วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักเกณฑ์และคำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้นิพนธ์ บทความ หรือ บทความวิจัย
(Instructions for the Authors)
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการส่งเสริม
เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นสื่อกลาง
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การศึกษา  
ศิลปกรรม ดนตรี สถาปัตยกรรม ภาษา วรรณกรรม  กำ�หนดการตีพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ ออกราย 2 เดือน คือ
เล่ม 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ / เล่ม 2 มีนาคม – เมษายน/เล่ม 3 พฤษภาคม – มิถุนายน/เล่ม 4 กรกฎาคม
– สิงหาคม /เล่ม 5 กันยายน – ตุลาคม และ เล่ม 6  พฤศจิกายน – ธันวาคม  โดยรูปแบบผลงานที่วารสาร
จะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความทั่วไป บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ บทความวิชาการ
และบทความวิจัยที่จะนำ�มาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทาง
วิชาการ (Peer review) ซึง่ ปกติจะมี Double Blind (ผูพ้ จิ ารณา 2 คน) หรือ Triple Blind (ผูพ้ จิ ารณา 3 คน)  
ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้วารสารมีคณ
ุ ภาพในระดับมาตรฐานสากล  และนำ�ไปอ้างอิงได้  
ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์ จะต้องมีสาระ   งานทบทวนความรู้เดิมและเสนอความรู้ใหม่ที่ทันสมัยรวมทั้งข้อคิด
เห็นที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผลงานไม่เคยถูกนำ�ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยู่
ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆการเตรียมต้นฉบับที่จะมาลงตีพิมพ์ ควรปฏิบัติตามคำ� แนะนำ� ดังนี้

การเตรียมต้นฉบับสำ�หรับบทความและบทความวิจัย
1. ภาษา เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้  ถ้าเป็นภาษาไทย ให้ยึดหลักการใช้คำ�ศัพท์หรือการ
เขียนทับศัพท์ให้ยดึ หลักของราชบัณฑิตยสถาน พยายามหลีกเลีย่ งการใช้ภาษาอังกฤษในข้อความ ยกเว้น
กรณีจำ�เป็น ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปนไทย ให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะซึ่งต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร
ใหญ่  ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งต้นฉบับ
2. ขนาดของต้นฉบับ  พิมพ์หน้าเดี่ยวบนกระดาษสั้น ขนาด เอ 4 (216 x 279 มม.) ควรเว้น
ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมืออย่างน้อย 40 มม. (1.5 นิ้ว) ด้านล่างและขวามืออย่างน้อย
25 มม. (1 นิ้ว) พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ด้วยรูปแบบอักษร browallia New
3. จำ�นวนหน้า  บทความและบทความวิจัย ไม่ควรเกิน 12 หน้า
4. การส่งผลงาน online สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.journal.msu.ac.th

การเรียงลำ�ดับเนื้อหา
1. บทความวิจัย
		 1.1 ชื่อเรื่อง (title) ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไม่ใช้คำ�ย่อ
ความยาวไม่ควร เกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นำ�ชื่อเรื่องภาษา
ไทยขึ้นก่อน

		 1.2 ชื่อผู้นิพนธ์และที่อยู่ ให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุตำ�แหน่งทาง
วิชาการ หน่วยงานหรือสถาบัน ทีอ่ ยู่ และ E-mail ของผูน้ พิ นธ์  เพือ่ ใช้ตดิ ต่อเกีย่ วกับต้นฉบับและบทความ
ที่ตีพิมพ์แล้ว
		 1.3 บทคัดย่อ (abstract) ให้มที งั้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นเนือ้ ความย่อทีอ่ า่ นแล้ว
เข้าใจง่าย โดยเรียงลำ�ดับความสำ�คัญของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลงานและการวิจารณ์
อย่างต่อเนื่องกัน ไม่ควรเกิน 250 คำ� หรือ 15 บรรทัด ไม่ควรมีคำ�ย่อ ให้บทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษา
อังกฤษ
		 1.4 คำ�สำ�คัญหรือคำ�หลัก (keywords)   ให้ระบุทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใส่ไว้
ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา
		 1.5 บทนำ� (introduction) เป็นส่วนของเนือ้ หาทีบ่ อกความเป็นมาและเหตุผลนำ�ไปสูก่ าร
ศึกษาวิจัย ให้ข้อมูลทางวิชาการพร้อมทั้งจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องอย่างคร่าว ๆ และมีวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาและการวิจัยนั้นด้วย
		 1.6 วิธีการศึกษา ให้ระบุรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งที่นำ�มาศึกษา จำ�นวนลักษณะ
เฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา อธิบายวิธีการศึกษา
หรือแผนการทดลองทางสถิติ การสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
		 1.7 ผลการศึกษา (results) แจ้งผลทีพ่ บตามลำ�ดับหัวข้อของการศึกษาวิจยั อย่างชัดเจน
ได้ใจความ ถ้าผลไม่ซบั ซ้อนไม่มตี วั เลขมาก ควรใช้ค�ำ บรรยาย แต่ถา้ มีตวั เลขมาก ตัวแปรมาก ควรใช้ตาราง
แผนภูมิแทน ไม่ควรมีเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ ควรแปรความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ และสรุป
เปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
		 1.8 วิจารณ์และสรุปผล ( discussion and conclusion ) ชี้แจงว่าผลการศึกษาตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั หรือแตกต่างไปจากผลงานทีม่ ผี รู้ ายงานไว้กอ่ นหรือไม่ อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็น
เช่นนัน้ และมีพนื้ ฐานอ้างอิงทีเ่ ชือ่ ถือได้ และให้จบด้วยข้อเสนอแนะทีจ่ ะนำ�ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ หรือ
ทิ้งประเด็นคำ�ถามการวิจัย ซึ่งเป็นแนวทางสำ�หรับการวิจัยต่อไป
		 1.9 ตาราง รูป รูปภาพ และแผนภูมิ ควรคัดเลือกเฉพาะที่จำ�เป็น และต้องมีคำ�อธิบาย
สั้นๆ แต่สื่อความหมาย ได้สาระครบถ้วน ในกรณีที่เป็นตาราง คำ�อธิบาย ต้องอยู่ด้านบน ในกรณีที่เป็น
รูปภาพ หรือแผนภูมิ คำ�อธิบายอยู่ด้านล่าง
		 1.10 กิตติกรรมประกาศ ระบุสนั้ ๆ ว่าได้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั และความช่วยเหลือจาก
องค์กรใดหรือใครบ้าง
		 1.11 เอกสารอ้างอิง ( references) สำ�หรับการพิมพ์เอกสารอ้างอิง ทั้งเอกสารอ้างอิงที่
เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยมีหลักการทัว่ ไป คือ เอกสารอ้างอิงต้องเป็นทีถ่ กู ตีพมิ พ์และได้รบั การ
ยอมรับทางวิชาการ ไม่ควรเป็นบทคัดย่อ และไม่ใช่การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ถ้ายังไม่ได้ถูกตีพิมพ์
ต้องระบุว่า รอการตีพิมพ์ (in press)
2. บทความทั่วไป
2.1 ชื่อเรื่อง
2.2 ผู้แต่ง
2.3 บทคัดย่อ

2.4 คำ�สำ�คัญ
2.5 บทนำ�
2.6 เนื้อหา
2.7 บทสรุป
2.8 เอกสารอ้างอิง
3. บทวิจารณ์หนังสือ
		 3.1 ข้อมูลทางบรรณานุกรม
3.2 ชื่อผู้วิจารณ์
3.3 บทวิจารณ์

เอกสารอ้างอิง
ใช้รูปแบบการอ้างอิง (APA Style)
การเขียนเอกสารอ้างอิง
ก. กรณีที่เป็นรายงานวิจัย มีรูปแบบและการเรียงลำ�ดับดังนี้ : ชื่อผู้เขียน (ในกรณีภาษาไทย
ใช้ชอื่ และนามสกุล และในกรณีภาษาอังกฤษ ใช้นามสกุลและชือ่ ).  ปีทพี่ มิ พ์.  ชือ่ เรือ่ ง. ชือ่ ย่อของวารสาร.
เล่มที่พิมพ์ ฉบับที่พิมพ์: เลขหน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายของเรื่อง. ในกรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า 6 คน ให้ใส่
รายชื่อผู้เขียนทั้ง 6 คนแรก แล้วตามด้วยคำ�ว่า “ และคณะ” หรือ “et al”
ตัวอย่าง
อมรรัตน์  จงสวัสตั้งสกุล, ลัดดา  เหมาะสุวรรณ. (2002).  Evidenced based maillard reeaction : focusing on parenteral nutrition. วารสารโภชนบำ�บัด. 13(1) : 3-11
Vega KJ, Pina I, Krevaky B. (1996). Heart transplantation is associated is with an increase risk
for pancreatobiliary diseases. Ann Intern Med. 124(11) : 980-3
ข. กรณีที่เป็นหนังสือ  มีรูปแบบและการเรียงลำ�ดับ เหมือนเอกสารอ้างอิงที่เป็นรายงานวิจัย
(ในข้อ ก. ) ยกเว้น ใช้ ชื่อหนังสือ เมืองที่พิมพ์ :  สำ�นักพิมพ์ แทน ชื่อย่อวารสาร
ตัวอย่าง
วิญญู มิตรานันท์. (2538). พยาธิกายวิภาค. กรุงเทพ : โอเอสพรินติ้งเฮาส์ . 629-78.
Ringsven MK, Bond D.(1996). Gerontology and leadership skills for nureses. 2nd ed. Albany (NY)
: Delmar Publishers. 100-25.
ค. กรณีที่เป็นรายงานการประชุมและสัมมนา  มีรูปแบบการเรียงลำ�ดับ คือ ชื่อผู้แต่ง. ปีที่
พิมพ์. ชื่อเอกสารรวมเรื่องที่ได้จากรายงานการประชุม. วัน เดือน ปีที่จัด : สถานที่จัด : สำ�นักพิมพ์ หรือ
ผู้จัดพิมพ์. เลขหน้า.

ตัวอย่าง
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พิพฒ
ั น์ขจร. (2542). เภสัชกรพัฒนาเพือ่ การพึง่ พาตนเอง. รายงานการประชุมวิชาการเภสัชกรรม
ประจำ�ปี 2542 ของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ; 24-26 มีนาคม 2542. กรุงเทพมหานคร
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Eelsevier. 80-90.
ง. กรณีเป็นวิทยานิพนธ์  มีรูปแบบการเรียงลำ�ดับ คือ ชื่อผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อวิทยานิพนธ์.
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ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
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