คำแนะนำผู้เขียนในกำรพิมพ์บทควำมตำมรู ปแบบของวำรสำรวรรณวิทัศน์
1. เป็ นบทความที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขต (aim and scope) ของวารสาร
(1) เป็ นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยด้านภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทยรวมถึง
ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร และภาษาอื่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณกรรม และ
วัฒนธรรมไทย เขียนเป็ นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาแบบแผน
(2) บทความแปลด้านภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทยหรือที่เกี่ยวข้อง เขียนเป็ นภาษาไทย
(บทความแปลต้องระบุท่ีมาของต้นฉบับเดิมและต้องมีเอกสารรับรองว่าได้รบั อนุญาตจาก
ผูเ้ ขียนหรือผูไ้ ด้รบั ลิขสิทธิ์)
2. บทความประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
(1) หน้าแรกซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ ขียน คือ ชื่อนามสกุลจริงทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ต าแหน่ งทางวิ ชาการ (ถ้ามี ) หน่ วยงาน ที่ สังกั ด (เช่ น ภาค/ สาขาวิ ช า.... คณะ... ฯลฯ)
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล วันที่ท่สี ง่ บทความฉบับสมบูรณ์เข้ารับการพิจารณา
(2) ส่ วนของบทความคื อ ชื่ อ เรื่ อ งทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ บทคั ด ย่ อ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ระบุคาสาคัญทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน 3 - 5 คา เนือ้ หาแบ่งเป็ น
คานา เนือ้ เรื่อง สรุ ป พิมพ์หัวข้อ “บทนำ” และ “บทสรุ ป” ที่ชัดเจน และควรจาแนกเนือ้ หา
เป็ นหัวข้อใหญ่และหัวข้อรอง หากเป็ นบทความวิจยั ต้องมีการอภิปรายผลการศึกษา ผูเ้ ขียน
ต้องจัดรูปแบบให้ถูกต้อง และการอ้างอิงใส่ขอ้ มูลอ้างอิงให้ครบถ้วน ส่วนช่วยการค้นคว้า
และวิธีการการอ้างอิงใช้การอ้างอิงแทรกในเนือ้ หาระบบนามปี เชิงอรรถอธิบายความ (ถ้ามี)
บรรณานุกรม ภาคผนวก (ถ้ามี ) บรรณานุกรม แยกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ
จาแนกตามกลุม่ เอกสาร เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร
3. บทความมี ค วามยาว 15 - 30 หน้ า กระดาษ A4 ตั ว อั ก ษรแบบ Cordia New ขนาด 16 รวม
รู ปภาพ เชิงอรรถ ตารางและบรรณานุกรม หากได้รบั การตีพิมพืกรุ ณ าแนบไฟล์ภาพที่ชัดเจนเพื่อ
ความสะดวกในกระบวนการจัดพิมพ์วารสาร หากมีคาศัพท์เฉพาะ ศัพท์เทคนิคหรือชื่อเฉพาะควร
ตรวจสอบให้ถกู ต้อง กรณีท่มี ีอกั ษรพิเศษ เช่น สัทอักษร อักษรเทวนาครี อักษรเขมร หรืออื่นๆ ต้องส่ง
ไฟล์ตวั อักษรประเภทนัน้ ๆ ด้วยหรือฝังฟ้อนต์ในบทความเพื่อความถูกต้องของเนือ้ หา

4. เป็ นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือกาลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือแหล่งอื่นใดมาก่อน
5. บทความที่จะได้รบั การตีพิมพ์ตอ้ งผ่านกระบวนการประเมินของผูท้ รงคุณวุฒิประจากองบรรณาธิการ
และอาจต้องมีการแก้ไขปรับปรุงบทความตามความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
6. บทความที่ได้รบั ตีพิมพ์ในวารสาร ผูเ้ ขียนจะได้รบั วารสารเป็ นอภินนั ทนาการ 2 เล่ม
7.บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผเู้ ขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับ
คืนผูเ้ ขียน
8. บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ต้องจัดเนือ้ หาและรูปแบบตามคาแนะนาดังต่อไปนี ้
กำรพิมพ์ต้นฉบับ
รูปแบบการจัดพิมพ์
เนือ้ หำ
ชื่อบทความ

ระยะขอบ
กลาง
หน้ากระดาษ
ชิดขวา
ชิดซ้าย
จัดพอดีหน้า
ชิดซ้าย
ย่อหน้า
จัดพอดีหน้า
-

ชื่อผูแ้ ต่ง
คาว่า “บทคัดย่อ”
เนือ้ หาในบทคัดย่อ
หัวข้อแบ่งตอน
หัวข้อย่อย
เนือ้ หาบทความ
ก ารเน้ น ค ว า ม ใน
บทความ
ข้อความในตาราง
ข้อความอ้างอิง
เลขหน้า
ด้านบน มุมขวา

ลักษณะ
ตัวอักษร
หนา

รู ปแบบ
ตัวอักษร
Cordia New

ขนำดตัวอักษร

ตัวเอน
หนา
ปกติ
หนา
หนา
ปกติ
หนา

Cordia New
Cordia New
Cordia New
Cordia New
Cordia New
Cordia New
Cordia New

16
16
14
16
16
16
16

ปกติ
ตัวปกติ
ปกติ

Cordia New
Cordia New
Cordia New

14
16
10

18

- รู ปภำพและตำรำง
ตำรำง พิมพ์คาว่า “ตำรำงที่...” ด้วยตัวอักษรหนา ขนาด 14 ไว้ดา้ นบนซ้ายของตาราง
เว้น 1 บรรทัดใส่ช่ือตาราง อักษรปกติ พร้อมทัง้ จัดตารางอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษด้วย
รู ปภำพ พิมพ์คาว่า “ภำพที.่ ..” ด้วยตัวอักษรหนา ขนาด 14 ตามด้วยชื่อรูป อักษรปกติไว้
ด้านบนซ้ายของรูปภาพ
- หากผูเ้ ขียนนารู ปภาพหรือตารางมาจากเอกสารอื่น ให้ใส่การอ้างอิง หากเป็ นผลงานของ
ผูเ้ ขียนให้ระบุว่าที่มาคือ “ผูเ้ ขียน”
- หากมี เชิ ง อรรถอธิ บ ายความ ให้ใส่ เลขล าดับ เชิ ง อรรถต่ อ เนื่ อ งกัน ทั้ง บทความ ตัวเลข
เชิงอรรถขนาดตัวอักษร 11 ข้อความขนาดตัวอักษร 12
- ตัวเลข ใช้เลขอารบิกทัง้ บทความ ยกเว้นการคัดลอกสามารถคงรูปตามต้นฉบับ เช่น เลข ๑
ที่ปรากฎในเอกสารโบราณภาษาไทย
1) กำรเขียนอ้ำงอิงในเนือ้ หำ
การเขียนอ้างอิงในเนือ้ หาของบทความใช้การเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้ หา ระบบนามปี
ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
การอ้างอิงเอกสารทั่วไป (ผูแ้ ต่ง, ปี ท่ีพิมพ์, เลขหน้า) ผูแ้ ต่งชาวไทยเขียนชื่อและนามสกุล ผูแ้ ต่งชาว
ต่างประเทศ เขียนเฉพาะนามสกุล เช่น
(ไพบูลย์ สาราญภูติ, 2545, น. 221)
(Leroux, 2002, p. 9)
การอ้างอิงเอกสารเรื่องเดียวกันที่มีผแู้ ต่งหลายคน ระบุช่ือผูแ้ ต่งทุกคน เช่น
(ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย,์ ศิริพร ภักดีผาสุก, สุภัควดี อามาตยกุล, และ
สุรเดช โชติอดุ มพันธุ,์ 2549, น.200)
(Brown & Levinson, 1987 p. 145)
การอ้างเอกสารมากกว่าหนึ่งเรื่องที่ผูแ้ ต่งต่างกัน ใช้เครื่องหมายอัฒภาค “;” คั่นระหว่างเอกสารแต่ละ
เรื่อง เช่น
(Lakoff, 1973, pp. 459-493; Blum-Kulka & Olshtain, 1984, p. 203; Brown & Levinson,
1987, pp. 129-146)

การอ้างเอกสารทุติยภูมิ ภาษาไทยใช้คาว่า “อ้างถึงใน” ภาษาอังกฤษใช้คาว่า “cited in” เช่น
(Ulmer, Sellnow, & Seeger, 2015 p. 8 อ้างถึงใน รุง่ รัตน์ ชัยสาเร็จ, 2558, น. 147-150)
การอ้างเอกสารมากกว่าหนึ่งเรื่องที่ผแู้ ต่งแต่ละปี พิมพ์ซา้ กัน เอกสารภาษาไทยใส่ ก ข หลังปี พิมพ์ ส่วน
เอกสารภาษาอังกฤษใส่ a, b หลังปี ท่พี ิมพ์เพื่อแสดงลาดับและเขียนบรรณานุกรมให้สอดคล้องกัน เช่น
(ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2542ก, น. 9)
(ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2542ข, น. 260)
(Fairclough, 1995a, p. 30)
(Fairclough, 1995b, p. 15)
การอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ผูแ้ ต่ง, ปี ท่ีปรากฏในเว็ปไซต์หรือปี ท่ีสืบค้นข้อมูล, ลาดับย่อหน้าที่
คัดลอก) เช่น
(สานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558, ย่อหน้าที่ 5)
เอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่งให้ใส่ช่ือเรื่องแทน เช่น
(สาว “เลือดไทย” ขายจูบสูค้ ดีเขาพระวิหาร, 2502, น. 1, 19)
ทัง้ นี ้ เอกสารที่อา้ งอิงในเนือ้ หาจะต้องมีปรากฏในบรรณานุกรมท้ายบทความ
2) กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง
ใช้อักษร Cordia New ขนาด 16 ภาษาไทยพิม พ์คาว่า “เอกสำรอ้ำ งอิง ” ตัวหนา อยู่ก ลาง
หน้ากระดาษ ถ้าเป็ นภาษาอัง กฤษ พิมพ์คาว่า “References” กาหนดให้เขียนเอกสารอ้า งอิ ง ตาม
ระบบ APA style (6 TH Edition) และวางล าดับเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
ต่อท้ายเอกสารอ้างอิงภาษาไทย

ตัวอย่ำง “เอกสำรอ้ำงอิง”
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทีม่ ีผแู ้ ต่ง 1 คน
ธารงศักดิ์ อายุวฒ
ั นะ. (2547). ไทยในมาเลเซีย. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
หนังสือทีม่ ีผแู ้ ต่ง 2 คน
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา. (2544). การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียน
เป็ นสาคัญ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
หนังสือทีม่ ีผแู ้ ต่งหลายคน
ผูแ้ ต่งหลายคนใส่ช่ือทุกคน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค “,” และคั่นหน้าชื่อคนสุดท้ายด้วยคาว่า
“และ” หรือ “&” สาหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามลาดับ
ศุภมิตร เมฆฉาย, พัชรินทร์ ครุฑเมือง, อัญชลี วงษา, เทอดชัย เวียรศิลป์ , โกมท อุ่นศรีสง่ , และ
เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน. (2548). การจาแนกเพศปลาบึกด้วยเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ. เชียงใหม่:
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ
ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศเขียนนามสกุลตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค “,” แล้วเขียนอักษรย่อของชื่อ
ผูแ้ ต่ง ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค “.” เช่น
Arcangeli, A. (2012). Cultural history: A concise introduction. Oxon: Routledge.
Winternitz, M. (2008). History of Indian Literature (vol. 3). Delhi: Motilal Banarsidass.
ผูแ้ ต่งทีม่ ีฐานันดรศักดิห์ รือบรรดาศักดิ์
ผู้แ ต่ ง ที่ มี ฐ านั น ดรศั ก ดิ์ ห รื อ บรรดาศั ก ดิ์ ย้ า ยฐานั น ดรศั ก ดิ์ ห รื อ บรรดาศั ก ดิ์ ไ ว้ด้ า นหลั ง
เครื่องหมายจุลภาค “,” เช่น
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , พระบาทสมเด็จพระ. (2540). บทละครเรือ่ งเงาะป่ า. กรุงเทพมหานคร:
ก อ งวรรณ ก รรม แล ะป ระวั ติ ศ าส ต ร์ ก รม ศิ ล ป าก ร แล ะส ถ าบั น ไท ย ค ดี ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ นพระภิกษุท่วั ไปและพระภิกษุที่ มีสมณศักดิ์
พระภิกษุท่ วั ไปให้ใส่คานาหน้าชื่อตามสถานภาพ เช่น พระ พระมหา พระปลัด ตามด้วยฉายา
นาม (ชื่อภาษาบาลี) ถ้าไม่ทราบฉายานามแต่ทราบชื่อสกุลให้ใส่ช่ือสกุล กรณีไม่ทราบทัง้ ฉายานามและ
ชื่อสกุลให้ใส่ขอ้ มูลตามที่ปรากฏในงานและหากพระภิกษุใช้นามแฝงให้ใส่นามแฝงตามที่ปรากฏ เช่น
พระประพันธ์ สุทธฺ จิตฺโต (กวาวสิบสาม).(2548). อิทธิพลความเชือ่ เรือ่ งพระอุปคุตทีม่ ีต่อชาวพุทธล้านนา
(ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา). มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
พระภิกษุ ท่ีมีสมณศักดิ์ ให้ใส่ช่ือสมณศักดิ์ ตามด้วยชื่อตัว ในเครื่องหมายวงเล็บ หากไม่ทราบชื่อตัวให้
ใส่เฉพาะสมณศักดิ์ เช่น
พระธรรมโกศาจารย์ (เงี่ยม อินฺทปญฺโญ). (10 กรกฎาคม 2560). ธ ทรงครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม.
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