุตพริน้ท์ เป็นค้าที่แสดงการเปรียบเทียบกับทุกก้าวเดินในการท้ากิจกรรมของ
มนุษย์ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มมีการน้าหลักการของฟุตพริ้นท์
มาใช้เมื่อประมาณ 2 ทศวรรษท่ีผ่านมาการศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์แบ่งเป็น คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์  
 

การเขียนรายการอ้างอิงท้ายบทความ  
 การเขียนรายการอ้างอิงที่เป็นของคนไทยท้ายบทความ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดยจัดเรียงคู่กัน คือ 
เรียงรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษที่แปลขึ้นก่อนและเติมค้าว่า “(in Thai)” ต่อท้าย หลังจากนั้นให้ตามด้วยรายการอ้างอิงภาษาไทย
ต้นฉบับที่แปลมา ดังนี ้
 

Jawjit, W. (2013). Towards sustainable natural rubber industry in Thailand with carbon footprint and 
water footprint. Retrieved from http://romphruekj.krirk.ac.th/books/2556/1/3.pdf (in Thai) 

วาริท เจาะจิตต์. (2556). ก้าวสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์และ
วอเตอร์ฟุตพริ้นท์. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2556, จาก http://romphruekj.krirk.ac.th/books/2556/1/3.pdf 

 

ตัวอย่างท่ี 2 
การเขียนอ้างอิงในเนื้อหาบทความ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 (2542) ได้ให้ความหมายของค้าว่า “สถานศึกษา” ว่า หมายถึง สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัยสถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของ
เอกชน ที่มีอ้านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
 

การเขียนอ้างอิงท้ายบทความ 
The National Education Act B. E. 2542, (1999, 19 August). Royal Gazette. Vol.116 Part 74a, 1-23. (in Thai) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.  (2542, 19 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 116: ตอนที่ 74a, หน้า 1-23. 
 
 
 
 



2. การอ้างอิงท้ายบทความ 
 เอกสารอ้างอิงทุกล้าดับจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความให้ครบถ้วนและตรงกัน  ถ้ารายละเอียดของ
เอกสารอ้างอิงมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดให้พิมพ์ต่อบรรทัดถัดไปโดยย่อหน้า (โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษรหรือเริ่มพิมพ์ช่วง
ตัวอักษรที่ 8 
 หากเอกสารอ้างอิงนั้นเป็นของคนไทย  การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดย
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