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คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้เขียน
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็น
วารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติ จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้า
วิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเป็นพื้นที่สำ�หรับการแลกเปลี่ยนข้อคิด
เห็นทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำ�หนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถนุ ายน) และฉบับที  ่ 2 (กรกฎาคม ธันวาคม) แต่ละฉบับจะตีพิมพ์ 10 - 15 บทความ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
จะผ่ า นการกลั่ น กรองคุ ณ ภาพจากกองบรรณาธิ ก าร และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน โดยไม่เปิดเผยชื่อทั้งสองทาง (Double - Blind Peer
Review) ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้เนื้อหาบทความหรือ
ข้อคิดเห็นที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องคิดเห็น
พ้องด้วย และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ลักษณะบทความที่รับตีพิมพ์เผยแพร่
1. เป็นบทความในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์
ภาษาศาสตร์ ภาษาและวรรณกรรม คติชนวิทยา..โบราณคดี . .ปรั ช ญา..ศาสนา..ดนตรี
นาฏศิลป์..ศิลปะการแสดง..ทัศนศิลป์ จิตรกรรม..กฎหมาย..สังคมวิทยา..มานุษยวิทยา
รัฐศาสตร์..รัฐประศาสนศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
2. บทความที่ส่งเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ (ถ้าได้รับการตอบรับที่
จะให้ลง) หรือกำ�ลังเสนอตีพิมพ์ในวารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์
อื่นใดมาก่อน
3. รับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความภาษา
ไทยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนบทความภาษาอังกฤษต้องมี
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใส่บทคัดย่อภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ
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4. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศต้องมีหลักฐานการ
อนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
5. ต้นฉบับต้องได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำ�นวน 3 ท่าน โดยผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double
- Blind Peer Review)
6. กองบรรณาธิการจะไม่คืนต้นฉบับให้เจ้าของบทความ
ประเภทของผลงานที่รับพิจารณา
1. บทความวิชาการ (Article)
2. บทความวิจัย (Research Article)
3. บทความปริทัศน์ (Review Article)
4. วิจารณ์หนังสือ (Book Review)
5. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the Editor) เพือ่ แสดงความคิดเห็นสนับสนุน
หรือโต้แย้งความเห็นของนักวิจยั อืน่ ๆ ตลอดจนการเผยแพร่ความรูแ้ ละประสบการณ์ทน่ี า่ สนใจ  
การจัดเตรียมต้นฉบับ
1. บทความทุกเรื่องต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนไม่เกิน 3 คน หากเกินให้ใช้คำ�ว่า
และคณะ
2. บทความทุกเรื่องต้องมีบทคัดย่อและคำ�สำ�คัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อมีความยาวไม่เกิน 300 คำ� และคำ�สำ�คัญ (Keywords) ของเรื่อง ไม่เกิน 5 คำ� 
3. ต้นฉบับที่จัดส่ง ต้องพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 เว้นระยะขอบ 1.5 x 1.5 นิ้ว
ใส่เลขกำ�กับมุมบนขวาทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก ใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK  ขนาดตัว
อักษร 14 Point
4. ชื่อเรื่องและชื่อผู้เขียนจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษใช้ตัวอักษรตัวหนา โดยบรรทัด
แรกเป็นชื่อเรื่องขนาดตัวอักษร 20 Point บรรทัดต่อมาเป็นชื่อผู้เขียนขนาดตัวอักษร
18 Point หากมีผู้เขียนหลายคน ใส่เครื่องหมายจุลภาค (Comma) และเชิงอรรถระบุ
ตำ�แหน่งทางวิชาการ สังกัดผู้เขียน และ E-mail ขนาดตัวอักษร 12 Point
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5. เอกสารอ้างอิง บรรณานุกรมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใช้การอ้างอิง
แบบเอพีเอ (APA - American Psychological Association: APA 6th  Edition)
เอกสารอ้างอิงมาจากแหล่งที่มีการตีพิมพ์ที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ อาจเป็นวารสาร หนังสือ
แหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผ้เู ขียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง
ของเอกสารอ้ า งอิ ง ทั้ ง หมดในการตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ บ ทความ การอ้ า งอิ ง ไม่ ถู ก ต้ อ งตาม
เกณฑ์ ที่ ว ารสารกำ � หนดจะไม่ ไ ด้ รั บ การส่ ง ต่ อ เพื่ อ พิ จ ารณาโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ นกว่ า
การอ้างอิงเอกสารจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
6. กรณีมภี าพ กราฟ หรือตาราง ทีใ่ ส่ประกอบไว้ในเนือ้ เรือ่ งให้ระบุเลขกำ�กับภาพ
คำ�อธิบาย และทีม่ าใส่ไว้ใต้ภาพ ชิดขอบซ้ายของภาพ ส่วนตารางให้ระบุเลขกำ�กับตาราง คำ�อธิบาย
ด้านบนระบุที่มาด้านล่างชิดขอบซ้ายของตาราง โดยใช้อักษร TH Sarabun PSK ขนาด
อักษร 14 Point
7. ความยาวของบทความ ภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง ไม่ควรเกิน 15 หน้า
กระดาษ A4
8. ในกรณีบทความวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ให้แนบหนังสือรับรองจริยธรรมวิจัย
ในมนุษย์ 1 ฉบับ
9. บทความทุกเรื่องต้องส่งในรูปแบบ Word และ PDF ผ่านระบบ Thaijo ของ
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (https://www.
tcithaijo.org/index.php/jhsc/login)
หมายเหตุ : ผู้เขียนต้องจัดทำ�บทความให้เป็นไปตามรูปแบบที่วารสารกำ�หนดทุกประการ
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รูปแบบของบทความ
บทความวิจัย
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. บทคัดย่อ (Abstract)  
3. คำ�สำ�คัญ (Keywords)
4. บทนำ� (Introduction)
5. วัตถุประสงค์ (Research Objectives)
6. วิธีการวิจัย (Research Methodology)
7. ผลการวิจัย (Results)
8. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
9. บทสรุป (Conclusion)
10. เอกสารอ้างอิง (Reference)
บทความวิชาการ
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. บทคัดย่อ (Abstract)  
3. คำ�สำ�คัญ (Keywords)
4. บทนำ� (Introduction)
5. เนื้อหา (Substance)
6. บทสรุป (Conclusion)
7. เอกสารอ้างอิง (Reference)
บทความปริทัศน์/บทวิจารณ์หนังสือ
1. ชื่อเรื่อง (Title)  
2. เนื้อหา (Substance)
3. บทสรุป (Conclusion)
4. เอกสารอ้างอิง (Reference)
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เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมต้นฉบับ
เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังนี้
1. แบบฟอร์ ม ส่ ง ต้ น ฉบั บ บทความวารสารมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้เขียนและผู้เขียนร่วมทุกท่านต้องลงนามยืนยัน
2. หนังสือรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 1 ฉบับ (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ส่งบทความและเอกสารแนบในรูปแบบ Word และ PDF ผ่านระบบ Thaijo
               ตามลิ้งค์ https://so03.tcithaijo.org/index.php/jhsc/login เท่านั้น
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การอ้างอิงเอกสาร
รูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อเรื่อง
ในกรณีที่ต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูล ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแทรกในเนื้อเรื่อง
ดังนี้
1. อเนก นาคะบุตร/(2545,/น./9 - 12) กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นพลังแห่งการ
พัฒนา เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เป็นความรู้อย่างบูรณาการ...
Prawase,/W./(1998,/p./9 - 12)
...มีการออกกฎหมายห้ามกินพลู สั่งตัดต้นหมากทิ้งเพื่อปฏิรูปประเทศให้เป็น
อารยชน (Wutthichai, K.,/2015,/p./49)  
2. …ขณะที่หมากแห้งส่งไปยัง เกาหลี แคนาดา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ซึ่งเป็นผู้รับซื้อรายใหญ่ของไทย (เว็บเตอร์,/1999:/ออนไลน์)
(Agricultural Product Promotion and Management Office,/year:/Online)
3. ...ซึ่ ง ลู ก หลานสายโนราได้ ตั้ ง หิ้ ง บรรพบุ รุ ษ ไว้ บู ช าระลึ ก ถึ ง สื บ ต่ อ กั น มา
ดังคำ�บอกเล่าของ (นาถนรัตน์/นามเอก,/สัมภาษณ์:/22/พฤษภาคม/2562)
                (Ploy/T.,/Interview:/15th/February/2017)
รูปแบบบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ
1. หนังสือ
ชื่อนามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//สถานที่พิมพ์:/สำ�นักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.
ไพศาล เหล่าสุวรรณ.//(2535).//หลักพันธุศาสตร์.//กรุงเทพฯ:/ไทยวัฒนาพานิช.
Buckley,/R.C.//(1993).//Rural Development Participation.//Ithaca:/Cornell
University.
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2. บทความ
ชื่อนามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่พิมพ์(ฉบับ),/เลขหน้า.
สุนี/รักษาเกียรติศักดิ์.//(2538).//คอมพิวเตอร์กับงานวิจัย.//วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.//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. วิทยานิพนธ์
ชื่อนามสกุลผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับของวิทยานิพนธ์/
ชื่อปริญญา.//สถานที่พิมพ์:/ชื่อสถานศึกษา.
ไพโรจน์/นาคโรจน์.//(2555).//การสอนภาษาอังกฤษ.//วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
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. สิ่งพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต
ชื่ อ นามสกุ ล ผู้ เขี ย นบทความ.//(ปี , /เดื อ น/วั น ที่ โ พสต์ ข้ อ ความ).//ชื่ อ บทความ.//
[ออนไลน์].//เข้าถึงได้จาก/http://www…/[ปี,/เดือน/วันที่เข้าถึงบทความ].
เสน่ห์/จามริก.//(2542,/มีนาคม/6).//นโยบายกลวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชน.//[ออนไลน์].//เข้าถึงได้จาก/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
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ปฏิบัติตามให้รับทราบโดยทั่วกัน
2. มีประกาศเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมให้
ผู้เขียนรับทราบอย่างชัดเจน
3. พิจารณาคุณภาพของบทความอย่างเป็นธรรม ไม่ล่าช้า และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของวารสาร
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนและผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น
5. ไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นมาแล้ว
6. ไม่ ป ฏิ เ สธการตีพิม พ์บ ทความเพียงเพราะสงสั ย ว่ า มี ก ารกระทำ � ความผิ ด
จริยธรรม ควรตรวจสอบหลักฐานให้ชดั เจนก่อน และแจ้งให้ผเู้ ขียนชีแ้ จงก่อนปฏิเสธบทความ
7. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน ผู้ประเมินบทความ และผู้บริหาร
8. หากพบข้อมูลว่าบทความฉบับใดมีการคัดลอก ให้ผู้เขียนชี้แจงเพื่อประกอบ
การพิจารณา เมื่อตรวจสอบว่ามีการคัดลอกจริงต้องยุติกระบวนการพิจารณาทันที
9. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการประเมินและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่
ตนเป็นผู้เขียนหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้อง
10. บรรณาธิการไม่ช้นี ำ�ให้ผ้เู ขียนใช้ข้อมูลบทความจากวารสารไปอ้างอิงเพื่อเพิ่ม
ดัชนีการอ้างอิง (Index Citation)

ประเมิน

จริยธรรมของผู้ประเมิน
1. ไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ตนเป็นผู้ประเมิน
2. หากพบว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบทความที่ประเมิน ให้ปฏิเสธการ

3. ประเมินบทความด้วยความเป็นธรรม ปราศจากอคติ รอบคอบ และให้ข้อ
เสนอแนะที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์
4. ส่งผลการประเมินตามเวลาที่กำ�หนด
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