วารสารทีทัศนวัฒนธรรม ฉบับที่ ๑ ปที่ ๑๗ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๑)
หลักเกณฑในการเสนอบทความเพื่อการพิจารณาตีพิมพ
๑. วัตถุประสงคการจัดพิมพ
เพื่อรวบรวมและเผยแพรองคความรู ความคิด ทัศนะ และนําเสนอขอคนพบจากการศึกษาและวิจัย
ดานศิลปวัฒนธรรม อาทิ ประวัติศาสตร โบราณคดี มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ชาติพันธุวิทยา คติชนวิทยา
วั ฒ นธรรมศึ กษา การจั ดการวั ฒ นธรรม นิ เวศวิทยาวัฒ นธรรม ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม ศิล ปกรรม
สถาปตยกรรม ดนตรีและการแสดง บทความหรือขอคิดเห็นตางๆ ที่ปรากฏอยูในวารสารเลมนี้ไดผานการ
กลั่นกรองคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ เนื้อหาที่
ปรากฏอยูในวารสารเลมนี้ถือวาเปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน บรรณาธิการและกองบรรณาธิการไม
จําเปนตองเห็นพอง และไมถือเปนความรับผิดชอบ
๒. กําหนดออก
ปละ ๑ ฉบับ
 ฉบับที่ ๑ (เดือนมกราคม-ธันวาคม)
๓. บทความที่รับตีพิมพ
๑. บทความที่รับตีพิมพ ไดแก ๑) บทความวิชาการ ๒) วิทยานิพนธปริทัศน ๓) บทความวิจัย
๔) บทความปริทัศน ๕) บทวิจารณหนังสือ
๒. เปนผลงานใหมที่ยังไมเคยพิมพเผยแพรในสื่อใด ๆ มากอนหรืออยูระหวางการดําเนินการพิจารณา
ของวารสารอื่น
๓. ความยาวไมเกิน ๑๕ หนา
๔. การสงบทความ
๑. สงบทความผานระบบวารสาร e-Journal ของวารสารทีทัศนวัฒนธรรมเทานั้น
๒. ทานสามารถติดตามและทราบผลการประเมินผานระบบวารสาร e-Journal ของวารสารทีทัศน
วัฒนธรรม
๓. ทุกบทความที่ตี พิมพ จะไดรับการกลั่น กรองจากกองบรรณาธิ การ และผานการพิจ ารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย ๒ คน ทั้งนี้กองบรรณาธิการอาจ
ขอใหผูเขียนปรับปรุงแกไขบทความตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิกอนตีพิมพ
๔. บทความที่ไดรับการตีพิมพผูเขียนจะไดรับวารสารทีทัศนวัฒนธรรม เปนอภินันทนาการ ๓ เลม

๕. ขอกําหนดการเตรียมตนฉบับ
๑. ขนาดกระดาษ A4 พิมพดวย Microsoft Word for Window
๒. ระยะหางจากขอบบนและซายของกระดาษ ๑.๒๕ นิ้ว จากขอบลางและขวาของกระดาษ ๑ นิ้ว
๓. แบบตัวอักษร ใชอักษร TH SarabunPSK
• ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด ๑๘ พอยท จัดกึ่งกลางหนา ตัวหนา
• ชื่อผูเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด ๑๔ พอยท ชิดขวา ตัวหนา ใสตัวเลข ๑,๒,๓
ดานบนชื่อของผูเขียนหากที่อยูตางกัน

ศรีสุคนธ คําไทยกลาง / Srisukhon Khamthaiklang๑
รุงลักษณ แกววิเชียร / Rungluk Kaewwichian๒*

• บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด ๑๖ พอยท ชิดซาย ตัวหนา
- รายละเอียดบทคัดยอ ขนาด ๑๖ พอยท ชิดขอบซาย-ขวา ตัวธรรมดา
- คําสําคัญ (Keyword) ขึ้นบรรทัดใหม ขนาด ๑๖ พอยท ชิดซาย ตัวหนา สวนขอความของ
คําสําคัญเปนตัวธรรมดา
• ที่อยู หนวยงานที่สังกัดของผูเขียนทุกทาน จัดไวในสวนทายของบทคัดยอภาษาไทย (หนาแรก
ของบทความ)
• บทความ
- หัวขอใหญ เวน ๑ บรรทัด ชิดซาย ขนาด ๑๖ พอยท ตัวหนา
- หัวขอรอง ยอหนา ๐.๕ นิ้ว ขนาด ๑๖ พอยท ตัวหนา
- ขอความ ยอหนา ๐.๕ นิ้ว ชิดขอบซาย-ขวา ขนาด ๑๖ พอยท ตัวธรรมดา
- ใชตัวเลขไทยเทานั้น
๖. การอางอิง
๑) การอางอิงในเนื้อหา
ใชระบบนาม-ป (Name-Year System ) ตามมาตรฐานสากล และการอางอิงในเนื้อหาของ
บทความทุกรายการจะตองระบุในเอกสารอางอิงดวย
๑.๑) การอางอิงภาษาไทย
ประกอบดวย (ชื่อ ชื่อสกุล, พ.ศ. ที่ตีพิมพ) เชน (สุมาลี วีระวงศ, ๒๕๕๒) กรณีผูแตง
มากกวา ๒ คน ใหเขียนและคณะตอจากผูเขียนคนแรก เชน (สุมาลี วีระวงศ และคณะ, ๒๕๕๒) ถาผูแตงคน
เดียวกันมีเรื่องตีพิมพมากกวา ๑ เรื่องในปเดียวกัน ใหเรียงลําดับดวยอักษรภาษาไทย เชน (สุมาลี วีระวงศ,
๒๕๕๒ก)
๑.๒) การอางอิงภาษาอังกฤษ
ประกอบดวย (ชื่อสกุล, ค.ศ. ที่ตีพิมพ) เชน (Sulman, 2013) กรณีผูแตงมากกวา ๒ คน ให
เขียน et al. ตอจากผูเขียนคนแรก เชน (Sulman et al., 2013) ถาผูแตงคนเดียวกันมีเรื่องตีพิมพมากกวา ๑
เรื่องในปเดียวกัน ใหเรียงลําดับดวยอักษรภาษาอังกฤษ เชน (Sulman, 2013a)

๒) บรรณานุกรม (Bibliography)
- การเขียนบรรณานุกรมใชรูปแบบของ American Psychology Association (APA) ดังตัวอยาง
ตามชนิดของเอกสารดังนี้
๒.๑ หนังสือ
ชื่อ\สกุลผู้แต่ง.\(ปี พิมพ์).\ชื่อหนังสือ.\(ครัง้ ที่พิมพ์).\เมืองที่พิมพ์:\สํานักพิมพ์.

ตัวอยาง
สุมาลี วีระวงศ. (๒๕๕๒). วิถีชีวิตไทยในลิลิตพระลอ. (พิมพครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: สถาพรบุคส.
Harris, M. B. (1995). Basic statistics for behavioral science research. Boston: Allyn and
Bacon.
ปยะ นากสงค, และพันธุรวี วรสิทธิกุล. (๒๕๔๕). ดูหนังฟงเพลงเลนเกมรองคาราโอเกะ. กรุงเทพฯ:
ซัคเซสมีเดีย.
Magee, J., & Kramer, J. (2006). Concurrency state models & Java programs. UK: John Wiley.
ศักดิ์ชัย สายสิงห, เชษฐ ติงสัญชลี, และกษิดเดช เนื่องจํานงค. (๒๕๕๘). สองศตวรรษวัดทรงธรรม พระ
อาราม
หลวงคูเมืองนครเขื่อนขันธ. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง.
John, J. A., Whitaker, D., & Johnson, D. G. (2001). Statistical thinking for managers. Boca
Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.
วิภา เพิ่มทรัพย, วศิน เพิ่มทรัพย, สุทธิพร ธนากรเมธา, และประดิษฐ ลิมปนวงศแสน. (๒๕๕๕). คูมือปลาดาว
ออฟฟศ. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.
Hansmann, U., Merk, L., Nicklous, M. S., & Stober, T. (2003). Pervasive computing. (2nd ed.).
Berlin: Springer-Verlag.
ผูแตงมากกวา ๗ คน
ผูแตง ๑, ผูแตง ๒, ผูแตง ๓, ผูแตง ๔, ผูแตง ๕, ผูแตง ๖, ... ผูแตงคนสุดทาย. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง.
(พิมพครั้งที่). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ปรีดา อุนเรือน, สมชาย ตระกูลกิจ, ไพบูลย ใจดี, วัฒนา เกียรติรัตน, สุวรรณ เปยมไสว, วิไลพร คลองการ
เรียน, … บังอร กนกงาม. (๒๕๕๓). การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับ CEO. (พิมพครั้งที่ ๓).
กรุงเทพฯ: ซีอีโอเพรส.
Mercer, D. W., Kent, A., Nowicki, S. D., Mercer, D., Squier, D., Choi, W., ... Morgan, C. (2004).
Beginning PHP5. Indianapolis, IN: Wiley.

๒.๒ บทความวารสาร
ชื่อ\สกุลผู้เขียน.\(ปี ). ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร,\ปี ที\่ (ฉบับที่),\เลขหน้ าของบทความ.

ตัวอยาง
กษิดเดช เนื่องจํานงค. (๒๕๕๗). พิธีรําเจาพอหลักเมืองพระประแดง (เมืองนครเขื่อนขันธ). ศิลปวัฒนธรรม,
๓๕ (๒), ๔๗-๕๓.
Shani, A., Sena, J., & Olin, T. (2003). Knowledge management and new product
development: a study of two companies. European Journal of Innovation
Management, 6 (3), 137-149.
๒.๓ วิทยานิพนธ
ชื่อ\สกุลผู้เขียนวิทยานิพนธ์.\(ปี ที่พิมพ์).\ชื่อวิทยานิพนธ์ .\ระดับปริ ญญา.\สาขาวิชาหรื อภาควิชา\คณะ\
มหาวิทยาลัย.

ตัวอยาง
กษิดเดช เนื่องจํานงค. (๒๕๕๗). การจัดการองคความรูมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษา การเลน
สะบาบอน อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.
สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
๒.๔ สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ
๒.๔.๑ หนังสือออนไลน (online / e-Book)
ชื่อ\สกุลผู้เขียน.\(ปี ที่พิมพ์).\ชื่อเรื่อง.\[ประเภทของสือ่ ที่เข้ าถึง].\สืบค้ นเมื่อ วัน เดือน ปี .\จาก\
แหล่งข้ อมูลหรื อ URL.

ตัวอยาง
สรรัชต หอไพศาล. (๒๕๕๒). นวัตกรรมและการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสหัสวรรษใหม:
กรณีการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction : WBI). [ออนไลน]. สืบคนเมื่อ
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓. 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.
๒.๔.๒ บทความจากวารสารออนไลน (online / e-journal)
Author,\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….
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Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of
Buddhist Ethics 8 (3): 13-15. [Online]. Retrieved March 2, 2009. from
http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html.
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