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วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าและ
วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละความคิดทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์
และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ วารสารมีกำ� หนดออก
ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ตีพิมพ์ทั้งรูปแบบรูปเล่มและระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
Thai Journals Online (ThaiJO) ทุกบทความทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ได้ผา่ นการพิจารณาจาก
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน เนือ้ หาของบทความต้องเกีย่ วข้องกับ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในด้านปรัชญาและศาสนา ภาษา ภาษาศาสตร์
วรรณกรรม วั ฒ นธรรม ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละโบราณคดี อาณาบริ เ วณศึ ก ษา
และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จะต้ อ งไม่ เ คยตี พิ ม พ์ ห รื อ อยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาจากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ตี พิ ม พ์
ในวารสารอืน่ ผูเ้ ขียนบทความจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการ
หรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม อย่างเคร่งครัด
รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
ทั ศ นะและความคิ ด เห็ น ที่ ป รากฏในบทความในวารสารภาษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะ
และความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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