
หลักเกณฑ(การเสนอบทความเพ่ือตีพิมพ(ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร(และสังคมศาสตร( 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

บทความท่ีรับตีพิมพ( 

 1. บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ5หนังสือ ด=านมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 เพ่ือ

องค5ความรู=ใหมG หรือเผยแพรGองค5ความรู=ให=เปJนท่ีประจักษ5แกGคนท่ัวไป  

 2. เปJนผลงานใหมGที่ไมGเคยผGานการพิมพ5เผยแพรGที่ใดมากGอน และต=องไมGอยูGในระหวGางการพิจารณา

ของวารสารอ่ืน 

 3. ความยาวไมGเกิน 15 หน=ากระดาษ A4 

 

การสGงบทความ 

 1. สGงไฟล5ต=นฉบับ พร=อมไฟล5ภาพประกอบ และแบบฟอร5มขอสGงบทความเพื่อตีพิมพ5ทาง e-mail ท่ี 

hufproject@hotmail.com  

 2. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปhดรับบทความ

ตลอดท้ังปj 

 3. ทุกบทความจะผGานการกลั ่นกรองจากกองบรรณาธิการฯ และผGานการประเมินคุณภาพของ

บทความ ทั้งในด=านเนื้อหา และความเกี่ยวข=องกับวัตถุประสงค5ของวารสาร จากผู=ทรงคุณวุฒิ (peer review) 

3 ทGาน ในสาขาท่ีเก่ียวข=องกับบทความ โดยระบบ double-blind review 

 4. การปรับปรุงแกHไขกGอนตีพิมพ( กองบรรณาธิการฯ จะแจ=งผลการพิจารณาบทความให=ทราบ โดย

ผู=เขียนจะต=องดำเนินการปรับแก=ให=แล=วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

5. กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไมGสGงคืนต=นฉบับ เปhดเผยชื่อผู =ทรงคุณวุฒิ แกGผู =เขียน

บทความในทุกกรณี ยกเว=นการแก=ไขภาษา และระบบอ=างอิงของบทความ 

 

การเตรียมตHนฉบับ 

 1. จัดพิมพ5ด=วย Microsoft Word for Windows ขนาดกระดาษ A4  

 2. ระยะหGางของกระดาษจากขอบบนและซ=าย เทGากับ 1.25 น้ิว จากขอบลGางและขวา เทGากับ 1 น้ิว 

 3. ตัวอักษรท่ีใช=ในการพิมพ5 คือ TH Sarabun New  

  3.1 ช่ือเร่ือง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 พอยท5 กลางหน=า ตัวหนา 

  3.2 ชื่อผู=เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 14 พอยท5 ชิดขอบขวา และใสGเครื่องหมาย * 

มุมขวาเหนือนามสกุล และบอกรายละเอียดของผู=เขียนบทความไว=ด=านลGางของกระดาษในหน=าแรก  

  3.3 บทคัดยGอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) มีจำนวนคำไมGเกิน 350 ตัวอักษร โดยคำ

วGา บทคัดยGอ และ Abstract ขนาด 16 พอยท5 กลางหน=า ตัวหนา สGวนข=อความในบทคัดยGอ ขนาด 16 พอยท5 

ชิดขอบซ=าย-ขวา ตัวธรรมดา 



  3.4 คำสำคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Keywords) อยGางน=อยจำนวน 3 – 5 คำ โดยคำวGา คำ

สำคัญ และ Keywords ข้ึนบรรทัดใหมG และข=อความของคำสำคัญ ขนาด 16 พอยท5 ชิดขอบซ=าย ตัวเอน  

  3.5 เน้ือหาของผลงาน พิมพ5ขนาด 16 พอยท5 ประกอบด=วย 

   3.5.1 บทความวิชาการ ประกอบด=วย บทนำ สGวนสำคัญของเรื่อง บทสรุป ข=อเสนอแนะ (ถ=า

มี) และบรรณานุกรม  

   3.5.2 บทความวิจัย ประกอบด=วย บทนำ วัตถุประสงค5การวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถ=ามี) 

ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามศัพท5เฉพาะ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข=อง วิธีดำเนินการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข=อเสนอแนะ และบรรณานุกรม  

 

การอHางอิง 

 1. การอHางอิงในเน้ือหา (Citations) มีโครงสร=าง 2 วิธี คือ ช่ือผู=แตGงวางไว=ในวงเล็บ และช่ือผู=แตGงวาง

ไว=นอกวงเล็บ   

  1.1 การอ=างอิงแบบนามปj วิธีท่ี 1 ชื่อผู=แตGงวางไว=ในวงเล็บ ใช=ในกรณีที่มีข=อความที่อ=างถึงกGอนบอก

แหลGงท่ีมาไว=ในวงเล็บ ข=อความในวงเล็บต=องระบุช่ือผู=แตGง ปjท่ีพิมพ5 เลขหน=าท่ีอ=าง 

ตัวอยGางเชGน  (ประไพ  อุดมทัศนีย5, 2530: 20) 

   (Taylor, 1968: 181-182) 

  1.2 การอ=างอิงแบบนามปj วิธีที่ 2 ชื่อผู=แตGงวางไว=นอกวงเล็บ ใช=ในกรณีระบุแหลGงที่มาไว=กGอน

ข=อความท่ีอ=างถึง สำหรับรายการในวงเล็บต=องระบุปjท่ีพิมพ5และหมายเลขหน=าท่ีอ=าง 

ตัวอยGางเชGน ประไพ  อุดมทัศนีย5  (2530: 20)  

   Taylor (1968: 181-182)  

 หากเอกสารที่นำมาอ=างที่มีผู =แตGงหลายคน กรณี 2 คน ให=ใสGผู =แตGงทั้ง 2 คน  มีคำวGา “และ” ค่ัน

ระหวGางคนท่ี 1 และคนท่ี 2 เชGน 

   (ชุติมา สัจจานันท5 และนันทิพา มีแต=ม, 2530: 17-25)  

  ถ=าเปJนชาวตGางชาติจะใสGเฉพาะนามสกุลเทGาน้ัน  ใช=เคร่ืองหมาย & ค่ันระหวGางนามสกุลผู=แตGง  เชGน 

   (Marks & Neilwson, 1991: 26-29)  

  กรณีมีผู=แตGง 3  คน ให=ใสGผู=แตGงทุกคน โดยใช=เคร่ืองหมายจุลภาค (,) ค่ัน ผู=แตGงทุกคน ยกเว=นสองคน

สุดท=าย  ใช=คำวGา “และ” ในภาษาไทย และใช=เคร่ืองหมาย “&” ในภาษาอังกฤษ  เชGน 

   (เจือ  สตะเวทิน, ฐะปะนีย5 นาครทรรพ และประภาศรี สีหอำไพ, 2519: 98-100) 

   (Hockmuth, Franklin & Clawson, 1992: 24)    

  กรณีมีผู=แตGงมากกวGา 3 คน ใสGเฉพาะชื่อคนแรก ตามด=วยคำวGา “และคณะ” ถ=าเปJนชาวตGางชาติใสG

เฉพาะนามสกุลคนแรก และตามด=วยคำวGา “et al.”  เชGน 

   (กอบแก=ว โชติกุญชร และคณะ, 2540: 42) 

   (Sarton, et al., 1982: 67)  



 หากเอกสารท่ีนำมาอ=างเปJนการสรุปความท้ังเลGม ไมGต=องระบุเลขหน=า เชGน 

   (นุชรี บุญศรีงาม, 2561) 

   (Kotler, 1997) 

 หากเอกสารท่ีนำมาอ=างเปJนส่ืออินเทอร5เน็ต ให=ใสGคำวGา ออนไลน5 หรือ online แทนเลขหน=า เชGน 

   (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหGงชาติ, 2552: ออนไลน5) 

   (International Organization for Standardization, 2006: online) 

 กรณีท่ีเอกสารท่ีนำมาอ=างน้ันไมGปรากฏผู=แตGง ให=ใสGช่ือเร่ืองหรือช่ือบทความ เชGน 

   (สตรีไทยในปj 2000, 2530: 35)  

   (Webster’s new world dictionary of American English, 1994).   

   (แก=วเจ=าจอม, 2545: ออนไลน5) 

 

 2. บรรณานุกรม ให=ใช=รูปแบบการเขียนแบบ APA Style (American Psychological Association 

Style) ดังตGอไปน้ี 

  2.1 หนังสือท่ัวไป 

ผู=แตGง.//(ปjท่ีพิมพ5).//ช่ือหนังสือ/(พิมพ5คร้ังท่ี).//สถานท่ีพิมพ5:/สำนักพิมพ5. 

กุหลาบ  รัตนสัจธรรม. (2532). การสาธารณสุขมูลฐาน (พิมพ5คร้ังท่ี 2). ชลบุรี:  ภาควิชาพยาบาล 

            ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร5  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน.  

เทพนารินทร5  ประพันธ5พัฒน5.  (2548). วิศวกรรมเคร่ืองมือ (Tool engineering).  กรุงเทพฯ:  

 โอเดียนสโตร5. 

สตรีไทยในปe 2000.  (2530).  กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการสGงเสริมสวัสดิภาพสตรีสภาสังคม 

 สงเคราะห5แหGงประเทศไทย.  

Borkowski, M. V.  (1975).  Library  technical assistant’s  handbook.  Philadelphia:  

 Durance. 

Burris, M. & Conic, C.  (1975).  Theatres  and auditoriums  (2nd ed.).  New York:   

 Robert E. Krieger.   

 

 2. หนังสือรวมเร่ือง 

ผู=แตGง.//(ปjท่ีพิมพ5).//ช่ือบทความ.//ใน/ช่ือผู=รวบรวมหรือบรรณาธิการ(ถ=ามี).//ช่ือหนังสือ/(พิมพ5คร้ังท่ี).//

 (หน=า/หมายเลขหน=าบทความ).//สถานท่ีพิมพ5:/สำนักพิมพ5. 

สุปราณี  แจ=งบำรุง.  (2546). ปริมาณสารอาหารอ=างอิงท่ีควรได=รับประจำวัน. ใน  สุปราณี  แจ=งบำรุง  

 และคณะ, บรรณาธิการ.  ปริมาณสารอาหารอHางอิงท่ีควรไดHรับประจำวันสำหรับคนไทย     

 พ.ศ. 2546  (พิมพ5คร้ังท่ี 3).  (หน=า 21-26).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ5องค5การรับสGงสินค=าและ 

 พัสดุภัณฑ5 (รสพ). 



Cleverdon, R. W.  (1978).  User  evaluation of information retrieval systems.  In   

 Donald W. King, Ed.  Key papers in the design and evaluation of information 

 systems.  (pp. 154-165).  New York: Knowledge Industry. 

 

 3. หนังสือแปล  

ผู=แตGง.//(ปjท่ีพิมพ5).//ช่ือหนังสือแปล.//แปลจาก/ช่ือหนังสือตHนฉบับ.//โดย/ช่ือผู=แปล.//(พิมพ5คร้ังท่ี).//

 สถานท่ีพิมพ5:/สำนักพิมพ5.  

ไพค5, ดักลาส.  (2528).  เวียดกง.  แปลจาก  Vietnamese.  โดย  ฉลวย พิชัยศรทัต. (พิมพ5คร้ังท่ี 4).   

 กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

สุเทพ  จันทรสมศักด์ิ, ผู=แปล. (2529).  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร(. แปลจาก The method of   

 mathematical intuition.  กรุงเทพฯ: ศูนย5พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ. 

Naumov, N. P.  (1989). The ecology of animal.  Translated by Frederick K. Plous.   

  Champaign:  University of Illinois Press. 

 

 4. วิทยานิพนธ( 

ผู=วิจัย.//(ปjท่ีวิจัยสำเร็จ).//ช่ือวิทยานิพนธ(.//ระดับวิทยานิพนธ5/ช่ือสาขาวิชา/สังกัดของสาขาวิชา/

 มหาวิทยาลัย. 

เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ.  (2540). การวิเคราะห(ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา

 เอกชน กรุงเทพมหานคร.  ดุษฎีนิพนธ5ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต

 วิทยาลัย จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย.  

ฐิดาภรณ5  เพ็งหนู.  (2543). พฤติกรรมการบริหารของผูHบริหารสตรีท่ีสGงผลตGอความพึงพอใจใน 

 การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

 แหGงชาติ.  วิทยานิพนธ5ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

Angelova, A. N.  (2004). Data pruning.  Master's thesis.  California Institute of Technology, 

 Pasadena, CA. 

Caprette, C. L.  (2005). Conquering the cold shudder: The origin and evolution of snake 

 eyes.  Doctoral dissertation.  Ohio State University, Columbus, OH. 

 

 5. รายงานการวิจัย 

ผู=วิจัย.//(ปjท่ีพิมพ5).//รายงานการวิจัย เร่ือง…//สถานท่ีพิมพ5:/ผู=จัดพิมพ5. 

เบญจรัตน5  สีทองสุก,  และคณะ.  (2547). รายงานวิจัยเร่ือง หHองสมุดมีชีวิต สำนักวิทยบริการ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  นครปฐม: โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร5และ 



 สารนิเทศศาสตร5  คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

Suntornpithug, N.  (1979).  Research  report: A  study  of  the  evolution  of teacher 

 training  in Thailand: Toward  a  model  for development.  Bangkok:  Department 

 of Teacher Education. 

 

 6. วารสาร 

ผู=แตGง.//(ปjท่ีพิมพ5,/เดือน).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสาร,/ปeท่ี/(ฉบับท่ี),/เลขหน=าบทความ. 

ประหยัด  หงษ5ทองคำ.  (2544, เมษายน).  อำนาจหน=าท่ีของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540.  

 รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16. 

Rochester, M. & Vakkari, P.  (1998, December).  International LIS research: A comparison of 

 national  trends.  IFLA Journal, 24 (12), 166-175. 

 

 7. หนังสือพิมพ( 

ผู=แตGง.//(ปjท่ีพิมพ5,/เดือน/วันท่ี).//ช่ือบทความ.//ช่ือหนังสือพิมพ(,/เลขหน=าบทความ. 

ศิริรัตน5  สาโพธ์ิสิงห5.  (2543, เมษายน 15).  สุขภาพหน=าร=อน  ป©ญหาท่ีปªองกันได=.  เดลินิวส(, 5. 

Goodman, D.  (1997, March 20).  Pavilians  of  Sanam Chan Palace.  The Sunday  Post,  

 25-26. 

 

 8. เอกสารประกอบการประชุม อบรม สัมมนา 

ผู=เขียน.//(ปjท่ีสัมมนา).//ช่ือบทความ.//ใน/ช่ือเร่ืองรายงานการประชุม อบรม สัมมนา/(วันท่ี/เดือน/หน=า/

 หมายเลขหน=าบทความ).// สถานท่ีพิมพ5:/สำนักพิมพ5. 

ป©ณรส   มาลากุล ณ อยุธยา.  (2544). การจัดการเชิงกลยุทธ5.  ใน  หลักสูตรนักบริหารสถาบันราชภัฏ นบร. 

 รุGนท่ี 4, 5 และ 6  (6-11 พฤษภาคม หน=า 9-22). นครปฐม: สถาบันราชภัฏนครปฐม. 

วิบูลย5  ล้ีสุวรรณ.*  (2542). งานฝjมือ ภูมิป©ญญาชาวบ=านในทศวรรษหน=า. ใน  การสัมมนาเร่ืองวิสัยทัศน(
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 9. การสัมภาษณ(  

ผู=ให=สัมภาษณ5,/ตำแหนGง(ถ=ามี).//(ปjท่ีสัมภาษณ5).//สัมภาษณ(.//วัน/เดือน.  

เทียบ  เผGาด=วง, ผู=ครอบครองหนังสือสมุดไทยขาวเส=นหมึก “สมุดตีรักสา”.  (2526).  สัมภาษณ(.   

 26 พฤศจิกายน. 

 



 

 10. ราชกิจจานุเบกษา 

ช่ือประกาศ หรือแถลงการณ5 หรือพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด ข=อบังคับ.//(ปjท่ีประกาศ).// 

 ราชกิจจานุเบกษา//(เลGมท่ี/).//ตอนท่ี/หน=า/(วันท่ี/เดือน) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหGงชาติ พ.ศ. 2542.  (2542). ราชกิจจานุเบกษา (เลGมท่ี 6).  ตอนท่ี 74 ก 

 (19 สิงหาคม) 

พระราชบัญญัติระเบียบข=าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547.  (2547). ราชกิจจานุเบกษา  

 (เลGมท่ี 121). ตอนพิเศษ 70 ก (12 พฤศจิกายน) 

 

 11. ส่ืออิเล็กทรอนิกส( 

  11.1 อินเทอร(เน็ต 

ช่ือผู=จัดทำเว็บไซต5.//(ปjท่ีเผยแพรG).//ช่ือเร่ืองหรือช่ือบทความ./ค=นเม่ือ/เดือน/วัน,/ปj,/จาก/URL  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหGงชาติ.  (2557).  คลังขHอมูลงานวิจัยไทย. ค=นเม่ือ ธันวาคม 1, 2561, จาก 

 http://www.tnrr.in.th/2557/?page=search&q=&cid=54 
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ช่ือผู=แตGง.//(ปjพิมพ5).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสาร,/ปeท่ี/(ฉบับท่ี),/เลขหน=า./ค=นเม่ือ/เดือน/วัน,/ปjท่ีค=น,/ 

 จาก/ช่ือเว็บไซต5 (URL) 

นุชรี บุญศรีงาม (2560, มกราคม-มิถุนายน).  การวิเคราะห(เน้ือหาวารสารวิชาการภาษาไทยท่ีใหHบริการใน

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐมระหวGาง พ.ศ. 2555-

 2557. วารสารบรรณศาสตร( มศว., 10 (1), 10-21. ค=นเม่ือ ตุลาคม 19, 2562, จาก 

 http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9942  

Russell-Bowie, D.  (2010). Cross-national comparisons of background and confidence in visual 

 arts and music education of pre-service primary teachers.  Australian Journal of 

 Teacher Education, 35 (4), 65-78. Retrieved December 25, 2013, from 

 http://ajte.education.ecu.edu.au/ 

 

** (ชื่อบทความและชื่อหนังสือ ที่เป:นภาษาอังกฤษ ใช@ตัวพิมพDเล็ก ยกเว@นคำที่ขึ้นต@นหรือชื่อเฉพาะ ใช@

อักษรตัวพิมพDใหญN) 
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