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หลักเกณฑ์ในการเสนอบทความเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์
๑. วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์
เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะ และนาเสนอข้อค้นพบจากการศึกษาและวิจัยด้าน
ศิล ปวัฒ นธรรม อาทิ ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา สั งคมวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา คติช นวิทยา
วั ฒ นธรรมศึ ก ษา การจั ด การวั ฒ นธรรม นิ เ วศวิ ท ยาวั ฒ นธรรม ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม ศิ ล ปกรรม
สถาปั ตยกรรม ดนตรี และการแสดง บทความหรือข้อคิดเห็ นต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในวารสารเล่ มนี้ได้ผ่ านการ
กลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิใ นสาขาที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ เนื้อหาที่
ปรากฏอยู่ ใ นวารสารเล่ ม นี้ ถื อ ว่า เป็ น ความคิ ด เห็ นส่ ว นตั ว ของผู้ เ ขี ยน บรรณาธิ ก ารและกองบรรณาธิ ก ารไม่
จาเป็นต้องเห็นพ้อง และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ หากตรวจพบว่าผู้เขียนมีการคัดลอกผลงานหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ
จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน
๒. กาหนดออก
ปีละ ๒ ฉบับ
 ฉบับที่ ๑ (เดือนมกราคม-มิถุนายน)
 ฉบับที่ ๒ (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)
๓. บทความที่รับตีพิมพ์
๑. บทความที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ ๑) บทความวิชาการ ๒) วิทยานิพนธ์ปริทัศน์ ๓) บทความวิจัย
๔) บทความปริทัศน์ ๕) บทวิจารณ์หนังสือ
๒. เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อนหรืออยู่ระหว่างการดาเนินการพิจารณาของ
วารสารอื่น
๓. ความยาวไม่เกิน ๑๕ หน้า
๔. การส่งบทความ
๑. ส่งบทความผ่านระบบวารสาร e-Journal ของวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม
http://culture.bsru.ac.th/ejournal
๒. ท่านสามารถติดตามและทราบผลการประเมินผ่ านระบบวารสาร e-Journal ของวารสารทีทั ศ น์
วัฒนธรรม
๓. ทุ ก บทความที่ ตี พิ ม พ์ จะได้ รั บ การกลั่ น กรองจากกองบรรณาธิ ก าร และผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๒ คน ทั้งนี้กองบรรณาธิการอาจขอให้
ผู้เขียนปรับปรุงแก้ไขบทความตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์

๔. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม เป็นอภินันทนาการจานวน ๓ เล่ม
๕. ข้อกาหนดการเตรียมต้นฉบับ
๑. ขนาดกระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Microsoft Word for Window
๒. ระยะห่างจากขอบบนและซ้ายของกระดาษ ๑.๒๕ นิ้ว จากขอบล่างและขวาของกระดาษ ๑ นิ้ว
๓. แบบตัวอักษร ใช้อักษร TH SarabunPSK
• ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด ๑๘ พอยท์ จัดกึ่งกลางหน้า ตัวหนา
• ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด ๑๔ พอยท์ ชิดขวา ตัวหนา ใส่ตัวเลข ๑,๒,๓ ด้านบน
ชื่อของผู้เขียนหากที่อยู่ต่างกัน

ศรีสุคนธ์ คาไทยกลาง / Srisukhon Khamthaiklang๑
รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร / Rungluk Kaewwichian๒

• บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด ๑๖ พอยท์ ชิดซ้าย ตัวหนา
- รายละเอียดบทคัดย่อ ขนาด ๑๖ พอยท์ ชิดขอบซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา
- คาสาคัญ (Keyword) ขึ้นบรรทัดใหม่ ขนาด ๑๖ พอยท์ ชิดซ้าย ตัวหนา ส่วนข้อความของคา
สาคัญเป็นตัวธรรมดา
• ที่อยู่ หน่วยงานที่สังกัดของผู้เขียนทุกท่าน จัดไว้ในส่วนท้ายของบทคัดย่อภาษาไทย (หน้าแรกของ
บทความ)
• บทความ
- หัวข้อใหญ่ เว้น ๑ บรรทัด ชิดซ้าย ขนาด ๑๖ พอยท์ ตัวหนา
- หัวข้อรอง ย่อหน้า ๐.๕ นิ้ว ขนาด ๑๖ พอยท์ ตัวหนา
- ข้อความ ย่อหน้า ๐.๕ นิ้ว ชิดขอบซ้าย-ขวา ขนาด ๑๖ พอยท์ ตัวธรรมดา
- ใช้ตัวเลขไทยเท่านั้น
๖. การอ้างอิง
๑) การอ้างอิงในเนื้อหา
ใช้ระบบนาม-ปี (Name-Year System ) ตามมาตรฐานสากล และการอ้างอิงในเนื้อหาของ
บทความทุกรายการจะต้องระบุในเอกสารอ้างอิงด้วย
๑.๑) การอ้างอิงภาษาไทย
ประกอบด้วย (ชื่อ ชื่อสกุล, พ.ศ. ที่ตีพิมพ์) เช่น (สุมาลี วีระวงศ์, ๒๕๕๒) กรณีผู้แต่งมากกว่า ๒
คน ให้เขียนและคณะต่อจากผู้เขียนคนแรก เช่น (สุมาลี วีระวงศ์ และคณะ, ๒๕๕๒) ถ้าผู้แต่งคนเดียวกันมีเรื่อง
ตีพิมพ์มากกว่า ๑ เรื่องในปีเดียวกัน ให้เรียงลาดับด้วยอักษรภาษาไทย เช่น (สุมาลี วีระวงศ์, ๒๕๕๒ก)
๑.๒) การอ้างอิงภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วย (ชื่อสกุล, ค.ศ. ที่ตีพิมพ์) เช่น (Sulman, 2013) กรณีผู้แต่งมากกว่า ๒ คน ให้
เขียน et al. ต่อจากผู้เขียนคนแรก เช่น (Sulman et al., 2013) ถ้าผู้แต่งคนเดียวกันมีเรื่องตีพิมพ์มากกว่า ๑
เรื่องในปีเดียวกัน ให้เรียงลาดับด้วยอักษรภาษาอังกฤษ เช่น (Sulman, 2013a)

๑.๓) การอ้างอิงใต้ภาพ
๑.๓.๑ การอ้างอิงใต้ภาพ (กรณี ถ่ายภาพเอง)
(ทีม่ า: จิราภรณ์ หนูสวัสดิ,์ ๒๕๖๐)
๑.๓.๒ การอ้างอิงใต้ภาพ (กรณี ภาพจากสื่อออนไลน์)
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๑.๔ การสัมภาษณ์ การอ้างอิงในเนื้อหา
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ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.\ตาแหน่ง(ถ้ามี).\สัมภาษณ์.\ วัน\เดือน\ปี.
ตัวอย่าง
แม้นมาส ชวลิต. ผู้อานวยการกองห้องสมุดแห่งชาติ. สัมภาษณ์. ๗ ธันวาคม ๒๕๑๙.
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