เ

กณฑ์ในการส่งผลงานเพื่อตีีพิมพ์

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา เปิดรับพิจารณาบทความทางวิชาการ
บทความวิจัย บทความจากวิทยานิพนธ์ และ บทปริทัศน์หรือบทวิจารณ์หนังสือ
จากนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยจะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยผ่านการตีพิมพ์มาก่อน
หรือกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารฉบับอ่ื่นๆ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะต้องผ่านการอ่าน แก้ไข และตรวจทาน
จากผู้เชี่ยวชาญ (peer review) ตามกระบวนการที่คณะบรรณาธิการกำหนด
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ชื่อหน่วยงาน
(หรือสถานศึกษา) หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์สำหรับติดต่อกลับ มายังอีเมล์
ของวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา: socantjournal@gmail.com หรือเขียน
ลงแผ่น CD แล้วส่งทางไปรษณีย์มาที่
วารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ถนนพหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง
ปทุมธานี 12120
ผลงานที่ส่งมาให้พิจารณา ควรจัดเตรียมรูปแบบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
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บทความ
ประกอบด้วยชื่อบทความ ชื่อ-สกุล และชื่อหน่วยงานหรือสถาบันที่ผู้เขียน
สังกัด ความยาวของเนื้อหา รวมภาคผนวกและส่วนอ้างอิง ไม่เกิน 25 หน้า
A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 16 pt. ระยะบรรทัด 1 บรรทัด (single space)
บทคัดย่อ
ต้นฉบับต้องมีบทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 250
คำ พร้อมระบุคำสำคัญ (keywords) ที่สะท้อนเนื้อหาสำคัญในบทความ
ภาพประกอบ
ต้องเป็นภาพที่เป็นผลงานของผู้เขียนเอง หรือผู้เขียนได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ให้ตีพิมพ์ได้ กรุณาส่งไฟล์ภาพแยกต่างหากจากไฟล์เนื้อหาบทความ โดยแนบเป็น
ไฟล์สกุล .jpg .gif .png เป็นต้น ขนาดภาพประมาณ 5x7 นิ้ว ความละเอียดอย่าง
น้อย 150 pixels/inch เพื่อความชัดเจนในการพิมพ์
ตารางประกอบ
ต้นฉบับที่มีตารางประกอบ ต้องระบุชื่อตาราง คำอธิบาย และที่มาของตาราง
ให้ครบถ้วน
การอ้างอิง
ต้นฉบับต้องจัดทำการอ้างอิงโดยละเอียดและครบถ้วน ตามระบบการอ้างอิงแบบ
นาม-ปี (author-date) โดยในส่วนของเนื้อหา ให้ใช้การอ้างอิงในวงเล็บ เช่น
(จันทนี เจริญศรี 2545) หรือ (Panitee 2008, 261-2) ในกรณีที่มีการระบุ
เลขหน้า
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการอ้างอิงท้ายบทความ
ได้จากคู่มือ Chicago Manual of Style (www.chicagomanualofstyle.org/
tools_citationguide.html) หรือจากตัวอย่างต่อไปนี้
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