ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃàÊ¹Íº·¤ÇÒÁà¾×èÍμÕ¾ÔÁ¾ã¹ÇÒÃÊÒÃÇÃÃ³ÇÔ·ÑÈ¹
1. เปนบทความที่สอดคลองกับเปาหมายและขอบเขต (aim and scope)
ของวารสาร
(1) เป น บทความวิ ช าการหรื อ บทความวิ จั ย ด า นภาษา วรรณกรรม
และวัฒนธรรมไทยหรือที่เกี่ยวของ เขียนเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ
(2) บทความแปลด า นภาษา วรรณกรรมและวั ฒ นธรรมไทยหรื อ ที่
เกี่ยวของ เขียนเปนภาษาไทย (บทความแปลตองระบุที่มาของตนฉบับเดิมและตอง
มีเอกสารรับรองวาไดรับอนุญาตจากผูเขียนหรือผูไดรับลิขสิทธิ์)
2. บทความประกอบดวย 2 สวน ไดแก
(1) หนาแรกซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูเขียน คือชื่อนามสกุลจริงทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) หนวยงาน ที่สังกัด (เชน
ภาค/สาขาวิชา… คณะ… ฯลฯ) หมายเลขโทรศัพท อีเมล วันที่ที่สงบทความ
ฉบับสมบูรณเขารับการพิจารณา
(2) ส ว นของบทความคื อ ชื่ อ เรื่ อ งทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุคําสําคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวน 3 คํา เนื้อหาแบงเปนคํานํา เนื้อเรื่อง สรุป โดยเนื้อหาควรจําแนกเปน
หัวขอใหญและหัวขอรอง หากเปนบทความวิจัยตองมีการอภิปรายผลการศึกษา
สํ า หรั บ ส ว นช ว ยค น คว า แสดงด ว ย การอ า งอิ ง แทรกในเนื้ อ หาด ว ยระบบนามป
เชิงอรรถอธิบายความ (ถามี) บรรณานุกรม ภาคผนวก (ถามี)
3. บทความมีความยาว 15–20 หนากระดาษ A4 ตัวอักษรแบบ Cordia
New ขนาด 16 รวมรูปภาพ เชิงอรรถ ตารางและบรรณานุกรม กรณีที่มีอักษรพิเศษ
เชน สัทอักษร อักษรเทวนาครี อักษรเขมร หรืออื่นๆ ตองสงไฟลตัวอักษรประเภท
นั้นๆ ดวย
4. เปนบทความที่ไมเคยตีพิมพหรือกําลังเสนอเพื่อตีพิมพในวารสารหรือ
แหลงอื่นใดมากอน
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5. บทความที่จะไดรับการตีพิมพตองผานกระบวนการประเมินของผูทรง
คุ ณ วุ ฒิ ป ระจํ า กองบรรณาธิ ก าร และอาจต อ งมี ก ารแก ไขปรั บ ปรุ ง บทความตาม
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
6. บทความที่ ไ ด รั บ ตี พิ ม พ ใ นวารสาร ผู เ ขี ย นจะได รั บ วารสารเป น
อภินันทนาการ 3 เลม
7. บทความที่ไมผานการพิจารณาใหตีพิมพ กองบรรณาธิการจะแจงให
ผูเขียนทราบ แตจะไมสงตนฉบับคืนผูเขียน
8. บทความที่ เ สนอเพื่ อ ตี พิ ม พ ใ นวารสาร จั ด เนื้ อ หาและรู ป แบบตาม
คําแนะนําดังตอไปนี้
การพิมพตนฉบับ
รูปแบบการจัดพิมพ
ระยะขอบ

ลักษณะ
ตัวอักษร

รูปแบบ
ตัวอักษร

ขนาด
ตัวอักษร

กลางหนากระดาษ

หนา

Cordia New

18

ชื่อผูแตง

ชิดขวา

ตัวเอน

Cordia New

16

คําวา “บทคัดยอ”

ชิดซาย

หนา

Cordia New

16

เนื้อหาในบทคัดยอ

จัดพอดีหนา

ปกติ

Cordia New

16

หัวขอแบงตอน

ชิดซาย

หนา

Cordia New

16

หัวขอยอย

ยอหนา

หนา

Cordia New

16

เนื้อหาบทความ

จัดพอดีหนา

ปกติ

Cordia New

16

ขอความในตาราง

-

ปกติ

Cordia New

14

ดานบน มุมขวา

ปกติ

Cordia New

10

เนื้อหา
ชื่อบทความ

เลขหนา

3

- รูปภาพและตาราง
ตาราง พิมพคําวา “ตารางที่…” ดวยตัวอักษรหนา ขนาด 14 ตามดวย
ชื่อตาราง อักษรปกติไวดานลางของตาราง กึ่งกลางหนากระดาษ พรอมทั้งจัดตาราง
อยูกึ่งกลางหนากระดาษดวย
รูปภาพ พิมพคําวา “ภาพที่…” ดวยตัวอักษรหนา ขนาด 14 ตามดวย
ชื่อรูป อักษรปกติไวดานลางของตารางตรงกลางภาพ
- หากมี เชิ ง อรรถอธิ บ ายความ ให ใ ส เ ลขลํ า ดั บ เชิ ง อรรถต อ เนื่ อ งกั น ทั้ ง
บทความ ตัวเลขเชิงอรรถขนาดตัวอักษร 11 ขอความขนาดตัวอักษร 12
- ตัวเลข ใชเลขอารบิกทั้งบทความ ยกเวนการคัดลอกสามารถคงรูปตาม
ตนฉบับ เชน เลข ๑ ที่ปรากฏในเอกสารโบราณภาษาไทย
1) การเขียนอางอิงในเนื้อหา
การเขียนอางอิงในเนื้อหาของบทความใชการเขียนอางอิงแบบแทรกใน
เนื้อหาระบบนามป ดังตัวอยางตอไปนี้
การอางอิงเอกสารทั่วไป (ผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนา) เชน
(ไพบูลย สําราญภูติ, 2545, น. 221)
(Leroux, 2002, p. 9)
การอางเอกสารเรื่องเดียวกันที่มีผูแตงหลายคน แตไมเกิน 6 คน ระบุชี่อ
ผูแตงทุกคน
(ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, ดารินทร ประดิษฐทัศนีย, ศิริพร ภักดีผาสุข, สุภัควดี
อมาตยกุล, และ สุรเดช โชติอุดมพันธุ, 2549, น. 200)
(Brown & Levinson, 1987, p. 145)
หากผูแตง 6 คนหรือมากกวา 6 คน ใหระบุชื่อผูแตงคนแรกและใชคําวา
“และคณะ” หรือ “ et al” ตอทาย
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การอางเอกสารมากกวาหนึ่งเรื่องที่ผูแตงตางกัน ใชเครื่องหมาย “;” คั่น
ระหวางเอกสารแตละเรื่อง เชน
(Lakoﬀ, 1973, pp. 459–493; Blum-Kulka & Olshtain, 1984, p. 203;
Brown & Levinson, 1987, pp. 129–146)
การอางเอกสารทุติยภูมิ ภาษาไทยใชคําวา “อางถึงใน” ภาษาอังกฤษใช
คําวา “cited in” เชน
(Ulmer, Sellnow, & Seeger, 2015, p. 8 อางถึงใน รุงรัตน ชัยสําเร็จ, 2558,
น. 147–150)
การอางเอกสารมากกวาหนึง่ เรือ่ งทีผ่ แู ตงและปพมิ พซา้ํ กัน เอกสารภาษาไทย
ใส ก ข หลังปพิมพ สวนเอกสารภาษาอังกฤษใส a, b หลังปพิมพเพื่อแสดงลําดับ
และเขียนบรรณานุกรมใหสอดคลองกัน เชน
(ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2542ก, น. 9 )
(ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2542ข, น. 260 )
(Fairclough, 1995a, p. 30)
(Fairclough, 1995b, p. 15)
การอางอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส (ผูแตง, ปที่ปรากฏในเว็บไซตหรือปที่
สืบคนขอมูล, ลําดับยอหนาที่คัดลอก) เชน
(สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558, ยอหนาที่ 5)
เอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตงใหใชชื่อเรื่องแทน เชน
(สาว “เลือดไทย” ขายจูบสูคดีเขาพระวิหาร, 2502, น.1,19)
ทัง้ นี้ เอกสารทีอ่ า งอิงในเนือ้ หาจะตองมีปรากฏในบรรณานุกรมทายบทความ
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2) การเขียนบรรณานุกรม
การเขียนบรรณานุกรม ใชอักษร Cordia New ขนาด 16 ภาษาไทยพิมพ
คําวา “บรรณานุกรม” ตัวหนา อยูชิดกั้นหนาดานซายของหนากระดาษ หากเปน
ภาษาอังกฤษ พิมพคําวา “References” กําหนดใหเขียนเอกสารอางอิงตามระบบ
APA style ดังตัวอยางตอไปนี้
หนังสือทั่วไป
การเขียนชื่อผูแตง
ผูแตง 1 คน
ธํารงศักดิ์ อายุวัฒนะ. (2547). ไทยในมาเลเซีย. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
หากเปนผูแตงคนเดียวกันเขียนเอกสารหลายเรื่อง เขียนชื่อผูแตงที่เลมแรก
เอกสารเลมตอไปละชื่อผูแตงดวยการขีดเสนความยาว 1 แท็ป
ผูแตง 2 คน
สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา. (2544). การบูรณาการหลักสูตรและการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.
ผูแตง 3-7 คน
ผูแ ตง 3–7 คนใสชอื่ ทุกคน คัน่ ดวยเครือ่ งหมาย “,” และคัน่ หนาชือ่ คนสุดทาย
ดวยคําวา “และ” หรือ “&” สําหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามลําดับ
ศุภมิตร เมฆฉาย, พัชรินทร ครุฑเมือง, อัญชลี วงษา, เทอดชัย เวียรศิลป, โกมท
อุนศรีสง, และเกรียงศักดิ์ เมงอําพัน. (2548). การจําแนกเพศปลาบึก
ดวยเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ. เชียงใหม: คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ผูแตงชาวตางประเทศ
Arcangeli, A. (2012). Cultural history: a concise introduction. Oxon:
Routledge.
Winternitz, M. (2008). History of Indian Literature (vol 3). Delhi:
Motilal Banarsidass.
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ผูแตงที่มีฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. (2540). บทละครเรื่องเงาะปา.
กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร และ
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
บรรณาธิการ ผูรวบรวม ผูเรียบเรียง
ถาเปนชาวไทยเขียนชื่อบรรณาธิการตามดวยคําวา “บรรณาธิการ” ใน
เครื่องหมายวงเล็บ ถาเปนชาวตางประเทศเขียนชื่อบรรณาธิการตามดวยคําวา “Ed.”
หรือ “Eds.” ในเครื่องหมายวงเล็บ เชน
สันติ อรุณวิจิตร (บรรณาธิการ). (2547). พูดแบบนายกฯ ทักษิณ. กรุงเทพฯ: วรรณ
สาสน.
Van Dijk, T. A. (2003). Critical Discourse Analysis. In D. Schiﬀrin,
D. Tannen, & H. Hamilton (Eds.), The Handbook of Discourse
Analysis (pp. 352–356). Malden, MA: Blackwell.
ไมปรากฏผูแตง
อลังการแผนดินวัฒนธรรม. (2543). กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.
ผูแตงเปนสถาบันหรือหนวยงาน แตหนวยงานไมไดเปนผูจัดพิมพ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (2540). จุดจบรัฐชาติสูชุมชนธิปไตย.
กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง.
ผูแตงเปนสถาบันหรือหนวยงาน และหนวยงานเปนผูจัดพิมพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม บัณฑิตวิทยาลัย. (2547). คูมือการเขียนวิทยานิพนธ และ
การคนควาอิสระ. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ผูแตงคนเดียวกัน ปพิมพเหมือนกัน ชื่อเรื่องตางกัน
Fairclough, N. (1995a). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of
language. London: Longman.
Fairclough, N. (1995b). Media Discourse. London: Edward Arnold.
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เอกสารประเภทอื่นๆ ใชหลักการเขียนชื่อผูแตงเหมือนหนังสือทั่วไป แตมี
วิธีการเขียนอางอิงที่เปนรูปแบบเฉพาะตามประเภทของเอกสารดังนี้
หนังสือที่พิมพมากกวาหนึ่งครั้ง
หนั ง สื อ ที่ พิ ม พ ม ากกว า หนึ่ ง ครั้ ง หากเป น หนั ง สื อ ภาษาไทยให เ ติ ม คํ า ว า
“พิมพครั้งที่” ตามดวยตัวเลข อยูในเครื่องหมายวงเล็บหลังชื่อเรื่อง หากเปนหนังสือ
ภาษาตางประเทศใหเติมจํานวนครัง้ ทีพ่ มิ พในวงเล็บหลังชือ่ เรือ่ ง เชน (2nd) ดังตัวอยาง
รุง แกวแดง. (2545). ครูสมพร: คนสอนลิง (พิมพครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: พิฆเนศ
พริ้นติ้ง.
หนังสือแปล
ชองด, ฌ. (2547). ปกแหงพลัง [Les ailes de curage] (พูลสุข อาภา และวัชรรุตม
ตันพรหม, ผูแปล). กรุงเทพฯ: สรางสรรคบุคส.
บทความหรือบางบทในหนังสือรวมเลม
จุไรรัตน ลักษณะศิริ. (2557). พระบาีคําประดับ สู เนื้อความคําประดับ: การศึกษา
กลวิธีการแปลคําศัพทในนันโทปนันทสูตรคําหลวง. ใน รวมบทความวิจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 อัตลักษณแหงเอเชีย
2014 (น. 53–69). นครปฐม: คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ดวงจันทร อาภาวัชรุตม. (2547). อาการกบตม (สุก). ใน มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และ
ชับปนะ ปนเงิน (บรรณาธิการ). นพีสี เชียงใหม (น. 90–91). เชียงใหม:
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
วิจินตน ภาณุพงศ และอนันต เหลาเลิศวรกุล. (2555). ชนิดของคํา. ใน
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