หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการ
เพื่อตีพิมพ์ในผลงานทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การเตรียมบทความ
กองบรรณาธิการจะรับพิจารณากลั่นกรองเฉพาะบทความที่เป็นไปตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. บทความฉบับย่อ
1.1 เป็นบทความวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาและภาษาศาสตร์ ที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่
ในที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาการตีพิมพ์เผยแพร่
1.2 เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเท่านั้น
1.3 ข้อความในบทความพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร
16 สาหรับภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 ส่วนภาษาจีนใช้
รูปแบบอักษร SimSun (宋体) ขนาด 14 ซึ่งเป็นบทความฉบับ Full Paper ตั้งแต่ 10 - 15 หน้ากระดาษ A4
(รวมบทคัดย่อ รูปภาพ ตารางและเอกสารอ้างอิง)
2. ชื่อเรื่อง
ควรกระชับและตรงกับเนื้อเรื่อง รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา สาหรับภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา ส่วนภาษาจีน ใช้รูปแบบอักษร
SimSun (宋体) ขนาด 22
3. ชื่อผู้เขียน
3.1 ระบุชื่อ – นามสกุลจริง ไม่ระบุคานาหน้า (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/หรือภาษาจีน ตามแต่ละบทความ) โดยระบุ
ไว้ทางขวามือใต้ชื่อของบทความ
3.2 ระบุเชิงอรรถของผู้เขียน ซึ่งประกอบด้วย ตาแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชา คณะ สถาบัน ตามลาดับ
ในส่วนท้ายของบทคัดย่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ตามแต่ละบทความ)
4. บทคัดย่อ
4.1 บทความภาษาไทยใช้บทคัดย่อภาษาไทย และจานวนคาไม่เกิน 300 คา
4.2 บทความภาษาอังกฤษใช้บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
4.3 บทความภาษาจีนใช้บทคัดย่อภาษาจีน และจานวนคาไม่เกิน 400 คา
4.4 ท้ายบทคัดย่อให้ผเู้ ขียนกาหนดคาสาคัญ (Keywords) ไม่เกิน 3 -5 คา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
5. เนื้อหา
ควรสอดคล้องกับกระบวนทัศน์การวิจัย และครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
5.1 บทนา (Introduction)
5.2 วัตถุประสงค์ (Objectives)
5.3 วิธีการศึกษา (Research Methodology)
5.4 ผลการศึกษา (Findings)
5.5 สรุปและอภิปรายผล (Summery and Discussions)
5.6 ข้อเสนอแนะ (Recommendations)
5.7 เอกสารอ้างอิง (References)

เกณฑ์การพิจารณาบทความ
1. กองบรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้น
2. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาสาระ ตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพทางวิชาการ
รายละเอียดตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์
- ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 สาหรับบทความภาษาไทย
- ตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 สาหรับภาษาอังกฤษ
- ตัวอักษร SimSun (宋体) ขนาดตัวอักษร 14 สาหรับบทความภาษาจีน
- ขอบบน 2.54 ซม.
ขอบล่าง 2.00 ซม.
ขอบซ้าย 3.00 ซม.
ขอบขวา 2.00 ซม.
ส่วนประกอบบทความ
ตามลาดับดังนี้
ชื่อบทความ
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การอ้างอิงในบทความ
การอ้างอิงใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author-date) และการเขียนเอกสารอ้างอิงตามแบบ APA style 6th edition
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อรพินท์ คาสอน (2545, น. 56)
(อรพินท์ คาสอน 2545, น. 56)
Kenedy, (2002, p. 99)
(Kenedy, 2002, p. 99)

ดังตัวอย่าง
รูปแบบ

เอกสารการประชุมวิชาการ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ
////////(ครั้งที่พิมพ์), เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์:
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ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒชัย และ มนตรี ตู้จินดา (บรรณาธิการ), อิมมูโนวิทยาทางคลินิกและโรคภูมิแพ้.
(น. 99-103). กรุงเทพฯ: วิทยาลัย กุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.
Krongtaew, C., Messner, K., Hinterstoisser, B., & Fackler, K. (2010).
Lignocellulosic structural changes after physico-chemical pretreatment
monitored by near infrared spectroscopy. In S. Saranwong, S. Kasemsumran,
W. Thanapase, & P. Williams (Eds.), Near infrared spectroscopy:
Proceedings of the 14th International conference (pp. 193-198). West
Sussex, UK: IMP.
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การนาเสนอโปสเตอร(Poster)
ผูนาเสนอ./(ป, เดือน)./ชื่อของโปสเตอร./รายงานหรือวาระของโปสเตอร (paper หรือposter
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