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คําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความ 
 

 วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุมแมน้ํามูล (Arts and Culture Journal of the Lower Moon River) 

เปนวารสารที่จัดทําขึ้นโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร รับตีพิมพเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ จํานวน 2 ประเภทบทความ ไดแก บทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ง

วารสารมีวาระออกปละ 2 ฉบับ ไดแก ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคมถึงมิถุนายน และฉบับที่ 2 ประจําเดือน 

กรกฎาคมถึงธันวาคม สําหรับขอบเขตของวารสาร ไดแก ศิลปวัฒนธรรม (ดนตรี ประวัติศาสตรและปรัชญา

วิทยาศาสตร ทัศนศิลปและศิลปะการแสดง ภาษาและภาษาศาสตร ประวัติศาสตร ศิลปะทั่วไป มนุษยศาสตร ศาสน

ศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ) แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น   

 บทความที่สงเขามาจะไดรับการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยผูประเมินซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ

ในสาขาที่เกี่ยวของ จํานวน 3 ทาน ซึ่งพิจารณาแบบปกปดรายชื่อทั้งผูเขียนบทความ ผูประเมิน และผูที่เกี่ยวของ 

(Double Blind Review) ทั้งนี้วารสารจะดําเนินงานตามกรอบจริยธรรมการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ 

(Publication Ethics) อยางเครงครัด 

 

1. การพิจารณาเบื้องตน 
 ในการพิจารณาบทความเบื้องตน ทางวารสารจะพิจารณาประเภทของบทความ ขอบเขตของวารสาร และ

รูปแบบการเขียนบทความ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

 1.1 ประเภทของบทความ วารสารรับพิจารณาประเภทผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

       1) บทความวิชาการ (Academic Article) เปนบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการ

ถูกตอง มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตองานวิชาการเพื่อการอนุรักษ สงเสริม และเผยแพร

ประกอบดวย บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนํา เนื้อเรื่อง ประกอบดวย สวนที่ 1 ที่มีหัวขอเกี่ยวของกับ

การปูพื้นฐานเรื่องที่จะกลาวถึง สวนที่ 2 ที่มีหัวขอเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล การใชเหตุผล วิพากษ วิจารณ การเพิ่ม

ประเด็นโตแยง จะตองเปนไปตามหลักการ ทษฎี และมีหลักฐานอางอิงตามหลักวิชาการ สวนที่ 3 ที่มีหัวขอเกี่ยวกับ

การนําเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ บทสรุป กิตติกรรมประกาศ (ถาม)ี เอกสารอางอิง 

       2) บทความวิจัย (Research Article) เปนงานวิจัยที่มีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยถูกตองตามระเบียบ

วิธีวิจัย มีความชัดเจนในการแกไขปญหา และผลงานวิจัยพบองคความรูใหมที่แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการ

หรือนําไปใชประโยชนตอการอนุรักษ สงเสริม และเผยแพรได ประกอบดวย บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

บทนํา วัตถุประสงคของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถามี) เอกสารอางอิง 

 1.2 ขอบเขตของวารสาร วารสารรับพิจารณาสาขาของบทความตามขอบเขตของวารสาร ดังนี้ 

      1) ดานศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวยสาขาวิชา ดังนี้ ดนตรี ประวัติศาสตรและปรัชญาวิทยาศาสตร 

ทัศนศิลปและศิลปะการแสดง ภาษาและภาษาศาสตร ประวัติศาสตร ศิลปะทั่วไป มนุษยศาสตร ศาสนศึกษา และอื่น 

ๆ ที่เกี่ยวของ 

  2) ดานแหลงเรียนรู อันเปนแหลงที่ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูไดดวยตนเอง และสามารถนําไปใชให

เกิดประโยชน ประกอบดวยแหลงเรียนรูที่อยูในตัวบุคคล สถานที่ และประสบการณ 
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  3) ดานภูมิปญญาทองถิ่น เปนความรอบรู เทคนิคและวิธีการของชาวบานที่คิดขึ้นเองเพื่อใชในการ

แกไขปญหาจากสถานการณทีเ่กิดขึน้ในทองถิ่น และมีการถายทอดองคความรูจากรุนสูรุน ประกอบดวยภูมิปญญา ดาน

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา ดานภาษาและวรรณกรรม ดานศิลปกรรมและโบราณคดี ดานดนตรีและ

สุนทรียศาสตร ดานชีวิตความเปนอยูและวิทยาการ 

 1.3 รูปแบบการเขียนบทความ วารสารรับพิจารณาเฉพาะบทความที่เขียนตามรูปแบบที่วารสารกําหนด 

 

2. รูปแบบการเขียนบทความ 
 2.1 การตั้งคาหนากระดาษและตัวอักษรที่พิมพ 

  กําหนดการตั้งคากระดาษเปน A4 ตัวอักษรที่พิมพใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยต  

สีดํา แบบเดียวกันตลอดทั้งบทความ ยกเวนชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ใชตัวอักษร ขนาด 16 พอยต หรือใน

บางกรณีการจัดพิมพในตารางหรือรูปที่มีความจําเปนตองใชตัวอักษรขนาดเล็กลงเพื่อใหอยูในกรอบของการวางรูป

กระดาษก็สามารถทําได หรือมีความความจําเปนตองใชสัญลักษณหรือตัวพิมพพิเศษจากคอมพิวเตอรก็สามารถทําได

 2.2 ระยะหางของขอบกระดาษ 

  การตั้งระยะของการพิมพใหเวนขอบกระดาษ ดังนี ้

   1. หางจากขอบกระดาษดานบน ระยะหาง 3.50 ซม.  

   2. หางจากขอบกระดาษดานซายมือ ระยะหาง 3.50 ซม. 

   3. หางจากขอบกระดาษดานขวามือ ระยะหาง 2.50 ซม. 

   4. หางจากขอบกระดาษดานลาง ระยะหาง 2.50 ซม. 

   5. ระยะหางระหวางบรรทัด 1.0  

 2.3 การยอหนา 

  ใหเวนระยะจากดานซายมือ 1 แท็บ (Tab) ใหเริ่มตนที่ระยะ 1.50 ซม. แท็บตอไป เพิ่มขึ้นอีกแท็บละ 

0.50 ซม. เชน 2.00, 2.50, 3.00, 3.50 เปนตน 

 2.4 จํานวนหนาของบทความ 

  จํานวนหนา 8 – 20 หนา (รวมตาราง กราฟ และรูปภาพ) 

 2.5 เนื้อหาของบทความวิชาการ ประกอบดวย  

  1. ชื่อเรื่อง (Title) พิมพทั้งช่ือเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  2. ชื่อผูเขียน (Author) ใหพิมพทั้งชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกคน โดยผูเขียน

หลักจะตองใสเครื่องหมาย * ไวทายชื่อผูเขียนหลัก เชน วิจิตรา โพธิสาร1* เปนตน  

  3. ที่อยู (Address) ใหพิมพสังกัดและที่อยูทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากเปนนักศึกษา หรือ

อาจารยใหระบุ สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดอยู 

  4. อีเมล ใหพิมพอีเมลของผูเขียนหลักหรือผูประสานงานบทความ หลังขอความ *Corresponding 

author, e-mail: 

  5. บทคัดยอ (Abstract) ใหพิมพบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาทั้งสองภาษา

จะตองสอดคลองกัน และถูกตองตามหลักไวยกรณ จํานวนคําที่ปรากฎจะตองไมเกิน 400 คํา  

  6. คําสําคัญ (Keywords) จํานวน 3 – 5 คํา ใหพิมพคําสําคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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  7. บทนํา (Introduction) เปนการเขียนจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องดังกลาว ความสําคัญของ

เรื่อง หรืออาจยกปญหาที่กําลังเปนที่สนใจ หรืออาจกลาวถึงประโยชนที่ผูอานจะไดรับจากการอาน บทนําสามารถ

กลาวถึงวัตถุประสงคของการเขียน รวมทั้งขอบเขตเนื้อหาของบทความเพื่อใหผูอานเห็นภาพรวมของบทความ 

  8. เนื้อเรื่อง (Body) ประกอบดวย สวนที่ 1 ที่มีหัวขอเกี่ยวของกับการปูพื้นฐานเรื่องที่จะกลาวถึง สวน

ที่ 2 ที่มีหัวขอเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล การใชเหตุผล วิพากษ วิจารณ การเพิ่มประเด็นโตแยง จะตองเปนไปตาม

หลักการ ทฤษฎี และมีหลักฐานอางอิงตามหลักวิชาการ สวนที่ 3 ที่มีหัวขอเกี่ยวกับการนําเสนอความคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะ ทั้งนี้จะตองจัดลําดับเนื้อหาสาระใหเหมาะสม มีความตอเนื่องและทําใหผูอานเขาใจงาย สามารถใชภาพ 

ตาราง หรือแผนภูมิ สําหรับสื่อความเขาใจไปยังผูอานไดงายขึ้น และภาษาที่ใชในการเขียนจะตองถูกตองตามหลัก

วิชาการ  

  9. บทสรุป (Conclusion) มีการสรุปประเด็นสําคัญของบทความจากหัวขอที่นําเสนอ โดยนํามาเขียน

เชื่อมโยงและรวมกันไวทายบท อาจกลาวสรุปเนื้อหาวามีความสําคัญอยางไร และสามารถนําไปใชประโยชนอะไรได

บาง ทั้งนี้อาจเพิ่มประเด็นคําถามเพื่อกระตุนใหผูอานไดแสวงหาความรูตอไป 

  10. กิตติกรรมประกาศ (ถามี) (Acknowledgement) เปนการกลาวถึงทุนที่สนับสนุนการดําเนินงาน

จนนําไปสูการเขียนบทความวิชาการ โดยระบุ ชื่อทุน ชื่อหนวยงานหรือผูใหทุน และปงบประมาณที่ไดรับ ซึ่งหากไมมี

ทุนสนับสนุนก็ไมตองระบุ 

  11. เอกสารอางอิง (References) ใหใชระบบอางอิงตามระบบนามป (Name and Year System) 

โดยยึดรูปแบบของ APA (American Psychological Association) 

 2.6 เนื้อหาของบทความวิจัย ประกอบดวย 

  1. ชื่อเรื่อง (Title) พิมพทั้งช่ือเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  2. ชื่อผูเขียน (Author) ใหพิมพทั้งชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกคน โดยผูเขียน

หลักจะตองใสเครื่องหมาย * ไวทายชื่อผูเขียนหลัก เชน วิจิตรา โพธิสาร1* เปนตน  

  3. ที่อยู (Address) ใหพิมพสังกัดและที่อยูทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากเปนนักศึกษา หรือ

อาจารยใหระบุ สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดอยู 

  4. อีเมล ใหพิมพอีเมลของผูเขียนหลักหรือผูประสานงานบทความ หลังขอความ *Corresponding 

author, e-mail: 

  5. บทคัดยอ (Abstract) ใหพิมพบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาทั้งสองภาษา

จะตองสอดคลองกัน และถูกตองตามหลักไวยกรณ จํานวนคําที่ปรากฎจะตองไมเกิน 400 คํา  

  6. คําสําคัญ (Keywords) จํานวน 3 – 5 คํา ใหพิมพคําสําคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  7. บทนํา (Introduction) เปนการเขียนถึงที่มาและความสําคัญของเรื่องและเหตุผลที่ศึกษาเรื่องนั้น 

แสดงใหเห็นวาปญหาหรือหัวขอวิจัยนั้นมีคุณคาควรแกการศึกษาและคนควาหาคําตอบ มีการกลาวอางอิงถึงงานวิจัย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหเห็นถึงความสําคัญ วิธีการหรือแนวทางแกปญหา ผลการศึกษาคนควาหรือขอคนพบ เปนตน     

  8. วัตถุประสงคของการวิจัย (Objectives) เปนการกลาวถึงความมุงหมายของการวิจัยวาตองการ

ศึกษาอะไร วัตถุประสงคของการวิจัยควรสอดคลองกับชื่อเรื่อง และหากมีวัตถุประสงคของการวิจัยมากกวาหนึ่งขอให

เขียนแยกเปนขอ ๆ เรียงลําดับของการดําเนินงานวิจัย 

  9. การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เปนการคนควาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่

ตองการจะศึกษา ซึ่งงานที่นํามาอางอิงจะตองมีความทันสมัยและตีพิมพเผยแพรยอนหลังไมเกิน 10 ป ยกเวนทฤษฎี
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ดั้งเดิม นอกจากนี้ควรมีการสังเคราะหขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมจนนําไปสูการเชื่อมโยงทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของเพื่อใชสําหรับการกําหนดกรอบในการวิจัยสูการอภิปรายผลการวิจัยตอไป 

  10. กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) (ถามี) เปนการกําหนดกรอบความคิดและ

เชื่อมโยงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่แสดงใหเห็นถึงตัวแปรหรือขอบเขตของงานวิจัย  

  11. วิธีการดําเนินการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงวิธีดําเนินการศึกษา โดยแบงเนื้อหา

ออกเปนหัวขอยอย ดังนี ้

   1. ประชากรและกลุมตัวอยาง โดยกลาวถึงลักษณะของประชากรที่สนใจจะศึกษา มีแหลงที่มาของ

ขอมูลประชากรที่ชัดเจนวาใครเปนประชากร จํานวนเทาไหร หากมีการเลือกกลุมตัวอยาง ใหกําหนดวิธีการเลือกที่

เหมาะสม และวิธีการหาขนาดของกลุมอยางเพื่อใหไดตัวแทนของประชากรที่ดี  

   2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ใหอธิบายเครื่องที่ใชในการวิจัยให

ครบถวน หากงานวิจัยเปนแบบผสมผสานทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใหแยกอธิบายวางานวิจัยเชิงปริมาณ

ใชเครื่องมือใดและงานวิจัยเชิงคุณภาพใชเครื่องมือใด การอธิบายใหระบุการสรางเครื่องมือและหาคุณภาพของ

เครื่องมือ เชน การหาความเที่ยงตรง (Validity) การหาความเชื่อมั่น (Reliability) เปนตน 

   3. การเก็บรวบรวมขอมูล ใหอธิบายวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อแสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือ

ของขอมูลที่ไดมา หากมีการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษยใหระบุเลขที่คําขอจริยธรรม และขั้นตอนการเก็บขอมูลจาก

อาสาสมัครใหครบถวน 

   4. การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยเชิงปริมาณใหกลาวถึงสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เงื่อนไข

หรือขอตกลงเบื้องตนในการเลือกใชสถิติดังกลาว รวมถึงวิธีการแปรผล หรือหลักเกณฑที่ใชในการยอมรับหรือปฏิเสธ

สมมติฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพใหระบุวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใหเหมาะสม  

  12. ผลการวิจัย (Result) ใหเขียนรายงานผลการวิจัยใหสอดคลองและครบถวนตามวัตถุประสงคของ

การวิจัย โดยเขียนอธิบายใหผูอานเขาใจงาย และถูกตองตามหลักวิชาการ หากมีภาพ ตาราง หรือแผนภูมิ ใหอธิบายผล

ที่เกิดขึ้นใตภาพ ตาราง หรือแผนภูมิ ใหครบถวน 

  13. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion) เปนการสรุปผลที่ไดจากการวิจัย 

และมีการอภิปรายผลที่เกิดขึ้น โดยเขียนขยายองคความรูที่ไดจากการสรุปผลใหชัดเจนขึ้น มีการแสดงเหตุผลและ

อางอิงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการวิจารณอยางมีเหตุผลและนาเชื่อถือตามหลักวิชาการ 

  14. ขอเสนอแนะ (Suggestion) เปนการใหขอเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัย หรือขอคนพบจาก

การวิจัย ดังนี้ 

   1. ขอเสนอแนะในการใชประโยชน เปนการเขียนเสนอแนะวิธีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

หรือประยุกตในดานตาง ๆ ไดอยางไร  

   2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป เปนการเขียนเพื่อขยายขอบเขตการวิจัยหรือตอยอดงานวิจัย

จากผลการวิจัยที่ได โดยขยายครอบคลุมปญหาของการวิจัยใหกวางขึ้น 

  15. กิตติกรรมประกาศ (ถามี) (Acknowledgement) เปนการกลาวถึงทุนที่สนับสนุนการดําเนิน

งานวิจัย ใหระบุชื่อทุน หรือชื่อหนวยงานผูใหทุน ปงบประมาณที่ไดรับ อยางไรก็ตามหากไมมีทุนสนับสนุนงานวิจัยก็ไม

ตองระบุ 

  16. เอกสารอางอิง (References) ใหใชระบบอางอิงตามระบบนามป (Name and Year System) 

โดยยึดรูปแบบของ APA (American Psychological Association) 



วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุมแมน้ํามูล (Arts and Culture Journal of the Lower Moon River) | 5 

สํานักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร 

3. การเขียนเอกสารอางอิง 
 3.1 ประเภทการอางอิง แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้

  1. การอางอิงในเนื้อหา (In-Text Citation) 

   1.1 กําหนดรูปแบบการอางอิงแบบ APA (American Psychological Association)  

   1.2 เปนการอางอิงแทรกในเนื้อหา ซึ่งในการอางอิงเนื้อหาทุกอันจะตองระบุเลขหนาอางอิง ยกเวน 

กรณีที่สืบคนจากเว็บไซตที่ไมมีเลขหนา แตหากในเว็บไซตเปนไฟลที่มีเลขหนาใหระบุเลขหนาดวย 

   1.3 กรณีที่ชื่อผูแตง และป พ.ศ.ที่แตงเหมือนกัน การอางอิงในเอกสารใหเพิ่มอักษร ก ข ค 

ตามลําดับหลังป พ.ศ. เชน วิจิตรา โพธิสาร (2560ก : 12) วิจิตรา โพธิสาร (2560ข : 102) เปนตน 

   1.4 เอกสารและงานวิจัยที่นํามาอางอิงจะตองมีความทันสมัย ซึ่งงานที่นํามาอางอิงจะตองมีความ

ทันสมัยและตีพิมพเผยแพรยอนหลังไมเกิน 10 ป ยกเวนทฤษฎีดั้งเดิม 

  2. การอางอิงทายบทความ (References) 

   2.1 กําหนดรูปแบบการอางอิงแบบ APA (American Psychological Association)  

   2.2 ใหใสเอกสารอางอิงที่เปนภาษาไทยกอน โดยเรียงลําดับตามตัวอักษรของชื่อผูเขียน จากนั้น

เปนใสอางอิงที่เปนภาษาอังกฤษ และเรียงลําดับตามตัวอักษรของนามสกุลผูเขียน 

   2.3 กรณีที่เอกสารอางอิงเปนภาษาไทย แตชื่อผูแตงเปนภาษาอังกฤษ ใหแปลงชื่อผูแตงจาก

ภาษาอังกฤษใหเปนภาษาไทยกอน จากนั้นนําไปเรียงลําดับตามตัวอักษรที่เปนภาษาไทย  

   2.4 การอางอิงบุคลานุกรม จะตองแยกหัวขอออกมาเรียงลําดับตางหาก และใหเรียงลําดับตาม

ตัวอักษร เชนเดียวกับขอ 2.2     

   2.5 เอกสารและงานวิจัยที่นํามาอางอิงจะตองมีความทันสมัย ซึ่งงานที่นํามาอางอิงจะตองมีความ

ทันสมัยและตีพิมพเผยแพรยอนหลังไมเกิน 10 ป ยกเวนทฤษฎีดั้งเดิม   

   2.6 เอกสารอางอิงทุกฉบับจะตองสามารถสืบคนและเขาถึงไดผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 3.2 รูปแบบการอางอิงแบบ APA (American Psychological Association) 

  วารสารกําหนดรูปแบบการอางอิงแบบ APA ตามประเภทของเอกสารและแหลงที่มาที่แตกตางกัน 

ไดแก วารสาร หนังสือ เอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ รายงานการวิจัย รายงานผลดําเนินงาน เว็บไซต 

วิทยานิพนธ บทสัมภาษณ ภาพถาย เปนตน 

 

4. ตัวอยางการเขียนอางอิงในเนื้อหา (In-Text Citation) 
 4.1 กรณีที่ผูแตงมี 1 คน 

 

 กรณีอางอิงหนาประโยค กรณีอางอิงทายประโยค 

ภาษาไทย วิจิตรา โพธสิาร (2564 : 102) กลาววา ....    .... (วิจิตรา โพธสิาร, 2564 : 102) 

ภาษาอังกฤษ Potisarn (2021 : 102) รายงานวา .... .... (Potisarn, 2021 : 102) 
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 4.2 กรณีที่ผูแตงมี 2 คน 

 

 กรณีอางอิงหนาประโยค กรณีอางอิงทายประโยค 

ภาษาไทย พีรวัส อนิทว ีและ วิจิตรา โพธิสาร (2564 : 

102) กลาววา ....    

.... (พีรวัส อินทว ีและ วจิิตรา โพธิสาร, 2564 : 

102) 

ภาษาอังกฤษ Intawee and Potisarn (2021 : 102) said 

that .... 

.... (Intawee and Potisarn, 2021 : 102) 

 

 4.3 กรณีที่ผูแตงตั้งแต 3 คน ขึ้นไป 

 

 กรณีอางอิงหนาประโยค กรณีอางอิงทายประโยค 

ภาษาไทย พีรวัส อนิทว ีและคณะ (2564 : 102) กลาววา .... (พีรวัส อินทว ีและคณะ, 2564 : 102) 

ภาษาอังกฤษ Intawee et al. (2021 : 102) said that .... .... (Intawee et al., 2021 : 102) 

 

 4.4 กรณีสัมภาษณ ใหระบุนามสมมติของผูถูกสัมภาษณ  

 

 กรณีอางอิงหนาประโยค กรณีอางอิงทายประโยค 

ภาษาไทย ชางทอผาไหมทอมือ ก (สัมภาษณเมือ่วันที่ 8 

ธันวาคม 2564) กลาววา ลวดลายและสบีนผา

ในชุมชนจังหวัดสุรินทร มีหลากหลาย เชน ผา

มัดหมี่ จะมีลายดั้งเดิมของผามดัหมี่ขั้นลาย คือ 

ลายโฮล ตอมาไดมีการประยุกตเปนลาย

กระถางดอกไม และลายดอกพิกลุ 

ลวดลายและสีบนผาในชุมชนจังหวัดสุรินทร มี

หลากหลาย เชน ผามดัหมี่ จะมลีายดั้งเดิมของ

ผามดัหมี่ขั้นลาย คือ ลายโฮล ตอมาไดมีการ

ประยุกตเปนลายกระถางดอกไม และลายดอก

พิกุล (ชางทอผาไหมทอมือ ก, สมัภาษณเมื่อ

วันที่ 8 ธันวาคม 2564) 

 

 4.5 กรณีหนวยงานเปนผูแตง ใหระบุชื่อหนวยงาน 

 

 กรณีอางอิงหนาประโยค กรณีอางอิงทายประโยค 

ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (2564 : 102) 

กลาววา …. 

.... (มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร, 2564 : 102) 

ภาษาอังกฤษ Surindra Rajabhat University (2021 : 102) 

said that .... 

.... (Surindra Rajabhat University, 2021 : 

102) 
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 4.6 กรณีไมปรากฏปที่พิมพ ใหใชอักษรยอ ม.ป.ป. หรือ n.d. 

 

 กรณีอางอิงหนาประโยค กรณีอางอิงทายประโยค 

ภาษาไทย วิจิตรา โพธิสาร และคณะ (ม.ป.ป. : 102) กลาว

วา .... 

.... (วิจิตรา โพธสิาร และคณะ, ม.ป.ป. : 102) 

ภาษาอังกฤษ Potisarn et al. (n.d. : 102) said that .... .... (Potisarn et al., n.d. : 102) 

 

 4.7 กรณีมีแหลงอางอิงมากกวา 1 รายการ ใหใสรายการอางอิงทั้งหมด และใชเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) 

คั่นระหวางแหลงอางอิง ใหเรียงปที่พิมพกอนไปหลังตามลําดับ หากเปนปเดียวกันใหเรียงลําดับตามตัวอักษร 

 

 กรณีอางอิงหนาประโยค กรณีอางอิงทายประโยค 

ภาษาไทย - ไมนิยมใสหนาประโยค -  .... (พีรวัส อินทวี, 2560 : 42; วิจิตรา โพธิสาร 

และคณะ, 2564 : 104; มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร, 2562 : 64)  

ภาษาอังกฤษ - ไมนิยมใสหนาประโยค - .... (Intawee, 2017 : 42; Potisarn et al., 

2021 : 104; Surindra Rajabhat University, 

2019 : 64) 

 

 4.8 กรณีอางถึงแหลงอางอิงอื่นตอเนื่องกันโดยใชชื่อผูแตงเอกสารปฐมภูมินําชื่อผูแตงเอกสารทุติยภูมิ 

 

 กรณีอางอิงหนาประโยค กรณีอางอิงทายประโยค 

ภาษาไทย - ไมนิยมใสหนาประโยค -  ..... (Jokilehto, 2018 : 70 อางถึงใน วิจิตรา  

โพธิสาร, 2563 : 56) 

ภาษาอังกฤษ - ไมนิยมใสหนาประโยค - .... (Jokilehto, 2018 : 70 quoted in 

Potisarn, 2020 : 56) 

 

5. ตัวอยางการเขียนอางอิงทายบทความ (References) 
 5.1 การเขียนชื่อผูแตง 

 

กรณีผูเขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

1 คน วิจิตรา โพธิสาร. (2564)......... Potisarn, W. (2021)…….. 

2 คน พีรวัส อนิทว ีและ วิจิตรา โพธิสาร. (2564).......   Intawee, P. and Potisarn, W. (2021)…… 

3 คนขึ้นไป

แตไมเกนิ 6 

คน 

พีรวัส อนิทว,ี วิจิตรา โพธิสาร, วนมพร พาหะ

นิชย, ชัชวาล สนิทสันเทียะ, สยาม ระโส. 

(2564).......    

Intawee, P., Potisarn, W., Pahanich, W., 

Sanitsanthia, C., Raso, S. (2021)…… 
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กรณีผูเขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

เกิน 6 คน 

ใหใสใหครบ

ทั้ง 6 คน 

และคนที่ 7 

เปนตนไปให

ใส และคณะ 

หรือ et al. 

พีรวัส อนิทว,ี วิจิตรา โพธิสาร, วนมพร พาหะ

นิชย, ชัชวาล สนิทสันเทียะ, สยาม ระโส, อนุชา 

ถือสมบตัิ, และคณะ. (2564).......    

Intawee, P., Potisarn, W., Pahanich, W., 

Sanitsanthia, C., Raso, S., Thuesombat, 

A., et al. (2021)…… 

  

 5.2 การอางอิงจากวารสาร 

  หากมีเลข DOI ใหระบุดวย 

 

รูปแบบ ชื่อผูเขียน. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อบทความ. ชือ่วารสารหรือนติยสาร, ปที่(ฉบบัที่), หนา. DOI. 

ภาษาไทย 

ธิติ ปญญาอินทร. (2558). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นทางดนตรี

เพื่อเสริมสรางทกัษะการเรียนรูตลอดชีวิต. วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุมแมน้ํามูล, 

10(2), 19 – 29. https://doi.org/10.0000/xxx0000000. 

ภาษาอังกฤษ 

Panyain, T. (2015). The Development Learning Management Process by Using Folk-

Wisdom in Music to Improve Lifelong Learning Skill. Arts and Culture 

Journal of the Lower Moon River, 10(2), 19 – 29. 

https://doi.org/10.0000/xxx0000000. 

 

 5.3 อางอิงจากหนังสือ 

 

รูปแบบ ชื่อผูเขียน. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อเรื่อง. (พมิพครั้งที่). เมืองทีพ่มิพ : สํานักพิมพ. จํานวนหนา. 

ภาษาไทย บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องตน. (พิมพครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 228 หนา. 

ภาษาอังกฤษ 
Deepak, C. and Sodhi, N. (2015). Research Methodology : Concepts and Cases. 

(2nd Edition). India : Vikas Publishing House. 820 Pages. 

 

 5.4 อางอิงจากหนังสือที่รวบรวมบทความที่มีผูแตงที่หลากหลาย 

 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียน. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อเรื่อง. ใน ชื่อหนังสือที่รวบรวม, ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. เมอืงที่

พิมพ : สํานักพมิพ. เลขหนา. 

ภาษาไทย 

รังสรรค ธนะพรพันธุ. (2552). โลกาภิวัตน : นโยบายภิวัตน. ใน ชุดความรูเกี่ยวกับนโยบาย

สาธารณะดานการพัฒนา โลกาภิวัตน ทองถนิภิวัตน นโยบายภิวัตน?, ยุวดี คาดการณ

ไกล, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นติ้ง. 23 - 39. 
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ภาษาอังกฤษ 

Stair M. and Galpin M. (2010). Positive Engagement : From Employee Engagement to 

Workplace Happiness. In Oxford Handbook of Positive Psychology and 

Work, Linley, P. A., Harrington, S., Garcea N., Editor. New York : Oxford 

University Press. 155 – 172. 

 

 5.5 อางอิงจากรายงานผลดําเนินงาน หรือคูมือ 

 

รูปแบบ ชื่อผูเขียน. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อรายงาน. เมอืงที่พิมพ : ชื่อหนวยงาน. 

ภาษาไทย 
วิจิตรา โพธิสาร. (2564). รายงานสรุปโครงการสํารวจความพงึพอใจผูมาใชบริการพิพิธภัณฑผา

โบราณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร. สรุินทร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร. 

ภาษาอังกฤษ 

Plaengdee, N. and Thuesombat, A. (2015). Satisfaction Survey Report of Visitors 

to the Museum of Ancient Textiles at Surin Rajabhat University. Surin : 

Surindra Rajabhat University. 

 

 5.6 อางอิงจากเอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ 

 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียน. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อเรื่อง. ใน ชื่อการประชุม, วัน เดือน ป ที่จัด. หนา. เมอืงที่พิมพ : 

สํานักพมิพ. 

ภาษาไทย 

พระชาตรี ชุมภู, วิจิตรา โพธิสาร, สุรียฉาย สคุันธรัต. (2564). ปจจัยที่สงผลตอการเขาวัดอิสาณของ

พุทธศาสนิกชน จังหวัดบุรีรัมย. ใน การประชมุวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร ครั้ง

ที่ 12”, 16 – 17 กันยายน 2564. 744 – 754. สุรินทร : มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วทิยาเขตสุรินทร. 

ภาษาอังกฤษ 

Potisarn, W. and Potisarn, N. (2013). Developing Multimedia for Hearing-Impaired 

Children in Reum An-re, a Famous Folk Dancing of Surin Province. In 

Proceeding of the First International Conference on Innovation in 

Education. May 13th - 15th, 2013. 284 – 292. Nakhon Pathom : Mahidol 

University. 
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 5.7 อางอิงจากรายงานการวิจัย 

 

รูปแบบ ชื่อผูเขียน. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อเรื่อง. รายงานการวิจัย. เมอืงที่พิมพ : ชื่อหนวยงาน. 

ภาษาไทย 

วิจิตรา โพธิสาร. (2563). การเปรียบเทียบการสอนแบบบนลงลางและแบบลางขึ้นบนดวยการ

จัดการเรียนรูบนเครือขายแบบกลุมเมฆที่สงเสริมทกัษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

สําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศกึษาระดบัปริญญาตรี. รายงานการวิจัย. 

สุรินทร : มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร. 

ภาษาอังกฤษ 

Potisarn, W. (2020). Comparing Top-down and Bottom-up Teaching Method via 

Cloud Based Learning Enhancing e-Commerce Web Coding Skill of 

Undergraduate Students. Research Report. Surin : Surindra Rajabhat 

University. 

 

 5.8 อางอิงจากวิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระ 

 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียน. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. วิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระ. ชือ่ปริญญา. เมืองทีพ่มิพ : 

ชื่อมหาวิทยาลยั. 

ภาษาไทย 

สารภี วรรณตรง. (2551). การพัฒนาแหลงเรยีนรูผาทอมือของกลุมชาติพันธุในอนุภาคลุมแมน้ํา

โขง. วทิยานิพนธ. ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค. สุรินทร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร. 

ภาษาอังกฤษ 

Wantrong, S. (2018). The Development of Learning Resource Centers of Hand-

Woven Textiles of Ethnic Groups in Mekong Sub-Region. Thesis. Doctorate 

Degree Program in Regional Development. Surin : Surindra Rajabhat 

University. 

 

 5.9 อางอิงจากเว็บไซต 

 

รูปแบบ ชื่อผูเขียน. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อเรื่อง [ออนไลน]. คนเมื่อ วัน เดือน ป, จาก : ที่อยูเว็บไซต. 

ภาษาไทย 

สํานักสงเสริมภูมปิญญาทองถิ่นและวสิาหกิจชุมชน. (2558). คูมอืการดาํเนินงานผูผลิต 

ผูประกอบการ OTOP [ออนไลน]. คนเมื่อ 27 ธันวาคม 2564, จาก 

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER091/GENERAL/DATA

0000/00000183.PDF. 

ภาษาอังกฤษ 
KOPP, C. M. (2021). Cross Culture [Online]. Retrieved January 19th, 2022, Available : 

https://www.investopedia.com/terms/c/cross-culture.asp. 
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 5.10 อางอิงจากภาพถาย วิดีโอ (ที่ไมไดอยูในรูปแบบออนไลน) 

  ภาพถาย (Photograph) วิดีโอ (Video)  

รูปแบบ 
ชื่อผูสรางสรรคผลงาน. (ปที่สราง). ชื่อผลงาน [ภาพถาย/ วิดีโอ]. วัน เดือน ป ที่สรางผลงาน. เมอืง

ที่สรางผลงาน : ชื่อสถานที่. 

ภาษาไทย 
วิจิตรา โพธิสาร. (2564). ประตทูางเขาปราสาทศีขรภูม ิ[ภาพถาย]. 20 ธันวาคม 2564. สุรินทร : 

ปราสาทศีขรภูมิ. 

ภาษาอังกฤษ 
Potisarn, W. (2018). Surin International Folklore Festival Grand Openning [Video]. 

January 28th, 2018. Surin : Surindra Rajabhat University. 

 

 5.11 อางอิงจากบทสัมภาษณ 

 

รูปแบบ 
นามสมมติ (ผูใหสัมภาษณ). ชือ่ผูสัมภาษณ (ผูสัมภาษณ). ที่ สถานทีท่ีส่ัมภาษณ. เมื่อวันที่ 5 

พฤษภาคม 2562. 

ภาษาไทย 
ชางทอผาไหมทอมือ ก (ผูใหสัมภาษณ). วิจิตรา โพธิสาร (ผูสัมภาษณ). ที่ บานเลขที่ 635 หมู 19 

ตําบล นอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร สุรินทร 32000. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564. 

 

6. การใสตารางและภาพประกอบ 
 6.1 การใสตาราง 

  ใสคําวา “ตารางที่” พรอมทั้งเลขกํากับตารางเปนเลขอารบิค เชน ตารางที่ 1 ตารางที่ 2 เปนตน วาง

อยูดานบนของตารางใหชิดขอบกระดาษดานซายมือ และอยูหางจากเสนบนของตาราง 1 บรรทัด  หากมี “ที่มา” ใหใส

ไวดานลางของตารางโดยไมตองเวนบรรทัด และพิมพชิดขอบตารางดานซาย ตามดวยเครื่องหมายทวิภาค (:) จากนั้นใส

อางอิง ตัวอยาง ดังตารางที่ 1 และหากตารางไมสามารถใสในหนาเดียวได ใหขึ้นหัวตารางใหม แลวตามดวยคําวา (ตอ) 

เชน ตารางที่ 1 (ตอ) 

 

ตารางที่ 1 แหลงชุมชนโบราณของจังหวัดสุรินทร 

 

แหลงชมุชนโบราณ อําเภอ 

ทางตอนเหนือ อําเภอชุมพลบุรี อําเภอทาตูม และอําเภอรัตนบุร ี

ทางตอนกลาง อําเภอจอมพระ อําเภอเมือง อําเภอลําดวน อําเภอศีขรภูมิ และอําเภอสําโรงทาบ 

ทางตอนใต อําเภอสังขะ อําเภอปราสาท และอําเภอกาบเชิง 

ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (2563) 
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 6.2 ภาพประกอบ 

  ใสคําวา “ภาพที่” พรอมทั้งเลขกํากับภาพเปนเลขอารบิค เชน ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 เปนตน วางอยูดาน

ใตของภาพ จัดคําอธิบายไวกึ่งกลาง และอยูหางจากเสนลางของภาพ 1 บรรทัด จัดวางตําแหนงของรูปภาพไวกึ่งกลาง

หนากระดาษ ขนาดของภาพใหความกวางของภาพไมต่ํากวา 13 ซม. และภาพตองมีความคมชัด ตัวอยางดังภาพที่ 1 

 

 
          

ภาพที่ 1 โลโกสํานักศลิปะและวัฒนธรรม 

 

7. การสงบทความตนฉบับ 
 1. ขอใหผูสงบทความเขียนบทความตามรูปแบบที่วารสารกําหนด โดยดาวนโหลดเทมเพลส (template) 

ของวารสารและแบบฟอรมสงบทความ ไดที่ https://so07-mi.tci-thaijo.org/index.php/acj/index  

 2. จัดทําไฟลตนฉบับของบทความและจัดสงผานระบบ ThaiJo  

 3. ไฟลที่จะสงประกอบดวย 

  2.1 ไฟลตนฉบับของบทความ จํานวน 1 ไฟล 

  2.2 ไฟลแบบฟอรมสงบทความ จํานวน 1 ไฟล 

 

8. คาธรรมเนียมการลงตีพิมพ 
 วารสารไมเก็บคาธรรมเนียมในการตีพิมพ  

 

9. ชองทางการติดตอสื่อสาร 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร         

 อีเมล : acj.lmr@srru.ac.th    เว็บไซตวารสาร: https://so07-mi.tci-thaijo.org/index.php/acj 

 เว็บไซตสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  https://culture.srru.ac.th 

 ที่อยู  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

        186 หมู 1 ถ.สุรินทร-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000 

        โทรศัพท 0 4451 5227 
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