ภาคผนวก
แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
.................................................................
๑. ความหมายและประเภทของบทความทางวิชาการ
๑.๑ บทความทางวิชาการทั่วไป หมายถึง งานเขียนทางวิชาการในศาสตร์สาขา
ต่างๆ ที่มีการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ข้อยุติ ข้อเสนอแนะและประสบการณ์เกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็น ระบบโดยผู้เขียนค้นคว้าจากเอกสาร การสังเกต
การสัมภาษณ์เป็นต้น แล้ววิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล บทความวิชาการมีหลายลักษณะ
เช่น บทความแสดงความคิดเห็นที่วิเคราะห์ผลงานใหม่ๆ ที่มีความสาคัญในสาขาวิชาของ
วารสารนั้น บทความจากบรรณาธิการที่แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง บทความวิจารณ์ที่อาจเป็นการแสดงข้อสนับสนุนหรือข้อโต้แย้ง เชิงเหตุผล
โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์
๑.๒ บทความปริทรรศน์ (Review article) หมายถึง บทความเชิงวิเคราะห์ที่
ผู้เขียนรวบรวมและสังเคราะห์ความรู้ทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
วิจารณ์ สรุปประเด็นให้ผู้อ่านเห็นแนวโน้ม เกิดความกระจ่างในเรื่องนั้นยิ่งขึ้นและเป็น
แนวทางในการศึกษาเชิงวิชาการต่อไป
๑.๓ บทความวิจัย หมายถึง บทความที่นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าใหม่ๆ ทั้งใน
ด้านทฤษฎีและด้า นปฏิ บัติ ที่ทาให้เ กิดความรู้ค วามเข้า ใจในศาสตร์สาขาต่ างๆ มากขึ้ น
กว่าเดิม โดยมีข้อมูลและเนื้อหาที่ทาให้ผู้อ่านมีความรู้ในศาสตร์สาขานั้นสามารถศึกษาใน
ลักษณะเดียวกันและสามารถตัดสินใจได้ว่าบทความนั้นมีความสาคัญต่อสาขาวิชาเพียงใด
บทความวิจัยมีลักษณะเด่นตรงที่เป็นการนาเสนอปัญ หาที่ผู้เขียนได้ศึกษาหรือประเด็นที่
ต้องการคาตอบ มีการกาหนดกรอบแนวคิด การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสรุปปัญหาอย่างชัดเจน อันเป็นการสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า
ทางวิชาการ
๑.๔ บทวิจารณ์หนังสือ (book review ) หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารณ์
เนื้ อ หาสาระคุ ณ ค่ า และคุ ณู ป การของหนั ง สื อ บทความ หรื อ ผลงานด้ า นศิ ล ปะ เช่ น
นิทรรศการทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใช้หลักวิชา และดุลยพิ นิจอัน
เหมาะสม
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๒. ส่วนประกอบของบทความวิชาการทั่วไปและบทความปริทรรศน์
๒.๑ ส่วนนา กล่าวถึงที่มาของเรื่อง ประเด็นหรือปัญ หาที่ต้องการสารวจหรือ
ประเมิน วิเคราะห์ นาเสนอตลอดจนจุดมุ่งหมายของการเสนอบทความ มีความยาวหนึ่ง
ย่อหน้ าโดยประมาณ เป็นส่ วนที่ผู้ เขียนนาเสนอเพื่ อปูพื้น ฐานผู้ อ่านเกี่ยวกั บเรื่อ งที่จ ะ
กล่าวถึง และสร้างความสนใจในการศึกษาต่อไป
๒.๒ ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนหลักของบทความ เป็นการเสนอรายละเอียดของ
ประเด็นเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในขอบข่ายโดยมีการแบ่งหัวข้อและตอนตามความเหมาะสม
๒.๓ ส่วนสรุป เป็นส่วนสรุปสาระ เสนอข้อคิดและข้อสังเกต
๓. ส่วนประกอบของบทความวิจัย
๓.๑ ส่วนนา ประกอบด้วย ความเป็นมาของเรื่องที่จะศึกษาหรือแนวทางในการ
แสวงหา วัตถุประสงค์ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของงานที่เสนอในบทความวิจัยนี้กับ
ความรู้เดิมที่ปรากฏอยู่โดยมีการอ้างถึงงานของบุคคลอื่ นที่เคยทาเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือที่
เรียกว่าทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเกิดความคิดในเรื่องที่
ผู้เขียนจะกล่าวถึงต่อไป
๓.๒ ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
๑) วิธี การและเครื่ องมื อที่ ใช้ เป็น การกล่าวถึง ระเบี ยบวิ ธีวิ จัย แหล่ ง ข้ อมู ล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดที่ผู้อ่านควรทราบและสามารถนาไป
ศึกษาในทานองเดียวกันได้
๒) ผล ข้อ มูลที่ ได้ จากการศึก ษา มี การจัด หมวดหมู่ จาแนกและวิ เคราะห์
เพื่อให้สามารถตีความหมายได้ อาจมีการใช้ตาราง แผนภูมิประกอบในการนาเสนอข้อมูล
และอธิบายให้กระจ่าง
๓) อภิปรายผล เป็นการแปลหรือตีความข้อมูลที่ได้โดยเริ่มจากการสรุปผลให้
เห็นเด่นชัด ต่อมาคือการวิจารณ์ผลการวิจัยที่ไ ด้ พิจารณาข้อดีข้อเสียของวิธีการและ
เครื่องมือที่ใช้ มีการเปรียบเทียบว่าผลที่ได้สนับสนุนหรือขัดแย้งกับผลงานของผู้อื่นโดยให้
เหตุผล ผลการวิจัยที่ได้ตอบปัญหาอะไรบ้าง มีการสรุปและเสนอแนะความคิดเห็นที่ไ ด้
จากผลงานนี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องอื่นๆ ต่อไป
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๓.๓ ส่วนสรุป สรุปเนื้อหาทั้งหมดโดยย่อ โดยการตอบคาถามว่า ทาไม ทา
อะไร ทาอย่างไร ได้ผลอะไร ต้องเขียนให้กระชับชัดเจน เข้าใจง่าย
๔. ส่วนประกอบที่สาคัญในการส่งบทความ
๔.๑ ชื่อเรื่องและข้อความเกี่ยวกับผู้เขียน ผู้เขียนร่วม และสถานที่ทางาน สังกัด
(ภาควิชา และ มหาวิทยาลัย) เบอร์โทร อีเมล์ ไลน์ หรือเฟสบุ๊คของผู้เขียนบทความสาหรับ
ติดต่อ
๔.๒ บทคัดย่อหรือสาระสังเขป ที่ย่อเนื้อหาสาระของบทความที่กาลัง กล่าวถึง
ทั้งหมดโดยไม่มีการตีความหรือวิจารณ์เพิ่มเติม
๕. การเตรียมต้นฉบับ
๑. พิมพ์ผลงานทางวิชาการควรจัดพิมพ์ด้วย Microsoft word for Windows
หรือ Macintosh บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดียว ประมาณ ๒๖ บรรทัด ต่อ ๑ หน้า ใช้
อักษร Cordia New ตัวเลขไทย ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นจน
จบบทความ ยกเว้นหน้าแรก จานวนไม่เกิน ๑๕ หน้า
๒. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน ๑ หน้ากระดาษ ให้จัดพิมพ์
เป็น ๑ คอลัมน์ มีความยาวประมาณ ๒๐๐ คา จะต้องพิมพ์คาศัพท์ในบทคัดย่อภาษาไทย
และพิมพ์ Keyword ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นด้วย จานวนไม่เกิน ๕
คา
๓. เนื้อหา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้จัดพิมพ์เป็น ๑ คอลัมน์ และจัดพิมพ์
เนื้อหาภาษาอังกฤษให้จัดพิมพ์เป็น Single Space
๔. ถ้ามีรูปภาพ/ตารางประกอบ ควรมีภาพที่ชัดเจน ถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ าย
จริงแนบด้วย
๕. ประวัติผู้แต่ง ให้ระบุชื่อของผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด ตาแหน่ง ทางวิชาการ
(ถ้ามี) วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป พร้อมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ประสบการ
ทางานและผลงานทางวิชาการ ๑-๓ ปีที่ผ่านมา และ File.jpg รูปถ่า ยหน้าตรง ๑ รู ป
(ผู้เขียนสวมสูท)
๖. บรรณานุกรมแยกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลาดับตัวอักษร)
๗. ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
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๘. การส่งต้นฉบับ จะต้องส่งเอกสารบทความจานวน ๒ ฉบับ และแบบฟอร์มส่ง
บทความ ๑ ฉบับ พร้อมทั้ง CD บันทึกข้อมูลของเนื้อหาและประวัติผู้แต่ง (เอกสารที่ส่ง
ทั้งหมด) จานวน ๑ แผ่น โดยบทความจานวน ๒ ฉบับ ข้างต้นแบ่งให้เป็น
๘.๑ บทความที่มีรายละเอียดของผู้เขียนบทความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕
จานวน ๑ ฉบับ
๘.๒ ส่ ว นบทความอี ก ฉบั บ ไม่ ต้อ งระบุ ชื่ อ ผู้ เ ขี ยนและประวั ติ ของผู้ เ ขี ย นลงใน
บทความ
๙. บรรณาธิการบริหารนาบทความที่ส่งมาเสนอต่อกองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความก่อนการตีพิมพ์ ในกรณีที่ผลการประเมิน
ระบุให้ต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้เขียนจะต้องดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด นับจากวันที่ได้รับผลการประเมินบทความ
๑๐. ผู้ เ ขี ย นที่ แ ก้ ไ ขบทความเรี ย บร้ อ ยแล้ ว กรุ ณ าส่ ง บทความของท่ า นไปยั ง
บรรณาธิการบริหารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ บัณฑิตวิทยาลัย จานวน ๑ ฉบับ พร้อมบันทึก
ข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมูลก่อนส่งให้กองบรรณาธิการดาเนินต่อไป
๖. รูปแบบการเขียนอ้างอิง
กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้า งอิงแบบ
ระบบเชิงอรรถ (Footnote System) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ สถานที่ที่พิมพ์ ปี ที่
พิมพ์ของเอกสารและหน้าที่อ้างอิงไว้ข้างหลัง ข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่ง ที่มา
ของข้อความนั้นโดยใส่ลาดับตัวเลขแบบยกตัวเลขขึ้น และให้มีการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
ส่วนท้ายเล่ม ( reference citation ) โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้
ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้นๆ จัดเรียงรายการตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ
บรรณานุกรม สาหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรื อ ( reference) สาหรับผลงานวิชาการ
ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง
ระบบเชิงอรรถ (Footnote System) ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง มีดังนี้
๑. คัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา
ชื่อคัมภีร์ เล่มที่ / ข้อ / หน้า เช่น วิ.มหา. (บาลี) ๑/๒๓/๓๘. หรือ วิ.มหา. (ไทย)
๑/๒๓/๔๐. หรือ วิ.อ. (ไทย) ๑/๒๐/๓๑. หรือ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๔/๕.
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๒. หนังสือ ตารา
ชื่อผู้แต่ง.ชื่อหนังสือ ตารา พิมพ์ครั้งที่ สถานที่พิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ ปีที่พิมพ์ และ
หน้าที่อ้าง เช่น
กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย , ภารตวิทยา, พิมพ์ครั้ ง ที่ ๕, (กรุง เทพฯ: ศยาม,
๒๕๔๗), หน้า ๘๙.
๓. บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวบรวมบทความ
ชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ ในชื่อวารสาร (บรรณาธิการ ) (ฉบับพิมพ์ หน้าที่ปรากฏบทความ )
สถานที่พิมพ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน้าที่อ้างอิง เช่น
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “วิธีบูรณาการพระพุท ธศาสนากั บ
ศาสตร์สมัยใหม่” ใน สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจาปี ๒๕๕๓, บรรณาธิการ โดย
พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. และคณะ เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ (กรุง เทพฯ:
นวสาส์นการพิมพ์, ๒๕๕๓) : ๑-๑๗.
๔. บทความในวารสาร
ชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ (ลาดับที่) เลขหน้าที่ปรากฏบทความใน
วารสาร เช่น
ประพั นธ์ ศุภ ษร “พระวินั ย กับ การบรรลุ ธรรม” ในวารสารบัณ ฑิต ศึก ษา
ปริทรรศน์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ รังสี สุทนต์ บรรณาธิการ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๙) :
๔๑.
๕. บทความจากสื่ออีเล็กทรอนิกส์ หรือฐานข้อมูล CD-ROM
ชื่อ ผู้ แ ต่ง /ชื่ อเจ้ า ของ ชื่ อ บทความ (ซี ดี -รอม) ชื่ อ วารสาร วั น เดื อ นปีที่ สื บ ค้ น
แหล่งที่สืบค้น เช่น
พระมหาสมบูรณ์ พรรณนา, “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม” ใน ฐานข้อมูลสื่อ
อีเล็กทรอนิกส์ http://www.mcu.ac.th/ ๓ มกราคม ๒๕๕๔.
สมภาร พรมทา, “เพื่อความเข้าใจปัญหาเรื่องอัตตา-อนัตตา” ใน สานักพิมพ์
วารสารปัญญา ๕ มกราคม ๒๕๕๔ จาก กองวิชาการ MCU-5-Jan-2011.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๔๑ ~ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ กันยายน–ธันวาคม ๒๕๕๗

ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้
๑. คัมภีร์พระไตรปิฎกและหนังสือทั่วไป
ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์. เช่น
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . พระไตรปิ ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๖.
กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
หนังสือภาษาอังกฤษ
John Grimes. A Concise Dictionary of Indian Philosophy. New York:
State University of New York Press, 1996.
๒. วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้วิจัย. “ชื่อวิทยานิพนธ์”. ระดับของวิทยานิพนธ์. ชื่อแผนกวิชาหรือคณะ มหาวิทยาลัย,
ปีที่สาเร็จการศึกษา. เช่น
พระมหาคชินท์ สุมงฺคโล (อินทร์มนตรี). “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพุทธสุนทรียศาสตร์
บนจิ ต รกรรมฝาผนั ง ในวั ด สุ ทั ศ นเทพวราราม”. วิ ท ยานิ พ นธ์ พุ ท ธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

