
 
 

หลกัเกณฑ์การเขยีนบทความวชิาการหรือ 
บทความวจิัยเพ่ือตีพมิพ์ในมนุษยสังคมสาร (มสส.) 

 
1. ส่งบทความวจิยัฉบบัเตม็ในรูปแบบของ Word File จ านวน 1 ชุด เป็น

แฟ้มขอ้มูลอิเลก็ทรอนิคส์โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Word 2010 เป็นตน้ไป ท่ี
เวบ็ไซต ์http://jhusoc.bru.ac.th หรือ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรีรัมย ์เลขท่ี 439 ถนนจิระ อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31000 โทรศพัท ์044-
611-221 ต่อ 4001/โทรสาร 044-6128-585 

2. เป็นบทความดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัภาษา 
ภาษาศาสตร์และวรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ชาติพนัธ์ุ  บรรณารักษแ์ละ
สารสนเทศศาสตร์  ดนตรีและนาฏศิลป์ ศิลปกรรม ประเพณีวฒันธรรม การท่องเท่ียว 
ประวติัศาสตร์และโบราณคดี กฎหมายและการเมืองการปกครอง การพฒันาสงัคมและ
สงัคมศึกษา การศึกษา และ เทคโนโลยแีละนวตักรรมการเรียนรู้  

3. ความยาวของบทความโดยนับรวมรูปภาพ  ตาราง เอกสารอา้งอิง  และ
ประวติัผูเ้ขียน จ านวน 15-20 หนา้กระดาษ A5  
 4. แบบอกัษร (Font) บทความ 

 4.1 ใหพ้ิมพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 14 และพิมพเ์น้ือหา

ในลกัษณะคอลมัน์เดียว (One column) ก าหนดระยะห่างระหวา่งบรรทดัเป็นแบบระยะ

พิมพเ์ด่ียว (Single space) ระยะขอบบน-ล่าง 2 เซนติเมตร และระยะขอบซา้ย-ขวา 1.8 

เซ็นติเมตร 

 4.2 ช่ือบทความทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ พิมพด์ว้ยตวัหนา

โดยใชข้นาดอกัษร 16 ก่ึงกลางหนา้กระดาษ กรณีเป็นภาษาองักฤษ ใหใ้ชอ้กัษรตวัแรก

เป็นตวัใหญ่ส าหรับค าหลกัต่างๆ  

http://jhusoc.bru.ac.th/


 
 

 4.3 ช่ือ-นามสกลุผูเ้ขียน (และอาจารยท่ี์ปรึกษา) ใหมี้ทั้งภาษาไทย

และภาษาองักฤษ และใหใ้ชห้มายเลขก ากบัช่ือผูเ้ขียนหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาเฉพาะท่ีเป็น

ภาษาไทยเท่านั้น พิมพด์ว้ยตวัหนาโดยใชข้นาดอกัษร 14 ก่ึงกลางหนา้กระดาษ  

4.4 ช่ือสาขาวชิา คณะ และสถาบนัการศึกษาตน้สงักดั  ใหพิ้มพท่ี์บรรทดัล่าง

ต่อจากช่ือผูว้จิยั ชิดขอบซา้ย พิมพอ์กัษรเป็นตวับางขนาด 12 ใชเ้ขียนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ แต่ใหใ้ชห้มายเลขก ากบัเฉพาะท่ีภาษาไทยเท่านั้น 

5. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ในกรณีท่ีเป็นบทความ
ภาษาองักฤษตอ้งผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งและลงนามรับรองจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ภาษาองักฤษก่อนส่งใหบ้รรณาธิการ  

6. ตอ้งเป็นบทความท่ีไม่เคยตีพิมพห์รือเผยแพร่ท่ีใดมาก่อนหรืออยูร่ะหว่าง
การพิจารณาจากผูท้รงคุณวฒิุเพื่อตีพิมพใ์นวารสารอ่ืน 
 7. บทความตอ้งมีสาระสงัเขป (บทคดัยอ่) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไม่

เกิน 1 หนา้กระดาษ A5 หรือระหวา่ง 150-200 ค า ในกรณีท่ีบทความเป็นภาษาองักฤษ

หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ใหเ้ขียนบทคดัยอ่เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

8. ผูเ้ขียนบทความจะตอ้งปฏิบติัตามระบบการอา้งอิงเอกสารและหลกัเกณฑ์
การเสนอบทความวชิาการหรือบทความวจิยัเพื่อตีพิมพใ์นมนุษยสงัคมสาร อยา่ง
เคร่งครัด  

9. บทความท่ีส่งมาตีพิมพจ์ะไดรั้บการกลัน่กรองจากผูท้รงคุณวฒิุในสาขาท่ี
เก่ียวขอ้งอย่างน้อย 2 ท่าน ถา้ผูท้รงคุณวุฒิ 1 ใน 2 ท่านไม่เห็นควรให้ตีพิมพ ์ก็จะส่ง
บทความนั้นไปให้ผูท้รงคุณวฒิุท่านท่ี 3 พิจารณา ทั้งน้ี บทความท่ีจะไดรั้บการตีพิมพ์
ในมนุษยสังคมสาร ตอ้งผ่านการพิจารณาเห็นควรใหตี้พิมพโ์ดยผูท้รงคุณวฒิุอยา่งนอ้ย 
2 ท่าน 



 
 

10. ผลการพิจารณาใหตี้พิมพบ์ทความในมนุษยสงัคมสาร ใหถื้อมติของกอง
บรรณาธิการเป็นท่ีสุด  

 11. บทความท่ีไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้
ทราบ แต่จะไม่ส่งตน้ฉบบัคืนใหผู้เ้ขียน 

12. ผูเ้ขียน/คณะผูเ้ขียน (ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั) ตอ้งเขียนขอ้มูลส่วนตวัโดยยอ่เป็น
ภาษาอังกฤษไวใ้นส่วนท้ายสุดของบทความต่อจากเอกสารอ้างอิง โดยให้ระบุค า
น าหน้าช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์/รอง
ศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์ (ถา้มี) คุณวฒิุปริญญาเอก (ดร.) (ถา้มี) พร้อมใส่ขอ้มูลท่ีอยู่
ให้ครบถว้นสมบูรณ์ รวมทั้งรหัสไปรษณีย ์โทรสาร โทรสาร และอีเมลดว้ย ในกรณีท่ี
เป็นนกัศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ให้เขียนเฉพาะขอ้มูลนกัศึกษาเท่านั้นโดยไม่
ตอ้งใส่ขอ้มูลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ตวัอยา่งเช่น 
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⁎ ส่วนประกอบของบทความ ⁎ 
⁎ บทความวชิาการ  

ในการเขียนบทความวชิาการ ควรช้ีประเด็นท่ีตอ้งการน าเสนอให้ชดัเจนและ
มีล าดบัเน้ือหาท่ีเหมาะสม บทความวชิาการควรมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 1. ช่ือเร่ือง (Title) ใชค้  าท่ีสั้น กระชบั และมีความหมายชดัเจน ใหเ้ขียนเป็น

ระดบักลุ่มค าไม่ใช่ระดบัประโยค และตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยพิมพ์

ช่ือเร่ืองเป็นภาษาไทยก่อนและตามดว้ยช่ือเร่ืองภาษาองักฤษในบรรทดัต่อมา แต่ให้

เขียนช่ือเร่ืองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นในกรณีท่ีบทความเขียนเป็นภาษาองักฤษหรือ

ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ความยาวระหวา่ง 8-15 ค า 

 2. บทคดัย่อ (Abstract) สรุปเน้ือหาของบทความใหไ้ดใ้จความชดัเจน ให้

เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 

หนา้กระดาษ หรือระหวา่ง 150-200 ค า ใหเ้ขียนบทคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ในกรณี

ท่ีบทความเขียนเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  

 3. ค าส าคญั (Keyword) ระบุค าส าคญัของเน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับน าไปใช้

เป็นค าสืบคน้ในระบบฐานขอ้มูลใตบ้ทคดัยอ่ ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

จ านวน 3-5 ค า ใหเ้ขียนค าส าคญัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ในกรณีท่ีบทความเขียนเป็น

ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 

4. บทน า (Introduction) น าเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเน้ือหา รวมทั้งระบุถึง
ขอบเขตเน้ือหาของบทความ 

5. เน้ือหา (Body of text) ระบุเน้ือหาหลกัของบทความ โดยแบ่งออกเป็น
ประเด็นยอ่ยๆ และมีการจดัเรียงล าดบัหวัขอ้ตามรายละเอียดของเน้ือหา 



 
 

6. เอกสารอ้างอิง (References) อา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหา (In-text citation) 
โดยใช้ระบบนาม-ปี  (Author-Year) ตามรูปแบบ APA (American Psychological 
Association) ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 6 (6th edition) และเอกสารอา้งอิงทุกรายการท่ีปรากฏใน
บทความตอ้งมีรายช่ือปรากฏอยู่ในรายการเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ (References) 
ดว้ย 

 

⁎ บทความวจัิย  
ให้น า เสนอผลการวิจัย ท่ีค้นพบอย่างเป็นระบบ โดยบทความวิจัยมี

องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  
 1.  ช่ือเร่ือง (Title) ใชค้  าท่ีสั้น กระชบั และมีความหมายชดัเจน ใหเ้ขียนเป็น

ระดบักลุ่มค าไม่ใช่ระดบัประโยค และตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยพิมพ์

ช่ือเร่ืองเป็นภาษาไทยก่อนและตามดว้ยช่ือเร่ืองภาษาองักฤษในบรรทดัต่อมา แต่ให้

เขียนช่ือเร่ืองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นในกรณีท่ีบทความเขียนเป็นภาษาองักฤษหรือ

ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ความยาวระหวา่ง 8-15 ค า 

 2.  บทคดัย่อ (Abstract) สรุปสาระส าคญัของงานวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือวจิยั สถิติท่ีใชใ้นการเคราะห์

ขอ้มูล และผลการวจิยั ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวแต่ละภาษาไม่เกิน 

1 หนา้ หรือระหวา่ง 150-200 ค า ใหเ้ขียนบทคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ในกรณีท่ี

บทความเขียนเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 

 3.  ค าส าคญั (Keywords) ระบุค าส าคญัของเน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับ

น าไปใชเ้ป็นค าสืบคน้ในระบบฐานขอ้มูลใตบ้ทคดัยอ่ ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและ



 
 

ภาษาองักฤษ จ านวน 3-5 ค า ใหเ้ขียนค าส าคญัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ในกรณีท่ี

บทความเขียนเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 

 4.  บทน า (Introduction) ระบุถึงความส าคญัของปัญหาท่ีศึกษา วรรณกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งและประโยชน์โดยรวมท่ีจะเกิดข้ึนจากผลวจิยั 

 5.  วตัถุประสงค์ของการวจิยั (Objective) ระบุวตัถุประสงคใ์นการท าวจิยัให้

ชดัเจนและสะทอ้นถึงภาพรวมทั้งหมดของงานวจิยั 

 6.  วธีิด าเนินการวจิยั (Methodology) ระบุวธีิวจิยัท่ีครอบคลุมถึงประชากร 

กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือวจิยั ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 7.  ผลการวจิยั (Results) ระบุผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลซ่ึงตอ้ง

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 8.  อภิปรายผล (Discussion) น าเสนอผลการวจิยัโดยอา้งโยงถึงทฤษฎีต่างๆ 

เพื่อสนบัสนุนผลการวจิยัท่ีคน้พบหรือเห็นแยง้ท่ีสมเหตุสมผล 

 9.  ข้อเสนอแนะ (Recommendations) เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใชใ้ห้

เกิดประโยชน์และเสนอแนะเพ่ือการท าวจิยัในคร้ังต่อไป 

10.  การอ้างองิ (References) ใชก้ารอา้งอิงตามรูปแบบ APA (American 

Psychological Association)  ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 6 (6th edition) 

 

 

 

 

 



 
 

* การเขียนเอกสารอ้างองิ * 

1. การอา้งอิงเอกสารในเน้ือหา (In-text citation) ใหใ้ชภ้าษาองักฤษเท่านั้น
ส าหรับผูเ้ขียนทั้งท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยระบุเฉพาะนามสกลุแลว้ตาม
ดว้ยปี ค.ศ. ท่ีเผยแพร่เอกสาร และ/หรือเลขหนา้ เช่น Nuemaihom (2014) หรือ 
(Nuemaihom, 2014: 23)   

2. การเรียงล าดบัเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ (References) ให้เรียงตามล าดบั
อกัษรของช่ือผูเ้ขียน โดยไม่ตอ้งมีตวัเลขก ากบั ใหอ้า้งนามสกลุก่อนแลว้ตามดว้ยอกัษร
ยอ่ของช่ือแรก  

3. ในกรณีอ้างอิงเอกสารท่ีเป็นภาษาไทย ให้แปลเอกสารอ้างอิงนั้ นเป็น
ภาษาองักฤษ และให้วงเล็บค าวา่ [in Thai] ไวส่้วนทา้ยของเอกสารอา้งอิงนั้น ให้เขียน
ตามรูปแบบเดียวกนักบัการอา้งอิงเอกสารท่ีเป็นภาษาองักฤษคือให้อา้งนามสกุลก่อน
แล้วตามด้วยอักษรย่อของช่ือแรก  และให้เขียนรวมไปกับรายการอ้างอิงท่ีเป็น
ภาษาองักฤษเลย 

ตวัอยา่งเช่น 
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Manuscript Preparation Guidelines for the Submission of  
Academic and Research Articles in Journal of  

Humanities and Social Sciences (JHUSOC) 
 

1. The full article should be submitted in the Word File as an electronic file 
using Microsoft Office Word 2010 onwards via the website: http://jhusoc.bru.ac.th or 
to the Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University, 
Muang District, Buriram Province  31000,Tel: 044-611-221 Ext. 4001, Fax: 044-
6128-585. 

2. The article must be relevant to Humanities and Social Sciences of the 
following areas: Language, Linguistics and Literature, Philosophy and Religion, 
Ethnics, Library and Information Science, Music and Performance Arts, Fine and 
Applied Arts, Tradition and Culture, Tourism, History and Archaeology, Law and 
Politics, Social Development and Social Studies, Education, and Technology and 
Learning Innovation.  

  3. The article must be typed on A5 paper to include figures, tables, 

references, and author’s brief personal data. Moreover, it should be between 15-20 

pages in length. 

 4. Font 

  4.1 Angsana New with font size 14 is required. The article must 

be typed in one column and single spacing. The top-bottom margins of 2 cm. and the 

left-right margins of 1.8 cm. are used. 
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4.2 Both Thai and English article titles should be in bold face, font  

size 16 with initial caps of the content words, and be centered. Only English 
title is required for the article written in English or other languages.  
  4.3 The author's name (and the advisor’s name) must be written in 

both Thai and English. It must also be typed in bold using font size 14 and centered on 

the page. For the Thai article, the author’s name is numbered in order. 

4.4 Department(s)/program(s), faculty(s) and affiliation(s) must be  

written in both Thai and English, and set flush on the left using font size 12 below the 

author’s name. For the Thai article, their Thai information is numbered in order.  

5.  Either Thai or English article can be submitted. In the case of an English 

article, it must be verified and signed by an English language expert before being sent 

to the editor.  

6. The article submitted for publication in JHUSOC has not already been 
published elsewhere or is not under consideration by peer reviewers for publication in 
other journals.  

7. The article must contain both Thai and English abstracts with no more than 
1 page of A5, or between 150 -200  words. Only English abstract is required for the 
article written in English or other languages.  
 8. The author must strictly comply with the reference system and the 

criteria for the publication of academic or research articles set by the journal.  

9. The article will be reviewed by at least two peer reviewers in the relevant 
fields. If one of them does not agree to get it published, the article will be sent to the 



 
 

third peer reviewer for his/her consideration. It is noted that the article published in 
the journal must be approved by at least two peer reviewers. 

10. The Editorial board is responsible for the final decision regarding 
acceptance or rejection of the article published in the journal. 

11. The author will be officially informed if his/her article is not accepted. 
However, the manuscript will not be sent back to him/her.  
 12. The author/authors (researcher/researchers) must write the personal 

information in English in the last part of the article below the references, providing a 

title (Mr. / Mrs. / Miss), an academic position i.e. Assistant Professor / Associate 

Professor / Professor (if any), and a doctoral degree i.e. Dr. (If any). A full address, 

including a postal code, a fax number, and an email address, should also be provided. 

It is noted if the author is a master’s or doctoral student, his/her personal information 

must be presented while his/her advisors’ individual information is not required.  

For examples:  
Author 

 Assistant Professor Dr. Akkarapon  Nuemaihom 

 English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences 

 Buriram Rajabhat University 439 Jira Rd., Muang District, Buriram  

Province 31000 

 Fax:  044-6128585  Tel: 081-8204402  E-mail: akkarapon2512@gmail.com 

 
 
 



 
 

⁎ Components of Articles ⁎ 
 To write an academic article, clear points should be identified and 
appropriate sequences of the content should be considered. The article should consist 
of the following parts: 

1. Title: The title should possess the short, concise and meaningful words. It 
should be written in a word level, not a sentence level. The title with 8-15 words must 
be written in both Thai and English. Moreover, the Thai title is typed first, followed by 
the English one on the next line. However, only English title is required for the article 
written in English or other foreign languages.  
 2. Abstract: The article contents are clearly summarized. Both Thai and 

English abstracts are required. A one-page Thai abstract with 150-200 words is 

written first, followed by the English one with the same number of words.  

It is noted that only English abstract is required for the article written in English or 

other foreign languages.  

 3. Keyword: The keywords appropriate for retrieving information from the 

database are identified. Both Thai and English 3-5 keywords are required and must 

be placed below the abstract. It is noted that only English keywords are required for 

the article written in English or other foreign languages.  

4. Introduction: The article background is presented. The article scope is 
also specified.   

5. Body of Text: The main contents and sub-topics of the article are 
identified. Moreover, the topics are sorted by the contents.  



 
 

6. References: In-text citation is based on the author-year system of the APA 
(American Psychological Association) style (6th edition). It is noted that all entries in 
the text should be listed in the references. 

 

⁎ Components of Research Articles ⁎ 
The research results should be presented systematically. The research article 

should be composed of the following parts:   
1. Title: The title should possess the short, concise and meaningful words. It 

should be written in a word level, not a sentence level. The title with 8-15 words must 
be written in both Thai and English. Moreover, the Thai title is typed first, followed by 
the English one on the next line. However, only English title is required for the article 
written in English or other foreign languages.  
 2.  Abstract: The important research components, including objectives, 

population, sample group, instruments, statistics for data analysis, and research 

results. Both Thai and English abstracts must be written. The length of each language 

is not more than 1 page or between 150-200 words. It is noted that only English 

abstract is required for the article written in English or other foreign languages.  

3. Keyword: The keywords appropriate for retrieving information from the 
database are identified. Both Thai and English 3-5 keywords are required and must be 
placed below the abstract. It is noted that only English abstract is required for the article 
written in English or other foreign languages. 



 
 

  4. Introduction: The significance of research problems is identified. The 

relevant literature is reviewed. In addition, the overall benefits obtained from the 

research results are also presented. 

 5.  Objective: The research objectives are clearly identified to reflect the 

overall picture of the research. 

 6.  Methodology: The research methods, including population, samples, 

instruments, steps of data collection, and statistics for data analysis, are clearly 

indicated.   

 7.  Results: The research results obtained from analyzing the data are 

clearly interpreted according to the research objectives. 

 8.  Discussion: The research results are discussed with theoretical support 

so as to check whether the current research results are in line with or against the 

previous studies. 

 9.  Recommendations: Utilization of the research results, and guidelines 

for the next research should be recommended.  

 10.  References: The references must be based on APA (American 

Psychological Association) style (6th edition). 

 

 

 

 



 
 

* Writing References * 

1. Both Thai and foreign authors’ names in the in-text citation must be written 
in English only. Moreover, their last names should be written first, followed by the 
year of publication, and/or page numbers, for example, Nuemaihom (2014) or 
(Nuemaihom, 2014: 23). 

2.   References are listed fully in alphabetical order according to the last 
name of the author and not numbered. Moreover, the last name is written first, 
followed by the initial letter of his/her first name.  

3. For referring the Thai documents, the documents must be translated into 
English, and the additional word “in Thai” must be put in the brackets [ ] i.e. [in 
Thai]. It is noted that the same format for referring both Thai and English documents 
is required.  

For example: 
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(For further information about the guidelines on writing references, please visit the 
website: http://jhusoc.bru.ac.th) 

 
This reference style will come into effect from 

Vol. 17 No.1 (January-April) 2019 onwards. 
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