
 
ระเบียบการส่งต้นฉบับบทความในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย  

 กองบรรณาธิการวารสารได้ก าหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทาง ในการ              
ส่งต้นฉบับส าหรับการตีพิมพ์ลงวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย (Silpakorn Educational Research 
Journal)   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับ
ก่อนการตีพิมพ์ เพ่ือให้วารสารมีคุณภาพสามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ 

เกณฑ์ในการรับบทความ 
           บทความที่เป็นงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษา สาขาการศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่จะน ามาลง
ตี พิ ม พ์ ใน ว ารส ารฯ ได้ นั้ น  จะต้ อ ง เป็ น ส่ วน ห นึ่ งข อ งงาน วิ จั ย ที่ ท าอยู่ แ ล ะมี ป ริ ม าณ งาน                   
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ร้อยละ 80 และระดับปริญญามหาบัณฑิต ร้อยละ 100  คือ มีความสมบูรณ์
ในการเก็บข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงข้อมูลและเนื้อหาเพ่ือเขียนให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ในงานวิจัยทั้งหมดและบทความงานวิจัยที่จะส่งตีพิมพ์นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ก่อนจึงจะสามารถท าการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปากรศึกษาวิจัยได้  
 อัตราค่าใช้จ่ายในการรับบทความเพื่อตีพิมพ์ 

ผู้ส่ งผลงานจะต้องช าระค่าด าเนินการในอัตรา 2,000.- บาทต่อหนึ่ งผลงาน  (ต้องผ่าน           
การพิจาณาบทความที่จะลงตีพิมพ์จากคณะกรรมการกองบรรณาธิการฯ เบื้องต้นก่อนส่งต้นฉบับ         
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งภายในและภายนอก อ่านประเมินต้นฉบับ จ านวน  
2  ท่านต่อเรื่อง และคณะศึกษาศาสตร์จะประสานงานการช าระเงินกับเจ้าของบทความตามล าดับต่อไป)  
โดยธนาณั ติ สั่ งจ่ าย  ณ  ที่ ท าการ ไปรษณี ย์ นครปฐม  ในนาม  นางสาววารุณี ย์  ตั้ งศุ ภ ธวั ช                       
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม หรือ ช าระเงินสดด้วยตนเอง  ที่งานคลังฯ 
ส านักงานคณบดี  ชั้น 2 อาคารศึกษา 3  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายเลขโทรศัพท์  
062-9199536 

1. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ข น า ด ข อ งต้ น ฉ บั บ  พิ ม พ์ ห น้ า เดี ย ว บ น ก ระ ด าษ สั้ น ข น าด เอ  4                          

โดยเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ               
2.5 เซนติเมตร 

1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun New  
พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางต าแหน่งดังนี้ 

1.2.1 ต้นกระดาษ  ประกอบด้วย 

- เลขหน้า ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษ
ด้านขวา 

1.2.2 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่ งกลาง
หน้ากระดาษ 



1.2.3 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ 

1.2.4 ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  ขนาด 16 ชนิดตัวหนา 
ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวากระดาษใต้ชื่อเรื่อง (ในกรณีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงชื่ออาจารย์             
ที่ปรึกษาด้วย ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

1.2.5 หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่ง             
ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 

1.2.6 ค าส าคัญ  (Keyword) ขึ้นบรรทัดใหม่  ขนาด 16 ชนิดตัวหนา 
ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ส่วนข้อความของค าส าคัญเป็นตัวธรรมดา 

1.2.7 เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 16  ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์
เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน 

1.2.8 หัวข้อเรื่อง ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 
1.2.9 หัวข้อย่อย ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อย

โดยเรียงตามล าดับหมายเลขต าแหน่งเว้น 1 ย่อหน้า  จากขอบกระดาษด้านซ้าย 
1.2.10 เนื้อหา ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์

ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน 
1.3 จ านวนหน้าต้นฉบับ  ควรมีความยาวไม่เกิน 10 – 16  หน้า 

2. การเรียงล าดับเนื้อหาต้นฉบับ 
เนื้อหาภาษาไทยที่มีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด                

(ในกรณีที่ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นค าเฉพาะที่แปลไม่ได้ หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์
ได้) และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค าย่อต้องเขียนค าเต็มไว้ครั้งแรกก่อนเนื้อหาต้อง
เรียงล าดับดังนี้ 

2.1 ชื่อเรื่อง ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้น าชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้น
ก่อน 

2.2 ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.3 บทคัดย่อ เขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เขียนสรุปเนื้อหาของบทความ

ทั้งหมดให้เข้าใจที่มาของการท าวิจัย วิธีการ โดยย่อ ผลที่ได้จากการวิจัย และน าไปใช้ประโยชน์ และได้
ผลลัพธ์อย่างไร   ความยาวไม่ควรเกิน 250 ค า หรือ 10 บรรทัด โดยให้น าบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาตรงกัน 
ใช้อักษรตัวตรง จะใช้ตัวเอนเฉพาะศัพท์วิทยาศาสตร์ 

2.4  ค าส าคัญภาษาไทย ไม่เกิน 5 ค า (ไม่ใช่วลี หรือ ประโยค) เป็นการระบุ
ความส าคัญหลักใน เนื้อเรื่องงานวิจัย ต้องเป็นค าศัพท์ที่สามารถใช้ในการสืบค้นหรืออ้างอิงได้ 

2.5  ค าส าคัญภาษาอังกฤษ (Key words) แปลจากค าส าคัญภาษาไทย 



2.6  บทน า  เป็ นส่ วนของเนื้ อหาที่ บอกความเป็ นมา และเหตุผลน าไปสู่               
การศึกษาวิจัย และควรอ้างอิงงานวิจัยอื่นที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
2.7 วัตถุประสงค์การวิจัย ให้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
2.8  วิธีด าเนินการวิจัย ควรอธิบายวิธีด าเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงวิธีการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล การใช้เครื่องมือ สถิติท่ีใช้
ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.9 ผลการวิจัย เป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นล าดับอาจแสดงด้วยตาราง
กราฟ แผนภาพประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้น ขอบตาราง
ด้านซ้ายและขวา หัวตารางแบบธรรมดาไม่มีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จ าเป็น ไม่ควรมีเกิน 5  ตาราง ส าหรับ
รูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ด า ที่ชัดเจนและมีค าบรรยายใต้รูปกรณีท่ีจ าเป็นอาจใช้ภาพสีได้ 

2.10 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ  (โดยแยกเป็นราย
ประเด็น) เป็นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย และมีการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ หรือไม่ และควรอ้างทฤษฎีหรือหรือผลการวิจัยของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วย
ตามหลักการ หรือคัดค้านทฤษฎีที่มีอยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการน าผลไปใช้ประโยชน์ และการให้
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

2.11 การลงรายการเอกสารอ้างอิงในเนื้อเรื่องของบทความ (Citation) 
การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text Citation) ของบทความ ให้ใช้การอ้างแบบนามปี (Author-year) 
ปรากฏแทรกอยู่ในเนื้อหาของบทความ 

2.12 การอ้างอิง เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้ อหาให้ ใช้ ระบบ APA Style 
(American Psychological  Association  Style) ให้เริ่มต้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตาม
ด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ หากผู้เขียนมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรกแล้วตามด้วย และ คณะ
หรือ et al. 

2.13 ระบุชื่อบทความวิจัยในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ที่อ้างอิงในบทความ
วิจัยของท่านไม่น้อยกว่า  3 บทความ 

ตัวอย่างตารางรายงานผลข้อมูลที่ใช้ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 

กลุ่ม N คะแนนเต็ม  S.D. t-test 
กลุ่มทดลอง 

ก่อนเรียน 

หลังเรียน 

 
42 
42 

 
25 
25 

 
18.90 
22.36 

 
4.51 
3.95 

 
-7.57* 

กลุ่มควบคุม 

ก่อนเรียน 

หลังเรียน 

 
42 
42 

 
25 
25 

 
18.62 
20.12 

 
3.92 
3.83 

 
-2.73* 

 

*  ระดับนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 



การอ้างอิง 
 1.  การอ้างอิงในเนื้อหาใช้ระบบนาม-ปี (Name-year Reference)   
       1.1 การอ้างอิงในเนื้อหาจากสื่อทุกประเภท ลงในรูปแบบ “ช่ือผู้เขยีน, \ ปีพิมพ์: \ เลขหน้าท่ีปรากฏ”   
อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก 
      1.2  ผู้เขียนคนไทยลงช่ือ-สกุล  สว่นผู้เขียนชาวต่างชาตลิงเฉพาะนามสกุล   ดังตัวอย่าง 

-  โสเกรตสิย้ าว่าการอ่านสามารถจุดประกายได้จากสิ่งที่นักอ่านรู้อยูแ่ล้วเท่าน้ันและความรู้ที่ไดร้ับมาไม่ไดม้า
จากตัวหนังสือ (แมนเกล, 2546: 127) 

- สุมาลี วีระวงศ์ (2552: 37) กล่าวว่า การที่ผู้หญิงจะไปสื่อชักผู้ชายมาบ้านเรือนของตัวเองทั้งๆที่เขายงัไม่ไดม้า
สู่ขอนั้น เป็นเรื่องผดิขนบธรรมเนยีมจารตีประเพณ ี

หมายเหต:ุ ทุกรายการที่อ้างอิงในเนื้อหา  ต้องปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ 
2.  บรรณานุกรม (Bibliography)    
   - การเขียนบรรณานุกรมใช้รูปแบบของ APA (American Psychology Association)  ดังตัวอย่างตามชนิดของเอกสาร  

ดังนี ้  

  2.1 หนังสือ 

ช่ือ-สกุลผู้แต่ง. \\ (ปีพิมพ์). \\ ชื่อหนังสือ. \\ ครั้งท่ีพิมพ์. \\ เมืองที่พิมพ์: \ ส านักพิมพ.์      

ตัวอย่าง 
แมนเกล, อัลแบร์โต.  (2546).  โลกในมือนกัอ่าน.  พิมพ์ครั้งท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศ พริ้นติง้  
          เซ็นเตอร.์ 
สุมาล ี วีระวงศ์.  (2552).  วิถีชีวิตไทยในลิลิตพระลอ.  พิมพ์ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร: สถาพรบุ๊คส.์ 
Tidd, J., Bessant, J. and Pavitt, K.  (2001).  Managing innovation.   2nd ed.  Chichester: John Wiley  
           and Sons. 

  2.2 บทความวารสาร 

ช่ือ-สกุลผู้เขียน. \\ (ปี) \\ “ช่ือบทความ”. \\ ชื่อวารสาร \ ปีท่ี, \ (ฉบับท่ี) \ : \ หน้าท่ีปรากฏบทความ.     

ตัวอย่าง 
ผ่อง  เซ่งกิ่ง.  (2528).  “ศิลปกรรมอันเนื่องกับไตรภูมิ”.   ปาจารยสาร 12(2): 113-122. 
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 วิทยานิพนธ์ 

ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์. \\ (ปีการศกึษา). \\ ชื่อวิทยานิพนธ์. \\ ระดบัปริญญา \ สาขาวิชาหรือภาควิชา \ คณะ \ 
มหาวิทยาลยั. 

  ตัวอย่าง 
ปณิธ ิ อมาตยกลุ.   (2547).ȮȮȮการย้ายถิ่นของชาวไทใหญ่เข้ามาในจงัหวัดเชียงใหม่.   วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
วันดี  สนติวุฒิเมธ.ี  (2545).  กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุข์องชาวไทใหญ่ชายแดนไทย-พม่า   
 กรณีศกึษา  หมู่บ้านเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
               สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต  สาขาวิชามานุษยวิทยา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  



   2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ   
 2.4.1 หนังสือออนไลน์ (online / e-Book) 

ช่ือผู้เขียน. \\ (ปีท่ีพิมพ์) \\ ชื่อเร่ือง. \\ [ประเภทของสื่อท่ีเข้าถึง]. \\ สืบค้นเมื่อ \\ วัน \ เดือน \ ปี. \\ จาก \\ 
แหล่งข้อมูลหรือ URL. 

สรรัชต์   ห่ อ ไพศาล .  (2552).  นวัตกรรมและการประยุก ต์ ใช้ เทคโน โลยี เพ่ื อการศึ กษาในสหั สวรรษ 
  ใหม่ : กรณี  การจั ดการเรียนการสอน ผ่าน เว็บ  (Web-Based Instruction: WBI).  [ออน ไลน์ ]. ȮȮȮ 
ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮสืบค้นเมื่อ 1  พฤษภาคม 2553.  จาก http://ftp.spu.ac.th/hum111/main1_files. 
Humm, M. (1997). Feminism and film. [Online]. Retrieved October 20, 2001, from  

http://www.netlibrary.com. 
 

 2.4.2 บทความจากวารสารออนไลน์ (online / e-journal  

Author, A. A., and Author, B. B. \\ (Date of publication). \\ Title of article. \\ Title of Journal  volume 
(number): pages. \\ [Online]. \\ Retrieved …month date, year. \\ from….source or URL…. 

 ตัวอย่าง 

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.     

Webb, S. L.  (1998).  Dealing With Sexual Harassment.  Small Business Reports 17(5):11-14.  [Online].  
Retrieved January 15, 2005,  from BRS, File: ABI/INFORM Item: 00591201. 

 

   2.4.3 ฐานข้อมูล 
ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2550).  แรงงานต่างด้าวในภาคเหนือ.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ  2 กันยายน 2550.  จาก 

http://www.Bot.or.th/BotHomepage/databank /RegionEcon/ northern /public/Econ/ch 7/42BOX04. 
HTM.   

Beckenbach, F. and Daskalakis, M.  (2009).  Invention and Innovation as Creative Problem  
  Solving  Activities: A Contribution to Evolutionary Microeconomics.  [Online].   
  Retrieved September 12, 2009,  from http:www.wiwi.uni- 
  augsburg.de/vwl/hanusch/emaee/ papers/Beckenbach_neu.pdf. 

* มาตรฐานหลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงส าหรับ Foreign Language ศึกษารายละเอียดตาม Link: 
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Download/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%
A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B
8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0
%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3
%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20Foreign%20Language.pdf 

file://(ปีที่พิมพ์)
http://www.netlibrary.com/
http://www.bot.or.th/BotHomepage/databank%20/RegionEcon/
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Download/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20Foreign%20Language.pdf
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Download/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20Foreign%20Language.pdf
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Download/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20Foreign%20Language.pdf
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Download/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20Foreign%20Language.pdf
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Download/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20Foreign%20Language.pdf


** การท าการ Romanization นั้นจะยึดตามหลักสากลของตามหลักเกณฑ์ของ Library of congress 
โดยจะมี หลักเกณฑ์อยู่ใน website : http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html 

*** โปรแกรมแปลงสาส์น ที่พัฒนาโดย NECTEC : http://164.115.23.167/plangsarn/index.php 
(ใช้แปลงเฉพาะชื่อหนังสือ) 

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
เอกสารอ้างอิง 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

Amornwiwat, S. (2004). kan ya ̄ Na mit nithet̄ . Bangkok: Office of Educational Standards  
  and Development. Office of the Education Council.  
สุมน  อมรวิวัฒน์. (2547). กัลป์ยาณมิตรนิเทศ. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานมาตรฐานการศึกษาและ 
  พัฒนาการเรียนรู้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
Arjpaksa, S., Ounaromlert, T. (2015). “karnprameun kwamtongkarn jumpen  
  naikarnpattana  toneang kongkrusatarnsuksa sungkatsamnakngyan  
  kanakammakarn songserm karnsuksaeakkachon jungwat Rajchaburi. [The Needs  
  Assessment to Self-Development of Teachers, Ratchaburi Private Education  
  Schools]”. Veridian E-Journal, Silpakorn University 8(2): 1251-1264.  
ศิริพร อาจปักษา และ ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ. (2558). “การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 
  ตนเองของครูสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด 
  ราชบุรี”.Veridian E-Journal, Silpakorn University  8(2): 1251-1264. 

Piyasri, B., Nillapun. M. (2015). “rup̄bæp̄ kan̄phatthana ̄wichac̄hip̄ khru ̄phưā sœm̄  

  samatthana kan̄sō̜n thi ̄nen̄ khwam̄ tæk̄tan̄g rawan̄g bukkhon . [The Professional  
  Development Model to Enhance Teaching Competency of Teachers through  
  Differentiated Instruction]”. Silpakorn Educational Research Journal 7(1): 97-109. 
บุญยฤทธิ์  ปิยะศรี และมาเรียม นิลพันธุ์. (2558). “รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสมรรถนะการ 
  สอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล”. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 7(1): 97-109. 
 
ภาษาต่างประเทศ 
Best, J. W. (1977). Research in Education. 3rd ed. New Jersey Prentice Hall Inc. 
Cronbach, Lee. (1974). Essentials of psychology Testing,3rded. New  York : Harper & 

Row  Publishers. 
 

 

 

http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html
http://164.115.23.167/plangsarn/index.php


3 การส่งต้นฉบับ 
ผู้ เขียนส่งต้นฉบับที่ พิมพ์ตามข้อก าหนดของรูปแบบวารสาร จ านวน 1 ชุด                

ส่งด้วยตนเอง/ ส่ง E-mail: w_thang@hotmail.com หรือทางไปรษณีย์ส่งที่ กองบรรณาธิการวารสาร
ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
(หมายเลขโทรศัพท์ 062-9199536) 
 

4 การอ่านประเมินต้นฉบับ 
ต้ น ฉ บั บ จ ะ ได้ รั บ ก า ร อ่ าน ป ระ เมิ น  โด ย ผู้ ท ร งคุ ณ วุ ฒิ  (Peer Review)                     

จากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จ านวน 2 ท่านต่อเรื่อง และส่งผลการ              
อ่านประเมินคืน ผู้เขียนให้เพิ่มเติม แก้ไข หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี 

5  รูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews)    
                ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ทราบชื่อผู้แต่ง (Author) แต่ผู้แต่ง (Author) ไม่ทราบ
ชื่อผู้ประเมิน (Reviewer)  (Single-blind peer review) 
 
6  การจัดท าวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 
 วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยมีการจัดท าวารสาร เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบ
ตีพิมพ์ (Print)  ISSN 1906-8352  ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2552 และรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ISSN XXXX-XXXX ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561  

 

7  ลิขสิทธิ์ 
ต้ น ฉ บั บ ที่ ได้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ใน ว า ร ส า ร ศิ ล ป า ก ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ วิ จั ย                         

(Silpakorn Educational Research Journal)  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถือเป็น
กรรมสิทธิ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้ามน าข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไป                    
พิมพ์ซ้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

8 ความรับผิดชอบ 
เนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ ไม่รวม

ความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์ 
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  samatthana kan̄sō̜n thi ̄nen̄ khwam̄ tæk̄tan̄g rawan̄g bukkhon . [The Professional  
  Development Model to Enhance Teaching Competency of Teachers through  
  Differentiated Instruction]”. Silpakorn Educational Research Journal 7(1): 97-109. 
บุญยฤทธิ์  ปิยะศรี และมาเรียม นิลพันธุ์. (2558). “รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสมรรถนะการ 
  สอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล”. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 7(1): 97-109. 
 
ภาษาต่างประเทศ 
Best, J. W. (1977). Research in Education. 3rd ed. New Jersey Prentice Hall Inc. 
Cronbach, Lee. (1974). Essentials of psychology Testing,3rded. New  York : Harper & 

Row  Publishers. 
 

 

 
 


