รายชื่อผูทรงคุณวุฒิอานบทความวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่32ฉบับที่2(กรกฎาคม-ธันวาคมพ.ศ.2555)
กฤติกาตันประเสริฐ,ผูชวยศาสตราจารยดร.

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
กิ่งพรทองใบ,รองศาสตราจารยดร.
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กุลวราชูพงศไพโรจน,รองศาสตราจารย

สาขาวรรณกรรมสำาหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จิรวัฒนวงศพันธุเศรษฐ,ผูชวยศาสตราจารยดร.

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
นิพันธวิเชียรนอย,รองศาสตราจารยดร.
สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นิรัชสุดสังข,รองศาสตราจารยดร.

ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
บุญเลี้ยงแกวนาพันธ,ผูชวยศาสตราจารย

ประธานสาขาวิชา มีเดียอาตส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
ปรีชาเถาทอง,ศาสตราจารย

ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
ผาสุขอินทราวุธ,ศาสตราจารยดร.

ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
พวาพันธุเมฆา,รองศาสตราจารย
ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิเชษฐเปยรกลิ่น,รองศาสตราจารย

สาขาวิชาทัศนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
พิทักษศิริวงศ,ผูชวยศาสตราจารยดร.
สาขาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
พิศมัยอาวะกุลพาณิชย,ผูชวยศาสตราจารย

รองคณบดีฝายวิชาการ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มาลีกาบมาลา,รองศาสตราจารยดร.
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระเบียบสุภวิรี,รองศาสตราจารย
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
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รัชฎาวรรณ นิ่มนวล, ผูชวยศาสตราจารย ดร.  
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วรรณา ศิลปอาชา, ผูชวยศาสตราจารย ดร.    
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป, ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สำ�นักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สันติ  เล็กสุขุม, ศาสตราจารย ดร.
ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
สิทธิชัย สมานชาติ, ผูชวยศาสตราจารย ดร.
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สิทธิพร  ภิรมยรื่น, รองศาสตราจารย
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
สุรสวัสดิ์   ศุขสวัสดิ์, รองศาสตราจารย ม.ล.
ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อภิชัย ภิรมยรักษ, ผูชวยศาสตราจารย
ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
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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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in the Museum of Fine Arts, Boston. \\  2nd ed. \\ Boston: \ Museum of Fine Arts.
Tidd, J., Bessant, J., and Pavitt, K. \\ (2001). \\ Managing innovation.  \\ 2nd ed. \\ Chichester: \ John
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Shani, A., Sena, J., and Olin, T.  \\ (2003). \\ Knowledge management and new product development: a
study of two companies. \\ European Journal of Innovation Management  6 (3) \ : \ 137-149.

					2.3		 วิทยานิพนธ
ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ. \\ (ปการศึกษา). \\ ชื่อวิทยานิพนธ. \\ ระดับปริญญา \ สาขาวิชาหรือภาควิชา \ คณะ \
มหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
ปณิธิ อมาตยกุล. \\ (2547). \\  การยายถิ่นของชาวไทใหญเขามาในจังหวัดเชียงใหม. \\  วิทยานิพนธปริญญา
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วันดี  สนติวฒ
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กรณีศกึ ษาหมูบ า นเปยงหลวง อำ�เภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม.  \\ วิทยานิพนธปริญญาสังคมวิทยา
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								 2.4.1 หนังสือออนไลน (online / e-Book)
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