
ข้อมูลทัว่ไปของวารสารปาริชาต 
 

 

ลกัษณะของวารสาร 
วารสารปาริชาต เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวจิยั/บทความทางดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ ของบุคลากร นกัวจิยัในมหาวทิยาลยัทกัษิณและหน่วยงานต่าง ๆ 
 

ข้อแนะนําทัว่ไป 
1. เร่ืองท่ีรับพิมพใ์นวารสารวจิยัน้ีตอ้งไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร รายงานหรือส่ิงพิมพอ่ื์นใดมาก่อน 
2. ผูส่้งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารน้ีจะตอ้งเป็นสมาชิกวารสารมหาวิทยาลยัทกัษิณเท่านั้นยกเวน้บทความพิเศษท่ี             

กองบรรณาธิการพิจารณาใหไ้ดรั้บการยกเวน้ 
3. ตน้ฉบบัจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได  ้ แต่ถา้เป็นผลงานการวิจัยตอ้งมีบทคดัย่อทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 
4. เน้ือหา บทความ หรือขอ้คิดเห็นท่ีพิมพใ์นวารสารเป็นความคิดเห็นของผูเ้ขียนเท่านั้น กองบรรณาธิการ ไม่จาํเป็นตอ้ง

เห็นดว้ย 
5. ตน้ฉบบัจะตอ้งไดรั้บการกลัน่กรองจากผูท้รงคุณวฒิุก่อนการตีพิมพ ์

 

ประเภทของผลงานทีจ่ะรับตพีมิพ์ 
1. บทความวิจยั (Research Articles) 
2. บทความวิชาการ (Articles) 
3. บทความวิจารณ์หนงัสือ (Book Review) 
4. บทความปริทรรศน์ (Review Article) 
  

รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ 
1. ตน้ฉบบัตอ้งพิมพบ์นกระดาษขาว ขนาด A4 พิมพห์น้าเดียว ใส่เลขหนา้กาํกบัหนา้ทุกหน้า โดยใชแ้บบอกัษร                    

Angsana New ขนาดตวัอกัษร 14 ถา้มีภาพประกอบ ควรเป็นภาพถ่าย  ขาว-ดาํท่ีชดัเจน นอกจากจาํเป็นจึงควรใชภ้าพสี 
และถา้มีภาพวาดลายเส้นให้วาดบนกระดาษขาว โดยใชห้มึกดาํใหส้ะอาดและลายเส้นคมชดั ความยาวของเน้ือหา รวม
ภาพ ตาราง ไม่ควรเกิน 15 หนา้ 

2. การตั้งค่าหนา้กระดาษ 
 ระยะขอบบน (Top margin)  ขนาด 1.00”      หรือ  2.54  เซนติเมตร 
 ระยะขอบล่าง (Bottom margin)  ขนาด 1.00”      หรือ  2.54  เซนติเมตร 
 ระยะขอบซา้ย (Left margin)  ขนาด 1.50”   หรือ  3.00  เซนติเมตร 
 ระยะขอบขวา (Right margin)  ขนาด 1.00”      หรือ  2.54  เซนติเมตร 

3. การส่งตน้ฉบบั มี 3  ช่อง ดงัน้ี 
ช่องทางที่ 1 ส่งทางไปรษณีย์ ส่งต้นฉบับ (เอกสาร) จํานวน 1 ชุด พร้อมแนบ แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 

ประกอบดว้ยไฟล์ขอ้มูลเร่ืองเต็มรูปแบบ WORD. และ PDF. อย่างละ 1 ไฟล์  พร้อมใบสมคัรสมาชิก มายงั                
กองบรรณาธิการวารสารปาริชาต สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัทกัษิณ เลขท่ี 222 หมู่ 2 ตาํบลบา้นพร้าว อาํเภอ
ป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง 93210  



ช่องทางที่ 2 ส่งทาง E-mail address: research.tsu@gmail.com ให้แนบไฟล์ขอ้มูลเร่ืองเต็มรูปแบบ WORD. 
และ PDF. อยา่งละ 1 ไฟล ์พร้อมใบสมคัรสมาชิก  

 ช่องทางที ่3 ส่งทางระบบวารสารปาริชาต (E-journal) สามารถเขา้ไปได้
http://www.rdi.tsu.ac.th/parichart/main/ 

 ส่วนเอกสารการชาํระเงินให้ส่งทางไปรษณียม์ายงักองบรรณาธิการ วารสารปาริชาต สถาบนัวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ เลขท่ี 222 หมู่ 2 ตาํบลบา้นพร้าว อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง 93210 โทรศพัท ์074-609600 ต่อ 
7259 โทรสาร 074-673227 

 

รายละเอยีดการเตรียมต้นฉบับ 
บทความวจิยัใหเ้รียงลาํดบัตามองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ช่ือเร่ือง (Title) ตอ้งมีทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ และจดัให้อยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ ช่ือภาษาองักฤษ อกัษรตวัแรก
ของทุกคาํใหพิ้มพด์ว้ยตวัพิมพใ์หญ่ และใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 16 ตวัหนา 

2. ช่ือผู้เขียน (Authors) ครบทุกคน และให้ใชต้วัอกัษรขนาด 14  ตวัปกติ และให้จดัอยูก่ึ่งกลางของหนา้กระดาษ   โดยให้
กาํกบัหมายเลขยกกาํลงัไวต่้อทา้ยดว้ย สําหรับช่ือตาํแหน่งหรือตาํแหน่งวิชาการและหน่วยงานให้พิมพไ์วใ้นส่วนของ
เชิงอรรถ (หนา้ท่ี 1) โดยพิมพช่ื์อหน่วยงานตน้สังกดัระบุภาควิชา คณะ มหาวิทยาลยั หรือจากงานยอ่ยถึงระดบัสูงใหต้รง
กบัตวัเลขยกกาํลงัท่ีกาํกบัไวใ้นหนา้เดียวกนั 

3. บทคัดย่อ และ Abstract ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีความยาวไม่เกิน 200 คาํ และอยูใ่นบทความหนา้ท่ี 1 เท่านั้น 
และใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 14 ตวัปกติ 

4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษให้เลือกคาํสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทความไม่เกิน 3 คาํ โดยพิมพต่์อ
จากส่วนเน้ือหาของบทคดัย่อ และ Abstract ให้ใช้ตัวอกัษรขนาด 14 ตวัปกติ และให้จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ 
Keywords ใหใ้ชต้วัเลก็ทั้งหมดยกเวน้ช่ือเฉพาะ 

5. เนือ้เร่ือง (Main Body) ใหจ้ดัพิมพเ์ป็น 1 คอลมัน์ 
 หัวข้อใหญ่  ใชต้วัอกัษรขนาด 14 ตวัหนา จดัชิดซา้ยคอลมัน์ 
 หัวข้อย่อย   ใชต้วัอกัษรขนาด 14 ตวัหนา จดัชิดซา้ยคอลมัน์ 
 เนื้อความ    ใช้ตวัอกัษรขนาด 14 ตวัปกติ บรรทดัแรกของทุกย่อหน้าเยื้อง 0.5 น้ิวของบรรทดัถดัไป และ

ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 
1) บทนํา (Introduction)  บอกความสาํคญัหรือท่ีมาของปัญหาของส่ิงท่ีทาํการศึกษา คน้ควา้ วิจยั หรือ

สร้างสรรคผ์ลงาน และอาจรวมการสาํรวจเอกสาร (Review of Related Literature) 
2) วตัถุประสงค์ (Objective)  บอกถึงเป้าหมายของส่ิงท่ีศึกษา 

* บทนาํและวตัถุประสงค ์อาจเขียนรวมกนัได ้
3) ระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology)  บอกรายละเอียดในวิธีการศึกษา การดาํเนินการให้ไดม้าถึงส่ิง

ท่ีคน้ควา้ สร้างสรรค ์เป็นตน้ 
4) ผลการศึกษา (Results)  บอกถึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษา คน้ควา้วิจยั หรือผลการสร้างสรรค ์และ

อาจใหแ้นวทางถึงการนาํไปใชป้ระโยชน์ในอนาคต 
5) สรุปและการอภิปรายผล (Discussion) ใหแ้สดงถึงการสรุปผลท่ีไดถึ้งการศึกษาและการใหเ้หตุผลวา่

ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา คน้ควา้วจิยั หรือสร้างสรรค ์ไดม้าอยา่งไรและทาํไมถึงไดผ้ลอยา่งน้ี 
* 4) และ 5) อาจเขียนรวมกนัได ้



6) การอ้างองิ (References) แบบตวัเลข   
การอา้งอิงแบบตวัเลข ใชว้ธีิการดงัน้ี   
1. ใส่ตวัเลขกาํกบัไวใ้นเคร่ืองหมาย [  ] ทา้ยขอ้ความหรือช่ือบุคคลท่ีอา้งอิง โดยให้ตวัเลขอยูใ่นระดบั

บรรทดัเดียวกนักบัเน้ือหา เช่น [1]  
2. ให้ใส่ตวัเลขอา้งอิงเรียงลาํดบัตั้งแต่เลข 1 เป็นตน้ไป ต่อเน่ืองกนั และในกรณีท่ีมีการอา้งอิงซํ้ าให้ใช้

ตวัเลขเดิมท่ีเคยใชอ้า้งมาก่อนแลว้   
3. แหล่งท่ีใชอ้า้งอิงทั้งหมดในบทความจะไปปรากฏอยูใ่นเอกสารอา้งอิง (references)  

ทา้ยบทความ โดยเรียงลาํดบัตามหมายเลข และพมิพห์มายเลขอยูใ่นเคร่ืองหมาย [  ]   
4.    กรณีท่ีอา้งอิงเอกสารหลายรายการในคราวเดียวกนั  

4.1  อา้งอิงไม่เกิน 2 รายการให้ใส่หมายเลขของเอกสารท่ีอา้งเรียงลาํดบัโดยใส่เคร่ืองหมาย
จุลภาค (,) คัน่ เช่น [1, 5] 

4.2  อา้งอิงเกิน 2 รายการและเป็นรายการท่ีต่อเน่ืองกนัให้ใส่หมายเลขของเอกสารท่ีอา้ง
เรียงลาํดบัโดยใส่เคร่ืองหมายยติัภงัค ์(-) คัน่ เช่น [1-3] หรือ [1-5] 

4.3  อา้งอิงเกิน 2 รายการและเป็นรายการทั้งต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง ใหใ้ส่หมายเลขของเอกสาร
ท่ีอา้งเรียงลาํดบัโดยใส่เคร่ืองหมายจุลภาค (,) คัน่ในกรณีไม่ต่อเน่ือง และเคร่ืองหมาย
ยติัภงัค ์(-) คัน่ในกรณีต่อเน่ือง เช่น [1, 4-5]  
 

การอ้างองิ ในเนือ้เร่ือง 
การอา้งอิงในเน้ือเร่ือง ใชร้ะบบตวัเลขอยูใ่นวงเล็บ “[ ]” หลงัขอ้ความท่ีอา้งถึง โดยตวัเลขดงักล่าวเรียงตามลาํดบั    

การอา้งอิง  
 

ตวัอย่าง 
1. โดยไดรั้บการสนบัสนุนทุกทางจากภาคราชการ [1]… 
2. Strong security measures for sustainable peace on the Korean peninsula [2]  
 

การอ้างองิในเอกสารอ้างองิ 
1) หนงัสือ 
 ช่ือผูแ้ต่ง.//(ปีท่ีพิมพ)์.//ช่ือหนังสือ.//เมืองท่ีพิมพ/์:/สาํนกัพิมพ.์ 
ตวัอย่าง 

[1] สุพตัรา  สุภาพ.  (2545).  สังคมวทิยา.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช.  
[2] Norman, D, A.  (2002).  The design of everyday things.  New York : Basic books. 

 * กรณีผูแ้ต่งคนไทย เขียนหนงัสือภาษาองักฤษ ใหล้งช่ือผูแ้ต่งเหมือนคนไทยท่ีแต่งหนงัสือภาษาไทย 
 * กรณีหนงัสือท่ีพิมพม์ากกวา่ 1 คร้ัง ใหร้ะบุคร้ังท่ีพิมพด์ว้ย โดยเขียนรูปแบบบรรณานุกรม ดงัน้ี 

 ช่ือผูแ้ต่ง.//(ปีท่ีพิมพ)์.//ช่ือหนังสือ/(คร้ังท่ีพิมพ)์.//เมืองท่ีพิมพ/์:/สาํนกัพิมพ.์ 
ตวัอย่าง 

[3] สุพตัรา  สุภาพ.  (2545).  สังคมวทิยา (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช. 
 
 
 
 
 



2) บทความในวารสาร 
 ช่ือผูเ้ขียนบทความ.//(ปีท่ีพิมพ)์.//“ช่ือบทความ”,//ช่ือวารสาร.//ปีท่ี/(ฉบบัท่ี),/เลขหนา้. 
ตวัอย่าง 

[4] ปรีชา  นุ่นสุข.  (2547).  “มหิษมรรทินี เทพีแห่งมณัฑละเชิงเขาหลวง”,  เมอืงโบราณ.  
 30 (1), 97-104. 

[5] Garder, J. w.  (1987).  “The tasks of leadership”,  New Management.  4 (4), 9-14. 
 

3) บทความในรายงานการประชุมวชิาการ 
 ช่ือผูแ้ต่ง.//(ปีท่ีพิมพ)์.//“ช่ือเร่ือง”,/ใน/ช่ือการประชุม,/เลขหนา้.//วนัท่ี/เดือน/ปี/สถานท่ีประชุม.//เมืองท่ีพิมพ/์:/ 

สาํนกัพิมพ.์ 
ตวัอย่าง 

[6] พรพนัธ์ุ  เขมคุณาศยั.  (2554).  “การจดัการความรู้จากหอ้งเรียนสู่ชุมชน : การบูรณา การปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภมิูปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาความสามารถในการคิดของเยาวชน”, ใน การประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวจิัยมหาวทิยาลยัทักษิณ คร้ังที่ 1 ประจําปี 2554, 140.  วนัท่ี 25-28 พฤษภาคม 2554           
ณ ศนูยป์ระชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา.  สงขลา : 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ. 

 

4) บทความในหนงัสือ 
 ช่ือผูเ้ขียนบทความ.//(ปีท่ีพิมพ)์.//“ช่ือบทหรือบทความในหนงัสือ”,/ใน/ช่ือผูแ้ต่งหรือ 

ผูร้วบรวมหรือบรรณาธิการ(ถา้มี).//ช่ือหนังสือ,/เลขหนา้.//เมืองท่ีพิมพ/์:/สาํนกัพิมพ.์ 
ตวัอย่าง 

[7] อรนาถ  จนัทรโอภากร.  (2550).  “คอนเสิร์ตเด่ียวจะเข”้, ใน เวรวติั อกัษรแกว้ (บรรณาธิการ).  Music talk, 4-7.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพจ์งเจริญการพิมพ.์ 

   

5) บทความในหนงัสือพิมพ ์
ช่ือผูเ้ขียนบทความ.//(ปีท่ีพิมพ,์/วนัท่ี/เดือน).//“ช่ือบทความ”,/ช่ือหนังสือพมิพ์,//เลขหนา้ 

ตวัอย่าง 
[8] ตวงศกัด์ิ  ช่ืนสินธุ.  (2552,6 มกราคม).  “เท่ียวตามรอยพระพุทธองคสิ์ริมงคล รับปีใหม่”, มติชน.  23. 

 

6) วทิยานิพนธ์ 
ช่ือผูท้าํวทิยานิพนธ์.//(ปีท่ีพิมพ)์.//ช่ือวทิยานิพนธ์.//ระดบัของวทิยานิพนธ์/ช่ือปริญญา./เมืองท่ีพิมพ/์:/ 

ช่ือสถานการศึกษา. 
ตวัอย่าง 

[9] เพญ็พิชชา แสงดอกไม.้  (2548).  การพฒันารูปแบบพอตโฟลโิอ (portfolio)  สําหรับการวดัประเมนิเพือ่ยอมรับ
ความรู้และประสบการณ์.  ดุษฎีนิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบณัฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิวฒ.  

[10] Paungfoo, C.  (2003).  Use of molecular biology techniques in studying the nitrifying bacteria 
community from shrimp farming system.  Doctoral dissertation.  Prince of Songkla University. 

 
 
 



7) เอกสารท่ีสืบคน้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  เอกสารจากอินเทอร์เน็ต มีองค์ประกอบเช่นเดียวกบัเอกสารท่ีเป็นส่ิงพิมพต่์าง ๆ ดงันั้นรูปแบบการเขียนรายการ
บรรณานุกรม จึงใชรู้ปแบบเดียวกบัส่ิงพิมพน์ั้น ๆ ได ้เพียงแต่เพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบคน้ 

ช่ือผูแ้ต่ง.//(ปีท่ีพิมพ)์.//ช่ือเร่ือง.//เมืองท่ีพิมพ/์:/สาํนกัพิมพ.์//สืบคน้เม่ือ........................,/ 
จาก http://www......................................... 

ตวัอย่าง 
[10] มหาวทิยาลยัทกัษิณ.  (2546).  กรอบคดิหลกัของแผนแม่บทมหาวทิยาลยัทักษิณ.  สงขลา : มหาวทิยาลยั

ทกัษิณ.  สืบคน้เม่ือ 20 พฤศจิกายน 2548, จาก http://tsu.ac.th/news/does/TSU_Plan.pdf.  
  [11] Einstein, A.  (2000).  Relativity : The special and generate theory (Trans by  
   Lawson, R.W.).  New York : Bartleby.  Retrieved August 21, 2002, from http://www.Bartleby.com. 
  

8. รูปแบบการเขียนบุคลานุกรม 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์/(ผูใ้หส้ัมภาษณ์),//ช่ือผูส้ัมภาษณ์/(ผูส้ัมภาษณ์),/สถานท่ีสัมภาษณ์,/เม่ือวนัเดือนปีท่ีสัมภาษณ์. 

ตวัอย่าง 
[12] โกวิทย ์มณีโชติ (ผูใ้ห้สัมภาษณ์), วิทยา บุษบงค ์(ผูส้ัมภาษณ์), ท่ีบา้นเลขท่ี 40 หมู่ท่ี 3 ตาํบลแหลมตะลุมพุก 

อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช, เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2548. 
 

6. การใช้คาํย่อ สัญลกัษณ์ คาํยอ่ท่ีใชใ้นบทความจะตอ้งมีคาํเตม็เม่ือปรากฏเป็นคร้ังแรกในบทความหลงัจากนั้นสามารถใช้
คาํยอ่เหล่านั้นไดต้ามปกติความใชใ้ห้เหมาะสม หลีกเล่ียงการใชค้าํยอ่ท่ีช่ือเร่ืองและในบทคดัยอ่ ไม่แนะนาํให้ใชค้าํยอ่
เกิน 4 คร้ัง ใน 1 บทความ สําหรับสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นบทความจะตอ้งมีคาํจาํกดัความหรือคาํอธิบายเม่ือปรากฏเป็นคร้ัง
แรกในบทความหลงัจากนั้นไม่จาํเป็นตอ้งมีคาํจาํกดัความหรือคาํอธิบาย 

7. รูปภาพ จดัชิดซา้ยของคอลมัน์ คาํบรรยายรูปภาพใหพิ้มพไ์วใ้ตรู้ปภาพตวัอกัษรขนาด 14 ตวัปกติ 

8. ตาราง จดัชิดซา้ยของคอลมัน์ คาํบรรยายตารางพิมพไ์วด้า้นบนของหวัขอ้ตาราง และใชต้วัอกัษร ขนาด 14 ตวัปกติ 
   
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


