
 
ระเบียบการส่งต้นฉบับบทความในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วจัิย  

 กองบรรณาธิการวารสารไดก้าํหนดระเบียบการส่งตน้ฉบบัไวใ้หผู้เ้ขียนยดึเป็นแนวทาง ใน
การส่งต้นฉบับสําหรับการตีพิมพ์ลงวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย (Silpakorn Educational 
Research Journal)   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และกองบรรณาธิการสามารถ
ตรวจสอบตน้ฉบบัก่อนการตีพมิพ ์เพื่อใหว้ารสารมีคุณภาพสามารถนาํไปใชอ้า้งอิงได ้

เกณฑ์ในการรับบทความ 
           บทความท่ีเป็นงานวิจยัของนิสิต/นกัศึกษา สาขาการศึกษา และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจะนาํมา
ลงตีพิมพ์ในวารสารฯได้นั้ น  จะต้องเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยท่ีทําอยู่และมีปริมาณงาน                   
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ร้อยละ 80 และระดับปริญญามหาบัณฑิต ร้อยละ 100  คือ มีความ
สมบูรณ์ในการเก็บขอ้มูล  ในการวิเคราะห์ขอ้มูล เรียบเรียงขอ้มูลและเน้ือหาเพื่อเขียนใหค้รอบคลุม
วตัถุประสงคใ์นงานวิจยัทั้งหมดและบทความงานวิจยัท่ีจะส่งตีพิมพน์ั้นจะตอ้งผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนจึงจะสามารถทาํการส่งบทความลงตีพิมพใ์นวารสารศิลปากรศึกษาวิจยัได ้ 
 การรับบทความเพ่ือตีพมิพ์ในวารสารฯ 
 ปีท่ี  7 ฉบับท่ี  1  มกราคม –  มิถุนายน 2558  รับบทความตั้ งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  และ                
วนัสุดทา้ยสาํหรับการรับบทความ คือ วนัท่ี    30 พฤษภาคม  2557 

อตัราค่าใช้จ่ายในการรับบทความเพ่ือตีพมิพ์ 
ผูส่้งผลงานจะต้องชําระค่าดําเนินการในอัตรา 2,000.- บาทต่อหน่ึงผลงาน (ต้องผ่าน           

การพิจาณาบทความท่ีจะลงตีพิมพจ์ากคณะกรรมการกองบรรณาธิการฯเบ้ืองตน้ก่อนส่งตน้ฉบบั         
ให้ผูท้รงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งภายในและภายนอก อ่านประเมินตน้ฉบบั 
จาํนวน  2  ท่านต่อเร่ือง และคณะศึกษาศาสตร์จะประสานงานการชาํระเงินกบัเจา้ของบทความ
ตามลาํดบัต่อไป)  โดยธนาณัติ   สั่งจ่าย ณ ท่ีทาํการ ไปรษณียส์นามจนัทร์ ในนาม นางสาววารุณีย ์        
ตั้งศุภธวชั   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม หรือ ชาํระเงินสดดว้ย
ตนเอง  ท่ีงานคลงัฯ สํานักงานเลขานุการฯ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

1. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอยีดดังนี ้
1.1 ขน าดของต้นฉ บับ  พิ มพ์หน้ า เดี ยวบนกระดาษสั้ น ขน าด เอ  4                          

โดยเวน้ระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ               
2.5 เซนติเมตร 

1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางตําแหน่ง ใช้รูปแบบอกัษร Angsana New  
พิมพด์ว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิร์ด โดยใชข้นาด ชนิดของตวัอกัษร รวมทั้งการจดัวางตาํแหน่ง
ดงัน้ี 
 



 
1.2.1 ต้นกระดาษ  ประกอบดว้ย 

- เลขหน้า ขนาด 16 ชนิดตวัธรรมดา ตาํแหน่งชิดขอบกระดาษ
ดา้นขวา 

1.2.2 ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย) ขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตาํแหน่งก่ึงกลาง
หนา้กระดาษ 

1.2.3 ช่ือเร่ือง (ภาษาองักฤษ) ขนาด 18 ชนิดตวัหนา ตาํแหน่งก่ึงกลาง
หนา้กระดาษ 

1.2.4 ช่ือผู้เขียน (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ)  ขนาด 16 ชนิดตวัหนา 
ตาํแหน่งชิดขอบกระดาษดา้นขวากระดาษใตช่ื้อเร่ือง (ในกรณีท่ีมีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหล้งช่ืออาจารย์
ท่ีปรึกษาดว้ย ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

1.2.5 หัวข้อของบทคัดย่อไทย/องักฤษ ขนาด 16 ชนิดตวัหนา ตาํแหน่ง
ชิดขอบกระดาษดา้นซา้ย 

1.2.6 คําสําคัญ  (Keyword) ข้ึนบรรทัดใหม่ ขนาด 14 ชนิดตัวหนา 
ตาํแหน่งชิดขอบกระดาษดา้นซา้ย ส่วนขอ้ความของคาํสาํคญัเป็นตวัธรรมดา 

1.2.7 เน้ือหาบทคัดย่อไทย/องักฤษ ขนาด 16  ชนิดตวัธรรมดา จดัพิมพ์
เป็น 1 คอลมัน์ บรรทดัแรกเวน้ 1 Tab จากขอบกระดาษดา้นซา้ย และพิมพใ์หชิ้ดขอบทั้งสองดา้น 

1.2.8 หัวข้อเร่ือง ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตาํแหน่งชิดขอบกระดาษ
ดา้นซา้ย 

1.2.9 หัวข้อย่อย ขนาด 16 ชนิดตวัธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวขอ้
ยอ่ยโดยเรียงตามลาํดบัหมายเลขตาํแหน่งเวน้ 1 ยอ่หนา้  จากขอบกระดาษดา้นซา้ย 

1.2.10 เน้ือหา ขนาด 16 ชนิดตวัธรรมดา จดัพิมพ์เป็น 1 คอลมัน์ และ
พิมพใ์หชิ้ดขอบทั้งสองดา้น 

1.3 จํานวนหน้าต้นฉบับ  ควรมีความยาวไม่เกิน 10 – 15  หนา้ 
2. การเรียงลาํดับเน้ือหาต้นฉบับ 

เน้ือหาภาษาไทยท่ีมีคาํศพัทภ์าษาองักฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากท่ีสุด 
(ในกรณีท่ีคาํศพัทภ์าษาองักฤษเป็นคาํเฉพาะท่ีแปลไม่ได ้หรือแปลแลว้ไม่ไดค้วามหมายชดัเจนให้
ทบัศพัทไ์ด)้ และควรใชภ้าษาท่ีผูอ่้านเขา้ใจง่าย ชดัเจน หากใชค้าํยอ่ตอ้งเขียนคาํเตม็ไวค้ร้ังแรกก่อน
เน้ือหาตอ้งเรียงลาํดบัดงัน้ี 

2.1 ช่ือเร่ือง ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยให้นาํช่ือเร่ืองภาษาไทย
ข้ึนก่อน 

2.2 ช่ือผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 



2.3 บทคัดย่อ เขียนทั้ งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เขียนสรุปเน้ือหาของ
บทความทั้งหมดให้เขา้ใจท่ีมาของการทาํวิจยั วิธีการ โดยย่อ ผลท่ีไดจ้ากการวิจยั และนําไปใช้
ประโยชน์ และได้ผลลัพธ์อย่างไร   ความยาวไม่ควรเกิน 250 คํา หรือ 10 บรรทัด โดยให้นํา
บทคดัย่อภาษาไทยข้ึนก่อน บทคดัย่อภาษาองักฤษ (Abstract) ซ่ึงแปลจากบทคดัย่อภาษาไทยเป็น
ภาษาองักฤษตอ้งมีเน้ือหาตรงกนั ใชอ้กัษรตวัตรง จะใชต้วัเอนเฉพาะศพัทว์ิทยาศาสตร์ 

2.4  คาํสําคญัภาษาไทย ไม่เกิน 5 คาํ (ไม่ใช่วลี หรือ ประโยค) เป็นการระบุ
ความสาํคญัหลกัใน เน้ือเร่ืองงานวิจยั ตอ้งเป็นคาํศพัทท่ี์สามารถใชใ้นการสืบคน้หรืออา้งอิงได ้
 2.5  คาํสําคญัภาษาองักฤษ (Key words) แปลจากคาํสาํคญัภาษาไทย 

2.4 บทนํา เป็นส่วนของเน้ือหาท่ีบอกความเป็นมา และเหตุผลนําไปสู่              
การศึกษาวิจยั และควรอา้งอิงงานวิจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 

2.5 วตัถุประสงค์การวจัิย ใหช้ี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการวิจยั 
2.7  วิธีดําเนินการวิจัย ควรอธิบายวิธีดาํเนินการวิจยั โดยกล่าวถึงวิธีการสุ่ม

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีมาของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งท่ีมาของข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล การใช้
เคร่ืองมือ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

2.8 ผลการวิจัย เป็นการเสนอส่ิงท่ีได้จากการวิจยัเป็นลาํดับอาจแสดงด้วย
ตารางกราฟ แผนภาพประกอบการอธิบาย ทั้งน้ีถา้แสดงดว้ยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้น 
ขอบตารางดา้นซา้ยและขวา หวัตารางแบบธรรมดาไม่มีสี ตารางควรมีเฉพาะท่ีจาํเป็น ไม่ควรมีเกิน 
5  ตาราง สําหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ดํา ท่ีชัดเจนและมีคําบรรยายใต้รูป                   
กรณีท่ีจาํเป็นอาจใชภ้าพสีได ้

2.9 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลท่ี
ไดจ้ากการวิจยั และมีการอภิปรายผลการวิจยัว่าเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้หรือไม่ และ
ควรอา้งทฤษฎีหรือหรือผลการวิจยัของผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งประกอบ เพื่อใหผู้อ่้านเห็นดว้ยตามหลกัการ 
หรือคัดค้านทฤษฎีท่ีมีอยู่เดิม รวมทั้ งแสดงให้เห็นถึงการนําผลไปใช้ประโยชน์ และการให้
ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัในอนาคต 

2.10 การลงรายการเอกสารอ้างองิในเน้ือเร่ืองของบทความ (Citation) 
การอา้งอิงในเน้ือหา (In-text Citation) ของบทความ ใหใ้ชก้ารอา้งแบบนามปี (Author-year) 
ปรากฏแทรกอยูใ่นเน้ือหาของบทความ 

2.11 การอ้างอิง เป็นการอ้างอิงเอกสารในเน้ือหาให้ใช้ระบบ APA Style 
(American Psychological  Association  Style) ให้เร่ิมตน้ดว้ยเอกสารอา้งอิงภาษาไทยก่อนแลว้ตาม
ดว้ยเอกสารภาษาต่างประเทศ หากผูเ้ขียนมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ช่ือ 3 คนแรกแลว้ตามดว้ย และ 
คณะหรือ et al. 

 
 



ตวัอย่างตารางรายงานผลข้อมูลทีใ่ช้ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วจิัย 

กลุ่ม N คะแนนเต็ม  S.D t-test 

กลุ่มทดลอง 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

 
42 
42 

 
25 
25 

 
18.90 
22.36 

 
4.51 
3.95 

 
-7.57* 

กลุ่มควบคุม 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

 
42 
42 

 
25 
25 

 
18.62 
20.12 

 
3.92 
3.83 

 
-2.73* 

 
*  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
 

การอ้างองิ 
 1.  การอา้งอิงในเน้ือหาใชร้ะบบนาม-ปี (Name-year Reference)   
       1.1 การอา้งอิงในเน้ือหาจากส่ือทุกประเภท ลงในรูปแบบ “ช่ือผูเ้ขียน, ปีพิมพ ์: เลขหนา้ท่ีปรากฏ”   
อยูใ่นเคร่ืองหมายวงเลบ็เลก็ 
      1.2  ผูเ้ขียนคนไทยลงช่ือ-สกลุ  ส่วนผูเ้ขียนชาวต่างชาติลงเฉพาะนามสกลุ   ดงัตวัอยา่ง 

-  โสเกรติสย ํ้าวา่การอ่านสามารถจุดประกายไดจ้ากส่ิงท่ีนกัอ่านรู้อยูแ่ลว้เท่านั้นและความรู้ท่ีไดรั้บมาไม่
ไดม้าจากตวัหนงัสือ (แมนเกล, 2546: 127) 

- สุมาลี วรีะวงศ ์(2552: 37) กล่าววา่ การท่ีผูห้ญิงจะไปส่ือชกัผูช้ายมาบา้นเรือนของตวัเองทั้งๆท่ีเขายงั
ไม่ไดม้าสู่ขอนั้น เป็นเร่ืองผดิขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี 

หมายเหตุ: ทุกรายการท่ีอา้งอิงในเน้ือหา  ตอ้งปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ 
2.  บรรณานุกรม (Bibliography)    
   - การเขียนบรรณานุกรมใชรู้ปแบบของ APA (American Psychology Association)  ดงัตวัอยา่งตามชนิดของเอกสาร
ดงัน้ี 
 

  2.1 หนังสือ 

ช่ือ-สกลุผูแ้ต่ง. \\ (ปีพิมพ)์. \\ ช่ือหนังสือ. \\ คร้ังท่ีพิมพ.์ \\ เมืองท่ีพิมพ:์ \ สาํนกัพิมพ.์      

ตวัอยา่ง 
แมนเกล, อลัแบร์โต.  (2546).  โลกในมือนักอ่าน.  พิมพค์ร้ังท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศ พร้ินต้ิง เซ็นเตอร์. 
สุมาลี วรีะวงศ.์  (2552).  วถิีชีวิตไทยในลลิติพระลอ.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร: สถาพรบุ๊คส์. 
Tidd, J., Bessant, J. and Pavitt, K.  (2001).  Managing innovation.   2nd ed.  Chichester: John Wiley  
                  and Sons. 
 
 
 
 
 



  2.2 บทความวารสาร 
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