แนวปฏิบัติสำหรับกำรส่งบทควำมตีพิมพ์
หลักเกณฑ์กำรเขียนบทควำม
1. ผู้เขียนจะต้องส่งบทความต้นฉบับ โดยพิมพ์เว้นบรรทัดห่างแบบ single
spacing ตัวอักษรใช้แบบ TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ กระดาษขนาด
A4 ความยาวของบทความ 12-15 หน้า ชื่อบทความใช้ตัวหนาขนาด 16 พอยต์
ชื่อผู้เขียน ขนาด 14 พอยต์ (ใส่ตาแหน่งทางวิชาการนาหน้าชื่อ ใส่ชื่อหน่วยงาน
ที่สังกัดตอนท้ายชื่อ) ระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย
ด้านขวา 2.54 เซนติเมตร ตัวเลขให้ใช้เลขอารบิก
2. ให้มีบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งไทยและอังกฤษ คาสาคัญ (Keywords)
ไม่เกิน 3 คา
3. บทความที่ มีการอ้างอิงถึงเอกสารและข้อเขียนทางวิชาการของผู้อื่น
จะต้องรวมเอาการอ้างอิงนั้นเข้าในตัวบท พร้อมระบุแหล่งอ้างอิง ปี พ.ศ. และ
เลขหน้าที่ชัดเจน
4. เชิงอรรถ ควรกระชับ และให้ปรากฏในท้ายบทความ (Endnote) ก่อน
บรรณานุกรม
5. บรรณานุกรมได้กาหนดรูปแบบการอ้างอิงโดยปรับปรุงจากมาตรฐาน
APA โดยให้มีการเรียงตามตัวอักษรของชื่อ ผู้เขียน โดยชื่อภาษาอังกฤษ ให้ขึ้น
ด้วยนามสกุล ตามด้วยชื่อต้น ส่วนภาษาไทย ให้ขึ้นด้วยชื่อ ตามด้วยนามสกุล ปี
พ.ศ. ที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ และสถานที่จัดพิมพ์
6. บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในที่ใดมาก่อน และหมายเลข
หน้าให้ไว้ตาแหน่งด้านล่างกลางตั้งแต่ต้นจนจบ
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ระบบกำรอ้ำงอิงของบทควำม
1. การอ้างอิงในบรรณานุกรม
1.1 รูปแบบการอ้างอิงหนังสือ
เสมอชั ย พู ล สุ ว รรณ. 2544. วิ ท ยาศาสตร์กั บ ความจริ ง ในวั ฒ นธรรมไทย.
กรุงเทพฯ: คบไฟ.
1.2 รูปแบบการอ้างอิงบทความในวารสารหรือนิตยสาร
ศรีศักร วัลลิโภดม. 2556. “กรุงเทพฯ ยศล่มแล้ว ลอยนรก ลงฤา,” วารสาร
เมืองโบราณ 39(2): 15-32.
1.3 รูปแบบการอ้างอิงบทความในหนังสือ
พิเชฐ สายพั น ธ์. 2557. “ชาติ พั นธุ์ส ภาวะ: จากเสรีนิ ย มสู่ เสรีนิย มใหม่ .” ใน
นฤพนธ์ ด้ วงวิ เศษ (บก.), ชาติ พั น ธุ์กับ เสรีนิ ย มใหม่ , หน้ า 103-133.
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
1.4 รูปแบบการอ้างอิงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
ก้องสกล กวินรวีกุล. 2545. การสร้างร่างกายพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป.
พิ บู ล สงคราม พ.ศ.2481-2487. วิ ท ยานิ พ นธ์ สั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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1.5 รูปแบบการอ้างอิงจากเว็บไซต์
นลิน ญานศิริ, สรจักร เกษมสุวรรณ, และ เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต. แหล่งที่มา
ของมลพิษทางทะเลในอ่าวไทย. สืบค้นจาก
http://www.healthcarethai.com/แหล่งที่มาของมลพิษทางทะเลใน
อ่าวไทย (13 สิงหาคม 2557)
1.6 รูปแบบการอ้างอิงจากสัมภาษณ์
สุวรรณ จันทิวาสารกิจ. วิศวกรระบบ บริษัท ทู -บี-วัน เทคโนโลยี จากัด. (28
ตุลาคม 2548). สัมภาษณ์.
1.7 บทความจากรายงานการประชุมวิชาการหรือการนาเสนอในงานสัมมนา
Unno, Anusorn. 2011. “Community Organization Council: Rethinking
civic politics in Thai society.” Paper presented at the 1 1 th
International Conference On Thai Studies, Bangkok, July 26-28.
1.8 บทความที่เผยแพร่ในบล็อก
สามารถอ้างอิงบทความจากบล็อกต่าง ๆ ได้ในส่วนเนื้อหาบทความ โดยไม่
จ าเป็ น ต้ อ งท าการอ้ า งอิ ง ซ้ าในตอนท้ า ย แต่ ห ากผู้ เขี ย นต้ อ งการอ้ า งอิ ง ใน
ตอนท้ายบทความด้วย ให้ระบุวันที่บทความได้รับการเผยแพร่ สามารถอ้างอิงได้
ด้วยรูปแบบนี้
พรชัย ตระกูลวรานนท์. 2554. “แผนบริหารงานวัฒนธรรมของจีน,” บล็อกของ
ชุดโครงการวิจัยจีนศึกษา สกว. 13 กรกฎาคม.
http://chstudy.blogpot.com/2011/07/blog-post_13.html.
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1.9 การอ้างอิงเอกสารภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
ให้ถอดเสียงของชื่อเอกสารด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ แล้วระบุคาแปล
(ไทย/อังกฤษ) ของชื่อเอกสารนั้น ๆ ในวงเล็บ […]
2. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
การอ้างงานของผู้เขียน หากเป็นผู้เขียนชาวไทย ให้อ้างโดยใช้ชื่อ สาหรับ
ผู้เขียนต่างประเทศ ให้ใช้นามสกุล ตามด้วยปี พ.ศ. ที่พิมพ์ และ/หรือเลขหน้าที่
อ้างอิง ภายในวงเล็บ ตัวอย่างเช่น
อ้ า งอิ ง แบบไม่ มี เลขหน้ า (เสมอชั ย , 2544) (อานั น ท์ , 2555; Jagose,
2013)
อ้างอิงแบบมีเลขหน้า (อานันท์, 2555: 87) (Jagose, 2013: 104)
ศักดิ์สิทธิ์ (2552) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมมักเกิดจากความ
ขัดแย้ง
การอ้ า งถ้ อ ยความที่ มี ค วามยาวไม่ เกิ น 40 ค า ให้ น าถ้ อ ยความใส่ ใน
อัญประกาศ แล้วทาตัวเอน เช่น “แนวคิดดังกล่าวได้รับการรับรองอย่างแข็งขัน
ในโลกสมัยใหม่”
หากถ้อยความยาวเกิน 40 คา ให้แยกออกมาจากตัวเนื้อหา โดยใช้ขนาดที่
เล็ ก ลงเป็ น 14 พอยต์ และย่ อ หน้ า เข้ า มาจากขอบทั้ ง สองข้ า งเล็ ก น้ อ ย
ตัวอย่างเช่น
ความรักแบบโรแมนติก จัดได้ว่าเป็นหัวข้อที่มีการศึกษากันน้อย
มาก ในหมู่ นั ก สั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา ส าหรั บ นั ก
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มานุษยวิทยาแล้ว การมองข้ามประเด็นดังกล่าว ส่วนหนึ่งอาจเป็น
เพราะความเชื่อที่ว่า โรมานซ์เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมเฉพาะของ
ยุโรปยุคกลาง
3. รูปภาพ/ตาราง/แผนภูมิ (ถ้ามี) ให้ระบุ ชื่อ คาอธิบาย และหมายเลข
กากับ รวมทั้งแหล่งที่มาในรูปแบบเดียวกับอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 14 พอยต์ ไว้
ด้านบนของตาราง (จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ)
กำรส่งต้นฉบับบทควำม
ให้ ส่ งบทความทางอี เมล์ แนบไฟล์ บ ทความ (นามสกุล .doc) และไฟล์
ภาพประกอบ (ถ้ามี) ที่อยู่อีเมล์: tanawut.p@sac.or.th

