รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์
วารสารมหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิ ลปะ

1. วัตถุประสงค์การจัดพิ มพ์
เพือ่ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ของนักวิชาการ
ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็ นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูปทางวิชาการในสาขา
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ และส่งเสริมให้นกั วิชาการและผูส้ นใจได้น�ำเสนอผลงานวิชาการ
ในรูปบทความวารสาร
2. ก�ำหนดออก
ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม และ กนั ยายน-ธันวาคม)
3. บทความที่รบั ตีพิมพ์
1. บทความทีร่ บั ตีพมิ พ์ ได้แก่ 1. บทความวิชาการ  2. วิทยานิพนธ์ปริทศั น์   3. บทความ
วิจยั จากงานวิจยั หรือวิทยานิพนธ์ตน้ ฉบับ  4. บทความปริทศั น์  5. บทความพิเศษ
2. เป็ นผลงานใหม่ทย่ี งั ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสือ่ ใดๆ มาก่อน
3. ความยาวไม่เกิน 15 หน้า
4. การส่งบทความ
1. ส่งไฟล์ตน้ ฉบับ พร้อมไฟล์ภาพประกอบ และแบบฟอร์มขอส่งบทความเพือ่ ตีพมิ พ์ทาง
อีเมลที่ บรรณาธิการบริหารวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร E-mail: journals.surdi@gmail.com
โทรศัพท์ 034-255808
  2. เมือ่ ได้รบั บทความแล้ว บรรณาธิการจะแจ้งกลับไปยังผูเ้ ขียนบทความให้ทราบทางใด
ทางหนึ่ง
  3. ทุกบทความทีต่ พี มิ พ์ จะได้รบั การกลันกรองจากกองบรรณาธิ
่
การ และผ่านการพิจารณา
จากผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 คน
5. ข้อก�ำหนดการเตรียมต้นฉบับ
1. ขนาดกระดาษ A4 พิมพ์ดว้ ย Microsoft Word for Window
2. ระยะหา่งจากขอบบนและซา้ยของกระดาษ 1.25 นิ้ว จากขอบล่างและขวาของกระดาษ 1
นิ้ว
3. ตัวอักษร ใช้อกั ษรโบรวาลเลีย นิว (Browallia New)
• ชือ่ เรือ่ ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 พอยท์ กลางหน้า ตัวหนา
• ชือ่ ผูเ้ ขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 พอยท์ ชิดขวา ตัวหนา
• บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ชือ่ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 14 พอยท์ ชิดซ้าย ตัวหนา
- รายละเอียดบทคัดย่อ ขนาด 14 พอยท์ ชิดขอบซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา
- ค�ำส�ำคัญ (Keyword) ขึ้นบรรทัดใหม่ ขนาด 14 พอยท์ ชิดซ้าย ตัวหนา ส่วน

ข้อความของค�ำส�ำคัญเป็ นตัวธรรมดา
• บทความ
- หัวข้อใหญ่ เว้น 1 บรรทัด ชิดซ้าย ขนาด 14 พอยท์ ตัวหนา
- หัวข้อรอง ย่อหน้า 0.5 นิ้ว ขนาด 14 พอยท์ ตัวหนา
- ข้อความ ย่อหน้า 0.5 นิ้ว ชิดขอบซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา
- ใช้ตวั เลขอารบิคเท่านัน้
• รายละเอียดผูเ้ ขียนบทความ ประกอบด้วย
- ทีอ่ ยู่ ต�ำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานทีส่ งั กัด อีเมลและโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้สะดวก
6. การอ้างอิ ง
1. การอ้างอิ งในเนื้ อหา ใช้ระบบนาม-ปี (Name-year Reference)
1.1 การอ้างอิงในเนื้อหาจากสือ่ ทุกประเภท ลงในรูปแบบ “ชือ่ ผูเ้ ขียน, ปีพมิ พ์ : เลขหน้าที่
ปรากฏ” อยูใ่ นเครือ่ งหมายวงเล็บเล็ก
1.2 ผูเ้ ขียนคนไทยลงชือ่ -สกุล  ส่วนผูเ้ ขียนชาวต่างชาติลงเฉพาะนามสกุล ดังตัวอย่าง
- โสเกรติสย�ำ้ ว่าการอ่านสามารถจุดประกายได้จากสิง่ ทีน่ กั อ่านรูอ้ ยูแ่ ล้วเท่านัน้ และความ
รูท้ ไ่ี ด้รบั มาไม่ได้มาจากตัวหนังสือ (แมนเกล, 2546 : 127)
- สุมาลี วีระวงศ์ (2552 : 37) กล่าวว่า การทีผ่ หู้ ญิงจะไปสือ่ ชักผูช้ ายมาบ้านเรือนของตัว
เองทัง้ ๆ ทีเ่ ขายังไม่ได้มาสูข่ อนัน้ เป็ นเรือ่ งผิดขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
1.3 การสัมภาษณ์  อ้างอิงระบบนาม-ปี ดังตัวอย่าง
“นักข่าวพลเมืองคือเจ้าของปญั หา คนในทีส่ ามารถสือ่ สาร เล่าเรือ่ งราวได้ลกึ กว่านักข่าวอาชีพ
ไม่เพียงแค่รายงานว่าเกิดอะไรขึน้ แต่ขา่ วพลเมืองคือการสือ่ สารผ่านอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน พืน้ ที่
เช่น ภาษาทีห่ ลากหลาย วัฒนธรรม เป็ นต้น ซึง่ นักข่าวอาชีพไม่ม”ี (อุบล บุญมาก, สัมภาษณ์, 26
ธันวาคม 2554)
หมายเหตุ: ทุกรายการทีอ่ า้ งอิงในเนื้อหา  ต้องปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ
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