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หลักเกณฑ์และค�าแนะน�าส�าหรับผู้นิพนธ์
บทความ หรือ บทความวิจัย
(Instructions for the Authors)
วารสารวิถสี งั คมมนุษย์ มีนโยบายในการส่งเสริม เผยแพร่ เชือ่ มโยง และกระตุน้
การผลิตผลงานวิชาการและงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อการพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความ
วิชาการ บทความวิจัยและบทวิจารณ์หนังสือ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะน�า
มาตีพิมพ์ในวารสารวิถีสังคมมนุษย์นี้จะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ ( Peer Review)
ก่อน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และน�าไปอ้างอิงได้ ผลงานที่ส่งมา
ตีพิมพ์
1. ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์ จะต้องมีสาระ งานทบทวนความรู้เดิมและเสนอความรู้
ใหม่ที่ทันสมัยรวมทั้งข้อคิดเห็นที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้บทความที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น เป็นดุลยพินิจ
ของกองบรรณาธิการในการพิจารณาในการตีพิมพ์
2. ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์ ต้องไม่เคยถูกน�าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใด
มาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใด ๆ
3. หากผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์ เป็นภาษาอังกฤษ ต้องผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ
4. หากผลงานทีส่ ง่ มาตีพมิ พ์ เป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ
ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์
5. ผู้นิพนธ์จะได้รับวารสารจ�านวน 2 เล่ม ภายใน 1 เดือนหลังจากวารสาร
เผยแพร่แล้ว และกองบรรณาธิการมีสิทธิ์น�าบทความดังกล่าวไปเผยแพร่
ในวารสารฉบับออนไลน์ได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้นิพนธ์อีก
6. หนังสือตอบรับการตีพมิ พ์บทความ กองบรรณาธิการจะออกให้เมือ่ ผูน้ พิ นธ์
แก้ไขบทความตามค�าแนะน�าของผู้พิจารณาบทความแล้วเท่านั้น โดย
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หนังสือรับรองจะลงนามโดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องยึด
หลักเกณฑ์การเขียนอย่างเคร่งครัด
7. ส่งบทความที่ http://journal.huso.ksu.ac.th/RegisForm.html
8. ผู้ส่งบทความต้องช�าระค่าธรรมเนียม ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เรื่องค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวารสาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2559

การเตรียมต้นฉบับส�าหรับบทความและบทความวิจัย

1. ภาษา เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ ถ้าเป็นภาษาไทย ให้ยึดหลักการใช้
ค�าศัพท์หรือการเขียนทับศัพท์ให้ยึดหลักของราชบัณฑิตยสถาน พยายามหลีกเลี่ยง
การใช้ภาษาอังกฤษในข้อความ ยกเว้นกรณีจา� เป็น ศัพท์ภาษาอังกฤษทีป่ นภาษาไทย ให้ใช้
ตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะซึ่งต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ควร
ให้ผู้เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งต้นฉบับ ส�าหรับตัวเลข
ให้ใช้ตัวเลขอารบิก
2. ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดี่ยวบนกระดาษสั้น ขนาด A4 (216 x 279
มม.) ควรเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมืออย่างน้อย 40 มม. (1.5 นิ้ว)
ด้านล่างและขวามืออย่างน้อย 25 มม. (1 นิ้ว) พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด
ด้วยรูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวอักษรย่อนิ้ว ใส่ตัวอักษรด้วย
3. จ�านวนหน้า บทความวิชาการและบทความวิจยั จ�านวน 12-15 หน้า ทัง้ นี้
หากจ�านวนหน้าน้อยกว่าหรือมากกว่าทีก่ า� หนด กองบรรณาธิการจะพิจารณาเป็นกรณีไป
4. รูปภาพ ในกรณีทผี่ เู้ ขียนบทความ มีภาพประกอบบทความ ควรบันทึกไฟล์
รูปภาพ เป็นนามสกุล .jpg หรือ .jpeg โดยเขียนบรรยายใต้ภาพ ตัวอักษรเอียงขนาด
12 pt.

การเรียงล�าดับเนื้อหา

1. บทความวิจัย
1.1 ชือ่ เรือ่ ง (title) ควรสัน้ กะทัดรัด และสือ่ เปาหมายหลักของการศึกษา
วิจัยไม่ใช้ค�าย่อ ความยาวไม่ควร เกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษโดยให้น�าชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน
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1.2 ชื่อผู้นิพนธ์และที่อยู่ ให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุ
ต�าแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือสถาบัน ที่อยู่ และ E-mail ของผู้นิพนธ์ เพื่อใช้ติดต่อ
เกี่ยวกับต้นฉบับ กรณีเป็นผลงานสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาตามใบรับรองของหลักเกณฑ์ โดยระบุชื่อนักศึกษาเป็น
ผู้เขียนหลักและระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1.3 บทคัดย่อ (abstract) ให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นเนื้อ
ความย่อที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย โดยเรียงล�าดับความส�าคัญของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์
วิธกี ารศึกษาผลงานและการวิจารณ์ อย่างต่อเนือ่ งกัน ไม่ควรเกิน 250 ค�า หรือ 15 บรรทัด
ไม่ควรมีค�าย่อ ให้บทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ
1.4 ค�าส�าคัญหรือค�าหลัก (keywords) ให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา โดยมีค�าหลักไม่เกิน 4 ค�า โดยแต่ละค�าต้อง
แยกด้วยเครื่องหมาย , และในค�าสุดท้ายไม่ต้องใส่ ส�าหรับในภาษาอังกฤษควรขึ้นต้นด้วย
ตัวพิมพ์ใหญ่
1.5 บทน�า (introduction) เป็นส่วนของเนือ้ หาทีบ่ อกความเป็นมาและ
เหตุผลน�าไปสู่การศึกษาวิจัย ให้ข้อมูลทางวิชาการพร้อมทั้งจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
คร่าว ๆ และมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการวิจัยนั้นด้วย
1.6 วิธดี า� เนินการศึกษาวิจยั ให้ระบุรายละเอียดวิธดี า� เนินการศึกษาวิจยั
วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งที่น�ามาศึกษา จ�านวนลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา ตลอดจนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา อธิบายวิธีการศึกษา หรือแผนการทดลองทางสถิติ
การสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1.7 ผลการศึกษา (results) แจ้งผลที่พบตามล�าดับหัวข้อของการศึกษา
วิจัยอย่างชัดเจนได้ใจความ ถ้าผลไม่ซับซ้อนไม่มีตัวเลขมาก ควรใช้ค�าบรรยาย แต่ถ้ามี
ตัวเลขมากตัวแปรมาก ควรใช้ตาราง แผนภูมิแทน ไม่ควรมีเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ
ควรแปรความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
1.8 สรุปผลและอภิปราย (conclusion and discussion) ชี้แจงว่า
ผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือแตกต่างไปจากผลงานที่มีผู้รายงานไว้
ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และมีพื้นฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และให้จบด้วย
ข้อเสนอแนะที่จะน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือทิ้งประเด็นค�าถามการวิจัย ซึ่งเป็น
แนวทางส�าหรับการวิจัยต่อไป
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1.9 ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ ควรคัดเลือกเฉพาะที่จ�าเป็น และต้องมี
ค�าอธิบายสั้น ๆ แต่สื่อความหมาย ได้สาระครบถ้วน ในกรณีที่เป็นตาราง ค�าอธิบาย
ต้องอยู่ด้านบน (ตารางที่) ในกรณีที่เป็นรูปภาพ หรือแผนภูมิ ค�าอธิบายอยู่ด้านล่าง
(ภาพประกอบที่, แผนภูมิภาพที่) และควรระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ของตาราง
รูปภาพและแผนภูมินั้นกรณีไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน
1.10 เอกสารอ้างอิง (references) ส�าหรับการพิมพ์เอกสารอ้างอิง
ทัง้ เอกสารอ้างอิงทีเ่ ป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยมีหลักการทัว่ ไป คือ เอกสารอ้างอิง
ต้องเป็นที่ถูกตีพิมพ์และได้รับการยอมรับทางวิชาการ ไม่ควรเป็นบทคัดย่อ และไม่ใช่
การติดต่อสือ่ สารระหว่างบุคคล ถ้ายังไม่ได้ถกู ตีพมิ พ์ ต้องระบุวา่ รอการตีพมิ พ์ (in press)
ทัง้ นีเ้ อกสารอ้างอิงทีป่ รากฎท้ายบทความ จะต้องปรากฎในการอ้างอิงในบทความทุกบทความ
2. บทความทั่วไป
2.1 ชื่อเรื่อง
2.2 ผู้แต่ง
2.3 บทคัดย่อ
2.4 ค�าส�าคัญ
2.5 บทน�า
2.6 เนื้อหา
2.7 บทสรุป
2.8 เอกสารอ้างอิง
3. บทวิจารณ์หนังสือ
3.1 ข้อมูลทางบรรณานุกรม
3.2 ชื่อผู้วิจารณ์
3.3 บทวิจารณ์

การอ้างอิงเอกสาร

ก. การอ้างอิงในเนื้อหา ใช้ระบบนามปี (Author - Date) อ้างโดยใช้ชื่อผู้แต่ง
และปีพมิ พ์ ภายในวงเล็บ โดยสามารถอ้างอิงไว้หน้าข้อความและหลังข้อความ ดังตัวอย่าง
1.1 การอางอิงหนาขอความ ชื่อผูแตง (ปพิมพ)......
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ตัวอย่าง
Baldwin, J. (2002) ได้ให้ความหมายของอินเตอร์เน็ต (Internet) ว่า
ย่อมาจาก อินเตอร์เน็ตเวิรก์ กิง้ (Internetworking) คือการน�าเครือ่ งคอมพิวเตอร์มาเชือ่ ม
ต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ทั่วโลก ภายใต้มาตรฐานการรับ – ส่ง ข้อมูลระหว่างกัน
ตามที่ก�าหนด ท�าให้สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างกันได้
อย่างอิสระทั่วโลก
กรณีผเู้ ขียนต้องการบ่งเฉพาะเนือ้ หาทีน่ า� มาอ้างอิงด้วยการใส่เลขหน้า
ให้ใส่หลังปีที่พิมพ์
ตัวอย่าง
Baldwin,J. (2002 : 10-12)
1.2 การอางอิงหลังขอความ............(ชื่อผูแตง, ปพิมพ)
ตัวอย่าง
บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ ในปจจุบนั เคยเป็นบ้านเดิม
ของชนเผ่าอินเดียนแดง ทีพ่ ดู ภาษาเดียวกัน เรียกว่า อิโรคอยส อันประกอบด้วยชน 6 เผ่า
ได้แก่ ซิเนกา โอนายดา โอนอนดากา คายูกา โมฮ็อก และ ทัสคาโรรา และยังมีเพื่อนบ้าน
อีก 2 ชนเผ่า คือ ฮูรอน เอรี และซัสเกอฮานา (กอบกุล อิงคุทานนท, 2545)
กรณีผเู้ ขียนต้องการบ่งเฉพาะเนือ้ หาทีน่ า� มาอ้างอิงด้วยการใส่เลขหน้า
ให้ใส่หลังปีที่พิมพ์
ตัวอย่าง
บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ ในปจจุบนั เคยเป็นบ้านเดิม
ของชนเผ่าอินเดียนแดง ที พ่ ดู ภาษาเดียวกัน เรียกว่า อิโรคอยส์อนั ประกอบด้วยชน 6 เผ่า
ได้แก่ ซิเนกา โอนายดา โอนอนดากา คายูกา โมฮ็อก และ ทัสคาโรรา และยังมีเพื่อนบ้าน
อีก 2 ชนเผ่า คือ ฮูรอน เอรี และซัสเกอฮานา (กอบกุล อิงคุทานนท์, 2545 : 10-12)
1.3 กรณีการอางอิงในเนื้อหาที่ผูแตง และปที่พิมพเหมือนกันใหผูเขียนใช
อักษรภาษาไทยกํากับหลังปพิมพ หรือหลังเลขหนา
ตัวอย่าง
กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ (2559: ก) กล่าวว่าจิตรกรรมในจังหวัด
กาฬสินธุ์มีกระจายในหลายอ�าเภอ
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กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ (2559:26-25:ข) ได้ศึกษาสถานภาพฮูปแต้ม
อีสานในช่วงปี พ.ศ.2554-2559
ข. การอ้างอิงส่วนท้ายเรือ่ ง ใช้รปู แบบการอ้างอิง แบบ APA Style (The
Publication Manual of the American Psychological Association) ทั้งนี้ผู้นิพนธ์
จะต้องอ้างอิงตามการอ้างอิงในเนื้อหาทุกรายการ โดยแบ่งเป็น เอกสารอ้างอิงและ
สัมภาษณ์อ้างอิง

การเขียนเอกสารอ้างอิงส่วนท้ายเรื่อง

ก. กรณีที่เป็นรายงานวิจัย มีรูปแบบและการเรียงล�าดับดังนี้ : ชื่อผู้เขียน
(ในกรณีภาษาไทย ใช้ชื่อและนามสกุล และในกรณีภาษาอังกฤษ ใช้นามสกุลและชื่อ.//
(ปีที่เผยแพร่).//ชื่อรายงานวิจัย “ตัวหนา”.//แหล่งทุนที่รายงานวิจัยนั้นเสนอ.//จ�านวน
หน้าของรายงานวิจัย. ในกรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า 2 คน ให้ใส่รายชื่อผู้เขียนคนแรก
แล้วตามด้วยค�าว่า “และคณะ”หรือ “et. al”
ตัวอย่าง
วิภารัตน์ พันธ์ฤทธิด์ า� . (2542). อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างประเทศทีม่ ตี อ่ อัตลักษณ์ของ
วัยรุ่น:ศึกษาเฉพาะกรณีดนตรีญี่ปุน. ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. 256 หน้า.
ข. กรณีทเี่ ป็นหนังสือ มีรปู แบบและการเรียงล�าดับ : ชือ่ ผูเ้ ขียน (ในกรณีภาษาไทย
ใช้ชอื่ และนามสกุล และในกรณีภาษาอังกฤษ ใช้นามสกุลและชือ่ .//(ปีทพี มิ พ์). ชือ่ หนังสือ
(ตัวหนา).//จังหวัดที่พิมพ์//://สถานที่พิมพ์. ในกรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า 2 คน ให้ใส่
รายชื่อผู้เขียนคนแรกแล้วตามด้วยค�าว่า “และคณะ” หรือ “et. al”
ตัวอย่าง
สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2554). นาค มาจากไหน ?. กรุงเทพ : โพสต์บุค.
Waterson, R. (1990). The Living house : An anthropology of architecturein
South – East Asia. New York : Oxford University press.
ค. กรณีที่เป็นรายงานการประชุมวิชาการและสัมมนา มีรูปแบบการเรียง
ล�าดับ คือ ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ(ตัวหนา).ชื่อการประชุมวิชาการ.//วัน/
เดือน/ปีที่จัด.//สถานที่จัด//://ส�านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.
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ตัวอย่าง
เอมอร แสนภูวา. (2556). กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งตามเศรษฐกิจพอเพียง กรณี
หมูบ่ า้ นรงระ อ�าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีษะเกษ. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชาติพันธุ์ในอีสาน. 2 สิงหาคม 2556. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์.
Crestani, Fabio & Ruthven, Ian., editors (2005). Information Context: Nature,
Impact, andRole. 5th International Conference on Conceptions of
Library and Information Sciences. 4-8 June 2005. UK : Lecture Notes
in Computer Science. Glasgow.
ง. กรณีเป็นวิทยานิพนธ์ มีรูปแบบการเรียงล�าดับ คือ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์).
ชื่อวิทยานิพนธ์(ตัวหนา). ชื่อปริญญา//ชื่อสถาบันการศึกษา.
ตัวอย่าง
ปฐม นวลค�า. (2555). ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
เกลื อ อนามั ย ของประชาชนจั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน. ปริ ญ ญาสั ง คมศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.
จ. กรณีบทความจากหนังสือทีม่ ผี แู้ ต่งหลายคน ใช้ชอื่ ผูแ้ ต่งคนแรกทีป่ รากฏ
ในหน้าชือ่ เรือ่ งทีใ่ ช้อา้ งอิงหากบทความนัน้ มีหลายคนเขียนให้ใช้คา� ต่อท้ายว่า และคนอืน่ ๆ
หรือ and others,//ชือ่ บรรณาธิการ(บรรณาธิการ).//(ปีทพี่ มิ พ์). “ชือ่ บทความ”(ตัวหนา)
ใน “ชื่อหนังสือ”. จังหวัดที่พิมพ์//://สถานที่พิมพ์.
ตัวอย่าง
กิตติธ์ นัตถ์ ญาณพิสษิ ฐ์,คเณศ ศีลสัตย์ (บรรณาธิการ). (2554). “สถานภาพฮูปแต้มอีสาน
ศึกษา” ใน “ฮูปแต้มอีสาน”. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา.
ฉ. กรณีอ้างอิงจากเวบไซด์ ใส่ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ(ตัวหนา).//URL.
(วันที่/เดือน/พ.ศ. ที่สืบค้นข้อมูล).
ตัวอย่าง
พิมลพรรณ พิทยานุกูล. วิธีสืบค้นวัสดุสารสนเทศ. http://www.lib.buu.ac.th.
(16 กันยายน 2546).
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ช. กรณี สั ม ภาษณ์ อ ้ า งอิ ง ใส่ ชื่ อ ผู ้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ (ผู ้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ) .//ชื่ อ
ผู้สัมภาษณ์ (ผู้สัมภาษณ์).//(วันเดือนปีที่สัมภาษณ์)
ตัวอย่าง
ธวัชชัย เคหะบาล (ผู้ให้สัมภาษณ์). มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์ (ผู้สัมภาษณ์). (20 มิถุนายน
2556)
ซ. กรณี ว ารสาร มี รู ป แบบการเรี ย งล� า ดั บ คื อ ชื่ อ ผู ้ เขี ย นบทความ.//
(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ(ตัวหนา).//ชื่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับที่ )//เดือน, หน้า.
ตัวอย่าง
ธีรศักดิ์ กองสมบัติ. (2556). เขตอ�านาจศาลเหนือการละเมิดเครื่องหมายการค้าใน
อินเตอร์เน็ต.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
32(3) พฤษภาคม-มิถุนายน, หน้า 37-42.
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