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รายละเอียดการสงบทความลงตีพิมพในวารสารฯ
วิทยาลัยศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญอาจารย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและบัณฑิตที่สนใจ
สงบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ลงตีพิมพในวารสารศิลปศาสตร วิทยาลัยศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
1. วัตถุประสงค
เพื่ อส งเสริมและสนับ สนุน ให ค ณาจารย นั กวิช าการ นิสิตนั กศึกษา บั ณ ฑิ ต และผูส นใจทั่ วไปได
เผยแพรผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล ความคิดเห็นทางวิชาการ และ
การวิจัยในสาขามนุษยศาสตร โดยเนนเรื่อง “ภาษาและวัฒนธรรม” กับ “ปรัชญาและประวัติศาสตร” อันเปน
การพั ฒ นาศึกษาและการวิจัยเรื่องที่ เกี่ยวของกับ การเรียนการสอนและการศึก ษาดานภาษา วรรณกรรม
วัฒนธรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร
2. ขอกําหนดบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ลงตีพิมพในวารสารฯ
2.1 เขียนเปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ ปุน หรือภาษาฝรั่งเศส พรอมบทคัดยอ
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ สํ า หรั บ บทความภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ส ว นบทความที่ เขี ย นเป น
ภาษาตางประเทศอื่น นอกจากบทคัดยอภาษาตางประเทศนั้นและภาษาอังกฤษแลว ตองมีบทคัดยอภาษาไทย
และสรุปเนื้อหาที่มีรายละเอียดรายละเอียดมากกวาบทคัดยอ
2.2 ตนฉบับมีความยาวไมเกิน 15 หนากระดาษ A4
2.3 การอางอิง ใชระบบนาม–ป (author-date in-text citation) ตามรายละเอียดในขอ 6
3. การสงตนฉบับและกําหนดสง
ใช template ของวารสารสงตนฉบับพิมพ (บทความ พรอมทั้งบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ถึงกองบรรณาธิก ารวารสารมนุ ษ ยศาสตรแ ละสังคมศาสตร วิท ยาลัยศิ ล ปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ตาม
รายละเอียดที่ระบุในขอ 5
4. เงื่อนไขอื่น ๆ
4.1 ตนฉบับที่สงมาตองไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน ยกเวนการรวบรวมผลงานที่ไดเสนอ
ในการประชุมทางวิชาการ และผูเขียนหนึ่งคนสงบทความใหพิจารณาไดเพียงฉบับละ 1 บทความเทานั้น
4.2 การเผยแพรบทความที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา มีคาใชจาย 2,500 บาท เมื่อไดรับการตอบรับ
ในเบื้องตนแลว โปรดโอนเงินเขาบัญชีสะสมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2
เลขที่ 875-7-09847-3 ชื่อบัญชี น.ส. กัณฐิกา ศรีอุดม และ น.ส. รัชดา ลาภใหญ
4.3 กองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาใหทราบ เจาของบทความที่ไดรับการพิจารณาตีพิมพ
จะตองแกไขตนฉบับใหเสร็จ และสงคืนที่กองบรรณาธิการภายในเวลาที่กําหนด
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5. ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่
กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร วิทยาลัยศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
1. ผศ. ดร. กัณฐิกา ศรีอุดม โทรศัพท 02-997-2200-30 ตอ 1255 โทรสาร ตอ 1222
E-mail: la_journal@rsu.ac.th
2. เว็บไซต www.rsu.ac.th/jla/
6. การอางอิงและการเขียนเอกสารอางอิง
ใชวิธีการอางอิงในสวนเนื้อเรื่องแบบนาม–ป (author-date in-text citation) โดยระบุชื่อผูแตง และ
ปพิมพของเอกสาร เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น และระบุเลขหนาของเอกสารที่อางดวย รวมทั้งจัดทํา
เอกสารอางอิง (references) หรือบรรณานุกรม (bibliographies) โดยเรียงเอกสารตามลําดับอักษรชื่อผูแตง
ตามตัวอยาง ดังนี้
ตัวอยางการเขียนอางอิงระบบนาม-ป
1. หนังสือ ไดแก หนังสือทั่วไป, บทความ, บทวิจารณหนังสือวารสาร, เอกสารอัดสําเนาและเอกสาร
ที่ ไ ม ไ ด ตี พิ ม พ อื่ น ๆ, สิ่ ง พิ ม พ ข องรั ฐ บาล, หนั ง สื อ พิ ม พ ใ นกรณี อ า งข า วทั่ ว ไป, แผนที่ , การสั ม ภาษณ
และสื่อไมตีพิมพ
รูปแบบ
1.1 กรณีอยูตนยอหนา และกลางยอหนา
ชื่อผูเขียน\\(ป พ.ศ.\:\เลขหนา)\\
1.2 กรณีอยูทายยอหนา
\\(ชื่อผูเขียน,\ป พ.ศ.\:\เลขหนา)
ตัวอยาง
ณัฏฐภัทร จันทวิช (2530 : 13) ไดอธิบายถึงที่มาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไว สรุปไดวาพระราช
พิ ธี บ รมราชาภิ เษกเป น พระราชพิ ธี สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของบุ ค คลที่ จ ะขึ้ น ครองราชสมบั ติ เป น พระมหากษั ต ริ ย
มีผูสันนิษฐานวาประเทศไทยคงจะไดรับตนแบบสืบทอดมาจากอินเดีย
พระราชพิธีพืชมงคลเปนพระราชพิธีสงฆไดมีการประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ไดประกอบพิธีหลาย ๆ อยาง แตมีพิธีการอยางหนึ่งที่มีความสัมพันธกับภาษาบาลีและภาษาไทย
โดยตรง นั่นก็คือ การที่พระมหาราชครูอัษฎาจารย ประธานคณะพราหมณอานประกาศพระราชพิธีพืชมงคล
ซึ่งประกาศพระราชพิธีนี้เปนคาถาภาษาบาลีพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 4 อานทํานองสรภัญญะจบแลวดําเนิน
ความภาษาไทยคํารอยแกว (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2552 : 16)
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2. วิทยานิพนธ
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ\\(ป พ.ศ.\:\บทคัดยอ หรือ เลขหนา )\\
ตัวอยาง
วริศรา โกรทินธาคม (2553 : บทคัดยอ) ผลจากการศึกษาพบวา เพลงไทยสากลมีการใชคําที่สะทอน
วัฒนธรรมดานตาง ๆ 6 ดาน ไดแก 1) วัฒนธรรมทางภาษา 2) วัฒนธรรมทางวรรณคดี 3) วัฒนธรรมทางวัตถุ
4) วัฒ นธรรมทางจิตใจ 5) วัฒ นธรรมทางจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของชนในสังคม และ
6) วัฒนธรรมทางสุนทรียะ ดานโครงสรางคําพบวา คําที่สะทอนทางภาษามีโครงสรางเปนคําประสมมากที่สุด
สวนในดานสํานวนพบวา มีก ารใชสํานวนที่ส ะท อนวัฒ นธรรมในดานตาง ๆ 3 ลักษณะ ไดแ ก สํานวนเกา
สํานวนใหม และสํานวนที่ดัดแปลงมาจากสํานวนเกา
3. อินเทอรเน็ต
รูปแบบ
3.1 กรณีอยูตนยอหนา และกลางยอหนา
ชื่อผูเขียน\\(ป พ.ศ.\:\ระบุ website)\\
3.2 กรณีอยูทายยอหนา
\\(ชื่อผูเขียน,\ป พ.ศ.\:\ระบุ website)
ตัวอยาง
ซินแส (นามแฝง) (2549 : www.sinsae.com) ไดกลาวถึงทางสามแพรงวา เปนจุดตัดของเสนทาง
การจราจร อาจถูกรบกวนจากแสงไฟที่สาดมาในบาน และเปนจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังเปนจุด
ที่ลมพัดผาน ซึ่งจะพัดพาฝุนละอองเขามาในบานไดงาย ในบริบทนี้มีความหมายวา ในสมัยโบราณมีความเชื่อ
เกี่ยวกับสถานที่ หรือที่อยูอาศัย หรือการประกอบกิจการใด ๆ ก็ตาม หากปลูกสรางอยูในบริเวณทางสามแพรง
ถือวาเปนที่ที่ไมเปนมงคล ทําใหไมมีโชคลาภ
การเปลี่ ย นแปลงรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยจากฉบั บ ป พุ ท ธศั ก ราช 2540 เป น ฉบั บ
ปพุทธศักราช 2550 เพื่อแกไขปญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และปญหาคอรรัปชั่นของนักการเมือง รวมทั้งเพิ่ม
การตรวจสอบรัฐบาลและพรรคการเมือง เปนตน โดยมีการลงประชามติไปเมื่อวันที 19 สิงหาคม 2550 (บรรยง
วิทยวีรศักดิ์, 2550 : www.tddf.or.th)
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ตัวอยางการอางอิง
1. หนังสือ
1.1 หนังสือทั่วไป
รูปแบบ
ชื่อผูแตง.\\ปที่พิมพ.\\ชื่อหนังสือ.\\จํานวนเลม (ถามี).\\ครั้งที่พิมพ (ถามี).\\สถานที่พิมพ:\สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
ชัชนี วายลี่, วันทนีย ศรีรัฐ, และวิสสุดา นาคทัต. 2524. ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน. กรุงเทพฯ: รุงศิลป.
ชาญวิทย เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสดิศรี (บรรณาธิการ). 2518. ประวัติศาสตรและนักประวัติศาสตร.
กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน.
FAO. 1991. Improving Training Quality: A Trainer’s Guide to Evaluation. Rome: Food and
Agriculture Organization of the United Nations.
Katz, W. A. 1974. Introduction to Reference Work. 2 vols. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.
1.2 หนังสือแปล
รูปแบบ
ชื่อผูแปล.\\ปที่พิมพ.\\ชื่อหนังสือ.\\สถานที่พิมพ:\สํานักพิมพ.\\แปลจาก (translated from) ผูแตง.\\ปที่พิมพ.\\
ชื่อหนังสือ.\\สถานที่พิมพ:\สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
นฤจร อิทธิจีระจรัส. 2535. แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาของเฮอรเบิรตสเปนเซอร. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. แปลจาก L. A. Coser. 1971. Masters of Sociological
Thought: Ideas in Historical and Social Context. New York: Harcourt Brace
Jovanovich, Inc.
ส. วาสนา ประวาลพฤกษ. 2538. นักวางแผนวิจัยปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ กระทรวง
ศึกษาธิการ. แปลจาก S. Kemmis and R. McTaggart (eds.). 1988. The Action Research
Planner. Australia: Deakin University.
2. บทความ
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2.1 บทความในหนังสือที่มีผูเขียนคนเดียวกันตลอด หรือไมมีบรรณาธิการ
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ.\\ปที่พิมพ.\\“ชื่อบทความ.”\ชื่อเอกสาร.\\จํานวนเลม (ถามี).\\ครั้งที่พิมพ (ถามี).\\
สถานที่พิมพ:\สํานักพิมพ,\เลขหนา.
ตัวอยาง
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2537. “การศึกษากับการสืบทอดและการเสริมสรางวัฒนธรรม.” การศึกษากับการถายทอด
วัฒนธรรม: กรณีหนังใหญวัดขนอน. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ, 3-4.
Holland, J. L. 1973. “Making vocational choice.” A Theory of Career. New Jersey: Prentice-Hall, 2-18.
2.2 บทความในหนังสือที่มีบรรณาธิการหรือผูรวบรวม
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ.\\ปที่พิมพ.\\“ชื่อบทความ.”\ใน (in) ชื่อบรรณาธิการ.\\ชื่อหนังสือ.\\จํานวนเลม (ถามี).\\
ครั้งที่พิมพ (ถามี).\\สถานที่พิมพ:\สํานักพิมพ,\เลขหนา.
ตัวอยาง
ณรงคชัย อัครเศรณี. 2524. “กลยุทธในการระดมเงินทุนจากตางประเทศ.” ใน ลือชัย จุลาสัย และ มิ่งสรรพ
สันติกาญจน. (บรรณาธิการ). เศรษฐกิจไทย: อดีตและอนาคต. กรุงเทพมหานคร: บางกอกการพิมพ,
273-293.
Ley, D. and M. S. Samuels. 1978a. “Introduction: Contexts of modern humanism in
Geography.” In D. Ley, and M. S. Samuels. (eds.) Humanistic Geography: Prospects
and Problems. Chicago: Maaroufa Press, 1-17.
2.3 บทความในวารสาร
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ.\\ปที่พิมพ.\\“ชื่อบทความ.”\ชื่อวารสาร\\ปที่\(ฉบับที่ ถามี):\ เลขหนา.
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ตัวอยาง
นงลักษณ วิรัชชัย และ สุวิมล วองวานิช. 2541. “การวิเคราะหการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย.”
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 11 (2): 21-50.
Clark, J. S., M. Fulton, and J. T. Scott, Jr. 1993. “The consistency of land values, land rents,
and capitalization formulas.” American Journal of Agriculture Economics 75 (1):
147-155.
ในกรณีที่บทความไมจบในฉบับ และยังมีพิมพตอในฉบับตอ ๆ ไป ใหใชเครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่น
แลวใสฉบับที่ ของวารสารฉบับตอไป คั่นดวยเครื่องหมายทวิภาค (:) พรอมกํากับเลขหนา ทําเชนนี้เรื่อย ๆ
จนกวาบทความนั้นจะจบบริบูรณจึงใสเครื่องหมายมหัพภาพ (.)
ตัวอยาง
สมชัย ฤชุพันธ. 2519. “หลักการในการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให.” สรรพากรสาสน 23 (3): 13-23;
(4): 37-53.
2.4 บทความในสารานุกรม
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ.\\ปที่พิมพ.\\“ชื่อบทความ.”\ชื่อสารานุกรม\\เลมที่:\เลขหนา.
ตัวอยาง
สุทธิวงศ พงศไพบูลย. 2529. “การถนอมอาหารของชาวใต.” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต 1: 163-165.
Bennett, J. M. 1989. “Speed reading.” The World Book Encyclopedia 18: 774.
2.5 บทความในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ.\\ปที่พิมพ.\\“ชื่อบทความ.”\ชื่อหนังสือพิมพหรือนิตยสาร\\ (วัน\เดือน\ป):\เลขหนา.
ตัวอยาง
พชร สินสวัสดิ์. 2536. “การปรับกลยุทธเพื่อดึงนักลงทุนไมหนีไทย.” สยามรัฐ (4 กรกฎาคม 2536): 7.
Dasna, O. 1993. “Mr. Clean campaigns in Thailand.” Bangkok Post (July 3, 1993): 23.
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3. บทวิจารณหนังสือวารสาร
รูปแบบ
นามผูเขียนบทวิจารณ.\\ป.\\วิจารณหนังสือ (ชื่อหนังสือ),\โดย\ชื่อผูแตงหนังสือ.\\ชื่อวารสาร\\ปที่\(ฉบับที่
ถามี):\เลขหนา.
ตัวอยาง
ภาวนา เขมะรัตน. 2534. วิจารณหนังสือรายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบราชการดานการจัดองคการ,
โดย อมร รักษาสัตย และ ถวัลย วรเทพพุฒิพงษ. วารสารพัฒนบริหารศาสตร 31: 193-205.
4. วิทยานิพนธ
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ.\\ป.\\ชื่อวิทยานิพนธ.\\ชื่อปริญญา\สาขา,\มหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
สายใจ ทองเนียม. 2544. ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่มีตอการอาน. วิทยานิพนธศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยรังสิต.
5. เอกสารอัดสําเนาและเอกสารที่ไมไดตีพิมพอื่น ๆ
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน.\\ปที่พิมพ.\\ชื่อเอกสาร.\\สถานที่พิมพ.\\(อัดสําเนา หรือ Mimeographed).
ตัวอยาง
อเนก จันทรวงศ. 2530. การใชทรัพยากรนํ้า. สํานักงานคณะกรรมการแหลงนํ้าแหงชาติ ศูนยวิเคราะหและ
ประสานแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (อัดสําเนา).
6. ขอมูลจากอินเทอรเน็ต
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน.\\ปที่ตีพิมพ.\\“ชื่อบทความ.”\\ชื่อวารสาร\(Online).\\ระบุ website,\วัน\เดือน\ป.(ที่สืบคนขอมูล)
ชื่อผูเขียน.\\ปที่ตีพิมพ.\\ชื่อบท.\\ใน\ชื่อเอกสาร\(Online).\\ระบุ website,\วัน\เดือน\ป.(ที่สืบคนขอมูล)
ตัวอยาง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต. 2547. วิสัยทัศน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต (ออนไลน).
www.rsu.ac.th, 12 กุมภาพันธ 2550.
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McNamara, C. 1998a. Program evaluation. In Basic Guide to Program Evaluation (Online).
www.mapnp.org/library/evaluatn/fnl_eval.htm, April 19, 2000.
7. ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ
ตัวอักษร TH Sarabun New 14
ดานบน 1.5 นิ้ว
ดานลาง 1.0 นิ้ว
ดานซาย 1.5 นิ้ว
ดานขวา 1.0 นิ้ว
รายการ
ลักษณะตัวอักษร
ชื่อบทความ
เนน
ชื่อผูแตง
เอน
บทคัดยอ
เนน
หัวขอแบงตอน
เนน
หัวขอยอย
เนน
บทความ
ปกติ
การเนนความในบทความ เนน
ขอความในตาราง
ปกติ
ขอความอางอิง
เอน
รายการอางอิง
เนน

รูปแบบการพิมพ
กลางหนากระดาษ
ชิดขวา
ชิดซาย
ชิดซาย
ใชหมายเลขกํากับ
ใชหมายเลขกํากับ
ใชหมายเลขกํากับ
ใชหมายเลขกํากับ
ใชหมายเลขกํากับ
กลางหนากระดาษ

ขนาดตัวอักษร
16
14
14
14
14
14
14
14
14
16

8. การสมนาคุณ
ผูประเมินบทความ (reviewer) จะไดรับคาตรวจบทความ ๆ ละ 1,000 บาท

กองบรรณาธิการ
วารสารศิลปศาสตร วิทยาลัยศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
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