ค�ำแนะน�ำในการเตรียมและการส่งต้นฉบับ
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กองบรรณาธิการ วารสารศรีปทุมปริทัศน์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม มีความยินดีที่จะรับผลงานวิชาการจากทุกท่าน เพื่อตีพิมพ์
และเผยแพร่ในวารสาร เพือ่ ความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะแนว
ทางการเตรียมต้นฉบับและส่งต้นฉบับ ดังนี้

ประเภทของผลงานวิชาการ

1. บทความวิ จั ย (Research Article) หมายถึง
เป็นการน�ำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมา
และความส�ำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจยั การด�ำเนิน
การวิจัย ผลการวิจัย สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
2. บทความวิชาการ (Academic Article) หมายถึง
งานเขียนซึง่ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ เป็นความรูใ้ หม่ กล่าวถึง ความเป็นมา
ของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ปัญหา มีการใช้แนวคิด
ทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ
อินเทอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวทางการแก้ไข
3. บทความปริทัศน์ (Review Article) หมายถึง
งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ เฉพาะทางที่มี
การศึ ก ษาค้ น คว้ า มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้
ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็น
แนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป
4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) หมายถึง บทความ
ที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการ ของหนังสือ
บทความ หรือผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการทัศนศิลป์ และการแสดง
ละครหรือดนตรี โดยใช้หลักวิชาและดุลพินิจ อันเหมาะสม

องค์ประกอบบทความ

1. บทความวิจัย (Research Article)
บทความวิจัย ประกอบด้วยหน้าชื่อเรื่อง บทคัดย่อ และ
เนือ้ หาของบทความ โดยมีขอ้ มูลตามล�ำดับดังนี้ ชือ่ เรือ่ ง ชือ่ ผูน้ พิ นธ์
สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) และอีเมล์ ของผู้นิพนธ์ส�ำหรับ
ติดต่อ
ในส่ ว นบทคั ด ย่ อ ต้ อ งระบุ ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของเรื่ อ ง
วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และบทสรุป ความยาว

ไม่เกิน 200 ค�ำ ในกรณีที่ต้นฉบับเป็นภาษาไทย ให้ผู้นิพนธ์เขียน
บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระบุค�ำส�ำคัญของเรื่อง
(Keywords) จ�ำนวนไม่เกิน 5 ค�ำ	
ในส่วนเนื้อหาของบทความ ให้เริ่มต้นจาก บทน�ำ วัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการ ผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา สรุปผล
การศึกษา และกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ความส�ำคัญของที่มา
และปัญหาของงานวิจยั ภูมหิ ลังของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสมมติฐาน
และวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้เขียนไว้ในส่วนบทน�ำ เทคนิค
และวิธีการทั่วไปให้อธิบายไว้ในส่วนวัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ผลการทดลองต่างๆ ให้อธิบายไว้ในส่วนผลการศึกษา การวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการทดลองกับงานของผู้อื่นให้เขียน ไว้ในส่วน
อภิปรายผลการศึกษา และการสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ให้เขียนไว้ในส่วนสรุปผลการศึกษา
2. บทความวิชาการ (Academic Article)
บทความวิชาการ ประกอบด้วยชื่อเรื่อง บทคัดย่อ และ
เนื้อหาของบทความ โดยเรียงล�ำดับดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ สังกัด
(ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ ส�ำหรับติดต่อ
ส่วนบทคัดย่อ เนื้อหาควรมีความยาวไม่เกิน 200 ค�ำ
ให้ผู้นิพนธ์เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระบุ
ค�ำส�ำคัญของเรื่อง (Keywords) จ�ำนวนไม่เกิน 5 ค�ำ	
ส่วนน�ำ จะเป็นส่วนทีผ่ เู้ ขียนจูงใจให้ผอู้ า่ นเกิดความสนใจ
ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ตามแต่ผู้เขียน
จะเห็นสมควร เช่น อาจใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจผู้อ่านหรือยกปัญหา
ที่ก�ำลังเป็นที่สนใจขณะนั้นขึ้นมาอภิปราย หรือตั้งประเด็นค�ำถาม
หรื อ ปั ญ หาที่ ท ้ า ทายความคิ ด ของผู ้ อ ่ า นหรื อ อาจจะกล่ า วถึ ง
ประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับจากการอ่าน เป็นต้น
ส่วนสาระส�ำคัญของเรือ่ ง การจัดล�ำดับเนือ้ หาสาระ ผูเ้ ขียน
ควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของเนื้อหาสาระที่จะน�ำเสนอ และ
จัดล�ำดับเนือ้ หาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนือ้ หาสาระนัน้
การน�ำเสนอเนื้อหาสาระควรมีความต่อเนื่องกัน เพื่อช่วยให้ผู้อ่าน
เข้าใจสาระนั้นได้โดยง่าย
ส่วนสรุป บทความทางวิชาการทีด่ คี วรมีการสรุปประเด็น
ส�ำคัญๆ ของบทความนั้นๆ ซึ่งอาจท�ำในลักษณะที่เป็นการย่อ คือ
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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การเลือกเก็บประเด็นส�ำคัญๆ ของบทความนั้นๆ มาเขียน รวมกัน
ไว้อย่างสั้นๆ ท้ายบท
ส่วนอ้างอิง เนือ่ งจากบทความทางวิชาการ เป็นงานที่ เขียน
ขึ้นบนพื้นฐานของวิชาการที่ได้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย กันมาแล้ว
และการวิเคราะห์ วิจารณ์อาจมีการเชื่อมโยงกับผลงานของผู้อื่นจึง
จ�ำเป็นต้องมีการอ้างอิงเมื่อน�ำข้อความหรือผลงานของผู้อื่นมาใช้
โดยการระบุให้ชดั เจนว่าเป็นงานของใคร ท�ำเมือ่ ไร และน�ำมาจากไหน
เป็นการให้เกียรติเจ้าของงาน และประกาศให้ผู้อ่านรับรู้
3. บทความปริทัศน์ (Review Article)
บทความปริทศั น์ ประกอบด้วยชือ่ เรือ่ ง ชือ่ ผูน้ พิ นธ์ สังกัด
(ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ ส�ำหรับติดต่อ
บทความปริทัศน์เป็นการน�ำเสนอภาพรวมของเรื่องที่
น่าสนใจ ในส่วนของเนื้อหาของบทความ ต้องมีบทน�ำ เพื่อกล่าวถึง
ความน่าสนใจของเรื่องที่น�ำเสนอก่อนเข้าสู่เนื้อหาในแต่ละประเด็น
และต้องมีบทสรุป เพื่อขมวดปมเรื่องที่น�ำเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะ
จากผู้นิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวส�ำหรับให้ผู้อ่านได้พิจารณา
ประเด็นที่น่าสนใจต่อไป
ผู้นิพนธ์ควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่
น�ำเสนออย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่ใหม่ที่สุด ข้อมูล
ที่น�ำเสนอจะต้องไม่จ�ำเพาะเจาะจงเฉพาะผู้อ่านที่อยู่ในสาขาของ
บทความเท่านั้น แต่ต้องน�ำเสนอข้อมูลที่ซึ่งผู้อ่านในสาขาอื่นหรือ
นิสิตนักศึกษาสามารถเข่าใจได้
4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
บทวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วยชือ่ เรือ่ ง ชือ่ ผูน้ พิ นธ์ สังกัด
(ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ ส�ำหรับติดต่อ
ชื่อเรื่อง ควรตั้งชื่อเรื่องที่เรียกร้องความสนใจของผู้อ่าน
และสื่อความหมายได้ชัดเจน เช่น ตั้งชื่อตามชื่อหนังสือที่ต้องการ
วิจารณ์ ตั้งชื่อตามจุดมุ่งหมายของเรื่อง ตั้งชื่อด้วยการให้ประเด็น
ชวนคิด ชวนสงสัย เป็นต้น
บทน�ำ เป็นการเขียนน�ำเกี่ยวกับเรื่องที่จะวิจารณ์ เช่น
ถ้าเป็นการวิจารณ์วรรณคดี ต้องบอก ชื่อวรรณคดี ผู้แต่ง ประเภท
ความเป็ น มาของเรื่ อ ง และอาจเขี ย นอธิ บ ายและจู ง ใจที่ ท� ำ ให้
ผู้วิจารณ์สนใจวรรณคดีเรื่องนี้
เนื้อเรื่อง เป็นส่วนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียด
ในการวิจารณ์ โดยน�ำเสนอจุดเด่น และจุดบกพร่องของเรื่องอย่าง
มีหลักเกณฑ์และมีเหตุผล หากต้องการเล่าเรื่องย่อของวรรณคดี
หรือวรรณกรรม ทีน่ ำ� มาวิจารณ์ ควรเขียนเล่าเรือ่ งอย่างสัน้ ๆ เพราะ
การวิจารณ์ไม่ใช่การสรุปเรื่อง แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของ
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ผู้วิจารณ์ที่มีต่อวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่องนั้น ผู้เขียน ต้องการ
สื่อความหมายอะไรมายังผู้อ่านหนังสือ และสื่อให้ชัดเจนหรือไม่
อย่างไร ถ้าประเด็นในการวิจารณ์มีหลายประเด็น ควรน�ำเสนอ
ตามล�ำดับ เพื่อให้ผู้อ่านบทวิจารณ์เข้าใจง่ายไม่สับสน ในกรณีที่
วรรณคดี หรือวรรณกรรมเรือ่ งนัน้ มีจดุ เด่นและจุดด้อย ควรเขียนถึง
จุดเด่นก่อนแล้วจึงกล่าวถึงจุดด้อย เพื่อให้เกียรติ ผู้เขียน และแสดง
ให้เห็นว่าการวิจารณ์ คือ การสร้างสรรค์ไม่ใช่การท�ำลาย
บทสรุป เป็นย่อหน้าสุดท้ายของบทวิจารณ์ เป็นการเขียน
สรุปความคิดทั้งหมดที่วิจารณ์และให้แง่คิด หรือข้อสังเกตที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่าน นอกจากนี้บทสรุปยังช่วยให้ผู้อ่านได้ทบทวน
ประเด็นส�ำคัญของเรือ่ งและความคิดส�ำคัญของผูว้ จิ ารณ์ แม้วา่ ผูอ้ า่ น
อาจจะไม่ได้อา่ นบทวิจารณ์ทงั้ บท แต่ได้อา่ นบทสรุปก็สามารถทราบเรือ่ ง
ของวรรณคดี หรือวรรณกรรมทีน่ ำ� มาวิจารณ์ รวมทัง้ ความคิดเห็นของ
ผู้วิจารณ์ที่มีต่อวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่องนั้นได้

การเตรียมต้นฉบับ

1. พิมพ์ผลงานทางวิชาการควรจัดพิมพ์ด้วย Microsoft
Word for Windows หรือ Macintosh บนกระดาษขนาด A4 หน้า
เดียว ประมาณ 26 บรรทัด ต่อ 1 หน้า ใช้อกั ษร Cordia New ขนาด
ของตัวอักษรเท่ากับ 16 และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้น จนจบบทความ
ยกเว้นหน้าแรก จ�ำนวนไม่เกิน 15 หน้า
2. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน 1
หน้ากระดาษ ให้จดั พิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ มีความยาวประมาณ 200 ค�ำ
จะต้องพิมพ์ค�ำส�ำคัญในบทคัดย่อภาษาไทย และพิมพ์ Keywords
ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นด้วย จ�ำนวนไม่เกิน
5 ค�ำ **บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องมีบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ**
3. เนื้อหา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้จัดพิมพ์เป็น
2 คอลัมน์ และจัดพิมพ์เนื้อหาภาษาอังกฤษให้จัดพิมพ์เป็น Single
Space
4. ถ้ามีรูปภาพ/ตารางประกอบ ควรมีภาพที่ชัดเจน
ถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ายจริงแนบมาด้วย
5. ประวัตผิ แู้ ต่ง ให้ระบุ ชือ่ ของผูเ้ ขียน หน่วยงานทีส่ งั กัด
ต�ำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ขึน้ ไป พร้อมสาขาวิชาทีเ่ ชีย่ วชาญ ประสบการณ์ทำ� งาน และผลงาน
ทางวิชาการ 1-3 ปีที่ผ่านมา และ File.jpg รูปถ่าย หน้าตรง 1 รูป
(ผู้เขียนสวมใส่สูท)

ตัวอย่างตาราง

ตารางที่ 1 ความถูกต้องในการจัดเข้ากลุ่มระหว่างตัวแบบ FLDF ตัวแบบ LRA ตัวแบบ MSD และตัวแบบ LCM
			 จ�ำนวนบริษัทที่จัดเข้ากลุ่มได้ถูกต้อง
ตัวแบบ
		
FLDF
LRA
MSD
LCM

กลุ่ม 1
(30 บริษัทที่ประสบปัญหา)

กลุ่ม 2
(180 บริษัทที่ไม่ประสบปัญหา)

ความถูกต้องในการจัดเข้ากลุ่ม
โดยรวม (เปอร์เซ็นต์)

28
9
17
22

163
178
163
172

191 (90.95%)
187 (89.01%)
180 (85.71%)
194 (92.38%)

6. บรรณานุกรมแยกผลงานภาษาไทยและภาษา อังกฤษ
(เรียงตามล�ำดับตัวอักษร) ให้จัดพิมพ์เป็น 2 คอลัมน์
7. ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใด
มาก่อน
8. การส่งต้นฉบับ จะต้องส่งเอกสาร บทความ จ�ำนวน
4 ฉบับ ระบุชื่อผู้เขียน 1 ฉบับ และไม่ระบุชื่อผู้เขียน 3 ฉบับ และ
แบบฟอร์มส่งบทความ 1 ฉบับ พร้อมทั้ง CD บันทึกข้อมูลของ
เนื้อหาและประวัติผู้แต่ง (เอกสารที่ส่งทั้งหมด) จ�ำนวน 1 แผ่น
โดยบทความ จ�ำนวน 4 ฉบับ ข้างต้นให้แบ่งเป็น
		 8.1 บทความที่มีรายละเอียดของผู้เขียนบทความ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 จ�ำนวน 1 ฉบับ
		 8.2 ส่วนบทความอีก 3 ฉบับ ไม่ต้องระบุชื่อผู้เขียน
และประวัติของผู้เขียนลงในบทความ
9. กองบรรณาธิ ก ารน� ำ บทความที่ ท ่ า นส่ ง มาเสนอ
ต่ อ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพความเหมาะสมของ
บทความ ก่อนการตีพิมพ์ ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้อง
ปรับปรุงหรือ แก้ไข ผู้เขียนจะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ที่ก�ำหนด นับจากวันที่ได้รับผลการประเมินบทความ
10. ผู ้ เ ขี ย นที่ แ ก้ ไ ขบทความเรี ย บร้ อ ยแล้ ว กรุ ณ าส่ ง
บทความของท่าน จ�ำนวน 3 ฉบับ พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น บันทึก
ข้อมูลก่อนส่งให้กองบรรณาธิการด�ำเนินการต่อไป
11. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะได้รับวารสารศรีปทุม
ปริทัศน์ จ�ำนวน 2 เล่ม

ส่งต้นฉบับมายัง กองบรรณาธิการ วารสารศรีปทุมปริทัศน์
ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่อยู่		 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
		 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
		 เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
		 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 		 0-2579-1111 ต่อ 1331, 1252, 1155
โทรสาร 		 0-2579-1111 ต่อ 2187

อัตราค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความ

1. ผู้เขียนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวารสารศรีปทุมปริทัศน์
ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ่ายค่าพิจารณาบทความ
ในอัตรา 2,000 บาท ต่อ 1 บทความ และค่าสมัครเป็นสมาชิก
1 ปี 300 บาท รวมเป็น 2,300 บาท
2. ผู ้ เ ขี ย นที่ เ ป็ น สมาชิ ก วารสารศรี ป ทุ ม ปริ ทั ศ น์
ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ่ายค่าพิจารณาบทความใน
อัตรา 2,000 บาท ต่อ 1 บทความ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่
หมายเหตุ (1) การจ่ายเงินค่าพิจารณาบทความ และ
ค่าสมัครสมาชิกให้จ่ายผ่านระบบการโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น
โดยกองบรรณาธิการขอยกเลิกการจ่ายเงินผ่านตัว๋ แลกเงิน/ธนาณัติ
และ (2) กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินใน กรณีที่บทความไม่ผ่าน
การพิจารณาจากกองบรรณาธิการ หรือผูท้ รงคุณวุฒิ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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