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รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อเสนอขอลงตีพิมพ์ในวารสารด ารงวิชาการ คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  
 1. ตัวบทความ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 1.1 พิมพ์ผลงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word for Windows หรือซอฟท์แวร์อื่นที่ใกล้เคียงกัน จัดการแสดงผลรูปแบบขนาด 
A4 (มุมมองหน้าเดียว) แบบ 1 คอลัมน์ จ านวนประมาณ 26 บรรทัดต่อหน่ึงหน้า ใช้รูปแบบอักษร (Font) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็น 
TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 พอยต์ ทั้งบทความ หากมีการใช้อักษรพิเศษ ให้ส่งแบบอักษร (Font) น้ันมาพร้อมกัน
ด้วย และใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้าด้านบนขวายกเว้นหน้าแรก  
 1.2 ตัวเลขให้ใช้รูปแบบเลขอารบิค ส าหรับพิมพ์บทความ เว้นแต่การใช้เลขไทยจากการอ้างอิงตามเอกสารชั้นต้น 
 1.3 ตั้งค่าหน้ากระดาษในส่วนของระยะขอบกระดาษ  โดยให้ระยะขอบบน ขนาด 1.5 น้ิว และระยะขอบล่าง, ซ้าย, ขวา ขนาด 1 
น้ิว 
 1.4 จ านวนหน้าทั้งหมดตั้งแต่เน้ือหารวมบทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ บรรณานุกรม และภาพประกอบ ต้องไม่เกิน 
15 หน้า 
 1.5 บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) อย่างละ 1 ย่อหน้า โดยภาษาไทยมีความยาวประมาณครึ่ง
หน้ากระดาษ A4 และภาษาอังกฤษมีความยาวประมาณ 250 ค า พร้อมค าส าคัญต่อท้าย (Keywords, Tags) จ านวนไม่เกิน 5 ค า  
 1.6 ไฟล์ บทความ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (ไฟล์ .doc  และ .pdf) 
 1.7 ในส่วนบทน า ใส่ชื่อ – นามสกุล ของผู้เขียนบทความ หรือผู้เขียนร่วม หากมีต าแหน่งทางวิชาการให้ใส่ในเชิงอรรถท้ายหน้า 
 
 2. รูปแบบของการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ปี 
 2.1 การอ้างอิงแบบแทรกในเน้ือหาให้ใช้ระบบนาม-ปี คือ การแทรก “อ้างอิง” อยู่ในเน้ือหาของบทความ วิธีการคือ ให้พิมพ์ ชื่อผู้
แต่ง ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายทวิภาค และเลขหน้าที่อ้างอิง ภายในเครื่องหมายวงเล็บ สามารถดาวน์โหลดรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
(ฉบับเต็ม) ได้ที่ www.damrong-journal.su.ac.th/reference_formatDamrong.pdf 
 
 3. รูปภาพประกอบ หรือตาราง 
 3.1 ภาพหรือตารางประกอบให้สร้างแยกจากบทความ ในกรณีที่บทความมีภาพประกอบ ให้ผู้เขียนแยกไฟล์  .doc ของ
ภาพประกอบพร้อมค าบรรยายออกมาอยู่ส่วนท้ายของบทความหลังบรรณานุกรม (ไม่แทรกภาพประกอบในเน้ือหาบทความต้นฉบับ)  โดย
ภาพประกอบจะต้องระบุหมายเลขของภาพ และค าบรรยายซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับหมายเลขที่ตรงกับเน้ือหาในบทความ  ส่วนตัวไฟล์
ภาพประกอบ (เช่น .JPEG) ให้ตั้งชื่อเป็นหมายเลขตรงกันกับหมายเลขค าบรรยายภาพ (เช่น 01,02,03…..) แยกใส่ใน Folder ของ
ภาพประกอบออกมาต่างหาก (ไฟล์ .JPEG / Resolution ไม่ต่ ากว่า 300 dpi/inch หรือ ไม่ต่ ากว่า 1 MB ต่อภาพ รวมทั้งระบุที่มาของภาพ
หากมิใช่ภาพที่ผู้เขียนถ่าย หรือจัดท าด้วยตนเอง) 
   
หมายเหต ุผู้เขียนสามารถดูรายละเอียดและข้อแนะน าได้ที่ : 

  
www.tci-thaijo.org/index.php/damrong/announcement  หรือ www.damrong-journal.su.ac.th/index.php?page=news 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วารสารด ารงวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ข้อแนะน าการจัดท าต้นฉบับบทความ 
1. ก าหนดออก 

 ก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ ทุก ๆ 6 เดือน (ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน และ ฉบบัที่ 2 เดือน กรกฎาคม - 
ธันวาคม) 

 

2. การส่งบทความ  
 ส่ งบทความ โดยผ่ าน ระบบการจัดการวารสารออนไลน์  Thai Journals Online (ThaiJO) ได้ที่  www.tci-

thaijo.org/index.php/damrong ประกอบด้วย 

 2.1 แบบเสนอขอส่งบทความ สามารถดาวนโ์หลดไดท้ี่ :  

  
www.tci-thaijo.org/index.php/damrong/announcement/view/177 หรอื www.damrong-journal.su.ac.th/index.php?page=news 

 2.2 ส่งบทความผ่านระบบการจัดการวารสารออนไลน์ได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/damrong 
  

3. การพิจารณา และตีพมิพบ์ทความ 
 3.1 บทความต้องมีคุณค่าทางวิชาการ และแสดงให้เห็นภาพการค้นคว้าวิจัยในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมศาสตร์  ภาษา จารึก วรรณคดี และวัฒนธรรม ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนทรรศนะทาง
วิชาการ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เน้ือหาบทความต้องมีความสมบูรณ์ ชัดเจน ถูกต้อง และมี
การอ้างองิ/บรรณานุกรมที่ถูกต้อง 
  3.2 หากมีประเด็นทางวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องกับเน้ือหาในบทความของวารสารด ารงวิชาการฉบับย้อนหลังควร
อ้างอิงบทความเหล่านั้น เพื่อแสดงถึงความครบถ้วนของการค้นคว้างานที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของการทบทวน
วรรณกรรม และความถูกต้องทางวิชาการรวมทั้งเพื่อให้สามารถประเมินความเป็นงานบุกเบิก (originality) ของบทความ  
ทั้ งนี้ สามารถเข้าดู วารสารฉบับตีพิ มพ์ที่ ผ่ านมาได้ที่  www.tci-thaijo.org/index.php/damrong หรือ  www.damrong-
journal.su.ac.th  
 3.3 กระบวนการตั้งแต่ส่งบทความเข้ามายังกองบรรณาธิการ เพื่อขอรับการพิจารณาจนถึงการตีพิมพ์ จะใช้เวลาไม่
น้อยกว่า 6 เดือน หรือนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้กล่ันกรองบทความ หาก
ประสงค์จะลงตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ของแต่ละปี จะต้องส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาไม่ช้าไป
กว่าวันที่ 31 ธันวาคม ของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ช่วงเวลาการตีพิมพ์บทความขึ้นอยู่กับมติของกองบรรณาธิการและการพิจารณา
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

4. ขั้นตอนการพิจารณาบทความ 
กระบวนการ ระยะเวลา (เดือน) 

โดยประมาณ 
    4.1 ผู้เขียนส่งบทความพร้อมทั้งบทคัดย่อเสนอต่อกองบรรณาธิการ เพื่อรับการพิจารณา
เบื้องต้น (หากมีข้อแก้ไข ผู้เขียนต้องปรับและแก้ไขบทความตามที่กองบรรณาธิการ ได้ให้
ข้อเสนอแนะก่อนที่กองบรรณาธิการจะด าเนินการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา) และผู้เขียน
ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อขอสมัครลงตีพิมพ์บทความ 

2 

    4.2 เมื่อผู้เขียนช าระเงินค่าธรรมเนียมการขอลงตีพิมพ์แล้ว กองบรรณาธิการจึงจัดส่ง
บทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากล่ันกรองบทความ 

1 

    4.3 กองบรรณาธิการ แจ้งผลการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมออกแบบตอบ 1 



กระบวนการ ระยะเวลา (เดือน) 
โดยประมาณ 

รับการตีพิมพ์ให้ผู้เขียน (ขั้นตอนการออกแบบตอบรับการตีพิมพ์จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน 
หลังจากผู้ เขียนส่งบทความที่ปรับและแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วมายังกอง
บรรณาธิการ) 
    4.4 ผู้เขียนจะต้องแก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ 
และส่งกลับมาให้กองบรรณาธิการพิจารณา 

1 

    4.5 หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม กองบรรณาธิการจะด าเนินการในขั้นตอนการตีพิมพ์
วารสารต่อไป หากยังมีข้อแก้ไขอีก กองบรรณาธิการจะติดต่อผู้เขียน ให้ด าเนินการแก้ไข
จนกว่าจะสมบูรณ์ 

1 

 

หมายเหตุ 
 1. กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความ โดยการพิจารณาตีพิมพ์นั้น ขึ้นอยู่กับ กอง
บรรณาธิการ และผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่จัดรูปแบบให้ถูกต้อง ตามการอ้างอิงและการ
จัดท าบรรณานุกรมของวารสารด ารงวิชาการ 
 3. กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงบทความตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ/กองบรรณาธิการ 
 4. กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมด าเนินการเพื่อสมัครขอลงตีพิมพ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั้งส้ิน 
 5. หากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้พิจารณาบทความแล้วมีความเห็นไม่เป็นที่ยุติจ าเป็นจะต้องสรรหาผู้ทรงคุณวุ ฒิ
เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน โดยกองบรรณาธิการจ าเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการด าเนินการเพิ่มเติมอีกจ านวน 1,000 บาท 
(หนึ่งพันบาท) ต่อบทความ 
 

5. ค่าธรรมเนียมการลงบทความ  
 ค่าธรรมเนียมการลงบทความ จ านวนบทความละ 2,500 บาท เมื่อช าระเงินดังกล่าวแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอน

เงินเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินส่งมายัง damrong.journal@gmail.com เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินให้
ผู้เขียนต่อไป โดยมีช่องทางการช าระเงิน ดังนี้ 

5.1 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ชื่อบัญชี กองทุนวารสารด ารงวิชาการ คณะโบราณคดี เลขที่บัญชี 982 - 0 - 70389 – 1 
สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
5.2 หรือช าระเงินสดด้วยตนเองได้ที่ส านักงานคณบดี คณะโบราณคดี ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เลขที่ 8 ถนนสุภาพบุรษ-ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  
(ข้อมูลพิกัดต าแหน่ง 13.766807, 100.343014) 

 

6. ติดต่อสอบถาม และดาวน์โหลดแบบเสนอขอส่งบทความ 
 Email: damrong_journal@hotmail.com 

 Facebook: www.facebook.com/DamrongJournal 

 Website: www.tci-thaijo.org/index.php/damrong/announcement  

 หรือ www.damrong-journal.su.ac.th/index.php?page=news 
  

 

 

https://www.facebook.com/DamrongJournal


7. การอ้างอิง และเขียนบรรณานุกรม 
 วารสารด ารงวิชาการใช้เกณฑ์รูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม ระบบนาม-ปี ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร สามารถดาวน์โหลดรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม (ฉบับเต็ม) ได้ที่ :  

 
www.damrong-journal.su.ac.th/reference_formatDamrong.pdf 

 
ตัวอยา่งการอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรม รูปแบบแทรกในเน้ือหา: ระบบนาม-ปี 

 

ตัวอยา่ง รูปแบบของการอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหา: ระบบนาม-ป ี
 การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ปี ให้พิมพ์รวมอยู่ในเนื้อหาของบทความ วธิีการอ้างองิแบบนีจ้ะระบชุื่อผู้
แต่ง เครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายทวภิาค (:) และเลขหน้าที่อ้างอิง โดยมีรูปแบบดังนี้ 
 

 เน้ือหาบทความ (ชื่อผูแ้ต่ง, ปีทีพ่ิมพ:์ เลขหน้าที่อ้าง) 
หรือ 
 ชื่อผู้แตง่ (ปีที่พมิพ:์ เลขหน้าที่อา้ง) เน้ือหาบทความ 
 
ตัวอย่าง 
 ... ที่ประชุมสงฆไ์ด้ถวายความเห็นแก่พระเจ้าตโิลกราชว่า เรื่องการบ้านการเมืองมใิช่กจิของสงฆ์ พระเจ้า 
ติโลกราชจึงไม่ยอมคืนเมืองศรีสัชชนาลัย (พระยาประชากจิกรจกัร์ (แช่ม บุนนาค), 2516: 335) 

 
สารนิเทศวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คือ ข่าวสาร ข้อมูล ตัวเลข ทฤษฎี ภมูิหลัง ความรู้ ความคิดที่เก่ียวข้องกับ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพื่อการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงสามารถแสวงหาได้จากแหล่งต่าง ๆ เชน่ วารสาร หนังสือ การประชมุ 
สัมมนา เป็นต้น (Wolek, 1986: 154) 
 

ตัวอยา่ง รูปแบบของบรรณานุกรม 

 1. หนังสือ 
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หรือกรณีพิมพ์ครั้งแรก 
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