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รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อสงตีพิมพ
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปะ
1. วัตถุประสงคการจัดพิมพ

เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปะ ของนักวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และ
ศิลปะ และสงเสริมใหนักวิชาการและผูสนใจไดนำ�เสนอผลงานวิชาการในรูปบทความวารสาร

2. กำ�หนดออก

ปละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

3. บทความที่รับตีพิมพ

1. บทความที่รับตีพิมพ ไดแก 1. บทความวิชาการ 2. วิทยานิพนธปริทัศน 3. บทความวิจัยจากงานวิจัย
หรือวิทยานิพนธตนฉบับ 4. บทความปริทัศน 5. บทความพิเศษ
2. เปนผลงานใหมที่ยังไมเคยพิมพเผยแพรในสื่อใดๆ มากอน
3. ความยาวไมเกิน 15 หนา
4. สงตนฉบับ 3 ชุด พรอมไฟลขอมูลที่บันทึกลงแผน CD-ROM 1 แผน

4. การสงบทความ

1. สงเอกสารตนฉบับ 3 ชุด และ CD-ROM พรอมแบบฟอรมขอสงบทความเพื่อตีพิมพ ทางไปรษณีย
มาที่ คุณปรานี วิชานศวกุล (บรรณาธิการบริหารวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร) 44/114 หมูบานเลิศอุบล
ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
2. เมื่อไดรับบทความแลว บรรณาธิการจะแจงกลับไปยังผูเขียนบทความใหทราบทางใดทางหนึ่ง
3. ทุ ก บทความที่ ตี พิ ม พ จะได รั บ การกลั่ น กรองจากกองบรรณาธิ ก าร และผ า นการพิ จ ารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 2 คน

5. ขอกำ�หนดการเตรียมตนฉบับ

1. ขนาดกระดาษ A4 พิมพดวย Microsoft Word for Window
2. ระยะหางจากขอบบนและซายของกระดาษ 1.25 นิ้ว จากขอบลางและขวาของกระดาษ 1 นิ้ว
3. ตัวอักษร ใชอักษรโบรวาลเลีย นิว (Browallia New)
			• ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 พอยท กลางหนา ตัวหนา
			• ชื่อผูเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 พอยท ชิดขวา ตัวหนา
			• บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 14 พอยท ชิดซาย ตัวหนา
- รายละเอียดบทคัดยอ ขนาด 14 พอยท ชิดขอบซาย-ขวา ตัวธรรมดา
- คำ�สำ�คัญ (Keyword) ขึ้นบรรทัดใหม ขนาด 14 พอยท ชิดซาย ตัวหนา สวนขอความของ
คำ�สำ�คัญเปนตัวธรรมดา

			• บทความ
- หัวขอใหญ เวน 1 บรรทัด ชิดซาย ขนาด 14 พอยท ตัวหนา
- หัวขอรอง ยอหนา 0.5 นิ้ว ขนาด 14 พอยท ตัวหนา
- ขอความ ยอหนา 0.5 นิ้ว ชิดขอบซาย-ขวา ตัวธรรมดา
- ใชตัวเลขอารบิคเทานั้น
			• รายละเอียดผูเขียนบทความ ประกอบดวย
- ที่อยู ตำ�แหนงทางวิชาการ หนวยงานที่สังกัด อีเมลและโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก

6. การอางอิง
		1. 	การอางอิงในเนื้อหาใชระบบนาม-ป (Name-year Reference)
1.1 การอางอิงในเนื้อหาจากสื่อทุกประเภท ลงในรูปแบบ “ชื่อผูเขียน ปพิมพ : เลขหนาที่ปรากฏ” อยูใน
เครื่องหมายวงเล็บเล็ก
1.2 ผูเขียนคนไทยลงชื่อ-สกุล  สวนผูเขียนชาวตางชาติลงเฉพาะนามสกุล   ดังตัวอยาง
- โสเกรติสย้ำ�วาการอานสามารถจุดประกายไดจากสิ่งที่นักอานรูอยูแลวเทานั้นและความรูที่ไดรับ
มาไมไดมาจากตัวหนังสือ (แมนเกล 2546 : 127)
- สุมาลี วีระวงศ (2552 : 37) กลาววา การที่ผูหญิงจะไปสื่อชักผูชายมาบานเรือนของตัวเองทั้งๆ ที่เขายัง
ไมไดมาสูขอนั้น เปนเรื่องผิดขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
หมายเหตุ: ทุกรายการที่อางอิงในเนื้อหา  ตองปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ
		2.		บรรณานุกรม (Bibliography)   
			- การเขียนบรรณานุกรมใชรูปแบบของ APA (American Psychology Association)  ดังตัวอยางตามชนิด
ของเอกสารดังนี้
				 2.1 หนังสือ
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study of two companies. \\ European Journal of Innovation Management  6 (3) \ : \ 137-149.

					2.3		 วิทยานิพนธ
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ตัวอยาง
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					2.4		 สื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ	 
								 2.4.1 หนังสือออนไลน (online / e-Book)
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หรือ URL
สรรัชต   หอไพศาล. \\ (2552). \\ นวัตกรรมและการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสหัสวรรษใหม
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เมื่อ 1 พฤษภาคม 2553. \\ จาก http://ftp.spu.ac.th/hum111/main1_files.
De Huff, E. W. \\ (2009). \\ Taytay’s tales: traditional Pueblo Indian tales. \\ [Online]. \\ Retrieved      
January 8, 2010. \\ from http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html.
								 2.4.2		 บทความจากวารสารออนไลน (online / e-journal)
Author, A. A., & Author, B. B. \\ (Date of publication). \\ Title of article. \\ Title of Journal \\ volume (number) : pages. \\ [Online]. \\ Retrieved …month date, year. \\ from….source or URL….
ตัวอยาง
Kenneth, I. A. \\ (2000). \\ A Buddhist response to the nature of human rights. \\ Journal of Buddhist
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twocont.html.    
Webb, S. L. \\ (1998). \\ Dealing with sexual harassment. \\ Small Business Reports 17 (5) : 11-14. \\
[Online]. \\ Retrieved January 15, 2005. \\ from BRS, File: ABI/INFORM Item: 00591201.
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สงบทความไดที่ :-

คุณปรานี วิชานศวกุล (บรรณาธิการบริหารวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร)
44/114 หมูบานเลิศอุบล ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร. 080-5996680

ติดตอสอบถามไดที่ :-

รศ.ระเบียบ สุภวิรี
คุณปรานี วิชานศวกุล

E-mail: dawgrabiab107@gmail.com
E-mail: pranee_aon1@hotmail.com

ผูเขียนบทความสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมขอสงบทความเพื่อตีพิมพ ไดที่ http: //www.surdi.su.ac.th
หรือ http://www.journal.su.ac.th

แบบฟอรมขอสงบทความเพื่อตีพิมพ
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
เรียน กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปะ
ขาพเจา
  นาย            นาง          นางสาว
ชื่อ-สกุล ภาษาไทย .......................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ.................................................................................................................
ตำ�แหนงทางวิชาการ
			  ศาสตราจารย      รองศาสตราจารย      ผูชวยศาสตราจารย        อาจารย
			  อืน่ ๆ (โปรดระบุ).........................................................................................................................
สถานที่ทำ�งาน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทำ�งาน.......................................................โทรศัพทมือถือ....................................................
โทรสาร......................................................................อีเมล...................................................................
มีความประสงคขอสงบทความ เรื่อง
ภาษาไทย...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
กองบรรณาธิการสามารถติดตอขาพเจาไดที่
 สถานที่ทำ�งาน ตามที่ระบุไวขางตน
 สถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวกรวดเร็ว ดังนี้
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทำ�งาน.......................................................โทรศัพทมือถือ....................................................
โทรสาร......................................................................อีเมล...................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(...........................................................)
วัน-เดือน-ป...........................................................
สงใบสมัคร พรอมตนฉบับ 3 ชุด และไฟลขอมูลที่บันทึกลงแผน CD-ROM 1 แผน มาที่
คุณปรานี วิชานศวกุล (บรรณาธิการบริหารวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร)
44/114 หมูบานเลิศอุบล ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เฉพาะเจาหนาที่
วันทีร่ บั เอกสาร............................................................ลงชือ่ ผูร บั เอกสาร.............................................................

