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เป็นวารสารวิชาการของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ แ ละผลงานทางวิ ช าการและงานวิ จั ย ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ขอบเขตของวารสาร
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ
ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ โดยขอบเขตเนื้ อ หาทางวิ ช าการของสารอาศรมวั ฒ นธรรมวลั ย ลั ก ษณ์
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา เช่น วัฒนธรรมศึกษา ภาษา
และวรรณกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ ศิล ปะการแสดง ดนตรี นาฏศิล ป์ จิตกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เอเชียศึกษา และ
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานวารสาร
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว.
กาหนดโดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัย
ต่อเนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และทุกบทความที่ได้รับ
การตีพิมพ์จะต้องจัดเตรียมต้นฉบับอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมิน
บทความ (Reviewer) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่ อง
อย่างน้อย 2 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผู้อ่านและผู้เขียนไม่ทราบชื่อซึ่งกัน
และกัน
ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์
1. บทความวิจัย (Research Articles) ประกอบด้วย บทคัดย่ อ บทนา วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง
2. บทความวิชาการ (Articles) ประกอบด้วยบทคัดย่อ บทนา เนื้อหา บทสรุปและเอกสารอ้างอิง
3. บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)
การเตรียมต้นฉบับ
1. บทความทุกบทต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน (กรณีผู้เขียนหลายคน) บทคัดย่อ คาสาคัญ ที่เป็น
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครบ โดยแยก file จากตัวบทความที่มีเฉพาะชื่อเรื่องและเนื้อหา
2. หน้าแรกของบทความ ต้องระบุ ชนิดของบทความ แหล่งทุนสนับสนุนวิจัย สถานที่ทางานของ
ผู้เขียนครบทุกคนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. ให้ใช้การอ้างอิงตามแนว เอพีเอ (APA-American Psychological Association edition 6)
เฉพาะเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาไทยดูในตัวอย่าง
4. บทความที่ส่งมาให้พิจารณา ต้นฉบับ (Hard copy) จานวน 3 ชุด พิมพ์ในกระดาษ A4 ในส่วน
ชื่อเรื่องและ หัวข้อในบทความพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ตามแบบอักษร TH SarabanPSK 18 ตัวเข้ม ในส่วนเนื้อหา
ให้ใช้แบบอักษร TH SarabanPSK 16 ตัวปกติ
5. บทความ รวมเอกสารอ้างอิง และอื่น ๆ ความยาวไม่ควรเกิน 15 หน้า
6. หัวข้อในบทความประกอบด้วย
- ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ชื่อผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตาแหน่งงาน และ สถานที่ทางาน ที่อีเมลล์ใน
การติดต่อ

- บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างละไม่เกิน 250 คาหรือ
¾ หน้า A4 โดยให้เขียนเป็นความเรียงต่อเนื่อง ไม่ควรเป็นข้อๆ
- คาสาคัญ (keyword) ใต้บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- เนื้อหา ประกอบด้วยหลั กสาคัญคือ บทนาที่กล่ าวถึงความเป็นมาและความสาคัญของ
ปั ญ หาให้ รวมการทบทวนเอกสาร วั ต ถุ ป ระสงค์ กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย สมมติ ฐ าน
วิธี ดาเนิ น การวิจั ย (กลุ่ มตั ว อย่า ง เครื่อ งมื อ ขั้ นตอนดาเนิ น การวิ จัย ) ผลการวิ จัย (ให้
นาเสนอข้อมูลหรือตารางผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์) สรุปอภิปรายผล ข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติ ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป และเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
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