คําแนะนําในการเตรียมและการส่งต้นฉบับ
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 หรือปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป)
กองบรรณาธิการ วารสารศรีปทุมปริทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความยินดีที่จะรับบทความจากทุกท่าน เพื่อ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร เพื่อความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะแนวทางการเตรียมต้นฉบับและส่งต้นฉบับ ดังนี้

ประเภทของบทความ
1. บทความวิจัย (Research Article) หมายถึง เป็นการนําเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึง
ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย การดําเนินการวิจัย ผลการวิจยั สรุป
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
2. บทความวิชาการ (Academic Article) หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่
กล่าวถึง ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจาก
แหล่งข้อมูล เช่น หนังสือวารสารวิชาการ อินเทอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวทางการแก้ไข
3. บทความปริทศั น์ (Review Article) หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ
เฉพาะทางที่มกี ารศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย
โดยให้ขอ้ วิพากษ์ที่ชใี้ ห้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป
4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) หมายถึง บทความทีว่ ิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ คุณค่า และ
คุณูปการ ของหนังสือ บทความ หรือผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี โดย
ใช้หลักวิชาและดุลพินิจ อันเหมาะสม

องค์ประกอบของบทความ
1. บทความวิจัย (Research Article)
บทความวิจัย ประกอบด้วยหน้าชื่อเรือ่ ง บทคัดย่อ และเนือ้ หาของบทความ โดยมีข้อมูลตามลําดับดังนี้
ชื่อเรือ่ ง ชือ่ ผู้เขียน สังกัด (ภาควิชา คณะ สถาบัน) และอีเมล์ ของผู้เขียนสําหรับติดต่อ ในส่วนบทคัดย่อต้องระบุถงึ
แบบแผนการวิจัย วัตถุประสงค์ ประชากรและตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และผลการวิจัย ความยาวไม่เกิน 250 คํา ในกรณีทตี่ ้นฉบับเป็นภาษาไทย ให้ผู้เขียนเขียนบทคัดย่อทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ระบุคําสําคัญของเรื่อง (Keywords) จํานวนไม่เกิน 5 คํา ในส่วนเนื้อหาของบทความ ให้เริ่มต้น
จาก ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี) สมมติฐานการวิจัย (ถ้า
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มี) วิธีดําเนินการวิจัย (แบบแผนการวิจัย ประชากรและตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล) ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
2. บทความวิชาการ (Academic Article)
บทความวิชาการ ประกอบด้วยชื่อเรือ่ ง บทคัดย่อ และเนือ้ หาของบทความ โดยเรียงลําดับดังนี้ ชือ่ เรือ่ ง
ชื่อผู้เขียน สังกัด (ภาควิชา คณะ สถาบัน) และอีเมล์ของผูน้ ิพนธ์ สําหรับติดต่อ ในส่วนบทคัดย่อ ต้องระบุถึง
วัตถุประสงค์ หัวสําคัญที่นําเสนอ สรุป และข้อเสนอแนะ โดยเนือ้ หาในบทคัดย่อความยาวไม่เกิน 250 คํา ในกรณี
ที่ต้นฉบับเป็นภาษาไทย ให้ผเู้ ขียนเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระบุคําสําคัญของเรื่อง
(Keywords) จํานวนไม่เกิน 5 คํา ในส่วนเนื้อหาของบทความ ให้เริ่มต้นจากบทนํา ที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของ
ประเด็นทีต่ ้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ ในส่วนเนื้อหาสาระ จะเป็นการอธิบายหรือวิเคราะห์ประเด็นตามหลัก
วิชาการ โดยมีการสํารวจเอกสารหรืองานวิจัยเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจ
เป็นการนําความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยผู้เขียนสามารถแสดง
ทัศนะทางวิชาการของตนเองไว้อย่างชัดเจนด้วย ส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนสรุปและข้อเสนอแนะ มีการเขียน
เอกสารอ้างอิงที่ครบถ้วนสมบูรณ์
3. บทความปริทศั น์ (Review Article)
บทความปริทศั น์ ประกอบด้วยชื่อเรือ่ ง ชื่อผู้เขียน สังกัด (ภาควิชา คณะ สถาบัน) และอีเมล์ของผู้เขียน
สําหรับติดต่อ บทความปริทศั น์เป็นการนําเสนอภาพรวมของเรื่องที่น่าสนใจ ในส่วนของเนื้อหาของบทความ ต้องมี
บทนํา เพื่อกล่าวถึงความน่าสนใจของเรื่องที่นําเสนอก่อนเข้าสู่เนื้อหาในแต่ละประเด็น และต้องมีบทสรุปเรื่องที่
เสนอ พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสําหรับให้ผอู้ ่านได้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจต่อไป
ผู้เขียนควรตรวจสอบเนือ้ หาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่นําเสนออย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่ใหม่ทสี่ ดุ
ข้อมูลที่นําเสนอจะต้องไม่จําเพาะเจาะจงเฉพาะผูอ้ ่านที่อยูใ่ นสาขาของบทความเท่านั้น แต่ตอ้ งนําเสนอข้อมูลทีซ่ ึ่ง
ผู้อ่านในสาขาอื่นสามารถเข้าใจได้
4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
บทวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วยชือ่ เรือ่ ง ชือ่ ผู้เขียน สังกัด (ภาควิชา คณะ สถาบัน) และอีเมล์ของผู้เขียน
สําหรับติดต่อ ชื่อเรือ่ งของบทวิจารณ์หนังสือควรเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านและสื่อความหมายได้ชัดเจน เช่น
ตั้งชือ่ ตามชือ่ หนังสือทีต่ อ้ งการวิจารณ์ ตั้งชือ่ ตามจุดมุ่งหมายของเรื่อง ตัง้ ชื่อด้วยการให้ประเด็น ชวนคิด ชวนสงสัย
เป็นต้น ในส่วนบทนํา เป็นการเขียนนําเกี่ยวกับหนังสือที่จะวิจารณ์ ในส่วนเนือ้ หา เป็นส่วนแสดงความคิดเห็นและ
รายละเอียด ในการวิจารณ์ โดยนําเสนอจุดเด่น และจุดบกพร่องของเรือ่ งอย่างมีหลักเกณฑ์และมีเหตุผล และส่วน
สุดท้ายเป็นบทสรุป เป็นการเขียนสรุปความคิดทั้งหมดที่วจิ ารณ์และให้แง่คิด หรือข้อสังเกตที่เป็น ประโยชน์ตอ่
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ผู้อ่าน นอกจากนี้บทสรุปยังช่วยให้ผู้อ่านได้ทบทวน ประเด็นสําคัญของเรื่องและความคิดสําคัญของผูว้ ิจารณ์ แม้ว่า
ผู้อ่านอาจจะไม่ได้อ่านบทวิจารณ์ทั้งบท แต่ได้อ่านบทสรุปก็สามารถทราบเรือ่ งของหนังสือที่นํามาวิจารณ์ รวมทั้ง
ความคิดเห็นของผู้วิจารณ์ที่มีตอ่ หนังสือเรื่องนั้นได้

การเตรียมต้นฉบับ
1. ขนาดของบทความ: ควรจัดพิมพ์บทความด้วย Microsoft Word บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดียว ประมาณ
26 บรรทัด ต่อ 1 หน้า แบบแนวตั้ง (Portrait) รูปแบบตัวอักษร (Font) ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาดของ
ตัวอักษร (Font size) เท่ากับ 16 และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบบทความที่ด้านบนขวาของกระดาษ (ยกเว้นหน้าแรก)
ความยาวของบทความไม่ควรเกิน 15 หน้า สําหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page setup) และส่วนระยะขอบ (Margins)
กําหนดดังนี้
ด้านบน (Top)
2.54 ซม.
ด้านล่าง (Bottom)
2.54 ซม.
ด้านซ้าย (Left)
2.54 ซม.
ด้านขวา (Right)
2.54 ซม.
หัวกระดาษ (Header)
1.25 ซม.
ท้ายกระดาษ (Footer) 1.25 ซม.
2. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน และสังกัด (Title, Author’s name, Author’s affiliation): ชื่อเรื่องภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจัดกึ่งกลาง ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาดของตัวอักษร18 ตัวหนา ส่วนชื่อ-นามสกุลผู้เขียน และ
สังกัด ให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ชื่อผู้เขียนให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาดของตัวอักษร 16
ตัวหนา และไม่ต้องระบุคํานําหน้าชื่อ เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ผศ. รศ. ศ. เป็นต้น ส่วนสังกัดให้ใช้ตัวอักษร TH
Sarabun PSK ขนาดของตัวอักษร 16 ตัวหนา ให้ระบุสาขาวิชา ภาควิชา คณะ สถาบัน หรือหน่วยงานที่สังกัด พร้อม
อีเมล์ในการติดต่อ

3. บทคัดย่อ (Abstract): หัวข้อบทคัดย่อให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาดของตัวอักษร 18
ตัวหนาและชิดซ้าย ส่วนเนือ้ ความในบทคัดย่อและคําสําคัญให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาดของตัวอักษร
16 ตัวธรรมดา หากเป็นบทความภาษาไทยให้เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากเป็นบทความ
ภาษาอังกฤษ ให้เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ (หรืออาจมีบทคัดย่อภาษาไทยด้วยหรือไม่ก็ได้) ทั้งนี้ บทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมกันไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ให้จดั พิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ มีความยาวประมาณ
250 คํา จะต้องพิมพ์คําสําคัญในบทคัดย่อภาษาไทย และพิมพ์ Keywords ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของบทความ
เรื่องนั้นด้วยจํานวนไม่เกิน 5 คํา
4. เนื้อหา (Content): หัวข้อให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาดของตัวอักษร 18 ตัวหนาและชิดซ้าย
ส่วนเนื้อความในแต่ละหัวข้อให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาดของตัวอักษร 16 ตัวธรรมดา

5. รูปภาพและตารางประกอบ: ควรมีภาพที่ชดั เจน ถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ายจริงแนบมาด้วย หากเป็น
ภาพที่คัดลอกมาจากแหล่งอืน่ ควรเขียนแหล่งอ้างอิงนั้นด้วยตามหลักวิชาการ กรณีรูปภาพให้ใช้คําว่า “ภาพที่”
กรณีตารางให้ใช้คําว่า “ตารางที่”
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6. เอกสารอ้างอิง (References): การเขียนอ้างอิงให้ใช้ระบบ APA โดยมีเงื่อนไขดังนี้
6.1 เอกสารทีน่ ํามาอ้างอิงต้องมีไม่เกิน 20 รายการ และไม่ควรมีอายุเกิน 10 ปี ยกเว้นแนวคิดหรือ
ทฤษฎีที่เกิดมาก่อน 10 ปีและในปัจจุบันยังมีผู้นํามาใช้ อนุโลมให้นํามาใช้อ้างอิงได้
6.2 ให้จดั พิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และเรียงตามลําดับตัวอักษร
6.3 ต้องมีการอ้างอิงบทความที่มกี ารตีพมิ พ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ อย่างน้อย 1 บทความ
6.4 การอ้างอิงในเนื้อหา ใช้ระบบนามปี [นามสกุล, ปี หรือ นามสกุล (ปี)] และอ้างอิงโดยใช้นามสกุล
ภาษาอังกฤษเท่านั้น เช่น Yurarach (2017) หรือ (Yurarach, 2017) เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่
นามสกุลทั้งสองคน เช่น Yurarach & Yoothanom (2017) หรือ (Yurarach & Yoothanom, 2017) หากมีผู้
แต่งมากกว่า 2 คน ให้ใส่นามสกุลของผู้แต่งคนแรก และตามด้วย “et al.” เช่น Yurarach et al. (2017) หรือ
(Yurarach et al., 2017) เป็นต้น
6.5 เอกสารอ้างอิงฉบับภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยมีแนวทางดังนี้
(1) ต้องแปลเอกสารอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดยยังคงเอกสารอ้างอิง
ภาษาไทยเดิมไว้ด้วย เขียนจัดเรียงคู่กัน โดยให้เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษที่แปลขึ้นก่อนและตามด้วย
เอกสารอ้างอิงภาษาไทย และเติมคําว่า “(in Thai)” ต่อท้ายเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษที่แปลจากภาษาไทย
(2) การเรียงลําดับเอกสารอ้างอิง กรณีเอกสารอ้างอิงที่แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้
เรียงลําดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ และรายการเอกสารอ้างอิงทุกรายการ หากมีผู้เขียนไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อให้
ครบทุกคน แต่หากมีมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อทั้ง 6 คน หลังจากคนที่ 6 ให้ตามด้วย “และคณะ” หรือ “et al”
ตัวอย่างการแปลเอกสารอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
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