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ค�ำแนะน�ำในการส่งต้นฉบับวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์
เรียนท่านผู้ที่จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งบทความที่มีเนื้อหาด้านศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารศิลปศาสตร์ปริทศั น์ บทความของท่านต้องไม่เคยตีพมิ พ์หรือ
อยู่ในระหว่างการรอพิจารณาจากวารสารอื่น และกองบรรณาธิการขอสงวนลิขสิทธิ์ในการตรวจทานแก้ไขต้นฉบับตาม
เกณฑ์

ประเภทของบทความที่รับ

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ แบ่งเนื้อหาของวารสารออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. รายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์ต้องไม่เกิน 1 ปี) เรื่องละประมาณ 10 หน้ากระดาษขนาด A4
2. บทความทางวิชาการ เรื่องละประมาณ 10 หน้ากระดาษขนาด A4

การเตรียมต้นฉบับ

1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วย Microsoft Word ตัวอักษร TH SarabunPsk ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ (Point)
ใช้กระดาษขนาด A4
2. ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลางกระดาษ ชื่อผู้เขียนอยู่ใต้ชื่อเรื่อง เยื้องลง
    มาทางขวามือ ส่วนต�ำแหน่งทางวิชาการและสถานที่ท�ำงานของผู้เขียนให้พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก
3. เขียนบทคัดย่อและค�ำส�ำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาให้ครบ
4. การใช้ภาษาอังกฤษ ควรใช้เฉพาะค�ำที่ยังไม่มีค�ำแปลเป็นภาษาไทย หรือแปลแล้วยังไม่ได้ความหมายชัดเจน
ให้เขียนภาษาไทยทับศัพท์และวงเล็บภาษาอังกฤษก�ำกับ
5. บทความที่เป็นรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ให้พิมพ์เรียงล�ำดับดังนี้
5.1 ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.2 ชื่อผู้ท�ำวิจัย (Author) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาละไม่เกิน 250 ค�ำ
5.4 ค�ำส�ำคัญ (Keywords) ระบุค�ำส�ำคัญหรือวลีสั้น ๆ เพียง 2-5 ค�ำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.5 บทน�ำ (Introduction)
5.6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objective)
5.7 วิธีด�ำเนินงานวิจัย (Method)
5.8 ผลการวิจัย (Result)
5.9 การอภิปรายผล (Discussion) และข้อเสนอแนะ
5.10 บรรณานุกรม (References) ใช้ระบบนามปี (Year-Date) ให้เรียงตามล�ำดับอักษรไทยก่อนอังกฤษ
6. บทความวิชาการ ให้พิมพ์เรียงล�ำดับดังนี้
6.1 ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.2 ชื่อผู้เขียน (Author) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาละไม่เกิน 250 ค�ำ
ค�ำส�ำคัญ (Keywords) ระบุค�ำส�ำคัญหรือวลีสั้น ๆ เพียง 2-5 ค�ำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทน�ำ (Introduction)
เนื้อหา (Substance)
บทสรุป (Conclusion)
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (References)

การอ้างอิง

รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมในวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์นี้ใช้ตามรูปแบบ APA การอ้างอิงแบบ
นามปี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. การอ้างอิงในเนื้อหา ดังตัวอย่าง เช่น
ธีรโชติ เกิดแก้ว (2547 : 55) หรือ (ธีรโชติ เกิดแก้ว. 2547 : 55)
Ruth Benedict (1995 : 23) หรือ (Ruth Benedict. 1995 : 23)
2. รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
ธีรโชติ เกิดแก้ว. (2547)  พระพุทธศาสนากับปัญหาสังคม.  กรุงเทพมหานคร : สื่อตะวัน.
Ruth Benedict. (1995)  Pattern of Culture.  New York : St. Martin’s Press.
หมายเหตุ : ดูแบบฟอร์มการเขียนรายงานและการอ้างอิงได้ใน http://art.hcu.ac.th/lib-journal.html และกรณี
บทความที่เป็นบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
มาก่อนและต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษารับรองมาด้วยจึงจะได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเพื่อ
เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป

การส่งต้นฉบับ

ส่งต้นฉบับพร้อมส�ำเนาจ�ำนวน 3 ชุด ที่กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 18 ต�ำบลบางโฉลง อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร.0-2312-6300 ต่อ 1155, 1178 โทรสาร. 0-2312-6417 หรือ โทร. 085-2240154 หรืออีเมล tongin2000@gmail.com
ทางกองบรรณาธิการจะน�ำบทความของท่านเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบ
ส�ำหรับบทความที่ผ่านการพิจารณาและเกณฑ์การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับตีพิมพ์ลงในวารเพื่อเผยแพร่ต่อไป

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

ส�ำหรับผู้ที่จะตีพิมพ์บทความลงในวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์นั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ
เรือ่ งละ 2,500 บาท เพือ่ เป็นค่าตอบแทนผูท้ รงคุณทีจ่ ะพิจารณาคุณภาพทางวิชาการของบทความและค่าด�ำเนินการอืน่ ๆ
โดยสามารถจ่ายได้ตามช่องทางต่อไปนี้
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การช�ำระเงิน

105

ธนาณัติสั่งจ่าย หรือ ตั๋วแลกเงิน ปณ.บางพลี เลขที่ ………….......................................……………………………………
ในนามมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ธนาคาร………………….................................…………………. สาขา…………......................................…………………………………
เลขที่………………………………............. ลงวันที่…..…….………………………………...
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 168-2-00999-7 กรณีโอนเงินกรุณาส่งแฟกซ์
ใบโอนเงินมาพร้อมลงรายมือชื่อก�ำกับด้วย กรณีที่สมัครเป็นสมาชิกวารสารให้ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
สมาชิกด้วยที่โทรสาร 0-2312-6417 หรือ ส่งมายังกองบรรณาธิการ วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 18 ต�ำบลบางโฉลง
อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
ช�ำระเงินสดที่ส�ำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว
หัวหน้ากองบรรณาธิการวารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

106 ปีท่ี 12 ฉบับที่ 24 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
ใบบอกรับการเป็นสมาชิกวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เรียน กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)……………………….…………………..……………………..…………ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.....................
หมู่ที.่ ..........….ซอย………………..……………………………………………….…ถนน……………………………………………………………..…..
ตาบล/แขวง...........................................................................อาเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์......................โทรสาร................................
e-mail : ……………............................................................................................................................................
สถานที่ทางานเลขที่........................ซอย.......................................ถนน............................................................
ตาบล/แขวง......................................................................อาเภอ/เขต.............................................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์ ....................โทรศัพท์.......................โทรสาร............................

อัตราค่าสมาชิก

- สมาชิกรายปี จานวน 2 ฉบับ จานวนเงิน 120 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
- จาหน่ายปลีก ฉบับละ 70 บาท

มีความประสงค์
 รับวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์
เป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ปที ี่...............ฉบับที่....................
 รับวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์
เป็นรายฉบับ โดยรับของปีท่.ี .............ฉบับที่....................
 ต่ออายุการเป็นสมาชิก รหัสสมาชิก..........................................................................................
โดยขอให้ท่านจัดส่งวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ไปยัง

 ที่อยู่ปัจจุบัน

 สถานที่ทางาน

การชาระเงิน
ข้าพเจ้าได้ชาระเงิน จานวน...........................บาท (..............................................................................) โดย
 เงินสด ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ธนาคารธนชาต จากัด มหาชน สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 168 – 2 -00999 - 7
 เช็ค เลขที่.............................................ธนาคาร.........................................สาขา.....................................
สั่งจ่ายเช็คในนาม “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”
 ธนาณัติสงั่ จ่าย ปณ. บางพลี เลขที.่ ..........................................................................................................
ทั้งนี้ ขอให้ทา่ นออกใบเสร็จรับเงิน ในนาม ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).......................................................
ตาม  ที่อยู่ปัจจุบนั
 สถานที่ทางาน
ลงชื่อ..............................................................................
(..................................................................................)
วันที่...............................................................................
กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 18 ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร.02-312-6300 ต่อ 1155, 1178 โทรสาร. 02-312-6417 e-mail : tongin2000@gmail.com

