
กระบวนการดำเนินงาน เกณฑ์ในการพิจารณาตีพิมพ์ และระเบียบการเขีียนและการสงต้นฉบับ 
วารสารสังคมมนษุย ์คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
วารสารสังคมมนุษย์ เปนวารสารทางว ิชาการที่มิีวิัตถิุประสงค์เพิ ่อเผยแพร่ผลงานว ชาการในลักษณะบทน พนธ์

ต้นฉบับิ(Original Article) น พนธ์ปร ทัศน์ิ(Review Article) ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมิีการจิัดพิ มพเผย
แพรปละ 2 ฉบิับ (ฉบับแรก เด ิอนมกราคมถ ิงเด ิอนม ถุนายน และฉบิับทิี่สองิเด ิอนกรกฎาคมถ ิงเด ิอนธันวาคม) 

ล ขส ทธิ ์ตนฉบิับที่ไดริับการติีพ มพในวารสารสังคมมนุษย์ิถ อเป็นกรรมสทธ ข์องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ิ
มหาว ทยาลิัยสวนดิุส ิติห้ามผู้ใดน้าข้อความทั้งหมดหร อบางส่วนไปพ มพ์ซ้้าิเว้นแต่จะไดริับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ิมหาว ทยาลิัยสวนดิุส ิตินอกจากนี ้ิเน ้อหาที ่ปรากฎในบทความเป็นความ
รับผ ดชอบของผู้เขียนิทั้งนี้ไม่รวมความผ ดพลาดอันเก ดจากเทคน คการพ มพ์  
 
กระบวนการด าเนินงาน 

1. กองบรรณาธ การเปิดรับต้นฉบับระหว่างเด อนมกราคมถ งเด อนธันวาคม 
2. กองบรรณาธ การประชุมเพ ่อพ จารณาความสอดคล้องของต้นฉบับกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารสังคม

มนุษย์ รวมถ งตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องในการจัดรูปแบบตามเกณฑ์ของวารสาร  และคุณภาพ
ทางด้านว ชาการ 

3. กองบรรณาธ การออกจดหมายไปยังผู้เขียน ในกรณีปฏ เสธการตีพ มพ์ต้นฉบับที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทาง
วารสารก้าหนด และในกรณีต้นฉบับผ่านการพ จารณาจากกองบรรณาธ การจะออกจดหมายแจ้งการด้าเน นการส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒ เพ ่ออ่านประเม นต้นฉบับไปยังผู้เขียนผ่านทาง e-mail 

4. กองบรรณาธ การด้าเน นการจัดส่งต้นฉบับที่ผ่านการพ จารณาไปยังผู้ทรงคุณวุฒ  (Peer Review) เพ ่อท้าการอ่าน
ประเม นจ้านวน 2 ท่าน โดยหากผู้ทรงคุณวุฒ  1 ใน 2 ท่าน พ จารณาว่า ไม่เหมาะสมที่จะตีพ มพ์เผยแพร่ จ งจะท้า
การส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒ ท่านท่ี 3 เพ ่อพ จารณา ทั้งนี้ต้นฉบับท่ีจะได้รับการตีพ มพ์ในวารสารสังคมมนุษย์ ต้องผ่าน
การพ จารณาเห็นควรเหมาะสมให้ตีพ มพ์เผยแพร่โดยผู้ทรงคุณวุฒ อย่างน้อยจ้านวน 2 ท่าน 

5. กองบรรณาธ การสรุปผลการประเม นคุณภาพต้นฉบับของผู้ทรงคุณวุฒ และจัดส่งไปยังผู้เขียน  เพ ่อให้ด้าเน นการ
แก้ไข โดยให้ส่งต้นฉบับท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้วพร้อมช้ีแจงการแก้ไขในตารางที่ก้าหนดให้มายังกองบรรณาธ การ  

6. กองบรรณาธ การตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ไขเน ้อหาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ  และตรวจสอบ
ความถูกต้องของการเขียนต้นฉบับตามรูปแบบที่วารสารก้าหนด  

7. กองบรรณาธ การออกหนังส อตอบรับการตีพ มพ์ พร้อมต้นฉบับบทความที่มีตราประทับของวารสารสังคมมนุษย์
ทุกหน้า 

8. กองบรรณาธ การด้าเน นการรวบรวมต้นฉบับที่จะตีพ มพ์ในวารสารสังคมมนุษย์ิและตรวจสอบความถูกต้องก่อน
จัดส่งโรงพ มพ์เพ ่อจัดท้าวารสารฉบับร่าง 

9. กองบรรณาธ การรับวารสารฉบับร่างที่จัดรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้วจากโรงพ มพ์ และตรวจสอบความถูกต้องก่อน
ท้าการเผยแพร่ 

10. กองบรรณาธ การรับเล่มวารสารที่ตีพ มพ์เรยีบร้อยแลว้จากโรงพ มพ์ และท้าการตรวจสอบความถูกต้องของวารสาร
ก่อนท้าการเผยแพร่โดยระบุสถานะวารสารที่ตีพ มพ์แล้ว (Published) พร้อมทั้งจัดส่งวารสารฉบับตีพ มพ์ดังกล่าว
ให้กับผู้ทรงคุณวุฒ  ผู้เขียน และหน่วยงานต่างๆ เพ ่อการน้าไปใช้ประโยชน์ 

 
เกณฑ์ในการพิจารณาตีพิมพ์  

1. ต้นฉบับมีช ่อเร ่องกระชับ ทันสมัย น่าสนใจ  
2. เน ้อหาของต้นฉบับมีคุณภาพตามหลักว ชาการในสาขาว ชานั้นๆ  และประกอบด้วยองค์ความรู้ที่สามารถน้าไป

ประยุกต์ใช้ได้จร ง  
3. เน ้อหาของต้นฉบับมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารสังคมมนุษย์ิคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ิมหาว ทยาลัยสวนดุส ต 



4. ตน้ฉบับที่ส่งมาเพ ่อขอตีพ มพ์ในวารสารสังคมมนุษย์ิต้องไม่เคยตีพ มพ์ในวารสารใดวารสารหน ่งมาก่อน หร อไม่อยู่ใน
ระหว่างการเสนอขอตีพ มพ์ในวารสารอ ่น  

5. เน ้อหาในต้นฉบับท้ังหมดควรเก ดจากการสังเคราะห์โดยผู้เขียนเอง ไม่ได้คัดลอกหร อตัดทอนมาจากผลงานของผู้อ ่น
โดยไม่ได้รับอนุญาต หร อปราศจากการอ้างอ งที่เหมาะสม  

6. ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบท่ีวารสารสังคมมนุษย์ก้าหนดเท่านั้น  
7. ผลการประเม นต้นฉบับ แบ่งออกเป็น 4ิระดับิได้แก่  

o ตีพ มพ์เผยแพร่โดนไม่มีการแก้ไข  
o แก้ไขก่อนตีพ มพ์เผยแพร่  
o มีไม่ควรตีพ มพ์เผยแพร่ 

ในการตอบรับการตีพ มพ์ (Accepted) ต้นฉบับในวารสารสังคมมนุษย์ิบทความดังกล่าวจะต้องได้รับการประเม นใน
ระดับแก้ไขก่อนตีพ มพ์เผยแพร่จากผู้ทรงคุณวุฒ  จ้านวนอย่างน้อย 2 ท่าน เท่านั้น  
 
ระเบียบการเขียนต้นฉบับ  

กองบรรณาธ การวารสารสังคมมนุษย์ ได้ก้าหนดระเบียบการเขียนต้นฉบับ เพ ่อให้ผู้เขียนย ดเป็นแนวทางในการ
ด้าเน นการส้าหรับเตรียมต้นฉบับเพ ่อขอตีพ มพ์ในวารสารสังคมมนุษย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. การจัดรูปแบบ 
1.1. ขนาดของต้นฉบับ พ มพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 โดยก้าหนดค่าความกว้าง 19 เซนต เมตร 

ความสูง 26.5 เซนต เมตร และเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายม อ 3.5 เซนต เมตร ด้านล่างและขวาม อ 2.5 
เซนต เมตร 

1.2. รูปแบบอักษรและการจัดวางต้าแหน่ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้รูปแบบอักษร TH SarabunิPSK 
ทั้งเอกสาร พ มพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เว ร์ด โดยใช้ขนาด ชน ดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางต้าแหน่ง ดังนี ้ 

1.2.1 หัวกระดาษ ประกอบด้วย เลขหน้าขนาด 12 ชน ดตัวธรรมดา ต้าแหน่งช ดขอบกระดาษด้านขวา  
1.2.2 ช ่อเร ่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 16 ชน ดตัวหนา ต้าแหน่งก ่งกลางหน้ากระดาษ ความ

ยาวไม่เก น 2 บรรทัด  
1.2.3 ช ่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 14.5 ชน ดตัวหนา ต้าแหน่งก ่งกลางหน้ากระดาษใต้

ช ่อเร ่อง ทั้งนี้ให้ใส่เคร ่องหมายดอกจัน (*) ก้าหนดเป็นตัวยกก้ากับท้ายนามสกุลของผู้ประสานงานหลัก  
1.2.4 หน่วยงานหร อสังกัดที่ท้าว จัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 14.5 ชน ดตัวธรรมดา ต้าแหน่ง

ก ่งกลางหน้ากระดาษใต้ช ่อผู้เขียน กรณีคณะผู้เขียนมีหน่วยงานหร อสังกัดที่ต่างกัน ให้ใส่ตัวเลข 1 และ 2 ก้าหนดเป็นตัวยกก้ากับ
ท้ายนามสกุลผู้เขียนแต่ละท่าน และตัวยกก้ากับด้านหน้าหน่วยงานหร อสังกัด ตามล้าดับ  

1.2.5 เช งอรรถ ก้าหนดเช งอรรถในหน้าแรกของบทความ ส่วนแรกก้าหนดข้อความ “*ผู้ประสานงาน
หลัก (Corresponding Author)” ภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 10 ชน ดตัวหนา ส่วนที่ 2 ระบุข้อความ “e-mail” ระบุเป็น 
e-mail ของผู้ประสานงานหลัก ในส่วนสุดท้ายก้าหนดข้อความ “**ก ตต กรรมประกาศ”(ถ้ามี) ระบุเฉพาะแหล่งทุน และหน่วยงาน
ที่สนับสนุนงบประมาณ เช่น “งานว จัยเร ่องนี้ได้รับสนับสนุนทุนว จัยจากทุนงบประมาณแผ่นด น มหาว ทยาลัยสวนดุส ต” เป็นต้น  

1.2.6 หัวข้อบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14.5 ชน ดตัวหนา ต้าแหน่งช ดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้
หน่วยงานหร อสังกัดของผู้เขียน เน ้อหาบทคัดย่อไทยขนาด 14 ชน ดตัวธรรมดา จัดพ มพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab 
จากขอบกระดาษด้านซ้ายและพ มพ์ให้ช ดขอบท้ังสองด้าน  

1.2.7 หัวข้อค้าส้าคัญภาษาไทย ขนาด 14.5 ชน ดตัวหนา ต้าแหน่งช ดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้บทคัดยอ่
ภาษาไทย เน ้อหาภาษาไทยขนาด 14 ชน ดตัวธรรมดา ไม่เก น 4 ค้า เว้นระหว่างค้าด้วยการเคาะ 2 ครั้ง  

1.2.8 หัวข้อบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14.5 ชน ดตัวหนา ต้าแหน่งช ดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้ค้า
ส้าคัญภาษาไทย เน ้อหาบทคัดย่อภาษาอังกฤษขนาด 14 ชน ดตัวธรรมดา จัดพ มพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จาก
ขอบกระดาษด้านซ้ายและพ มพ์ให้ช ดขอบท้ังสองด้าน  

1.2.9 หัวข้อค้าส้าคัญภาษาอังกฤษ ขนาด 14.5 ชน ดตัวหนา ต้าแหน่งช ดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เน ้อหาภาษาอังกฤษขนาด 14 ชน ดตัวธรรมดา ไม่เก น 4 ค้า เว้นระหว่างค้าด้วยเคร ่องหมายจุลภาค (,)  



1.2.10 หัวข้อหลักภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14.5 ชน ดตัวหนา ต้าแหน่งช ดขอบกระดาษ 
ด้านซ้าย  

1.2.11 หัวข้อย่อยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ชน ดตัวหนา Tab 1.5 เซนต เมตร จากอักษร
ตัวแรกของหัวข้อเร ่อง  

1.2.12 เน ้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ชน ดตัวธรรมดา จัดพ มพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัด
แรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้ายและพ มพ์ให้ช ดขอบท้ังสองด้าน  

1.2.13 อ้างอ ง (References) หัวข้อภาษาอังกฤษขนาด  14.5 ชน ดตัวหนา ช ดขอบซ้าย เน ้อหา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 14 ชน ดตัวธรรมดา ต้าแหน่งช ่อผู้เขียนช ดขอบซ้าย หากยาวเก น 1 บรรทัด ให้ Tab 1.5 
เซนต เมตร การอ้างอ งเอกสารให้เขียนตามแบบ APA (American Psychological Association)  

1.2.14 ผู้เขียน/คณะผู้เขียน ภาษาไทยขนาด 14.5 ชน ดตัวหนา ช ดขอบซ้าย และข ้นบรรทัดใหม่ ให้ 
Tab 0.75 เซนต เมตร ให้ระบุค้าน้าหน้าช ่อ ได้แก่ นาย นาง นางสาว และต้าแหน่งทางว ชาการของผู้เขียน เน ้อหาใต้ช ่อผู้เขียน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ชน ดตัวธรรมดา Tab 1.5 เซนต เมตร โดยระบุหน่วยงานหร อสังกัดของผู้เขียน ข้อมูลที่อยู่ที่
ต ดต่อได้พร้อมรหัสไปรษณีย์หากยาวเก น 1 บรรทัดให้ Tab 1.5 เซนต เมตร และบรรทัดใหม่ให้ Tab 1.5 เซนต เมตร ระบุอีเมล 

1.3. จ้านวนหน้า บทความต้นฉบับมีความยาวไม่เก น 15 หน้า 
 

2. การเขียนอ้างอิง 
การอ้างอ งเอกสารให้เขียนอ้างอ งตามรูปแบบ APA (American Psychological Association)  

 
3. ล าดับหัวข้อในการเขียนต้นฉบับบทความวิจัย 
การเขียนต้นฉบับก้าหนดให้ใช้ภาษาไทยหร อภาษาอังกฤษเท่านั้น  ในกรณีเขียนเป็นภาษาไทย ควรแปลค้าศัพท์

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด ยกเว้นในกรณีที่ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นค้าเฉพาะที่แปลไม่ได้หร อแปลแล้วไม่ได้
ความหมายชัดเจนให้ใช้ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค้าย่อต้องเขียนค้าเต็มไว้ครั้ง
แรกก่อน โดยเน ้อหาต้องเรียงล้าดับตามหัวข้อดังนี้ 

3.1 ชื่อเร่ือง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเก น 100 ตัวอักษร ช ่อเร ่องต้องมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยให้น้าช ่อเร ่องภาษาไทยข ้นก่อน 

3.2 ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากเก น 6 คนให้เขียนเฉพาะคนแรกแล้วต่อท้ายด้วย “และ
คณะ” 

3.3 ชื่อหน่วยงานหรือสังกัด ที่ผู้เขียนท้างานว จัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3.4 บทคัดย่อ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนสรุปเฉพาะสาระส้าคัญของเร ่อง อ่านแล้วเข้าใจ

ง่าย ความยาวไม่ควรเก น 250 ค้า หร อ 15 บรรทัด โดยให้น้าบทคัดย่อภาษาไทยข ้นก่อน ทั้งนี้ บทคัดย่อภาษาไทยกับบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษต้องมีเน ้อหาตรงกัน 

3.5 ค าส าคัญ (Keywords) ให้อยู่ ในต้าแหน่งต่อท้ายบทคัดย่อ  และ Abstract ไม่เก น 4 ค้า ทั้งนี้ เพ ่อ
ประโยชน์ในการน้าไปใช้ในการเล อกหร อค้นหาเอกสารที่มีช ่อเร ่องประเภทเดียวกันกับเร ่องที่ท้าการว จัย 

3.6 บทน า เป็นส่วนของเน ้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลน้าไปสู่การศ กษาว จัย และควรอ้างอ งงานว จัย
อ ่นที่เกี่ยวข้อง 

3.7 วัตถุประสงค์ ช้ีแจงถ งจุดมุ่งหมายของการศ กษา 
3.8 กรอบแนวคิด ช้ีแจงความเช ่อมโยงตัวแปรต้นและตัวแปรตามในการท้าการว จัย 
3.9 ระเบียบวิธีการวิจัย ควรอธ บายว ธีด้าเน นการว จัย โดยกล่าวถ งประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ขนาดของ

กลุ่มตัวอย่าง ว ธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และที่มาของกลุ่มตัวอย่าง) การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร ่องม อ การเก็บและรวบรวม
ข้อมูล และการว เคราะห์ข้อมูล 

3.10 ผลการวิจัย เป็นการเสนอส ่งที่ได้จากการว จัยเป็นล้าดับ  อาจแสดงด้วยตาราง กราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธ บาย ทั้งนี ้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้นขอบตารางด้านซ้ายและขวา หัวตารางแบบธรรมดาไม่มี
ส ีตารางควรมีเฉพาะที่จ้าเป็น ไม่ควรมีเก น 5 ตาราง ส้าหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ด้าที่ชัดเจน และมีค้าบรรยายใต้
รูป กรณีที่ผู้เขียนต้นฉบับประสงค์จะใช้ภาพสีจะต้องเป็นผู้รับผ ดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 



3.11 อภิปรายผล ควรมีการอภ ปรายผลการว จัยว่าเป็นไปตามสมมต ฐานท่ีตั้งไว้หร อไม่เพียงใด และควรอ้าง
ทฤษฎีหร อเปรียบเทียบการทดลองของผู้อ ่นที่เกี่ยวข้องประกอบ เพ ่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหร อคัดค้านทฤษฎีที่มีอยู่เด ม 

3.12 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงานว จัยควรเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถน้าผลการว จัยไปใช้ประโยชน์ได้จร ง หร อ
ข้อเสนอแนะส้าหรับการว จัยในอนาคต  

3.13 ผู้เขียน/คณะผู้เขียน ในส่วนท้ายของบทความให้เรียงล้าดับตามรายช ่อในส่วนหัวเร ่องของบทความ โดย
ระบุต้าแหน่งทางว ชาการ ที่อยู่ที่สามารถต ดต่อได้ และ e-mailิaddress 
 

4. ล าดับหัวข้อในการเขียนต้นฉบับบทความวิชาการ 
การเขียนต้นฉบับก้าหนดให้ใช้ภาษาไทยหร อภาษาอังกฤษเท่านั้น  ในกรณีเขียนเป็นภาษาไทย ควรแปลค้าศัพท์

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด ยกเว้นในกรณีที่ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นค้าเฉพาะที่แปลไม่ได้หร อแปลแล้วไม่ได้
ความหมายชัดเจนให้ใช้ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค้าย่อต้องเขียนค้าเต็มไว้ครั้ง
แรกก่อน โดยเน ้อหาต้องเรียงล้าดับตามหัวข้อดังนี้ 

3.1 ชื่อเร่ือง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเก น 100 ตัวอักษร ช ่อเร ่องต้องมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยให้น้าช ่อเร ่องภาษาไทยข ้นก่อน 

3.2 ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากเก น 6 คนให้เขียนเฉพาะคนแรกแล้วต่อท้ายด้วย “และ
คณะ” 

3.3 ชื่อหน่วยงานหรือสังกัด ที่ผู้เขียนท้างานว จัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3.4 บทคัดย่อ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนสรุปเฉพาะสาระส้าคัญของเร ่อง อ่านแล้วเข้าใจ

ง่าย ความยาวไม่ควรเก น 250 ค้า หร อ 15 บรรทัด โดยให้น้าบทคัดย่อภาษาไทยข ้นก่อน ทั้งนี้ บทคัดย่อภาษาไทยกับบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษต้องมีเน ้อหาตรงกัน 

3.5 ค าส าคัญ (Keywords) ให้อยู่ ในต้าแหน่งต่อท้ายบทคัดย่อ  และ Abstract ไม่เก น 4 ค้า ทั้งนี้ เพ ่อ
ประโยชน์ในการน้าไปใช้ในการเล อกหร อค้นหาเอกสารที่มีช ่อเร ่องประเภทเดียวกันกับเร ่องที่ท้าการว จัย 

3.6 บทน า เป็นส่วนของเน ้อหาที่บอกความเป็นมาิความส้าคัญของเน ้อหาบทความิและเป็นการเกร ่นน้า
เน ้อหาของบทความในภาพรวม 

3.7 เนื้อเร่ืองีเป็นการอธ บายเน ้อหาของบทความทั้งหมดิโดยแสดงให้เห็นถ งการน้าเสนอิการว พากษ์ว จารณ์ิ
การว เคราะห์ิและการสังเคราะห์อย่างเป็นเหตเุป็นผลิและเรียบเรียงเน ้อหาอย่างมีตรรกะิโดยอาจจะแบ่งเน ้อหาเป็นประเด็นหลกั
และประเด็นย่อย 

3.8 บทสรุปีเป็นการสรุปประเด็นจากเน ้อหาบทความิท้ังนี้อาจรวมถ งข้อเสนอแนะต่างๆ 
3.9 ผู้เขียน/คณะผู้เขียน ในส่วนท้ายของบทความให้เรียงล้าดับตามรายช ่อในส่วนหัวเร ่องของบทความ โดย

ระบุต้าแหน่งทางว ชาการ ที่อยู่ที่สามารถต ดต่อได้ และ e-mailิaddress 
 
การส่งต้นฉบับ  

1. เขียนต้นฉบับตามระเบียบการเขียนต้นฉบับ วารสารสังคมมนุษย์ิคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ิมหาว ทยาลัย
สวนดุส ต  

2. ส่งต้นฉบับจ้านวน 3 ชุด และแบบฟอร์มการย ่นต้นฉบับเพ ่อพ จารณาตีพ มพ์ในวารสารสังคมมนุษย์ ส่งด้วยตนเอง
หร อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ 

  กองบรรณาธ การวารสารสังคมมนุษย์  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาว ทยาลัยสวนดุส ต  
  เลขท่ี 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุส ต เขตดุส ต  
  กรุงเทพมหานคร 10300  
3. ส่งไฟล์ต้นฉบับมาทางิe-mail address: huso_journal@dusit.ac.th 

 


