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แบบฟอร์มการส่งบทความเพ่ือตีพมิพ์ในมนุษยสังคมสาร (มสส.) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 

วนัท่ี..........เดือน............................. พ.ศ. .................. 

เรียน  บรรณาธิการมนุษยสงัคมสาร 

เร่ือง  ตีพิมพบ์ทความลงในมนุษยสงัคมสาร 

1. ช่ือผู้ส่งบทความ
(ภาษาไทย).......................................................................................... 
............................................................................................................ 
(ภาษาองักฤษ)..................................................................................... 
............................................................................................................ 

2. ช่ือบทความ 
(ภาษาไทย)................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
(ภาษาองักฤษ)...........................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
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3. ประเภทของบทความ 
 บทความวจิยั (Research article) 
 บทความวชิาการ (Academic article)  

4. เน้ือหาของบทความเก่ียวกบั  
 ดา้นมนุษยศาสตร์      ดา้นสงัคมศาสตร์ 

5. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด
.................................................................................................................. 

6. ต าแหน่งทางวชิาการ (ถา้มี) 
.................................................................................................................. 

7. สถานภาพผู้ส่งบทความ 
7.1  อาจารย ์   อ่ืนๆ ระบุ.............................................................. 
คณะ.......................................................................................................... 
สถาบนั..................................................................................................... 
ช่ือผูว้จิยัร่วม (ถา้มี) กรณีผูส่้งบทความไม่เป็นนกัศึกษา 

ช่ือ-สกลุ 
(ภาษาไทย) 

ช่ือ-สกลุ 
(ภาษาองักฤษ) 

หน่วยงาน โทรศัพท์ 
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7.2  นิสิต/นกัศึกษา 
  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  

หลกัสูตร.......................................................................................... 
สาขา................................................................................................ 
คณะ................................................................................................. 
สถาบนั............................................................................................. 

โปรดระบุช่ืออาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 
  1.  ช่ือ-นามสกลุ
 (ภาษาไทย)....................................................................................................... 

(ภาษาองักฤษ)..................................................................................................
ท่ีท างานปัจจุบนั............................................................................................... 

  2.  ช่ือ-นามสกลุ
 (ภาษาไทย)......................................................................................................
 (ภาษาองักฤษ).................................................................................................. 
 ท่ีท างานปัจจุบนั............................................................................................... 

8. สถานทีท่ างาน
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
โทรศพัทท่ี์ท างาน.....................................................................................
โทรศพัทมื์อถือ......................................................................................... 
โทรสาร....................................................................................................  
อีเมล......................................................................................................... 
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9. กองบรรณาธิการสามารถตดิต่อข้าพเจ้าได้ที่  
 สถานท่ีท างาน  ท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี 
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................  
โทรศพัทท่ี์ท างาน.....................................................................................
โทรศพัทมื์อถือ......................................................................................... 
โทรสาร....................................................................................................  
อีเมล......................................................................................................... 

10. กรณีทีไ่ม่สามารถตดิต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถตดิต่อ
บุคคลดงัต่อไปนี ้
ช่ือ – สกลุ
.................................................................................................................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน.....................................................................................
โทรศพัทมื์อถือ......................................................................................... 
โทรสาร....................................................................................................  
อีเมล......................................................................................................... 
มีความเก่ียวขอ้งเป็น................................................................................. 

11. ส่ิงทีแ่นบมาด้วย 
 ไฟลบ์ทความวจิยั       บทความทางวชิาการ      
 อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................. 
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12. องค์ประกอบของบทความ 
ขา้พเจา้ไดจ้ดัท าบทความตามค าแนะน าการเตรียมตน้ฉบบัของ “มนุษย
สงัคมสาร” ครบสมบูรณ์ ดงัน้ี 
 บทความวชิาการ    บทความวจิยั  

 ช่ือเร่ืองภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ช่ือเร่ืองภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  

 ช่ือผูเ้ขียนภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ช่ือผูเ้ขียนภาษาไทย
และภาษาองักฤษ  

 บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  บทคดัยอ่ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  

 ค  าส าคญัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ค  าส าคญัภาษาไทยและ 
ภาษาองักฤษ  

 บทน า     บทน า  
 เน้ือหา     วตัถุประสงคก์ารวจิยั
 เอกสารอา้งอิง    วธีิด าเนินการวจิยั 
 ประวติัผูว้จิยั    ผลการวจิยั 
      อภิปรายผล 

 ขอเสนอแนะ 
 เอกสารอา้งอิง 

      ประวติัผูว้จิยั 
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13. ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาได้ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในส่วนของ Abstract และบทความความภาษาองักฤษ และขอรับรองว่า
บทความฉบับนี้มีการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักภาษาและหลัก
ไวยากรณ์ทุกประการ เห็นควรให้ตพีมิพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษา ลงช่ือ........................................................... 
(.........................................................) 

ต าแหน่ง........................................................... 
............/......................../................... 

 
14. อาจารย์ทีป่รึกษา ได้ตรวจบทความนีแ้ล้วขอรับรองว่า องค์ประกอบและ

เน้ือหาของบทความนี ้มคีวามสมบูรณ์และถูกต้องตามหลกัวชิาการ เห็น
ควรให้ตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารได้  
*(กรณีทีเ่ป็นนิสิตหรือนักศึกษา) 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ลงช่ือ.......................................................... 
(........................................................) 
.........../......................../................... 
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15. ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี ้ยังไม่เคยตีพิมพ์
เผยแพร่ที่ไหนมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพจิารณาของวารสารอ่ืน 
และยนิดแีก้ไขตามทีก่องบรรณาธิการเสนอแนะ 

ผูส่้งบทความ ลงช่ือ........................................................... 
(.........................................................) 
............/......................../................... 

ผลการพจิารณาบทความจากบรรณาธิการ 
 เห็นควรด าเนินการส่งใหผู้ท้รงคุณวฒิุเพ่ือประเมินคุณภาพของบทความ 
 ไม่รับพิจารณาบทความ 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 
 
    (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อคัรพนท ์เน้ือไมห้อม) 
                                                                         บรรณาธิการมนุษยสงัคมสาร 
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หมายเหต ุ
1. ขอใหท่้านกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มขอลงบทความดว้ยลายมือท่ีอ่านออก 

และชัดเจนแลว้สแกนส่งไปพร้อมไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word ของบทความตน้ฉบบั 
โดยส่งไปท่ี http://jhusoc.bru.ac.th  ติดต่อขอลงบทความ 

2. ขอใหจ้ดัเตรียมตน้ฉบบับทความของท่านตามหลกัเกณฑก์ารเสนอบทความ 
ของกองบรรณาธิการ “มนุษยสังคมสาร” มิเช่นนั้น บทความของท่านจะไม่ไดรั้บการ
พิจารณาในด าเนินการในขั้นต่อไป 

3. บทความของท่านตอ้งผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งในการใชภ้าษาองักฤษ 
จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง 

4. ในกรณีท่ีเป็นนิสิตนกัศึกษา บทความของท่านตอ้งผา่นการรับรองจาก 
อาจารยท่ี์ปรึกษา โดยลงลายมือช่ือรับรอง 
 
 
 


