ภาคผนวก
แนวทางการเตรียมตนฉบับและการสงตนฉบับ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน!
.................................................................
๑. ความหมายและประเภทของบทความทางวิชาการ
๑.๑ บทความทางวิชาการทั่วไป หมายถึง งานเขียนทางวิชาการในศาสตรสาขาตางๆ
ที่มีการรวบรวมขอมูลความคิดเห็น ขอยุติ ขอเสนอแนะและประสบการณเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเขาไวดวยกันอยางเป+นระบบโดยผูเขียนคนควาจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณเป+น
ตน แลววิเคราะหอยางสมเหตุสมผล บทความวิชาการมีหลายลักษณะ เชน บทความแสดง
ความคิดเห็นที่วิเคราะหผลงานใหมๆ ที่มีความสําคัญในสาขาวิชาของวารสารนั้น บทความจาก
บรรณาธิการที่แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง บทความวิจารณที่อาจ
เป+นการแสดงขอสนับสนุนหรือขอโตแยงเชิงเหตุผลโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณ
๑.๒ บทความปริทรรศน! (Review article) หมายถึง บทความเชิงวิเคราะหที่ผูเขียน
รวบรวมและสังเคราะหความรูทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาวิเคราะห เปรียบเทียบ วิจารณ
สรุ ป ประเด็ น ใหผู อานเห็ น แนวโนม เกิ ด ความกระจางในเรื่ อ งนั้ น ยิ่ ง ขึ้ น และเป+ น แนวทางใน
การศึกษาเชิงวิชาการตอไป
๑.๓ บทความวิจัย หมายถึง บทความที่นําเสนอผลการศึกษาคนควาใหมๆ ทั้งในดาน
ทฤษฎีและดานปฏิบัติที่ทําใหเกิดความรูความเขาใจในศาสตรสาขาตางๆ มากขึ้นกวาเดิม โดยมี
ขอมูลและเนื้อหาที่ทําใหผูอานมีความรูในศาสตรสาขานั้นสามารถศึกษาในลักษณะเดียวกันและ
สามารถตัดสินใจไดวาบทความนั้นมีความสําคัญตอสาขาวิชาเพียงใด บทความวิจัยมีลักษณะ
เดนตรงที่เป+นการนําเสนอปEญหาที่ผูเขียนไดศึกษาหรือประเด็นที่ตองการคําตอบ มีการกําหนด
กรอบแนวคิด การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลอยางเป+นระบบ พรอมทั้งสรุปปEญหา
อยางชัดเจน อันเป+นการสรางฐานความรูที่มีคุณคาทางวิชาการ
๑.๔ บทวิจารณ!หนังสือ (book review ) หมายถึง บทความที่วิพากษวิจารณเนื้อหา
สาระคุ ณ คา และคุ ณู ป การของหนั ง สื อ บทความ หรื อ ผลงานดานศิ ล ปะ เชน นิ ท รรศการ
ทัศนศิลปJ และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใชหลักวิชา และดุลยพินิจอันเหมาะสม

๒. สวนประกอบของบทความวิชาการทั่วไปและบทความปริทรรศน!
๒.๑ สวนนํา กลาวถึงที่มาของเรื่อง ประเด็นหรือปEญหาที่ตองการสํารวจหรือประเมิน
วิ เ คราะห นํ า เสนอตลอดจนจุ ด มุ งหมายของการเสนอบทความ มี ค วามยาวหนึ่ ง ยอหนา

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน

~ ๒๒๕ ~ ปOที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

โดยประมาณ เป+นสวนที่ผูเขียนนําเสนอเพื่อปูพื้นฐานผูอานเกี่ยวกับเรื่องที่จะกลาวถึง และสราง
ความสนใจในการศึกษาตอไป
๒.๒ สวนเนื้อหา เป+นสวนหลักของบทความ เป+นการเสนอรายละเอียดของประเด็น
เรื่องตางๆ ที่อยูในขอบขายโดยมีการแบงหัวขอและตอนตามความเหมาะสม
๒.๓ สวนสรุป เป+นสวนสรุปสาระ เสนอขอคิดและขอสังเกต

๓. สวนประกอบของบทความวิจัย
๓.๑ สวนนํา ประกอบดวย ความเป+นมาของเรื่องที่จะศึกษาหรือแนวทางในการ
แสวงหา วัตถุประสงค แสดงใหเห็นความสัมพันธของงานที่เสนอในบทความวิจัยนี้กับความรู
เดิมที่ปรากฏอยูโดยมีการอางถึงงานของบุคคลอื่นที่เคยทําเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือที่เรียกวา ทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อชวยใหผูอานเกิดความคิดในเรื่องที่ผูเขียนจะกลาวถึง
ตอไป
๓.๒ สวนเนื้อหา ประกอบดวย
๑) วิธีการและเครื่องมือที่ใช เป+นการกลาวถึงระเบียบวิธีวิจัย แหลงขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียดที่ผูอานควรทราบและสามารถนําไปศึกษาใน
ทํานองเดียวกันได
๒) ผล ขอมูลที่ไดจากการศึกษา มีการจัดหมวดหมู จําแนกและวิเคราะห
เพื่อใหสามารถตีความหมายได อาจมีการใชตาราง แผนภูมิประกอบในการนําเสนอขอมูล และ
อธิบายใหกระจาง
๓) อภิปรายผล เป+นการแปลหรือตีความขอมูลที่ไดโดยเริ่มจากการสรุปผล
ใหเห็ น เดนชั ด ตอมาคื อ การวิ จ ารณผลการวิ จั ย ที่ ไ ด พิ จ ารณาขอดี ข อเสี ย ของวิ ธี ก ารและ
เครื่องมือที่ใช มีการเปรียบเทียบวาผลที่ไดสนับสนุนหรือขัดแยงกับผลงานของผูอื่นโดยใหเหตุผล
ผลการวิจัยที่ไดตอบปEญหาอะไรบาง มีการสรุปและเสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากผลงานนี้เพื่อ
เป+นแนวทางในการศึกษาเรื่องอื่นๆ ตอไป
๓.๓ สวนสรุป สรุปเนื้อหาทั้งหมดโดยยอ โดยการตอบคําถามวา ทําไม ทําอะไร
ทําอยางไร ไดผลอะไร ตองเขียนใหกระชับชัดเจน เขาใจงาย

๔. สวนประกอบที่สําคัญในการสงบทความ
๔.๑ ชื่ อเรื่ องและขอความเกี่ ย วกั บ ผู เขี ย น ผู เขี ย นรวม และสถานที่ ทํ า งาน สั ง กั ด
(ภาควิชา และ มหาวิทยาลัย) เบอรโทร อีเมล ไลน หรือเฟสบุXคของผูเขียนบทความสําหรับติดตอ
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~ ๒๒๖ ~ ปOที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

๔.๒ บทคัดยอหรือสาระสังเขป ที่ยอเนื้อหาสาระของบทความที่กําลังกลาวถึงทั้งหมด
โดยไมมีการตีความหรือวิจารณเพิ่มเติม

๕. การเตรียมตนฉบับ
๑. พิมพผลงานทางวิชาการควรจัดพิมพดวย Microsoft word for Windows หรือ
Macintosh บนกระดาษขนาด A4 หนาเดียว ประมาณ ๒๖ บรรทัด ตอ ๑ หนา ใชอักษร
Cordia New ตัวเลขไทย ขนาดของตัวอักษรเทากับ ๑๖ และใสเลขหนาตั้งแตตนจนจบบทความ
ยกเวนหนาแรก จํานวนไมเกิน ๑๕ หนา
๒. บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมควรเกิน ๑ หนากระดาษ ใหจัดพิมพเป+น
๑ คอลัมน มีความยาวประมาณ ๒๐๐ คํา จะตองพิมพคําศัพทในบทคัดยอภาษาไทย และพิมพ
Keyword ในบทคัดยอภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นดวย จํานวนไมเกิน ๕ คํา
๓. เนื้อหา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ใหจัดพิมพเป+น ๑ คอลัมน และจัดพิมพเนื้อหา
ภาษาอังกฤษใหจัดพิมพเป+น Single Space
๔. ถามีรูปภาพ/ตารางประกอบ ควรมีภาพที่ชัดเจน ถาเป+นรูปถายควรมีภาพถายจริง
แนบดวย
๕. ประวัติผูแตง ใหระบุชื่อของผูเขียน หนวยงานที่สังกัด ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)
วุฒิการศึกษา ตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป พรอมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ประสบการทํางานและ
ผลงานทางวิชาการ ๑-๓ ปOที่ผานมา และ File.jpg รูปถายหนาตรง ๑ รูป (ผูเขียนสวมสูท)
๖. บรรณานุกรมแยกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลําดับตัวอักษร)
๗. ผลงานวิชาการที่สงมาตองไมเคยไดรับการเผยแพรที่ใดมากอน
๘. การสงตนฉบับ จะตองสงเอกสารบทความจํานวน ๒ ฉบับ และแบบฟอรมสง
บทความ ๑ ฉบับ พรอมทั้ง CD บันทึกขอมูลของเนื้อหาและประวัติผูแตง (เอกสารที่สงทั้งหมด)
จํานวน ๑ แผน โดยบทความจํานวน ๒ ฉบับ ขางตนแบงใหเป+น
๘.๑ บทความที่มีรายละเอียดของผูเขียนบทความครบถวนตามที่ระบุไวในขอ ๕
จํานวน ๑ ฉบับ
๘.๒ สวนบทความอีกฉบับไมตองระบุชื่อผูเขียนและประวัติของผูเขียนลงในบทความ
๙. บรรณาธิการบริหารนําบทความที่สงมาเสนอตอกองบรรณาธิการ ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความกอนการตีพิมพ ในกรณีที่ผลการประเมินระบุใหตอง
ปรับปรุงแกไข ผูเขียนจะตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด นับจากวันที่
ไดรับผลการประเมินบทความ
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~ ๒๒๗ ~ ปOที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๐. ผูเขียนที่แกไขบทความเรียบรอยแลว กรุณาสงบทความของทานไปยังบรรณาธิการ
บริหารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๑ ฉบับ พรอมบันทึกขอมูลลงแผน
บันทึกขอมูลกอนสงใหกองบรรณาธิการดําเนินตอไป

๖. รูปแบบการเขียนอางอิง
กรณีที่ผูเขียนตองการระบุแหลงที่มาของขอมูลในเนื้อเรื่องใหใชวิธีการอางอิงแบบระบบ
เชิงอรรถ (Footnote System) โดยระบุ ชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ สถานที่ที่พิมพ ปOที่พิมพของ
เอกสารและหนาที่อางอิงไวขางหลังขอความที่ตองการอาง เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น
โดยใสลํ า ดั บ ตั ว เลขแบบยกตั ว เลขขึ้ น และใหมี ก ารอางอิ ง หรื อ บรรณานุ ก รมสวนทายเลม
(reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียน
ผลงานนั้นๆ จัดเรียงรายการตามลําดับอักษรชื่อผูแตง ภายใตหัวขอ บรรณานุกรม สําหรับผลงาน
วิชาการภาษาไทยหรือ (reference) สําหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใชรูปแบบการเขียน
เอกสารอางอิง
ระบบเชิงอรรถ (Footnote System) ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง มีดังนี้
๑. คัมภีร!พระไตรปDฎกและอรรถกถา
ชื่อคัมภีร เลมที่ / ขอ / หนา เชน วิ.มหา. (บาลี) ๑/๒๓/๓๘. หรือ วิ.มหา. (ไทย) ๑/
๒๓/๔๐. หรือ วิ.อ. (ไทย) ๑/๒๐/๓๑. หรือ วิสทุ ฺธิ. (บาลี) ๑/๔/๕.
๒. หนังสือ ตํารา
ชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ ตํารา พิมพครั้งที่ สถานที่พิมพหรือผูจัดพิมพ ปOที่พิมพ และหนาที่
อาง เชน
กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, ภารตวิทยา, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ: ศยาม, ๒๕๔๗),
หนา ๘๙.
๓. บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวบรวมบทความ
ชื่อผูแตง ชื่อบทความ ในชื่อวารสาร (บรรณาธิการ) (ฉบับพิมพ หนาที่ปรากฏบทความ)
สถานที่พิมพ ผูจัดพิมพ และหนาที่อางอิง เชน
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร
สมัยใหม” ใน สารนิพนธ!พุทธศาสตรบัณฑิต ประจําปH ๒๕๕๓, บรรณาธิการ โดย พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. และคณะ เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ (กรุงเทพฯ: นวสาสนการ
พิมพ, ๒๕๕๓) : ๑-๑๗.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน

~ ๒๒๘ ~ ปOที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

๔. บทความในวารสาร
ชื่อผูแตง ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปOที่ (ลําดับที่) เลขหนาที่ปรากฏบทความในวารสาร
เชน
ประพันธ ศุภษร “พระวินัยกับการบรรลุธรรม” ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน!
ปOที่ ๒ ฉบับที่ ๓ รังสี สุทนต บรรณาธิการ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๙): ๔๑.
๕. บทความจากสื่ออีเล็กทรอนิกส! หรือฐานขอมูล CD-ROM
ชื่อผูแตง/ชื่อเจาของ ชื่อบทความ (ซีดี-รอม) ชื่อวารสาร วันเดือนปOที่สืบคน แหลงที่
สืบคน เชน
พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม” ใน ฐานขอมูลสื่อ
อีเล็กทรอนิกส http://www.mcu.ac.th/ ๓ มกราคม ๒๕๕๔.
สมภาร พรมทา, “เพื่อความเขาใจปEญหาเรื่องอัตตา-อนัตตา” ใน สํานักพิมพวารสาร
ปEญญา ๕ มกราคม ๒๕๕๔ จาก กองวิชาการ MCU-5-Jan-2011.
ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้
๑. คัมภีร!พระไตรปDฎกและหนังสือทั่วไป
ผูแตง. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปOที่พิมพ. เชน
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปDฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
พระธรรมป‚ ฎ ก (ป.อ. ปยุ ต โต). พุ ท ธธรรม ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง และขยายความ. พิ ม พครั้ ง ที่ ๖.
กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
หนังสือภาษาอังกฤษ
John Grimes. A Concise Dictionary of Indian Philosophy. New York:
StateUniversity of New York Press, 1996.
๒. วิทยานิพนธ!
ชื่อผูวิจัย. “ชื่อวิทยานิพนธ”. ระดับของวิทยานิพนธ!. ชื่อแผนกวิชาหรือคณะ มหาวิทยาลัย, ปOที่
สําเร็จการศึกษา. เชน
พระมหาคชินท สุมงฺคโล (อินทรมนตรี). “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องพุทธสุนทรียศาสตรบน
จิ ต รกรรมฝาผนั ง ในวั ด สุ ทั ศ นเทพวราราม”. วิ ทยานิ พนธ! พุ ทธศาสตรมหาบั ณฑิ ต.
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

