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คําแนะนําสําหรับผูเขียน
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเปนวารสาร
วิชาการทีม่ มี าตรฐานตามเกณฑวารสารวิชาการระดับชาติ จัดพิมพเพื่อสงเสริมใหคณาจารย
นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ ไดศึกษาคนควาวิจัยและเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเปนพื้นที่สําหรับการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นทางวิชาการ
ทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมีกําหนดออกปละ
2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) แตละ
ฉบับจะตีพิมพบทความ 10 - 20 บทความ โดยบทความที่ไดรับการตีพิมพจะผานการ
กลั่นกรองคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย
2 คน โดยไมเปดเผยชื่อทั้งสองทาง (Double - blind Peer review) ผลการพิจารณา
จากกองบรรณาธิการถือเปนทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ นือ้ หาบทความหรือขอคิดเห็นทีต่ พี มิ พในวารสารเปน
ของผูเ ขียนแตละคน กองบรรณาธิการไมจาํ เปนตองคิดเห็นพองดวย และไมถอื เปนความรับผิดชอบ
ของกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เกี่ยวกับผลงานที่จะรับ

1. เปนบทความในกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่เกี่ยวกับประวัตศิ าสตร
ภาษาและวรรณกรรม กฎหมาย ศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป ทัศนศิลป จิตรกรรม
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา คติชนวิทยา โบราณคดี รัฐศาสตร จิตวิทยา อาชญาวิทยา
ปรัชญา ศาสนา และศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. บทความทีจ่ ะสงเพือ่ พิจารณาตีพมิ พตอ งไมเคยเผยแพร (ถาไดรบั การตอบรับที่
จะใหลง) หรือกําลังเสนอตีพิมพในวารสาร รายงาน การประชุมทางวิชาการ หรือสิ่งพิมพ
อื่นใดมากอน
3. รับพิจารณาบทความทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความภาษาไทย
ตองมีบทคัดยอทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สวนบทความภาษาอังกฤษตองมีบทคัดยอ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใสบทคัดยอภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ
4. หากเปนงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาตางประเทศตองมีหลักฐานการอนุญาต
ใหตพี มิ พเปนลายลักษณอกั ษรจากเจาของลิขสิทธิ์
5. ตนฉบับตองไดรับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 2 คน โดยผูพ จิ ารณาไมทราบชือ่ ผูแ ตง และผูแ ตงไมทราบชือ่ ผูพ จิ ารณา (Double blind Peer review)
6. กองบรรณาธิการจะไมคนื ตนฉบับใหเจาของบทความ
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ประเภทของผลงานที่รับพิจารณา

1. บทความวิชาการ (Article)
2. บทความวิจัย (Research Article)
3. บทความปริทัศน (Review Article)
4. วิจารณหนังสือ (Book Review)
5. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the Editor) เพื่อแสดงความคิดเห็น
สนับสนุนหรือโตแยงความเห็นของนักวิจยั อืน่ ๆ ตลอดจนการเผยแพรความรูแ ละประสบการณ
ทีน่ า สนใจ

การจัดเตรียมตนฉบับ

1. บทความทุกเรือ่ งตองมีชอ่ื เรือ่ ง ชือ่ ผูเ ขียนไมเกิน 3 คน หากเกินใหใชคาํ วา และคณะ
2. บทความทุกเรื่องตองมีบทคัดยอและคําสําคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดยอมีความยาวไมเกิน 250 คํา คําสําคัญ (Keywords) ของเรื่อง ไมเกิน 5 คํา
3. ตนฉบับที่จัดสง ตองพิมพบนกระดาษขนาด A4 เวนระยะขอบ 1.5 x 1.5
นิ้วใสเลขกํากับมุมบนขวาทุกหนา ยกเวนหนาแรก ใชแบบอักษร TH Sarabun PSK
ขนาดตัวอักษร 16 Point
4. ชื่อเรื่องและชื่อผูเขียนจัดกึ่งกลางหนากระดาษใชตัวอักษรตัวหนา โดยบรรทัด
แรกเปนชื่อเรื่องขนาดตัวอักษร 20 Point บรรทัดตอมาเปนชื่อผูเขียนขนาดตัวอักษร
18 Point หากมีผูเขียนหลายคน ใสเครื่องหมายจุลภาค (Comma) และเชิงอรรถระบุ
ตําแหนงทางวิชา สังกัดผูเขียน และ E-mail ขนาดตัวอักษร 12 Point
5. เอกสารอ า งอิ ง บรรณานุ ก รมเป น ภาษาอั ง กฤษและภาษาไทย ใช ก าร
อ า งอิ ง ตามแนวเอพีเอ (APA - American Psychological Association: APA 6th
Edition) เอกสารที่ นํ า มาอ า งอิ ง ควรได ม าจากแหล ง ที่ มี ก ารตี พิ ม พ ชั ด เจน อาจเป น
วารสาร หนั ง สื อ หรื อ แหล ง ข อ มู ล อิ น เทอร เ น็ ต ก็ ไ ด ทั้ ง นี้ ผู เขี ย นเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
ตอความถูกตองของเอกสารอางอิงทั้งหมดในการตีพิมพบทความ บทความที่มีการอางอิง
ไมถูกตองจะไมไดรับการสงตอเพื่อพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิจนกวาการอางอิงเอกสาร
จะไดรับการแกไขใหถูกตอง
6. หากมี ภ าพ กราฟ หรื อ ตาราง ที่ ใ ส ป ระกอบไว ใ นเนื้ อ เรื่ อ ง ต อ งมี ชื่ อ
คําอธิบาย ที่มา และเลขกํากับ ตัวอักษรที่ใช TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 12 Point
ชื่อภาพใสไวใตภาพ ชิดขอบซายของภาพ และชื่อตารางใสดานบน ชิดขอบซาย
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7. ความยาวของบทความ ภาพ ตาราง และเอกสารอางอิง ไมควรเกิน 15 หนา กระดาษ A4
8. บทความทุกเรือ่ งตองสงในรูปแบบ Word และ PDF ผานระบบ Thaijo (https://www.
tci-thaijo.org/index.php/jhsc/login)

รูปแบบของบทความ

บทความวิชาการ/ บทความปริทัศน/บทวิจารณหนังสือ
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. บทคัดยอ (Abstract)
3. คําสําคัญ (Keywords)
4. บทนํา (Introduction)
5. เนื้อหา (Substance)
6. บทสรุป (Conclusion)
7. เอกสารอางอิง (Reference)
บทความวิจัย
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. บทคัดยอ (Abstract)
3. คําสําคัญ (Keywords)
4. บทนํา (Introduction)
5. วัตถุประสงค (Research Objectives)
6. วิธีการวิจัย (Research Methodology)
7. ผลการวิจัย (Results)
8. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
9. บทสรุป (Conclusion)
10. เอกสารอางอิง (Reference)

เอกสารอื่นที่ตองแนบมาพรอมกับตนฉบับ

แบบเสนอผลงานเพื่ อ ลงพิ ม พ ใ นวารสารมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ซึ่งผูเขียนและผูเขียนรวมทุกทานตองลงนามยืนยัน
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การอางอิงเอกสาร
รูปแบบการอางอิงแทรกในเนื้อเรื่อง
ในกรณีทต่ี อ งการระบุแหลงทีม่ าของขอมูล ใหใชวธิ กี ารอางอิงแทรกในเนือ้ เรือ่ ง ดังนี้
1. อเนก นาคะบุตร /(2545,/น./9 - 12) กลาววา วัฒนธรรมเปนพลังแหงการ
พัฒนา เปนภูมิปญญาดั้งเดิมที่เปนความรูอยางบูรณาการ...
Prawase W. (1998,/p./9 - 12)
...มีการออกกฎหมายหามกินพลู สั่งตัดตนหมากทิ้งเพื่อปฏิรูปประเทศใหเปน
อารยชน (Wutthichai K.,/2015,/p./49)
2. …ขณะที่หมากแหงสงไปยัง เกาหลี แคนาดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งเปน
ผูรับซื้อรายใหญของไทย (เว็บเตอร,/1999)
(Agricultural Product Promotion and Management Ofﬁce,/year)
3. ...ซึ่งลูกหลานสายโนราไดตั้งหิ้งบรรพบุรุษไวบูชาระลึกถึงสืบตอกันมา ดังคํา
บอกเลาของ (นาถนรัตน/นามเอก,/สัมภาษณ:/22/พฤษภาคม/2562)
(Ploy/T.,/Interview:/15th/February/2017)
รูปแบบบรรณานุกรม/เอกสารอางอิงทายบทความ
1. หนังสือ
ชื่อนามสกุลผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพหรือผูจัดพิมพ.
ไพศาล เหลาสุวรรณ.//(2535).//หลักพันธุศาสตร.//กรุงเทพฯ:/ไทยวัฒนาพานิช.
Buckley,/R.C.//(1993).//Rural Development Participation.//Ithaca:/Cornell
University.
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2. บทความ
ชื่อนามสกุลผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปที่พิมพ(ฉบับ),/เลขหนา.
สุนี/รักษาเกียรติศักดิ์.//(2538).//คอมพิวเตอรกับงานวิจัย.//
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา.//8(2),/62-65.
Clayton,/S.N.//(2015).//Buddhadasa Bhikkhu’s Viewpoints
on Dealing with Teenagers.//Journal of Humanities and Social
sciences.//23(43),/85-104.
3. วิทยานิพนธ
ชื่อนามสกุลผูเขียนวิทยานิพนธ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//ระดับของวิทยานิพนธ/
ชื่อปริญญา.//สถานที่พิมพ:/ชื่อสถานศึกษา.
ไพโรจน/นาคโรจน.//(2555).//การสอนภาษาอังกฤษ.//วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต/สาขาวิชาภาษาอังกฤษ.//กรุงเทพฯ:/มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
Kanlata/Kulsuwan.//(2010).//Buddhadasa Bhikkhu’s Discourses and
Teachings.//Thesis of Master of Arts, Program in Philosophy.//Chiang
Mai:/Chiang Mai University.
4. สิ่งพิมพจากอินเทอรเน็ต
ชื่อนามสกุลผูเขียนบทความ.//(ป,/เดือน/วันที่โพสตขอความ).//ชื่อบทความ.//
[ออนไลน].//เขาถึงไดจาก/http://www…/[ป,/เดือน/วันที่เขาถึงบทความ].
เสนห/จามริก.//(2542,/มีนาคม/6).//นโยบายกลวิธีการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชน.//[ออนไลน].//เขาถึงไดจาก/http://www.songpak16.com./
[2559,/เมษายน/12].
Baroto/Tavip,/Indrojarwo Sabar and Ellya Zulaikha.//(n.d.).//Visual design
study of city branding of Surabaya as a national creative industry
center with MDS method.//[Online].//Retrieved form http://
personal.its.ac.id/ﬁles/pub/3234./[2017, May 4].
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5. บทความจากหนังสือพิมพ
ชื่อนามสกุลผูเขียนบทความ.//(ป,/เดือน/วันที่พิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ.//
เลขหนา.
ดวงกมล/เกรียงไกร.//(2538,/มกราคม/8).//การเมือง.//โพสทูเดย.//น./8-9
Schwartz,/J.//(1993, September 30).//Obesity affects economic social status.
The Washington Post.//pp. A1-A5.
6. บุคลานุกรม
ชื่อนามสกุลผูใหสัมภาษณ/(ผูใหสัมภาษณ)/ชื่อนามสกุลผูสัมภาษณ/(ผูสัมภาษณ).//ณ/
ชื่อหมูบาน/หมูที่/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด.//เมื่อวันที่/วัน/เดือน/ปที่สัมภาษณ.
ฤทัยทิพย/ศรีแสง/(ผูใหสัมภาษณ)/รัชนีกร/มากธรรม/(ผูสัมภาษณ).//
ณ/บานสวย/หมู/2/ตําบลบัวทอง/อําเภอเมือง/
จังหวัดเชียงใหม.//เมื่อวันที่/9/กันยายน/2556.
Kaew/Kamdee/(Interviewee/Udee/Meesuk/(Interviewer).//
At/Ban/Thongkam,/Moo/11,/Sawan/sub - district,/Muang/district,
Suratthani/province.//On/9th/July/2016.
หมายเหตุ

ติดตอ:

/ หมายถึงระยะเวนวรรค 1 ครั้ง
// หมายถึงระยะเวนวรรค 2 ครั้ง

สํานักงานกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
272 หมู 9 ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎรธานี 84100
เบอรโทรติดตอ 0 - 7791- 3386
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จริยธรรมการตีพิมพในวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
จริยธรรมการตีพิมพทางวิชาการของผูเกี่ยวของในสวนตาง ๆ ถือเปนสิ่งสําคัญ
ในการรักษามาตรฐานทางวิชาการ ผูท ม่ี บี ทบาทหนาทีใ่ นสวนตาง ๆ จึงตองมีความรับผิดชอบ
ตามหนาทีข่ องตนเอง เพือ่ ทําใหวารสารมีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการ วารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จึงกําหนดจริยธรรมการตีพิมพ ดังนี้
จริยธรรมของผูเขียน
1. ผลงานที่สงใหพิจารณาในวารสารตองไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน และไมอยู
ระหวางการพิจารณาในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการอื่นๆ
2. ไมมีสวนใดของผลงานวิชาการที่คัดลอกงานวิชาการ (plagiarism) ของ
ตนเองและผูอื่น และมีการอางอิงทางวิชาการอยางถูกตองตามที่วารสารกําหนด
3. ไมสรางขอมูลเท็จในผลงานทางวิชาการ
4. ผูเขียนทุกชื่อที่ปรากฏในบทความเปนผูมีสวนสําคัญในผลงานวิชาการ และ
ไมไดตัดชื่อบุคคลใดที่มีสวนกัับผลงานวิชาการออกจากบทความ
5. ผู เขี ย นทุ ก คนต อ งเห็ น ชอบกั บ ต น ฉบั บ ของบทความ และเห็ น ชอบให
ส ง ต น ฉบั บ ให ว ารสารพิ จ ารณาตี พิ ม พ โดยส ง หลั ก ฐานแสดงความเห็ น ชอบมาพร อ ม
ตนฉบับ
6. บทความจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยและสัตวทดลอง กองบรรณาธิการ
ขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะงานวิจัยที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยและสัตวทดลองเทานั้น
7. ผูเขียนตองเขียนบทความใหถูกตองตามรูปแบบที่วารสารกําหนด
8. ผูเขียนตองระบุผลประโยชนทับซอน (ถามี)
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จริยธรรมของบรรณาธิการวารสาร
1. แนะนําการจัดเตรียมตนฉบับ และรายละเอียดที่จําเปนอื่น ๆ ที่ผูเขียนตอง
ปฎิบัติตามใหรับทราบโดยทั่วกัน
2. มีประกาศเกี่ยวของกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราการเก็บคาธรรมเนียม
ใหผูเขียนรับทราบอยางชัดเจน
3. พิ จ ารณาคุ ณ ภาพของบทความวิ ช าการอย า งเป น ธรรม ไม ล า ช า และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของวารสาร
4. ไมเปดเผยขอมูลของผูเขียนและผูประเมินบทความแกบุคคลอื่น
5. ไมตีพิมพบทความที่เคยตีพิมพในวารสารอื่นมาแลว
6. ไมป ฎิเสธการตีพิม พบ ทความเพียงเพราะสงสั ย ว า มี ก ารกระทํ า ความผิ ด
จริยธรรม ควรตรวจสอบหลักฐานใหชัดเจนกอน และแจงใหผูเขียนชี้แจงกอนปฎิเสธ
บทความ
7. ไม มี ก ารแสดงเจตนาให มี ก ารอ า งอิ ง ผลงานจากวารสารเพื่ อ เพิ่ ม จํ า นวน
การอางอิงของวารสาร
8. ไมมีผลประโยชนทับซอนกับผูเขียน ผูประเมินบทความ และผูบริหาร
9. หากพบขอมูลวาบทความฉบับใดมีการคัดลอก ใหผูเขียนชี้แจงเพื่อประกอบ
การพิจารณา เมื่อตรวจสอบวามีการคัดลอกจริงตองยุติกระบวนการพิจารณาทันที
10. ตองไมมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการประเมินและการตีพิมพบทความที่ตน
เปนผูเขียนหรือมีประโยชนเกี่ยวของ
จริยธรรมของผูประเมิน
1. ไมเปดเผยขอมูลของบทความที่ตนเปนผูประเมิน
2. หากพบวาตนเองมีผลประโยชนทับซอนกับบทความที่ประเมิน ใหปฎิเสธ
การประเมิน
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3. ประเมิ น บทความด ว ยความเป น ธรรม ปราศจากอคติ รอบคอบ และ
ใหขอเสนอแนะที่ชัดเจนและเปนประโยชน
4. สงผลการประเมินตามเวลาที่กําหนด
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