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คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับผู้้�นิิพนธ์์
� กรองและตีีพิิมพ์์
� เสนอพิิจารณากลั่่น
หลัักเกณฑ์์การเตรีียมบทความต้้นฉบัับและเอกสารประกอบเพื่่อ
ในวารสารศิิลปกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

� พิิจารณาตีีพิิมพ์์
การจััดเตรีียมต้้นฉบัับบทความสำำ�หรัับส่่งเสนอเพื่่อ
1. ต้้องเป็็นบทความทางวิิชาการ/บทความวิิจััย/บทความปริิทััศน์์/บทวิิจารณ์์หนัังสืือและผลงานด้้าน

� วข้้อง ตรงตามวััตถุป
� ง่ เสนอตีีพิิมพ์์
ศิิลปกรรมศาสตร์์หรืือสาขาที่่เ� กี่่ย
ุ ระสงค์์และขอบเขตของวารสาร บทความที่่ส่
� พิิจารณาตีีพิิมพ์์ในวารสารอื่่น
� ๆ
ต้้องไม่่เคยตีีพิิมพ์์จากที่่ใ� ดมาก่่อน และไม่่ควรอยู่่�ในระหว่่างการส่่งเสนอเพื่่อ

� ปล
2. เป็็นบทความภาษาไทยหรืือภาษาอัังกฤษ ในกรณีีเป็็นภาษาอัังกฤษ ต้้องไม่่เป็็นบทความที่่แ

� ิมพ์์ในภาคภาษาไทยหรืือภาษาต่่างประเทศอื่่น
� ๆ มาก่่อน และจะต้้องมีีบทคััดย่่อทั้้�งภาษา
จากงานนิิพนธ์์ที่่ตีีพิ
ไทยและภาษาอัังกฤษ

� หาต้้นฉบัับ (Manuscript) พิิมพ์์ลงในแม่่แบบบทความฉบัับเต็็มที่่ �
3. ผู้้�นิิพนธ์์จะต้้องเตรีียมเนื้้อ
จััดเตรีียมไว้้ในรููปของเอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Word Document ไฟล์์สกุุล .Doc หรืือ .Docx หรืือ ไฟล์์เอกสาร
ชนิิด PDF) สภาพพร้้อมพิิมพ์์ลงบนกระดาษ (Print out) มีีความยาวไม่่น้้อยกว่่า 10 หน้้ากระดาษ A4 และ

ไม่่เกิิน 15 หน้้ากระดาษ A4 ตั้้�งค่่าหน้้ากระดาษด้้านบนและด้้านซ้้าย 1.5 นิ้้�ว ด้้านล่่างและด้้านขวา 1 นิ้้�ว

ใช้้ชุุดแบบอัักษรมาตรฐานราชการไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK) ตลอดทั้้�งบทความ และมีีส่่วนประกอบ
�
ของบทความที่่สำำ�คั
ัญตามลำำ�ดัับ ดัังนี้้�
		

� บทความ ใช้้ตััวอัักษรตััวหนาขนาด 18 point ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ สำำ�หรัับ
- ชื่่อ

� ภาษาอัังกฤษใช้้ตััวพิิมพ์์ใหญ่่ทั้้�งหมด ชื่่อ
� บทความต้้องมีีความกระชัับและครอบคลุุมเนื้้อ
� หาของบทความ
ชื่่อ
กำำ�หนดจำำ�นวนคำำ�ไม่่เกิิน 15 คำำ� จััดแนวพิิมพ์์แบบกึ่่ง� กลางหน้้ากระดาษ

		

� ผู้้�นิิพนธ์์ ใช้้ตััวอัักษรตััวหนาขนาด 16 point ระบุุชื่่อ
� -นามสกุุลจริิงทั้้�งภาษาไทยและ
- ชื่่อ

		

� ยู่่�ของผู้้�นิิพนธ์์ ใช้้อัักษรขนาด 14 point
- ตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ ต้้นสัังกััด และที่่อ

� ภาษาอัังกฤษให้้ใช้้ตััวพิิมพ์์ใหญ่่ทั้้�งหมด จััดแนวพิิมพ์์แบบกึ่่ง� กลาง
ภาษาอัังกฤษของผู้้�นิิพนธ์์ สำำ�หรัับชื่่อ

� งหมายดอกจััน ( * ) โดยระบุุการศึึกษาขั้้�นสููงสุุดหรืือ
ในรููปแบบของเชิิงอรรถใต้้บทคััดย่่อ กำำ�กัับด้้วยเครื่่อ
ตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ (ถ้้ามีี) และสัังกััดของผู้้�นิิพนธ์์ ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ พร้้อมทั้้�งระบุุจดหมาย
� โดเมน (Domain) ของสถาบัันต้้นสัังกััด หรืืออีีเมล์์อื่่น
� ที่่ใ� ช้้ในการ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Email address) ที่่เ� ป็็นชื่่อ

� ยู่่� สัังกััด และอีีเมล์์ให้้ครบถ้้วนถััดจากชื่่อ
� ผู้้�นิิพนธ์์
ติิดต่่อที่่เ� ป็็นทางการและหากมีีผู้้�นิิพนธ์์ร่่วมจะต้้องระบุุที่่อ
หลััก
		

- บทคััดย่่อ ใช้้อัักษรปกติิขนาด 16 point ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ จััดแนวพิิมพ์์แบบ

กระจายบรรทััด กำำ�หนดจำำ�นวนไม่่เกิิน 2 หน้้ากระดาษ สำำ�หรัับบทความวิิจััย บทคััดย่่อจะต้้องประกอบด้้วย
ความสำำ�คััญของปัั ญหา วััตถุุประสงค์์การวิิจััย การดำำ�เนิินการวิิจััยและผลการวิิจััย

239

JOURNAL OF FINE AND APPLIED ARTS, CHULALONGKORN UNIVERSITY
VOL.8-NO.2 JULY-DECEMBER 2021

		
		

� ง ใช้้ตััวอัักษรตััวหนาขนาด 16 point จััดแนวพิิมพ์์แบบชิิดซ้้าย
- หััวเรื่่อ

- เนื้้�อหาบทความ ใช้้ตััวอัักษรปกติิขนาด 16 point จััดแนวพิิมพ์์แบบกระจายบรรทััดหาก

� รอบคลุุมในหััวข้้อต่่าง ๆ ได้้แก่่
� หาที่่ค
เป็็นบทความจากรายงานวิิจััย/วิิทยานิิพนธ์์/งานค้้นคว้้าอิิสระ ควรมีีเนื้้อ
บทนำำ� วััตถุุประสงค์์ วิิธีีการศึึกษา ผลการศึึกษา การอภิิปรายผล สรุุปและข้้อเสนอแนะ การนำำ�ไปใช้้จััดแสดง

� าให้้ครบถ้้วน
หรืือการจดแจ้้งลิิขสิิทธิ์์ � พร้้อมทั้้�งมีีคำำ�อธิิบายภาพ ตาราง แผนผััง โน้้ตเพลง ฯลฯ โดยระบุุแหล่่งที่่ม
		

- บรรณานุุกรม ใช้้อัักษรปกติิขนาด 16 point ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ โดยเรีียง

ลำำ�ดัับตามตััวอัักษร จััดแนวพิิมพ์์ชิิดซ้้ายและบรรทััดต่่อมาของรายการเดีียวกัันต้้องย่่อหน้้าเข้้าไป 7 ตััวอัักษร
4. ผู้้�นิิพนธ์์ต้้องจััดเตรีียมภาพประกอบ โดยจััดทำำ�ภาพประกอบเป็็นไฟล์์รููปภาพ นามสกุุล JPEG

� ไฟล์์ภาพให้้ชััดเจน และเรีียงไฟล์์ภาพตามลำำ�ดัับใน
หรืือ TIFF ความละเอีียด 300-350 dpi และต้้องระบุุชื่่อ
� หาบทความ
เนื้้อ

� การดํําเนิินงานหลัังวัันที่่ � 1 พฤศจิิกายน 2561 เปนตนไป ตองแนบ
5. ในกรณีีที่่เ� ปนบทความวิิจััยที่่มีี

� การดํําเนิินการมาด้วย
เอกสารรัับรองการผ่านการพิิจารณาจริิยธรรมการวิิจััยในคนจากสถาบัันที่่มีี

� กรองบทความ (Peer-review)
เกณฑ์์การพิิจารณากลั่่น
1. กองบรรณาธิิการจะเป็็นผู้้�พิิจารณาคุุณภาพวารสารขั้้�นต้้นจากแบบตรวจสอบรายการเอกสาร

� ิพนธ์์ได้้
ประกอบการเสนอส่่งบทความต้้นฉบัับด้้วยตนเอง (Manuscript Submission Self-Checklist) ที่่ผู้้�นิ
แนบมาพร้้อมหลัักฐานต่่าง ๆ และจะต้้องผ่่านการตรวจการคััดลอกบทความ (Plagiarism) ด้้วยโปรแกรม
อัักขราวิิสุุทธิ์์ � (Akarawisut)

� ่านการตรวจรููปแบบแล้้วจะได้้รัับการคััดกรองจากกองบรรณาธิิการเพื่่อ
� สรรหา
2. บทความต้้นฉบัับที่่ผ่

� ประสบการณ์์การวิิจััยตรงตามสาขาที่่เ� กี่่ย
� วข้้องจำำ�นวนอย่่างน้้อย 2 ท่่าน
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ (Peer-reviewer) ที่่มีี
ซึ่่ง� ไม่่มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับผู้้�นิิพนธ์์

3. บทความที่่ไ� ด้้รัับอนุุมััติิจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิแล้้ว จะได้้รัับการบัันทึึกสถานะและแจ้้งผลการพิิจารณา

� ให้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขต้้นฉบัับ และ/หรืือ เก็็บรวบรวมต้้นฉบัับที่่ส
� มบููรณ์์เพื่่อ
� ตีีพิิมพ์์
แก่่ผู้้�เขีียนเพื่่อ

� ได้้รัับต้้นฉบัับฉบัับสมบููรณ์์แล้้ว กองบรรณาธิิการจะแจ้้งผู้้�นิิพนธ์์รัับทราบเป็็นหนัังสืือ
เผยแพร่่ ทั้้�งนี้้เ� มื่่อ
ตอบรัับการตีีพิิมพ์์ ซึ่่ง� จะระบุุปีีที่แ
่ � ละฉบัับที่ตีีพิ
่ � ิมพ์์

� ิพนธ์์มีีความประสงค์์ต้้องการยกเลิิกการตีีพิิมพ์์ ต้้องแจ้้งความประสงค์์เป็็นลายลัักษณ์์
4. ในกรณีีที่่ผู้้�นิ

อัักษรเรีียนถึึง “บรรณาธิิการบริิหารวารสารศิิลปกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย” เท่่านั้้�น
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5. บทความที่่ไ� ม่่ผ่า
่ นการพิิจารณา กองบรรณาธิิการจะแจ้้งผู้้�นิิพนธ์์รับทร
ั
าบเป็็นลายลัักษณ์์อัก
ั ษรโดย

� ลการพิิจารณาถืือเป็็นอัันสิ้้�นสุุด ผู้้�นิิพนธ์์จะไม่่มีีสิทธิ์์
ไม่่ส่ง่ คืืนต้้นฉบัับ ทั้้�งนี้้ผ
ิ เ� รีียกร้้องหรืืออุุทธรณ์ใ์ ด ๆ ทั้้�งสิ้้�น

� ิพนธ์์ถููกปฏิิเสธการพิิจารณาบทความเนื่่อ
� งจากตรวจพบการคััดลอกบทความ
อนึ่่ง� ในกรณีีที่่ผู้้�นิ

� า จะไม่่สามารถเสนอบทความเดิิมได้้อีีก และกองบรรณาธิิการขอ
(Plagiarism) โดยไม่่มีีการอ้้างอิิงแหล่่งที่่ม
� ารส่่งบทความของผู้้�นิิพนธ์์ในฉบัับถััดไป จนกว่่าจะมีีการปรัับปรุุงคุุณภาพบทความตามเกณฑ์์
สงวนสิิทธิ์์ก
� หนด
ที่่กำำ�

การส่่งบทความ
� พิิจารณาตีีพิิมพ์์ลงในวารสาร” โดยกรอก
1. ผู้้�นิิพนธ์์ต้้องกรอกแบบฟอร์์ม “แบบเสนอส่่งบทความเพื่่อ

ข้้อมููลและพิิมพ์์แบบฟอร์์มจากไฟล์์เอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์เท่่านั้้�น

2. ในกรณีีที่่เ� ป็็นบทความจากรายงานวิิจััยหรืือโครงงานต่่าง ๆ จะต้้องมีีหนัังสืือรัับรองจากต้้นสัังกััด

� รึึกษา ในการนำำ�ผลงานเสนอตีีพิิมพ์์
หรืือประธานหลัักสููตร หรืืออาจารย์์ที่่ป

3. ในกรณีีที่่เ� ป็็นบทความวิิจััยซึ่่ง� เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของวิิทยานิิพนธ์์ จะต้้องมีีหนัังสืือรัับรองจากอาจารย์์

� รึึกษาวิิทยานิิพนธ์์หลัักในการนำำ�ผลงานเสนอตีีพิิมพ์์ โดยให้้มีีชื่่อ
� ถััดจากผู้้�นิิพนธ์์ลำำ�ดัับแรกในฐานะผู้้�นิิพนธ์์
ที่่ป
หลััก (Corresponding Author)

�
4. ในกรณีีที่่เ� ป็็นบทความที่่มีีผู้้�นิ
ิพนธ์์มากกว่่า 1 คน จะต้้องมีีใบรัับรองจากผู้้�นิิพนธ์์ร่่วมทุุกคน โดย

� -นามสกุุลจริิง สัังกััด และที่่อ
� ยู่่� ในลำำ�ดัับถััดจากผู้้�นิิพนธ์์หลัักทุุกรายการ
ให้้ระบุุชื่่อ

� หาจากเอกสารภาษาต่่างประเทศที่่ �
5. ในกรณีีเป็็นบทความภาษาต่่างประเทศ หรืือมีีการอ้้างอิิงเนื้้อ

� วชาญด้้านภาษาที่่มีีคุ
� ุณวุุฒิิ
มิิใช่่ภาษาอัังกฤษ ต้้องมีีหนัังสืือรัับรองความถููกต้้องจากสถาบัันภาษาหรืือผู้้�เชี่่ย
ไม่่ต่ำำ��กว่่าระดัับปริิญญาโทแนบมาพร้้อมกัับบทความวิิชาการหรืือบทความวิิจััยนั้้�น

� ไฟล์์เอกสารแนบประกอบกัับบทความ เช่่น รููปภาพ หรืือรููปกราฟิิก จะต้้องระบุุชื่่อ
� ไฟล์์
6. ในกรณีีที่่มีี

� ไฟล์์ตรงกัับรููปในบทความ โดยใช้้รููปที่่มีี
� ขนาดเหมาะสม คุุณภาพสีีและ
ให้้ชััดเจนและเรีียงลำำ�ดัับหมายเลขชื่่อ
ความละเอีียดสำำ�หรัับการพิิมพ์์ (ไฟล์์รููปชนิิด TIFF หรืือ JPEG ความละเอีียดไม่่น้้อยกว่่า 300 dpi ขนาดไฟล์์
ละไม่่เกิิน 2 MB)
� บอกรัับเป็็นสมาชิิกวารสาร พร้้อมทำำ�การส่่งต้้นฉบัับบทความและแนบ
7. ให้้ทำำ�การลงทะเบีียนเพื่่อ
เอกสารประกอบการส่่งบทความผ่่านระบบ Online Submission โดยเลืือกใช้้ช่่องทางเว็็บไซต์์วารสารใน
เครืือข่่าย Thai Journal Online (TCI) https://www.tci-thaijo.org/index.php/faa
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� ละกรรมสิิทธิ์์ข
� องบทความ
ลิิขสิิทธิ์์แ
� องบทความเป็็นของเจ้้าของบทความ บทความที่่ไ� ด้้รัับการตีีพิิมพ์์ถืือเป็็นทรรศนะของผู้้�เขีียน
	ลิิขสิิทธิ์์ข
กองบรรณาธิิการไม่่จำำ�เป็็นต้้องเห็็นด้้วยและไม่่รัับผิิดชอบต่่อบทความนั้้�น

การเขีียนอ้้างอิิงในเนื้้�อหาและการเขีียนบรรณานุุกรม

วารสารศิิลปกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ได้้กำำ�หนดรููปแบบการอ้้างอิิงโดยใช้้การอ้้างอิิง

� หาเป็็นระบบเชิิงอรรถตามรููปแบบการอ้้างอิิงแบบ Chicago Style โดยผู้้�นิิพนธ์์สามารถศึึกษาเพิ่่ม
� เติิม
ในเนื้้อ
ได้้จาก http://www.chicagomanualofstyle.org หรืือจากหนัังสืือ The Chicago Manual of Style SEVENT� ารอ้างอิิงในเนื้้อ
� หาและบรรณานุุกรมไม่เปนไปตามตััวอยางนี้้�
TEENTH EDITION ในกรณีีที่่ก

ตััวอย่่างการเขีียนอ้้างอิิงในเนื้้�อหา
หนัังสืือ/Book
1. Zadie Smith, Swing Time (New York: Penguin Press, 2016), 315–16.
� น (นครปฐม : โรงพิิมพ์์มหาวิิทยาลััยศิิลปากร, 2532), 240-252.
1. มาลิินีี คััมภีีรญาณนนท์์, ประวััติิศาสตร์์ศิิลปะญี่่ปุ่่�
� ไป ไม่่ต้้องใส่่คํํานํําหน้้าชื่่อ
� อาทิิ เรืือนแก้้วการพิิมพ์์
หมายเหตุุ : หากเป็็ นโรงพิิมพ์์ สํํานัักพิิมพ์์ บริิษััท ห้้างหุ้้�นส่่วนจํํากััด ฯลฯ ทั่่ว
� เฉพาะหน่่วยงาน อาทิิ สํํานัักพิิมพ์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย โปรดระบุุให้้ครบ
แต่่ถ้้าเป็็ นชื่่อ

วารสาร/Journal
2. Susan Satterfield, “Livy and the Pax Deum,” Classical Philology 111, no. 2 (April 2016) : 170.
2. ศศีี พงศ์์สรายุุทธ, “นวััตกรรมการบัันทึึกโน้้ตเสีียงปาฬิิจากพระไตรปิิ ฎกสััชฌายะ,” วารสารดนตรีีรัังสิิต ปีีที่่ � 12,
ฉบัับที่่ � 2 (กรกฎาคม – ธัันวาคม 2560) : 127.
� ้างอิิงข้อมููล
หมายเหตุุ : ใส่เลขหน้้าเฉพาะหน้าที่่อ

บทความในหนัังสืือ/Chapter or Other Parts of a Book
3. Kate Andersen Brower, “Backstairs Gossip and Mischief,” in The Residence: Inside the Private World
of the White House (New York: Harper, 2015), 211.
3. ภาควิิชาบรรณารัักษศาสตร์์ คณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, “การอ่่านและการบัันทึึก,” ใน การค้้นคว้้า
และการเขีียนรายงาน (กรุุงเทพมหานคร : โรงพิิมพ์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2556), 121.

วิิทยานิิพนธ์์/Thesis or Dissertation
4. Cynthia Lillian Rutz, “King Lear and Its Folktale Analogues” (PhD diss., University of Chicago, 2013), 99–100.
4. จิิรััชญา บุุรวััฒน์์, “นาฏยลัักษณ์์ของนางยัักษ์์ในโขนและละครรำ��” (วิิทยานิิพนธ์์ระดัับปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิต, จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย, 2559), 89-95.
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สารานุุกรม/Encyclopedia
5. Encyclopedia Britannica, 15th ed. (1980), s.v. “salvation”
� บ้้าน”
5. สารานุุกรมไทยสำำ�หรัับเยาวชน, เล่่มที่่ � 34. (2540), “เพลงพื้้น

การอ้้างอิิงข้้อมููลจากเอกสารทุุติิยภููมิิ/Citations taken from Secondary Sources
6. Louis Zukofsky, “Sincerity and Objectification,” Poetry 37 (February 1931) : 269, quoted in Bonnie Costello,
Marianne Moore: Imaginary Possessions (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981), 78.
� งบัันทึึกความทรงจำำ�ของมููราซากิิ ชิิกิบุ
� (นครปฐม,
6. มาลิินีี คััมภีีรญาณนนท์์, “ภาพม้้วนเล่่าเรื่่อ
ิ ”ุ ประวััติศ
ิ าสตร์์ศิล
ิ ปะญี่่ปุ่่�น
โรงพิิมพ์์มหาวิิทยาลััยศิิลปากร วิิทยาเขตพระราชวัังสนามจัันทร์์ 2532) : 181, อ้้างถึึงใน จิิรััชญา บุุรวััฒน์์, จิิตรกรรมสมััย
คามาคุุระ (กรุุงเทพฯ : สํํานัักพิิมพ์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2560), 36.

สััมภาษณ์์/Interview
7. Kory Stamper, “From ‘F-Bomb’ to ‘Photobomb,’ How the Dictionary Keeps Up with English,” interview by
Terry Gross, Fresh Air, NPR, April 19, 2017, audio, 35:25, http://www.npr.org/2017/04/19/524618639/from-fbomb-to-photobomb-how-the-dictionary- keeps-up-with-english.
7. จัักรพัันธุ์์� โปษยกฤต, “แรงบัันดาลใจในการวาดภาพนางมโนห์์รา,” สััมภาษณ์์โดย พััชริินทร์์ สัันติิอััชวรรณ,
20 กัันยายน 2557.

โน้้ตเพลง/Score
8. Published scores – same way as book
Unpublished scores
8. Ralph Shapey, “Partita for Violin and Thirteen Players,” score, 1966, Special Collections, Joseph Regenstein
Library, University of Chicago.

รููปภาพ/Picture, ประติิมากรรม/Sculpture
Print
9. Jean-Paul Chavas, David Hummels, and Brain D. Wright, eds., The Economics of Food Price Volatility
(Chicago: University of Chicago Press, 2014), 167, table 4.4.
Arts in collection and other stand-alone works
9. Picasso, Pablo. Bull’s Head. Spring 1942. Bicycle saddle and handlebars, 33.5 x 43.5 x 19 cm. Musee
Picasso Paris.
งานศิิลปะที่่ไ� ด้้รัับการตีีพิิมพ์์
9. จัักรพัันธุ์์� โปษยกฤต, ศุุภลัักษณ์์อุ้้�มสม, (กรุุงเทพฯ : สำำ�นัักพิิมพ์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2540), 44.
� ๆ
งานศิิลปะในลัักษณะอื่่น
9. โอกุุสต์์ รอแด็็ง, รููปปั้้� นนัักคิิด (the thinker), 1902. ประติิมากรรมสำำ�ริิด, 71.5 ซม. พิิพิิธภััณฑ์์รอแด็็ง ปารีีส.
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� อิิเล็็กทรอนิิกส์์/Electronic media
สื่่อ
10. Richard Strauss, Don Quixote, with Emanuel Feuermann (violoncello) and the Philadelphia Ochestra,
conducted by Eugene Ormandy, recorded February 24, 1940, Biddulph LAB 024, 1991, compact disc.
� 9 ธัันวาคม 2551, ห้้องบัันทึึกเสีียงกองดุุริย
10. ประทัักษ์์ ประทีีปะเสน, ฝากใจมาในเพลง, บัันทึึกเสีียงเมื่่อ
ิ างค์์ ทหารเรืือ,
แผ่่นบัันทึึกเสีียง.

เว็็บไซต์์/Website
11. “Privacy Policy,” Privacy & Terms, Google, Accessed in April 17, 2017, https://www.google.com/
policies/privacy/.
� 26 พฤศจิิกายน 2559, https://www.
11. “นิิเทศศิิลป์์กัับเรขศิิลป์์ต่่างกัันอย่่างไร,” arthouseschool, บัันทึึกข้้อมููลเมื่่อ
arthouseschool.com/single-post/2016/11/26/นิิเทศศิิลป์์กัับเรขศิิลป์์ต่่างกัันอย่่างไร/.

หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์/Electronic Books
12. Begley, Adam. Updike. New York: Harper, 2014.
12. Begley, Adam. Updike. New York: Harper, 2014. iBooks.
12. Begley, Adam. Updike. New York: Harper, 2014. Kindle.
12. Begley, Adam. Updike. New York: Harper, 2014. NOOK.
12. Begley, Adam. Updike. New York: Harper, 2014. Google Play Books.
12. คุุณสุุวรรณ, พระมะเหลเถไถ. กรุุงเทพมหานคร : ไทย พัับบลิิชเชอร์์, 2557. กููเกิิล เพลย์์ บุ๊๊�ก.
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ตััวอย่่างการเขีียนอ้้างอิิงใต้้รููปภาพ/แผนภููมิิ/โน้้ตเพลง/ตาราง
รููปภาพ/Picture
� ้างอิิง เช่่น
� หาประเภทนั้้�น ๆ ไว้้ด้้านล่่างรููปภาพที่่อ้
ให้้ใช้้การอ้้างอิิงตามแบบการอ้้างอิิงในเนื้้อ
	รููปภาพจากเว็็บไซต์์
� สดงภููมิิประเทศรััฐชาน
ภาพที่่ � 1 แผนที่่แ
� า : "Topography of Shan State In Shan State," Wikipedia, Accessed in January 21, 2019,
ที่่ม
https://en.wikipedia.org/wiki/Shan_State.
	รููปภาพจากวิิทยานิิพนธ์์/วิิจััย
ภาพที่่ � 2 ครููส่่างห่่าง นัักดนตรีีตอยอฮอร์์น ณ เมืืองตองยีี
� า : บุุษกร บิิณฑสัันต์์ และคณะ, “วััฒนธรรมการบรรเลงดนตรีีไทใหญ่่ในรััฐชาน สาธารณรััฐแห่่ง
ที่่ม
สหภาพเมีียนมา (เมืืองตอนยีี)” (งานวิิจััยทุุนงบประมาณแผ่่นดิิน, 2560), 37ข.
	รููปภาพจากบุุคคล
� น้ำำ��อางเพื่่อ
� ความเป็็ นสิิริิมงคล
ภาพที่่ � 3 ผู้้�เข้้าร่่วมพิิธีีครููสุุรสติิ ดื่่ม
� า : บุุษกร บิิณฑสัันต์์ (ใช้้ในกรณีีที่่ต้
� ้องการระบุุผู้้�บัันทึึกภาพ)
ที่่ม
หรืือ
� า : ผู้้�วิิจััย (ใช้้ในกรณีีที่่เ� ป็็ นผู้้�วิิจััยเพีียงคนเดีียวหรืือต้้องการระบุุเป็็ นหมู่่�)
ที่่ม
หรืือ
� า : ผู้้�เขีียน
ที่่ม
หมายเหตุุ : กรณีีบทความวิิจััยให้้ใช้้คำำ�ว่่า “ผู้้�วิิจััย” และกรณีีบทความวิิชาการให้้ใช้้คำำ�ว่่า “ผู้้�เขีียน”

แผนภููมิิ/Chart
� หาประเภทนั้้�น ๆ ไว้้ด้้านล่่างแผนภููมิิเช่่นเดีียวกัับรููปภาพ
ให้้ใช้้การอ้้างอิิงตามแบบการอ้้างอิิงในเนื้้อ

โน้้ตเพลง/Score
� หาประเภทนั้้�น ๆ ไว้้ด้้านล่่างโน้้ตเพลงเช่่นเดีียวกัับรููปภาพ
ให้้ใช้้การอ้้างอิิงตามแบบการอ้้างอิิงในเนื้้อ

ตาราง/Table
� หาประเภทนั้้�น ๆ ไว้้ด้้านบนตาราง
ให้้ใช้้การอ้้างอิิงตามแบบการอ้้างอิิงในเนื้้อ
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ตััวอย่่างการเขีียนบรรณานุุกรม
หนัังสืือ/Book
Smith, Zadie. Swing Time. New York: Penguin Press, 2016.
ขำำ�คม พรประสิิทธิ์์.� การดีีดจะเข้้ขั้้�นพััฒนา. กรุุงเทพฯ : สำำ�นัักพิิมพ์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2560.
� เนื้้อ
� ความภาษาอัังกฤษต้้องเขีียนบรรณานุุกรมภาษาอัังกฤษทุุกรายการ โดยวงเล็็บคํําว่่า (in Thai)
หมายเหตุุ : บทความที่่มีี
�
หากเป็็ นบรรณานุุกรมที่่มาจากหนัังสืือภาษาไทย

วารสาร/Journal
Satterfield, Susan. “Livy and the Pax Deum.” Classical Philology 111, no. 2 (April 2016) : 165– 76.
อานุุภาพ คำำ�มา. “ลาเวนเดอร์์แห่่งความสงบ.” วารสารดนตรีีรังั สิิต, ปีีที่่ � 13 เล่่มที่่ � 1 (มกราคม – มิิถุน
ุ ายน 2561) : 27- 40
หมายเหตุุ : ระบุุเลขหน้้าทั้้�งหมดของบทความที่่ใ� ช้้อ้้างอิิงข้้อมููล

บทความในหนัังสืือ/Chapter or Other Parts of a Book
Brower, Kate, Andersen. “Backstairs Gossip and Mischief.” In The Residence: Inside the Private World of
the White House, 207-22. New York: Harper, 2015.
ภาควิิชาบรรณารัักษศาสตร์์ คณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. “การอ่่านและการบัันทึึก.” ใน การค้้นคว้้า 		
และการเขีียนรายงาน, 121-140. กรุุงเทพมหานคร : โรงพิิมพ์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2556.

วิิทยานิิพนธ์์/Thesis or Dissertation
Rutz, Cynthia Lillian. “King Lear and Its Folktale Analogues.” PhD diss., University of Chicago, 2013.
จิิรัช
ั ญา บุุรวัฒ
ั น์์. “นาฏยลัักษณ์์ของนางยัักษ์์ในโขนและละครรำ��.” วิิทยานิิพนธ์์ระดัับปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิต, จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย,
2559.

สารานุุกรม/Encyclopedia
Garner, Bryan A. Garner’s Modern English Usage. 4th ed. New York: Oxford University Press, 2016.
โครงการสารานุุกรมไทยสำำ�หรัับเยาวชนโดยพระราชประสงค์์ในพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว. สารานุุกรมไทย สำำ�หรัับ 		
เยาวชน, เล่่มที่่ � 34. กรุุงเทพฯ : โอเดีียนสโตร์์ จํํากััด, 2549.

สััมภาษณ์์/Interview
Stamper, Kory. “From ‘F-Bomb’ to ‘Photobomb,’ How the Dictionary Keeps Up with English.” Interview by
Terry Gross. Fresh Air, NPR, April 19, 2017. Audio, 35:25. http://www.npr.org/2017/04/19/524618639/
from-f-bomb-to-photobomb-how-the- dictionary-keeps-up-with-english.
วิิชชุุตา วุุธาทิิตย์์. “พุุทธศิิลป์์ในประเทศไทย.” สััมภาษณ์์โดย บรรพต โปทา. 20 มกราคม 2561.
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โน้้ตเพลง/Score
Published scores – same way as book
Unpublished scores
Ralph Shapey, “Partita for Violin and Thirteen Players,” score, 1966, Special Collections, Joseph Regenstein
Library, University of Chicago.

รููปภาพ/Picture, ประติิมากรรม/Sculpture
Print
Jean-Paul Chavas, David Hummels, and Brain D. Wright, eds., The Economics of Food Price Volatility.
Chicago: University of Chicago Press, 2014, 167, table 4.4.
Arts in collection and other stand-alone works
Picasso, Pablo. Bull’s Head. Spring 1942. Bicycle saddle and handlebars, 33.5 x 43.5 x 19 cm. Musee
Picasso Paris.
งานศิิลปะที่่ไ� ด้้รัับการตีีพิิมพ์์
จัักรพัันธุ์์� โปษยกฤต, ศุุภลัักษณ์์อุ้้�มสม, กรุุงเทพฯ : สำำ�นัักพิิมพ์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2540, 44.
� ๆ
งานศิิลปะในลัักษณะอื่่น
โอกุุสต์์ รอแด็็ง, รููปปั้้� นนัักคิิด (the thinker), 1902. ประติิมากรรมสำำ�ริิด, 71.5 ซม. พิิพิิธภััณฑ์์รอแด็็ง ปารีีส.

� อิิเล็็กทรอนิิกส์์/Electronic media
สื่่อ
“Crop Duster Attack,” North by Northwest, directed by Alfred Hitchcock (1959; Burbank, CA: Warner Home
Video, 2000), DVD.
� 9 ธัันวาคม 2551, ห้้องบัันทึึกเสีียงกองดุุริย
ประทัักษ์์ ประทีีปะเสน, ฝากใจมาในเพลง, บัันทึึกเสีียงเมื่่อ
ิ างค์์ ทหารเรืือ, 			
แผ่่นบัันทึึกเสีียง.

เว็็บไซต์์/Website
Bouman, Katie. “How to Take a Picture of a Black Hole.” Filmed November 2016 at TEDxBeaconStreet,
Brookline, MA. Video, 12:51. https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like.
� ไป. http://www.finearts.go.th/performing/parameters/km/item/
� งพวงมาลััย.” ข้้อมููลความรู้้�ทั่่ว
สำำ�นัักการสัังคีีต. “รำ��รจนาเสี่่ย
� งพวงมาลััย.
รำ��รจนาเสี่่ย

หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์/Electronic Books
Borel, Brooke. Infested: How the Bed Bug Infiltrated Our Bedrooms and Took Over the World. Chicago:
University of Chicago Press, 2015. Adobe Digital Editions EPUB.
คุุณสุุวรรณ. พระมะเหลเถไถ. กรุุงเทพมหานคร : ไทยพัับบลิิชเชอร์์, 2557. หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์.
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