วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลักเกณฑและคําแนะนําสําหรับผูนิพนธ บทความ หรือ บทความวิจัย
(Instructions for the Authors)
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการสงเสริม เผย
แพรผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณคาตอการพัฒนาองคความรูทางวิชาการ และเปนสื่อกลางแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การศึกษา
ศิลปกรรม ดนตรี สถาปตยกรรม ภาษา วรรณกรรม กําหนดการตีพิมพปละ 6 ฉบับ ออกราย 2 เดือน คือ
เลม 1 มกราคม – กุมภาพันธ / เลม 2 มีนาคม – เมษายน/เลม 3 พฤษภาคม – มิถุนายน/เลม 4 กรกฎาคม
– สิงหาคม /เลม 5 กันยายน – ตุลาคม และ เลม 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม โดยรูปแบบผลงานที่วารสาร
จะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความทั่วไป บทความวิจัย และบทวิจารณหนังสือ บทความวิชาการ
และบทความวิจัยที่จะนํามาตีพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะตองไดรับการตรวจสอบทาง
วิชาการ (Peer review) ซึง่ ปกติจะมี Double Blind (ผูพ จิ ารณา 2 คน) หรือ Triple Blind (ผูพ จิ ารณา 3 คน)
ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพือ่ ใหวารสารมีคณ
ุ ภาพในระดับมาตรฐานสากล และนําไปอางอิงได
ผลงานที่สงมาตีพิมพ จะตองมีสาระ งานทบทวนความรูเดิมและเสนอความรูใหมที่ทันสมัยรวมทั้งขอคิด
เห็นที่เกิดประโยชนตอผูอาน ผลงานไมเคยถูกนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารอื่นใดมากอน และไมไดอยู
ในระหวางการพิจารณาลงวารสารใดๆการเตรียมตนฉบับทีจ่ ะมาลงตีพมิ พ ควรปฏิบตั ติ ามคํา แนะนํา ดังนี้

การเตรียมตนฉบับสําหรับบทความและบทความวิจัย
1. ภาษา เปนภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได ถาเปนภาษาไทย ใหยึดหลักการใชคําศัพทหรือการ
เขียนทับศัพทใหยดึ หลักของราชบัณฑิตยสถาน พยายามหลีกเลีย่ งการใชภาษาอังกฤษในขอความ ยกเวน
กรณีจําเปน ศัพทภาษาอังกฤษที่ปนไทย ใหใชตัวเล็กทั้งหมด ยกเวนชื่อเฉพาะซึ่งตองขึ้นตนดวยตัวอักษร
ใหญ ถาเปนภาษาอังกฤษ ควรใหผูเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกตองกอนที่จะสงตนฉบับ
2. ขนาดของตนฉบับ พิมพหนาเดี่ยวบนกระดาษสั้น ขนาด เอ 4 (216 x 279 มม.) ควรเวน
ระยะหางจากขอบกระดาษดานบนและซายมืออยางนอย 40 มม. (1.5 นิ้ว) ดานลางและขวามืออยางนอย
25 มม. (1 นิ้ว) พิมพดวยโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด ดวยรูปแบบอักษร browallia New
3. จํานวนหนา บทความและบทความวิจัย ไมควรเกิน 12 หนา
4. การสงผลงาน online สามารถเขาไปดูรายละเอียดที่ www.journal.msu.ac.th

การเรียงลําดับเนื้อหา
1. บทความวิจัย
1.1 ชื่อเรื่อง (title) ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อเปาหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไมใชคํายอ
ความยาวไมควร เกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหนําชื่อเรื่องภาษา
ไทยขึ้นกอน

1.2 ชื่อผูนิพนธและที่อยู ใหมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุตําแหนงทาง
วิชาการ หนวยงานหรือสถาบัน ทีอ่ ยู และ E-mail ของผูน พิ นธ เพือ่ ใชตดิ ตอเกีย่ วกับตนฉบับและบทความ
ที่ตีพิมพแลว
1.3 บทคัดยอ (abstract) ใหมที งั้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เปนเนือ้ ความยอทีอ่ า นแลว
เขาใจงาย โดยเรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหา เชน วัตถุประสงค วิธีการศึกษา ผลงานและการวิจารณ
อยางตอเนื่องกัน ไมควรเกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัด ไมควรมีคํายอ ใหบทคัดยอภาษาไทยขึ้นกอนภาษา
อังกฤษ
1.4 คําสําคัญหรือคําหลัก (keywords) ใหระบุทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใสไว
ทายบทคัดยอของแตละภาษา
1.5 บทนํา (introduction) เปนสวนของเนือ้ หาทีบ่ อกความเปนมาและเหตุผลนําไปสูก าร
ศึกษาวิจัย ใหขอมูลทางวิชาการพรอมทั้งจุดมุงหมายที่เกี่ยวของอยางคราว ๆ และมีวัตถุประสงคของการ
ศึกษาและการวิจัยนั้นดวย
1.6 วิธีการศึกษา ใหระบุรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ สิ่งที่นํามาศึกษา จํานวนลักษณะ
เฉพาะของตัวอยางที่ศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการศึกษา อธิบายวิธีการศึกษา
หรือแผนการทดลองทางสถิติ การสุมตัวอยาง วิธีการเก็บขอมูลและวิธีการวิเคราะหขอมูล
1.7 ผลการศึกษา (results) แจงผลทีพ่ บตามลําดับหัวขอของการศึกษาวิจยั อยางชัดเจน
ไดใจความ ถาผลไมซบั ซอนไมมตี วั เลขมาก ควรใชคาํ บรรยาย แตถา มีตวั เลขมาก ตัวแปรมาก ควรใชตาราง
แผนภูมิแทน ไมควรมีเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ ควรแปรความหมายและวิเคราะหผลที่คนพบ และสรุป
เปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว
1.8 วิจารณและสรุปผล ( discussion and conclusion ) ชี้แจงวาผลการศึกษาตรงกับ
วัตถุประสงคของการวิจยั หรือแตกตางไปจากผลงานทีม่ ผี รู ายงานไวกอ นหรือไม อยางไร เหตุผลใดจึงเปน
เชนนัน้ และมีพนื้ ฐานอางอิงทีเ่ ชือ่ ถือได และใหจบดวยขอเสนอแนะทีจ่ ะนําผลการวิจยั ไปใชประโยชน หรือ
ทิ้งประเด็นคําถามการวิจัย ซึ่งเปนแนวทางสําหรับการวิจัยตอไป
1.9 ตาราง รูป รูปภาพ และแผนภูมิ ควรคัดเลือกเฉพาะที่จําเปน และตองมีคําอธิบาย
สั้นๆ แตสื่อความหมาย ไดสาระครบถวน ในกรณีที่เปนตาราง คําอธิบาย ตองอยูดานบน ในกรณีที่เปน
รูปภาพ หรือแผนภูมิ คําอธิบายอยูดานลาง
1.10 กิตติกรรมประกาศ ระบุสนั้ ๆ วาไดรบั การสนับสนุนทุนวิจยั และความชวยเหลือจาก
องคกรใดหรือใครบาง
1.11 เอกสารอางอิง ( references) สําหรับการพิมพเอกสารอางอิง ทั้งเอกสารอางอิงที่
เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยมีหลักการทัว่ ไป คือ เอกสารอางอิงตองเปนทีถ่ กู ตีพมิ พและไดรบั การ
ยอมรับทางวิชาการ ไมควรเปนบทคัดยอ และไมใชการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ถายังไมไดถูกตีพิมพ
ตองระบุวา รอการตีพิมพ (in press)
2. บทความทั่วไป
2.1 ชื่อเรื่อง
2.2 ผูแตง
2.3 บทคัดยอ

2.4 คําสําคัญ
2.5 บทนํา
2.6 เนื้อหา
2.7 บทสรุป
2.8 เอกสารอางอิง
3. บทวิจารณหนังสือ
3.1 ขอมูลทางบรรณานุกรม
3.2 ชื่อผูวิจารณ
3.3 บทวิจารณ

เอกสารอางอิง
ใชรูปแบบการอางอิง (APA Style)
การเขียนเอกสารอางอิง
ก. กรณีที่เปนรายงานวิจัย มีรูปแบบและการเรียงลําดับดังนี้ : ชื่อผูเขียน (ในกรณีภาษาไทย
ใชชอื่ และนามสกุล และในกรณีภาษาอังกฤษ ใชนามสกุลและชือ่ ). ปทพี่ มิ พ. ชือ่ เรือ่ ง. ชือ่ ยอของวารสาร.
เลมที่พิมพ ฉบับที่พิมพ: เลขหนาแรกถึงหนาสุดทายของเรื่อง. ในกรณีที่มีผูเขียนมากกวา 6 คน ใหใสราย
ชื่อผูเขียนทั้ง 6 คนแรก แลวตามดวยคําวา “ และคณะ” หรือ “et al”
ตัวอยาง
อมรรัตน จงสวัสตั้งสกุล, ลัดดา เหมาะสุวรรณ. (2002). Evidenced based maillard reeaction : focusing on parenteral nutrition. วารสารโภชนบําบัด. 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. กรณีที่เปนหนังสือ มีรูปแบบและการเรียงลําดับ เหมือนเอกสารอางอิงที่เปนรายงานวิจัย
(ในขอ ก. ) ยกเวน ใช ชื่อหนังสือ เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ แทน ชื่อยอวารสาร
ตัวอยาง
วิญู มิตรานันท. (2538). พยาธิกายวิภาค. กรุงเทพ : โอเอสพรินติ้งเฮาส . 629-78.
Ringsven MK, Bond D.(1996). Gerontology and leadership skills for nureses. 2nd ed. Albany (NY)
: Delmar Publishers. 100-25.
ค. กรณีที่เปนรายงานการประชุมและสัมมนา มีรูปแบบการเรียงลําดับ คือ ชื่อผูแตง. ปที่
พิมพ. ชื่อเอกสารรวมเรื่องที่ไดจากรายงานการประชุม. วัน เดือน ปที่จัด : สถานที่จัด : สํานักพิมพ หรือผู
จัดพิมพ. เลขหนา.

ตัวอยาง
ณัฐนันท สินชัยพานิช, วราภรณ จรรยาประเสริฐ, ยุพิน รุงเวชวุฒิวิทยา, มนตชุลี นิติพน, สาธิต พุทธิ
พิพฒ
ั นขจร. (2542). เภสัชกรพัฒนาเพือ่ การพึง่ พาตนเอง. รายงานการประชุมวิชาการเภสัชกรรม
ประจําป 2542 ของเภสัชกรรมสมาคมแหงประเทศไทย ; 24-26 มีนาคม 2542. กรุงเทพมหานคร
: เภสัชกรรมสมาคมแหงประเทศไทย. 89-105.
Kimmura J. Shibasaki H, editors. (1996). Proceeding of 10yh International Congress of EMGand/
Clinical Neurophysilogy ; 15-16 Oct 1995; Kyoto Japan. Amsterdam:
Eelsevier. 80-90.
ง. กรณีเปนวิทยานิพนธ มีรูปแบบการเรียงลําดับ คือ ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ.
สถาบันที่พิมพ : ชื่อสถาบันการศึกษา
ตัวอยาง
อัมพร ณรงคสันติ.(2541). การใชยาเจนตามัยซินวันละครั้งเปรียบเทียบกับวันละสองครั้งในทารกแรก
เกิดไทย. (วิทยานิพนธปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Kaplan SJ. (1995).Post-hospital home health care: the elderly ,s access and uutilization [dissertayion]. St. Louis (MO):Washington Univ.
ตัวอยาง
จ. กรณีที่เปนบทความในหนังสือพิมพ มีรูปแบบและการเรียงลําดับเหมือนเอกสารอางอิง
ที่เปนรายงานวิจัย (ในขอ 11.1.1. ก)
ตัวอยาง
Lee G. (1996). Hospitalzation tied to ozone pollution: study estimtes 50,000 admissions annually.
The Washington Post Jun 21.5.
ฉ. กรณีที่เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีรูปแบบและการเรียงลําดับ คือ ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ
ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร ( ป เดือน วันที่อางอิงถึง) เลมที่ (ฉบับที่ ) : ไดมาจาก ชื่อ website
ตัวอยาง
Morse SS. (1995). Factors in the emergence of infactious disease. Emerg Infect Dis [cited 1996
Jun 5] ; 1(1): Available from:URL// www. Cdc.gov/ncidod/Eid.htm
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