Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University
Volume 6 Number 6 November – December 2019 (ISSN 2408 – 1248)

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

ภาคผนวก
รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
 สาขาที่รับพิจารณา
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระยะเวลาการรับบทความ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562

ระยะเวลาที่เปิดรับบทความ
1 มกราคม - 31 พฤษภาคม
ระยะเวลาที่เปิดรับบทความ
1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน

 รูปแบบการพิมพ์บทความ
ผู้ประสงค์ส่งบทความทางวิชาการ หรือบทความจากผลงานวิจัย ให้จัดพิมพ์ ด้วยแบบอักษร
TH SarabunPSK ขนาด 15 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 โดย
นับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก ทั้งนี้ บทความทุกประเภท ต้องมีส่วนประกอบทั่วไป
ดังนี้
1. กาหนดการกั้นหน้า – หลัง ของกระดาษ คือ บนและซ้าย 1.5 นิ้ว ล่างและขวา 1 นิ้ว
2. ชื่อเรื่องให้พิมพ์ชื่อเรื่องบทความไว้กลางหน้ากระดาษ ทั้งชื่อเรื่อง ภาษาไทย และชื่อเรื่อง
ภาษาอังกฤษ พร้อมใส่เครื่องหมาย * และระบุ footnote ว่าบทความนี้เขียนขึ้นมาจากวัตถุประสงค์ใด
3. ชื่อผู้เขียนครบทุกคน ( กรณีที่เขียนหลายคน ) ใส่ชื่อผู้เขียนบทความ โดยไม่ต้องระบุคา
นาหน้าชื่อไว้ด้านขวาสุด พร้อมใส่เครื่องหมาย** เพื่อระบุใน footnote ว่าผู้เขียนเป็นใคร ตาแหน่งทาง
วิชาการ (ถ้ามี) ของผู้เขียนทุกคน อยู่สถานที่ใด พร้อมระบุ e-mail address ที่ติดต่อได้ (ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ)
(ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ดังนั้น จึง
กาหนดให้ผู้เสนอบทความที่ส่งบทความเป็นภาษาไทยจัดทาชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่งและคณะ สังกัด ตลอดจน
อาจารย์ที่ปรึกษา ให้เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
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4. เนื้อหาในบทความ แบ่งได้ ดังนี้
4.1 บทความทางวิชาการ
ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนา ตัวบทความ
หลัก บทสรุป และใช้คาว่า เอกสารอ้างอิง ในบทความภาษาไทย และคาว่า References ในภาษาอังกฤษ
4.2 บทความจากผลงานวิจัย
บทความกลุ่ มสาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ควรประกอบด้ว ย ชื่อเรื่อ ง
บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนา การดาเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล
และบรรณานุกรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. รู ป ภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบ หรืออื่น ๆ ให้ แทรกไว้ในเนื้อ หาของบทความ ต้องมี
หมายเลขกากับ ในบทความ อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ให้ถูกต้อง ชัดเจน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
ใช้รูปภาพสี หรือขาว – ดา ที่มีความคมชัด สไลด์ ภาพวาด ควรวาดด้วยหมึกอินเดียนอิงค์ หรือเป็นไฟล์
คอมพิวเตอร์ (JPEG, GIF) หรือภาพที่พรินต์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์
6. ขอความร่วมมืออ้างอิงบทความจากวารสารวิชาการ Veridian E-Journal จานวน 2-3
บทความ โดยมีรูปแบบการอ้างอิง ดังนี้
ชื่อผู้แต่ง. (ปี พ.ศ.). "ชื่อบทความ." ชื่อวารสาร ปีที่, ฉบับที่ (เดือน) : เลขหน้า.
 เงื่อนไขการเสนอบทความ
1. เป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
2. เสนอบทความเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
3. ผู้เสนอบทความต้องจัดทาบทความตามแบบฟอร์มที่บัณฑิ ตวิทยาลัยกาหนด โดยมีความ
ยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษเอ 4 และมีรูปแบบการพิมพ์ ตามที่กาหนด
(ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ดังนั้น จึง
กาหนดให้ผู้เสนอบทความที่ส่งบทความเป็นภาษาไทยจัดทาชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่งและคณะ สังกัด ตลอดจน
อาจารย์ที่ปรึกษา ให้เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4. สมัครบทความในระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (ThaiJO) โดยสามารถดูรายละเอียด
ได้ที่ หัวข้อ การสมัครและการส่งบทความ
5. ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครเรื่องละ 2,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดย
ยกเว้นคณาจารย์ ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ต้องเสียค่าสมัคร
6. บทความที่เสนอต้องยังไม่เคยได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ในที่อื่นมาก่อน และหากบทความที่
เสนอ ได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology
Silpakorn University ผู้เสนอบทความต้องรับรองว่าจะไม่นาบทความไปจัดพิมพ์เผยแพร่ที่อื่นอีก
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(เว้นแต่จะได้รับ ความยินยอมที่เป็นหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร) และหากเกิดความ
เสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้เสนอบทความยินดีรับผิดชอบ ความเสียหายนั้น
7. บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับบทความ หากผู้เสนอบทความไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่กาหนด
 กาหนดการออกวารสาร
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562
 การสมัคร – ส่งบทความ และการชาระเงิน
คู่มือการสมัคร - ส่งบทความ ( โปรดศึกษาคู่มือให้ละเอียดก่อนสมัคร )
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/web_thaiJO/Science/manual_science.pdf

เริ่มสมัคร และ ส่งบทความ ( สามารถกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยได้ )
http://tci-thaijo.org/index.php/vestsu/index

การชาระเงิน กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอด ( 2,500 บาท ต่อ 1 บทความ )
http://develop.su.ac.th/ejournal_regis1/

 การติดต่อ
1. นางสาวชุติมณฑน์ อยู่เป็นสุข ( ชุ )
2. นายนพพล สุดชารมย์ (มาร์ค)
มือถือ (ติดต่อในวัน - เวลาราชการ)
โทรสาร
Email
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