กระบวนการดำเนินงาน เกณฑ์ในการพิจารณาตีพมิ พ์ และระเบียบการเขีียนและการสงต้นฉบับ
วารสารสังคมมนุษย์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วารสารสังคมมนุษ ย์ เปนวารสารทางวิชาการที่มิีวิัต ถิุป ระสงค์เ พิ่อ เผยแพร่ผลงานวชาการในลักษณะบทนพนธ์
ต้นฉบับิ(Original Article) นพนธ์ปรทัศน์ิ (Review Article) ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมิีก ารจิัด พิมพเผย
แพรปละ 2 ฉบิับ (ฉบับแรก เดิอนมกราคมถิงเดิอนมถุนายน และฉบิับทิี่สองิเดิอนกรกฎาคมถิงเดิอนธันวาคม)
ลขสทธิ์ตนฉบิับที่ไดริับการติีพมพในวารสารสังคมมนุษย์ิ ถอเป็นกรรมสทธข์ องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ิ
มหาวทยาลิัยสวนดิุสิติห้ามผู้ใดน้าข้อความทั้งหมดหรอบางส่วนไปพมพ์ซ้าิเว้นแต่จะไดริับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
จากคณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ิ มหาว ทยาลิัย สวนดิุส ิตินอกจากนี ้ิ เน ้อ หาที ่ป รากฎในบทความเป็น ความ
รับผดชอบของผู้เขียนิทั้งนี้ไม่รวมความผดพลาดอันเกดจากเทคนคการพมพ์
กระบวนการดาเนินงาน
1. กองบรรณาธการเปิดรับต้นฉบับระหว่างเดอนมกราคมถงเดอนธันวาคม
2. กองบรรณาธการประชุมเพ่อพจารณาความสอดคล้องของต้นฉบับกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารสังคม
มนุษ ย์ รวมถ งตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถู ก ต้ องในการจัดรู ปแบบตามเกณฑ์ ของวารสาร และคุณภาพ
ทางด้านวชาการ
3. กองบรรณาธการออกจดหมายไปยังผู้เขียน ในกรณีปฏเสธการตีพมพ์ต้นฉบับที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทาง
วารสารก้าหนด และในกรณีต้นฉบับผ่านการพจารณาจากกองบรรณาธการจะออกจดหมายแจ้งการด้าเนนการส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒเพ่ออ่านประเมนต้นฉบับไปยังผู้เขียนผ่านทาง e-mail
4. กองบรรณาธการด้าเนนการจัดส่งต้นฉบับที่ผ่านการพจารณาไปยังผู้ทรงคุณวุฒ (Peer Review) เพ่อท้าการอ่าน
ประเมนจ้านวน 2 ท่าน โดยหากผู้ทรงคุณวุฒ 1 ใน 2 ท่าน พจารณาว่า ไม่เหมาะสมที่จะตีพมพ์เผยแพร่ จงจะท้า
การส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒท่านที่ 3 เพ่อพจารณา ทั้งนี้ต้นฉบับที่จะได้รับการตีพมพ์ในวารสารสังคมมนุษย์ ต้องผ่าน
การพจารณาเห็นควรเหมาะสมให้ตีพมพ์เผยแพร่โดยผู้ทรงคุณวุฒอย่างน้อยจ้านวน 2 ท่าน
5. กองบรรณาธการสรุปผลการประเมนคุณภาพต้นฉบับของผู้ทรงคุณวุฒและจัดส่งไปยังผู้เขียน เพ่อให้ด้าเนนการ
แก้ไข โดยให้ส่งต้นฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วพร้อมชี้แจงการแก้ไขในตารางที่ก้าหนดให้มายังกองบรรณาธการ
6. กองบรรณาธการตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ไขเน้อหาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ และตรวจสอบ
ความถูกต้องของการเขียนต้นฉบับตามรูปแบบที่วารสารก้าหนด
7. กองบรรณาธการออกหนังสอตอบรับการตีพมพ์ พร้อมต้นฉบับบทความที่มีตราประทับของวารสารสังคมมนุษย์
ทุกหน้า
8. กองบรรณาธการด้าเนนการรวบรวมต้นฉบับที่จะตีพมพ์ในวารสารสังคมมนุษย์ิและตรวจสอบความถูกต้องก่อน
จัดส่งโรงพมพ์เพ่อจัดท้าวารสารฉบับร่าง
9. กองบรรณาธการรับวารสารฉบับร่างที่จัดรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้วจากโรงพมพ์ และตรวจสอบความถูกต้องก่อน
ท้าการเผยแพร่
10. กองบรรณาธการรับเล่มวารสารที่ตีพมพ์เรียบร้อยแล้วจากโรงพมพ์ และท้าการตรวจสอบความถูกต้องของวารสาร
ก่อนท้าการเผยแพร่โดยระบุสถานะวารสารที่ตีพมพ์แล้ว (Published) พร้อมทั้งจัดส่งวารสารฉบับตีพมพ์ดังกล่าว
ให้กับผู้ทรงคุณวุฒ ผู้เขียน และหน่วยงานต่างๆ เพ่อการน้าไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์ในการพิจารณาตีพิมพ์
1. ต้นฉบับมีช่อเร่องกระชับ ทันสมัย น่าสนใจ
2. เน้อหาของต้นฉบับมีคุณภาพตามหลักวชาการในสาขาวชานั้นๆ และประกอบด้วยองค์ความรู้ที่สามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ได้จรง
3. เน้อหาของต้นฉบับมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารสังคมมนุษย์ิคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ิมหาวทยาลัยสวนดุสต

4. ต้นฉบับที่ส่งมาเพ่อขอตีพมพ์ในวารสารสังคมมนุษย์ิต้องไม่เคยตีพมพ์ในวารสารใดวารสารหน่งมาก่อน หรอไม่อยู่ใน
ระหว่างการเสนอขอตีพมพ์ในวารสารอ่น
5. เน้อหาในต้นฉบับทั้งหมดควรเกดจากการสังเคราะห์โดยผู้เขียนเอง ไม่ได้คัดลอกหรอตัดทอนมาจากผลงานของผู้อ่น
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรอปราศจากการอ้างองที่เหมาะสม
6. ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบที่วารสารสังคมมนุษย์ก้าหนดเท่านั้น
7. ผลการประเมนต้นฉบับ แบ่งออกเป็น 4ิระดับิได้แก่
o ตีพมพ์เผยแพร่โดนไม่มีการแก้ไข
o แก้ไขก่อนตีพมพ์เผยแพร่
o มีไม่ควรตีพมพ์เผยแพร่
ในการตอบรับการตีพมพ์ (Accepted) ต้นฉบับในวารสารสังคมมนุษย์ิบทความดังกล่าวจะต้องได้รับการประเมนใน
ระดับแก้ไขก่อนตีพมพ์เผยแพร่จากผู้ทรงคุณวุฒ จ้านวนอย่างน้อย 2 ท่าน เท่านั้น
ระเบียบการเขียนต้นฉบับ
กองบรรณาธ การวารสารสังคมมนุษ ย์ ได้ ก้ า หนดระเบีย บการเขี ยนต้ น ฉบับ เพ่ อ ให้ ผู้ เ ขีย นยดเป็น แนวทางในการ
ด้าเนนการส้าหรับเตรียมต้นฉบับเพ่อขอตีพมพ์ในวารสารสังคมมนุษย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การจัดรูปแบบ
1.1. ขนาดของต้นฉบับ พมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 โดยก้าหนดค่าความกว้าง 19 เซนตเมตร
ความสูง 26.5 เซนตเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมอ 3.5 เซนตเมตร ด้านล่างและขวามอ 2.5
เซนตเมตร
1.2. รูปแบบอักษรและการจัดวางต้าแหน่ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้รูปแบบอักษร TH SarabunิPSK
ทั้งเอกสาร พมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวร์ด โดยใช้ขนาด ชนดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางต้าแหน่ง ดังนี้
1.2.1 หัวกระดาษ ประกอบด้วย เลขหน้าขนาด 12 ชนดตัวธรรมดา ต้าแหน่งชดขอบกระดาษด้านขวา
1.2.2 ช่อเร่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนดตัวหนา ต้าแหน่งก่งกลางหน้ากระดาษ ความ
ยาวไม่เกน 2 บรรทัด
1.2.3 ช่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 14.5 ชนดตัวหนา ต้าแหน่งก่งกลางหน้ากระดาษใต้
ช่อเร่อง ทั้งนี้ให้ใส่เคร่องหมายดอกจัน (*) ก้าหนดเป็นตัวยกก้ากับท้ายนามสกุลของผู้ประสานงานหลัก
1.2.4 หน่วยงานหรอสังกัดที่ท้าวจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 14.5 ชนดตัวธรรมดา ต้าแหน่ง
ก่งกลางหน้ากระดาษใต้ช่อผู้เขียน กรณีคณะผู้เขียนมีหน่วยงานหรอสังกัดที่ต่างกัน ให้ใส่ตัวเลข 1 และ 2 ก้าหนดเป็นตัวยกก้ากับ
ท้ายนามสกุลผู้เขียนแต่ละท่าน และตัวยกก้ากับด้านหน้าหน่วยงานหรอสังกัด ตามล้าดับ
1.2.5 เชงอรรถ ก้าหนดเชงอรรถในหน้าแรกของบทความ ส่วนแรกก้าหนดข้อความ “*ผู้ประสานงาน
หลัก (Corresponding Author)” ภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 10 ชนดตัวหนา ส่วนที่ 2 ระบุข้อความ “e-mail” ระบุเป็น
e-mail ของผู้ประสานงานหลัก ในส่วนสุดท้ายก้าหนดข้อความ “**กตตกรรมประกาศ”(ถ้ามี) ระบุเฉพาะแหล่งทุน และหน่วยงาน
ที่สนับสนุนงบประมาณ เช่น “งานวจัยเร่องนี้ได้รับสนับสนุนทุนวจัยจากทุนงบประมาณแผ่นดน มหาวทยาลัยสวนดุสต” เป็นต้น
1.2.6 หั ว ข้ อ บทคั ด ย่ อ ภาษาไทย ขนาด 14.5 ชน ดตั ว หนา ต้ า แหน่ ง ช ดขอบกระดาษด้ า นซ้ า ยใต้
หน่วยงานหรอสังกัดของผู้เขียน เน้อหาบทคัดย่อไทยขนาด 14 ชนดตัวธรรมดา จัดพมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab
จากขอบกระดาษด้านซ้ายและพมพ์ให้ชดขอบทั้งสองด้าน
1.2.7 หัวข้อค้าส้าคัญภาษาไทย ขนาด 14.5 ชนดตัวหนา ต้าแหน่งชดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้บทคัดย่อ
ภาษาไทย เน้อหาภาษาไทยขนาด 14 ชนดตัวธรรมดา ไม่เกน 4 ค้า เว้นระหว่างค้าด้วยการเคาะ 2 ครั้ง
1.2.8 หัวข้อบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14.5 ชนดตัวหนา ต้าแหน่งชดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้ค้า
ส้าคัญภาษาไทย เน้อหาบทคัดย่อภาษาอังกฤษขนาด 14 ชนดตัวธรรมดา จัดพมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จาก
ขอบกระดาษด้านซ้ายและพมพ์ให้ชดขอบทั้งสองด้าน
1.2.9 หัวข้อค้า ส้าคัญภาษาอังกฤษ ขนาด 14.5 ชนดตัวหนา ต้าแหน่งชดขอบกระดาษด้านซ้ า ยใต้
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เน้อหาภาษาอังกฤษขนาด 14 ชนดตัวธรรมดา ไม่เกน 4 ค้า เว้นระหว่างค้าด้วยเคร่องหมายจุลภาค (,)

1.2.10 หัวข้อหลักภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14.5 ชนดตัวหนา ต้าแหน่งชดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย
1.2.11 หัวข้อย่อยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ชนดตัวหนา Tab 1.5 เซนตเมตร จากอักษร
ตัวแรกของหัวข้อเร่อง
1.2.12 เน้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ชนดตัวธรรมดา จัดพมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัด
แรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้ายและพมพ์ให้ชดขอบทั้งสองด้าน
1.2.13 อ้ า งอ ง (References) หั ว ข้ อ ภาษาอั ง กฤษขนาด 14.5 ชน ดตั ว หนา ช ดขอบซ้ า ย เน้ อ หา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 14 ชนดตัวธรรมดา ต้าแหน่งช่อผู้เขียนชดขอบซ้าย หากยาวเกน 1 บรรทัด ให้ Tab 1.5
เซนตเมตร การอ้างองเอกสารให้เขียนตามแบบ APA (American Psychological Association)
1.2.14 ผู้เขียน/คณะผู้เขียน ภาษาไทยขนาด 14.5 ชนดตัวหนา ชดขอบซ้าย และข้นบรรทัดใหม่ ให้
Tab 0.75 เซนตเมตร ให้ระบุค้าน้าหน้าช่อ ได้แก่ นาย นาง นางสาว และต้าแหน่งทางวชาการของผู้เขียน เน้อหาใต้ช่อผู้เขียน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ชนดตัวธรรมดา Tab 1.5 เซนตเมตร โดยระบุหน่วยงานหรอสังกัดของผู้เขียน ข้อมูลที่อยู่ที่
ตดต่อได้พร้อมรหัสไปรษณีย์หากยาวเกน 1 บรรทัดให้ Tab 1.5 เซนตเมตร และบรรทัดใหม่ให้ Tab 1.5 เซนตเมตร ระบุอีเมล
1.3. จ้านวนหน้า บทความต้นฉบับมีความยาวไม่เกน 15 หน้า
2. การเขียนอ้างอิง
การอ้างองเอกสารให้เขียนอ้างองตามรูปแบบ APA (American Psychological Association)
3. ลาดับหัวข้อในการเขียนต้นฉบับบทความวิจัย
การเขี ย นต้ น ฉบั บ ก้ า หนดให้ ใ ช้ ภ าษาไทยหรอภาษาอั งกฤษเท่ า นั้ น ในกรณี เ ขี ย นเป็ น ภาษาไทย ควรแปลค้ า ศัพท์
ภาษาอั งกฤษเป็ นภาษาไทยให้ มากที่สุด ยกเว้ น ในกรณีที่ค้ าศั พท์ ภาษาอั งกฤษเป็น ค้า เฉพาะที่แ ปลไม่ได้ หรอแปลแล้วไม่ได้
ความหมายชัดเจนให้ใช้ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค้าย่อต้องเขียนค้าเต็มไว้ครั้ง
แรกก่อน โดยเน้อหาต้องเรียงล้าดับตามหัวข้อดังนี้
3.1 ชื่ อ เรื่ อ ง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกน 100 ตัวอักษร ช่อเร่องต้องมี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยให้น้าช่อเร่องภาษาไทยข้นก่อน
3.2 ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากเกน 6 คนให้เขียนเฉพาะคนแรกแล้วต่อท้ายด้วย “และ
คณะ”
3.3 ชื่อหน่วยงานหรือสังกัด ที่ผู้เขียนท้างานวจัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.4 บทคัดย่อ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนสรุปเฉพาะสาระส้าคัญของเร่อง อ่านแล้วเข้าใจ
ง่าย ความยาวไม่ควรเกน 250 ค้า หรอ 15 บรรทัด โดยให้น้าบทคัดย่อภาษาไทยข้นก่อน ทั้งนี้ บทคัดย่อภาษาไทยกับบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษต้องมีเน้อหาตรงกัน
3.5 ค าส าคั ญ (Keywords) ให้ อ ยู่ ใ นต้ า แหน่ ง ต่ อ ท้ า ยบทคั ด ย่ อ และ Abstract ไม่ เ ก น 4 ค้ า ทั้ ง นี้ เ พ่ อ
ประโยชน์ในการน้าไปใช้ในการเลอกหรอค้นหาเอกสารที่มีช่อเร่องประเภทเดียวกันกับเร่องที่ท้าการวจัย
3.6 บทนา เป็นส่วนของเน้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลน้าไปสู่การศกษาวจัย และควรอ้างองงานวจัย
อ่นที่เกี่ยวข้อง
3.7 วัตถุประสงค์ ชี้แจงถงจุดมุ่งหมายของการศกษา
3.8 กรอบแนวคิด ชี้แจงความเช่อมโยงตัวแปรต้นและตัวแปรตามในการท้าการวจัย
3.9 ระเบียบวิธีการวิจัย ควรอธบายวธีด้าเนนการวจัย โดยกล่าวถงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง วธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และที่มาของกลุ่มตัวอย่าง) การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่องมอ การเก็บและรวบรวม
ข้อมูล และการวเคราะห์ข้อมูล
3.10 ผลการวิ จั ย เป็ น การเสนอส่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการว จั ย เป็ น ล้ า ดั บ อาจแสดงด้ ว ยตาราง กราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธบาย ทั้งนี้ ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้นขอบตารางด้านซ้ายและขวา หัวตารางแบบธรรมดาไม่มี
สี ตารางควรมีเฉพาะที่จ้าเป็น ไม่ควรมีเกน 5 ตาราง ส้าหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ด้าที่ชัดเจน และมีค้าบรรยายใต้
รูป กรณีที่ผู้เขียนต้นฉบับประสงค์จะใช้ภาพสีจะต้องเป็นผู้รับผดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3.11 อภิปรายผล ควรมีการอภปรายผลการวจัยว่าเป็นไปตามสมมตฐานที่ตั้งไว้หรอไม่เพียงใด และควรอ้าง
ทฤษฎีหรอเปรียบเทียบการทดลองของผู้อ่นที่เกี่ยวข้องประกอบ เพ่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรอคัดค้านทฤษฎีที่มีอยู่เดม
3.12 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงานวจัยควรเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถน้าผลการวจัยไปใช้ประโยชน์ได้จรง หรอ
ข้อเสนอแนะส้าหรับการวจัยในอนาคต
3.13 ผู้เขียน/คณะผู้เขียน ในส่วนท้ายของบทความให้เรียงล้าดับตามรายช่อในส่วนหัวเร่องของบทความ โดย
ระบุต้าแหน่งทางวชาการ ที่อยู่ที่สามารถตดต่อได้ และ e-mailิaddress
4. ลาดับหัวข้อในการเขียนต้นฉบับบทความวิชาการ
การเขี ย นต้ น ฉบั บ ก้ า หนดให้ ใ ช้ ภ าษาไทยหรอภาษาอั งกฤษเท่ า นั้ น ในกรณี เ ขี ย นเป็ น ภาษาไทย ควรแปลค้ า ศัพท์
ภาษาอั งกฤษเป็ นภาษาไทยให้ มากที่สุด ยกเว้ น ในกรณีที่ค้ าศั พท์ ภาษาอั งกฤษเป็น ค้า เฉพาะที่แ ปลไม่ได้ หรอแปลแล้วไม่ได้
ความหมายชัดเจนให้ใช้ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค้าย่อต้องเขียนค้าเต็มไว้ครั้ ง
แรกก่อน โดยเน้อหาต้องเรียงล้าดับตามหัวข้อดังนี้
3.1 ชื่ อ เรื่ อ ง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกน 100 ตัวอักษร ช่อเร่องต้องมี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยให้น้าช่อเร่องภาษาไทยข้นก่อน
3.2 ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากเกน 6 คนให้เขียนเฉพาะคนแรกแล้วต่อท้ายด้วย “และ
คณะ”
3.3 ชื่อหน่วยงานหรือสังกัด ที่ผู้เขียนท้างานวจัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.4 บทคัดย่อ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนสรุปเฉพาะสาระส้าคัญของเร่อง อ่านแล้วเข้าใจ
ง่าย ความยาวไม่ควรเกน 250 ค้า หรอ 15 บรรทัด โดยให้น้าบทคัดย่อภาษาไทยข้นก่อน ทั้งนี้ บทคัดย่อภาษาไทยกับบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษต้องมีเน้อหาตรงกัน
3.5 ค าส าคั ญ (Keywords) ให้ อ ยู่ ใ นต้ า แหน่ ง ต่ อ ท้ า ยบทคั ด ย่ อ และ Abstract ไม่ เ ก น 4 ค้ า ทั้ ง นี้ เ พ่ อ
ประโยชน์ในการน้าไปใช้ในการเลอกหรอค้นหาเอกสารที่มีช่อเร่องประเภทเดียวกันกับเร่องที่ท้าการวจัย
3.6 บทนา เป็นส่วนของเน้อหาที่บอกความเป็นมาิความส้าคัญของเน้อหาบทความิและเป็นการเกร่นน้า
เน้อหาของบทความในภาพรวม
3.7 เนื้อเรื่องีเป็นการอธบายเน้อหาของบทความทั้งหมดิโดยแสดงให้เห็นถงการน้าเสนอิการวพากษ์วจารณ์ิ
การวเคราะห์ิและการสังเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลิและเรียบเรียงเน้อหาอย่างมีตรรกะิโดยอาจจะแบ่งเน้อหาเป็นประเด็นหลัก
และประเด็นย่อย
3.8 บทสรุปีเป็นการสรุปประเด็นจากเน้อหาบทความิทั้งนี้อาจรวมถงข้อเสนอแนะต่างๆ
3.9 ผู้เขียน/คณะผู้เขียน ในส่วนท้ายของบทความให้เรียงล้าดับตามรายช่อในส่วนหัวเร่องของบทความ โดย
ระบุต้าแหน่งทางวชาการ ที่อยู่ที่สามารถตดต่อได้ และ e-mailิaddress
การส่งต้นฉบับ
1. เขียนต้นฉบับตามระเบียบการเขียนต้นฉบับ วารสารสังคมมนุษย์ิคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ิ มหาวทยาลัย
สวนดุสต
2. ส่งต้นฉบับจ้านวน 3 ชุด และแบบฟอร์มการย่นต้นฉบับเพ่อพจารณาตีพมพ์ในวารสารสังคมมนุษย์ ส่งด้วยตนเอง
หรอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
กองบรรณาธการวารสารสังคมมนุษย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทยาลัยสวนดุสต
เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสต เขตดุสต
กรุงเทพมหานคร 10300
3. ส่งไฟล์ต้นฉบับมาทางิe-mail address: huso_journal@dusit.ac.th

