ภาคผนวก
แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
.................................................................
๑. ความหมายและประเภทของบทความทางวิชาการ
๑.๑ บทความทางวิชาการทั่วไป หมายถึง งานเขียนทางวิชาการในศาสตร์สาขาต่างๆ
ที่มีการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ข้อยุติ ข้อเสนอแนะและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบโดยผู้เขียนค้นคว้าจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์เป็น
ต้น แล้ววิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล บทความวิชาการมีหลายลักษณะ เช่น บทความแสดง
ความคิดเห็นที่วิเคราะห์ผลงานใหม่ๆ ที่มีความสาคัญในสาขาวิชาของวารสารนั้น บทความจาก
บรรณาธิการที่แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง บทความวิจารณ์ที่อาจ
เป็นการแสดงข้อสนับสนุนหรือข้อโต้แย้งเชิงเหตุผลโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์
๑.๒ บทความปริทรรศน์ (Review article) หมายถึง บทความเชิงวิเคราะห์ที่ผู้เขียน
รวบรวมและสังเคราะห์ความรู้ทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ วิจารณ์
สรุป ประเด็ น ให้ ผู้ อ่ า นเห็น แนวโน้ ม เกิด ความกระจ่ า งในเรื่อ งนั้ น ยิ่ ง ขึ้น และเป็ น แนวทางใน
การศึกษาเชิงวิชาการต่อไป
๑.๓ บทความวิจัย หมายถึง บทความที่นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าใหม่ๆ ทั้งในด้าน
ทฤษฎีและด้านปฏิบัติที่ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์สาขาต่างๆ มากขึ้นกว่าเดิม โดยมี
ข้อมูลและเนื้อหาที่ทาให้ผู้อ่านมีความรู้ในศาสตร์สาขานั้นสามารถศึกษาในลักษณะเดียวกันและ
สามารถตัดสินใจได้ว่าบทความนั้นมีความสาคัญต่อสาขาวิชาเพียงใด บทความวิจัยมีลักษณะ
เด่นตรงที่เป็นการนาเสนอปัญหาที่ผู้เขียนได้ศึกษาหรือประเด็นที่ต้องการคาตอบ มีการกาหนด
กรอบแนวคิด การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสรุปปัญหา
อย่างชัดเจน อันเป็นการสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่าทางวิชาการ
๑.๔ บทวิจารณ์หนังสือ (book review ) หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหา
สาระคุ ณ ค่ า และคุ ณู ป การของหนั ง สื อ บทความ หรื อ ผลงานด้ า นศิ ล ปะ เช่ น นิ ท รรศการ
ทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใช้หลักวิชา และดุลยพินิจอันเหมาะสม

๒. ส่วนประกอบของบทความวิชาการทั่วไปและบทความปริทรรศน์
๒.๑ ส่วนนา กล่าวถึงที่มาของเรื่อง ประเด็นหรือปัญหาที่ต้องการสารวจหรือประเมิน
วิ เ คราะห์ น าเสนอตลอดจนจุ ด มุ่ ง หมายของการเสนอบทความ มี ค วามยาวหนึ่ ง ย่ อ หน้ า

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๕๐ ~ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

โดยประมาณ เป็นส่วนที่ผู้เขียนนาเสนอเพื่อปูพื้นฐานผู้อ่านเกี่ยวกับเรื่องที่จะกล่าวถึง และสร้าง
ความสนใจในการศึกษาต่อไป
๒.๒ ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนหลักของบทความ เป็นการเสนอรายละเอียดของประเด็น
เรื่องต่างๆ ที่อยู่ในขอบข่ายโดยมีการแบ่งหัวข้อและตอนตามความเหมาะสม
๒.๓ ส่วนสรุป เป็นส่วนสรุปสาระ เสนอข้อคิดและข้อสังเกต

๓. ส่วนประกอบของบทความวิจัย
๓.๑ ส่วนนา ประกอบด้วย ความเป็นมาของเรื่องที่จะศึกษาหรือแนวทางในการ
แสวงหา วัตถุประสงค์ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของงานที่เสนอในบทความวิจัยนี้กับความรู้
เดิมที่ปรากฏอยู่โดยมีการอ้างถึงงานของบุคคลอื่นที่เคยทาเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือที่เรียกว่า ทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเกิดความคิดในเรื่องที่ผู้เขียนจะกล่าวถึง
ต่อไป
๓.๒ ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
๑) วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ เป็นการกล่าวถึงระเบียบวิธีวิจัย แหล่งข้อมู ล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดที่ผู้อ่านควรทราบและสามารถนาไปศึกษาใน
ทานองเดียวกันได้
๒) ผล ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มีการจัดหมวดหมู่ จาแนกและวิเคราะห์
เพื่อให้สามารถตีความหมายได้ อาจมีการใช้ตาราง แผนภูมิประกอบในการนาเสนอข้อมูล และ
อธิบายให้กระจ่าง
๓) อภิปรายผล เป็นการแปลหรือตีความข้อมูลที่ได้โดยเริ่มจากการสรุปผล
ให้เ ห็น เด่ น ชั ด ต่ อ มาคือ การวิ จ ารณ์ ผ ลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ พิ จ ารณาข้อดี ข้อ เสี ย ของวิ ธี ก ารและ
เครื่องมือที่ใช้ มีการเปรียบเทียบว่าผลที่ได้สนับสนุนหรือขัดแย้งกับผลงานของผู้อื่นโดยให้เหตุผล
ผลการวิจัยที่ได้ตอบปัญหาอะไรบ้าง มีการสรุปและเสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากผลงานนี้เพื่อ
เป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องอื่นๆ ต่อไป
๓.๓ ส่วนสรุป สรุปเนื้อหาทั้งหมดโดยย่อ โดยการตอบคาถามว่า ทาไม ทาอะไร
ทาอย่างไร ได้ผลอะไร ต้องเขียนให้กระชับชัดเจน เข้าใจง่าย

๔. ส่วนประกอบที่สาคัญในการส่งบทความ
๔.๑ ชื่ อเรื่องและข้อ ความเกี่ย วกับ ผู้ เ ขีย น ผู้ เขี ย นร่ว ม และสถานที่ ท างาน สั ง กั ด
(ภาควิชา และ มหาวิทยาลัย) เบอร์โทร อีเมล์ ไลน์ หรือเฟสบุ๊คของผู้เขียนบทความสาหรับติดต่อ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๕๑ ~ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

๔.๒ บทคัดย่อหรือสาระสังเขป ที่ย่อเนื้อหาสาระของบทความที่กาลังกล่าวถึงทั้งหมด
โดยไม่มีการตีความหรือวิจารณ์เพิ่มเติม

๕. การเตรียมต้นฉบับ
๑. พิมพ์ผลงานทางวิชาการควรจัดพิมพ์ด้วย Microsoft word for Windows หรือ
Macintosh บนกระดาษขนาด A4 หน้า เดียว ประมาณ ๒๖ บรรทัด ต่ อ ๑ หน้า ใช้อักษร
Cordia New ตัวเลขไทย ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบบทความ
ยกเว้นหน้าแรก จานวนไม่เกิน ๑๒ หน้า
๒. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน ๑ หน้ากระดาษ ให้จัดพิมพ์เป็น
๑ คอลัมน์ มีความยาวประมาณ ๒๐๐ คา จะต้องพิมพ์คาศัพท์ในบทคัดย่อภาษาไทย และพิมพ์
Keyword ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นด้วย จานวนไม่เกิน ๕ คา
๓. เนื้อหา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้จัดพิมพ์เป็น ๑ คอลัมน์ และจัดพิมพ์เนื้อหา
ภาษาอังกฤษให้จัดพิมพ์เป็น Single Space
๔. ถ้ามีรูปภาพ/ตารางประกอบ ควรมีภาพที่ชัดเจน ถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ายจริง
แนบด้วย
๕. ประวัติผู้แต่ง ให้ระบุชื่อของผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป พร้อมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ประสบการทางานและ
ผลงานทางวิชาการ ๑-๓ ปีที่ผ่านมา และ File.jpg รูปถ่ายหน้าตรง ๑ รูป (ผู้เขียนสวมสูท)
๖. บรรณานุกรมแยกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลาดับตัวอักษร)
๗. ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
๘. การส่งต้นฉบับ จะต้องส่ งเอกสารบทความจานวน ๒ ฉบับ และแบบฟอร์มส่ ง
บทความ ๑ ฉบับ พร้อมทั้ง CD บันทึกข้อมูลของเนื้อหาและประวัติผู้แต่ง (เอกสารที่ส่งทั้งหมด)
จานวน ๑ แผ่น โดยบทความจานวน ๒ ฉบับ ข้างต้นแบ่งให้เป็น
๘.๑ บทความที่มีรายละเอียดของผู้เขียนบทความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕
จานวน ๑ ฉบับ
๘.๒ ส่วนบทความอีกฉบับไม่ตอ้ งระบุชอื่ ผู้เขียนและประวัติของผู้เขียนลงในบทความ
๙. บรรณาธิการบริหารนาบทความที่ส่งมาเสนอต่อกองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความก่อนการตีพิมพ์ ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข ผู้เขียนจะต้องดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด นับจากวันที่
ได้รับผลการประเมินบทความ
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๑๐. ผู้เขียนที่แก้ไขบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทความของท่านไปยังบรรณาธิการ
บริหารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ บัณฑิตวิทยาลัย จานวน ๑ ฉบับ พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น
บันทึกข้อมูลก่อนส่งให้กองบรรณาธิการดาเนินต่อไป

๖. รูปแบบการเขียนอ้างอิง
กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้า งอิงแบบระบบ
เชิงอรรถ (Footnote System) โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ สถานที่ที่พิมพ์ ปี ที่พิมพ์ของ
เอกสารและหน้าที่อ้างอิงไว้ข้างหลั งข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น
โดยใส่ ล าดั บ ตั ว เลขแบบยกตั ว เลขขึ้ น และให้ มี ก ารอ้ า งอิ ง หรื อ บรรณานุ ก รมส่ ว นท้ า ยเล่ ม
(reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียน
ผลงานนั้นๆ จัดเรียงรายการตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ บรรณานุกรม สาหรับผลงาน
วิชาการภาษาไทยหรือ (reference) สาหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียน
เอกสารอ้างอิง
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 วิสทุ ฺธิ. (บาลี) ๑/๔/๕.
๒. หนังสือ ตารา
ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ตารา พิมพ์ครั้งที่ สถานที่พิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ ปีที่พิมพ์ และหน้าที่
อ้าง เช่น
กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, ภารตวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ: ศยาม, ๒๕๔๗),
หน้า ๘๙.
๓. บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวบรวมบทความ
ชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ ในชื่อวารสาร (บรรณาธิการ) (ฉบับพิมพ์ หน้าที่ปรากฏบทความ)
สถานที่พิมพ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน้าที่อ้างอิง เช่น
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์
สมัยใหม่” ใน สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจาปี ๒๕๕๓, บรรณาธิการ โดย พระศรี คัมภีรญาณ, รศ.ดร. และคณะ เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ (กรุงเทพฯ: นวสาส์นการ
พิมพ์, ๒๕๕๓) : ๑-๑๗.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๕๓ ~ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

๔. บทความในวารสาร
ชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ (ลาดับที่) เลขหน้าที่ปรากฏบทความในวารสาร
เช่น
ประพันธ์ ศุภษร “พระวินัยกับการบรรลุธรรม” ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ รังสี สุทนต์ บรรณาธิการ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๙): ๔๑.
๕. บทความจากสื่ออีเล็กทรอนิกส์ หรือฐานข้อมูล CD-ROM
ชื่อผู้แต่ง/ชื่อเจ้าของ ชื่อบทความ (ซีดี -รอม) ชื่อวารสาร วันเดือนปีที่สืบค้น แหล่งที่
สืบค้น เช่น
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม” ใน ฐานข้อมูลสื่ อ
อีเล็กทรอนิกส์ http://www.mcu.ac.th/ ๓ มกราคม ๒๕๕๔.
สมภาร พรมทา, “เพื่อความเข้าใจปัญหาเรื่องอัตตา-อนัตตา” ใน สานักพิมพ์วารสาร
ปัญญา ๕ มกราคม ๒๕๕๔ จาก กองวิชาการ MCU-5-Jan-2011.
ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้
๑. คัมภีร์พระไตรปิฎกและหนังสือทั่วไป
ผู้แต่ง. ชื่อเรือ่ ง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์. เช่น
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
พระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ. ปยุ ต โต). พุท ธธรรม ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง และขยายความ. พิ ม พ์ ครั้ง ที่ ๖.
กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
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