คําแนะนําสําหรับผู้เขียนบทความ
1. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1.1 บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่าง เข้มข้น
และผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ
1.2 บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการมีความโดดเด่นเพื่อนําเสนอองค์
ความรู้ใหม่สู่สังคม
1.3 บทความวิจัย (Research Article) ได้แก่ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อัน
เป็นประโยชน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน
1.4 บทความปริทรรศน์ (Review Article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตํารา
หนังสือ และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้เขียนมาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์
สังเคราะห์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ
1.5 ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่ บทความ ทบทวนความรู้ เรื่ องแปล ย่อความจาก
วารสารต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนําเครื่องมือใหม่ ตําราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ
หรือข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. การส่งบทความ
บทความที่จะตี พิมพ์ในวารสารบัณฑิต ศึกษามหาจุฬ าขอนแก่น สามารถส่ งเข้าในระบบ
ออนไลน์ ข องวารสารที่ http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk/user/register แล้ วไปที่
วารสารออนไลน์ เมื่อส่งเข้าระบบสําเร็จให้แจ้งที่ E-mail: jgmcukk@gmail.com
3. การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อกั ษร
ผู้เขียนควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความ
ที่วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความ
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของวารสารจะทําให้การพิจารณาตีพิมพ์มี
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของวารสาร

4. รูปแบบการจัดเตรียมบทความ
4.1 สําหรับภาษาไทย บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิด
ไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK) ขนาดอักษร 16 จัดกั้นหลังตรง ส่วนบทความภาษาอังกฤษให้ใช้แบบ
อักษร Time Ex Roman ขนาดอักษร 12 ในการจัดให้มีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (Double
spacing) ตลอดเอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดเอ4 (A4) ระยะ ขอบกระดาษบน 1.5
นิ้ว, ล่าง 1 นิ้ว, ซ้าย/ขวา 1 นิ้ว พร้อมใส่หมายเลขหน้ากํากับทางมุมขวาบนทุกหน้า บทความไม่ควรยาว
เกิน 15 หน้ากระดาษพิมพ์สั้น โดย นับรวมภาพประกอบและตาราง
4.2 ชื่อเรื่องต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง
4.3 ชื่อผู้เขียน ตําแหน่งทางวิชาการ สาขา คณะ สังกัด/หน่วยงานของผู้ร่วมหรือที่ปรึกษา
ทุกคน โดยเรียงจากผู้เขียนบทความ 1 ผู้ร่วม 2,3,4 ตําแหน่งใต้ชื่อเรื่อง เยื้องชิดฝั่งขวาของหน้ากระดาษ
4.4 มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 350 คําต่อบทคัดย่อ
4.5 กําหนดคําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3-5 คํา
4.6 การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สุด ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย หัวข้อย่อยเว้นห่างจากหัวข้อใหญ่
3-5 ตัวอักษรและหัวข้อย่อยขนาดเดียวกันต้องพิมพ์ให้ตรงกัน เมื่อขึ้นหัวข้อใหญ่ควรเว้น ระยะพิมพ์ 0.5
ช่วงบรรทัด
4.7 การใช้ตัวเลข คําย่อ และวงเล็บ ใช้เป็นตัวเลขอารบิกทั้งหมด ใช้คําย่อที่เป็นสากลเท่านั้น
(ระบุคําเต็มไว้ในครั้งแรก) การวงเล็บภาษาอังกฤษ ควรใช้ดังนี้ (Student centered learning) เป็นต้น
บทความวิจัย ให้เรียงลําดับสาระ ดังนี้
1) บทคัดย่อ (Abstract)
2) บทนํา (Introduction) ระบุความสําคัญของปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิด และระบุ
วัตถุประสงค์การวิจัย
3) ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ระบุแบบแผนการวิจัยการได้มาซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างและการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล
4) ผลการวิจัย/ผลการทดลอง (Results) เสนอผลที่พบตามวัตถุประสงค์การวิจัยตาม ลําดับ
อย่างชัดเจน ควรเสนอในรูปตารางหรือแผนภูมิ
5) อภิปรายผล/วิจารณ์ (Discussion) เสนอเป็นความเรียง ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยง ของ
ผลการวิจัยกับกรอบแนวคิด และงานวิจัยที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายเป็นข้อๆ แต่ ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ของตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
6) สรุป (Conclusion) ระบุข้อสรุปที่สําคัญและข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ และ
ประเด็นสําหรับการวิจัยต่อไป

7) เอกสารอ้างอิง (References) ต้องเป็นรายการที่มีการอ้างอิงไว้ในเชิงอรรถเท่านั้น
บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ ปกิณกะ บทความวิจารณ์หนังสือ
ให้เรียงลําดับสาระ ดังนี้
1) บทคัดย่อ (Abstract)
2) บทนํา (Introduction)
3) เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระสําคัญที่ต้องการนําเสนอตามลําดับ
4) บทสรุป (Conclusion)
5) เอกสารอ้างอิง (References)

5. เอกสารอ้างอิง (References)
ให้ใช้รูปแบบ APA (6th Edition) เป็นมาตรฐาน โดยสามารถตัวอย่างวิธีการเขียน
เอกสารอ้างอิง ที่ถูกต้องเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ APA http://www.apastyle.org
5.1 การอ้างอิงในเนื้อหาบทความ
สําหรับการอ้างอิงเอกสารในบทความนั้นใช้ระบบ APA ให้ใช้ระบบตัวอักษรโดยใช้
วงเล็บ เปิด-ปิด และระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้เขียน เลขหน้า และปี พ.ศ.ของเอกสารที่นํามาอ้างอิงกํากับ
ท้ายเนื้อความที่ได้อ้างอิง เอกสารที่อ้างอิงในบทความจะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความทุก
รายการ และผู้เขียนบทความต้องรับผิดชอบถึงความถูกต้องของเอกสารที่นํามาอ้างอิงทั้งหมด โดยรูปแบบ
ของการอ้างอิงเอกสาร มีดังนี้
อ้างอิงจากเอกสารภาษาไทย
1. คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือสําคัญพิมพ์เป็นชุดให้อ้างชื่อคัมภีร์ เล่มที่ ข้อ เครื่องหมาย
ทวิภาค (:) และเลขหน้าของเอกสารที่นํามาอ้างอิง เช่น (พระไตรปิฎกภาษาไทย 11/12/128-153),
(พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปล เล่ม 16 : 243-268)
2. หากชื่อผู้แต่งอยู่หน้าข้อความที่อ้างถึงให้ใช้ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์) เช่น ประยงค์ แสนบุราณ
(2557), Mahanta (2004)
3. หากชื่อผู้แต่งอยู่ท้ายข้อความที่อ้างถึง ให้ใช้ (ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์)
1) กรณีผู้แต่ง 1 คน ให้เขียนเป็น (ชื่อผู้เขียน, ปีที่พิมพ์) เช่น (ประยงค์ แสนบุราณ,
2557), (Mahanta, 2004)
2) กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้เขียนเป็น (ชื่อที่ 1 และชื่อที่ 2, ปีที่พิมพ์) เช่น (เทพพนม เมือง
แนน และสวิง สุวรรณ, 2529), (Altaf and Awan, 2011)
3) กรณีผู้แต่งมากกว่า 3 คนขึ้นไป ครั้งแรกให้เขียนชื่อผู้เขียนทั้งหมด และครั้งต่อไป
ให้เขียนเป็น (ชื่อผู้เขียนคนที่ 1 และคณะ, ปีที่พิมพ์) หรือ (last name of 1st author et al, publish
year) เช่น (สุรพล พรมกุล และคณะ, 2549), (Promgun et al., 2006)
4. ก า ร อ้ า ง อิ ง ท้ า ย บ ท ค ว า ม ใ ห้ ใ ช้ รู ป แ บ บ APA เ ว อ ร์ ชั น 6 ดั ง ตั ว อ ย่ า ง นี้
(http://www.apastyle.org)
1) หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.
เช่น (1) พระพรหมบัณฑิต ประยูร ธมฺมจิตฺโต. (2557). วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับ
ศาสตร์สมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
(2) Lamoureux, M. (2013). Internal controls handbook: The power sector
and NERC compliance. North Charleston: Create Space Independent Publishing Platform.

2) บทความในวารสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้าที่ ปรากฏ
บทความในวารสาร.
เช่น (1) พระทวีโชค เจตนาสุโภ. (2557). การศึกษาวิเคราะห์การใช้ขันติธรรมกับปัญหา
เยาวชนไทยปัจจุบัน. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, 1(1), 52-67.
(2) Dhillon, J.K. (2001). Challenges and strategies for improving the
quality of information in a university setting: A case study. Total Quality Management, 12
(2), 167-177.
3) วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ระดับของงาน.หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัย
เช่น (1) สุมิตร โพธิ์สะอาด. (2553). แนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวัน
ละ 1 บาท) ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต.
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
(2) Promgun, S. (2015). The Peace Building in Community by Local
Knowledge : A case Study of traditional of BoonLuang Loei province. Research Report.
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khonkaen Campus.
4) แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องหรือบทความ. ออนไลน์. แหล่งที่มา : Url สืบค้นเมื่อ วัน
เดือน ปี.
เช่น (1) พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต. (2555). ธรรมประกาศโนบาย.
ออนไลน์. แหล่งที่มา : http://www.buddhismth.com/index.php?lay.สืบค้นเมื่อ 7 กันยายน 2555.
(2) CNN Wire Staff. (2011). How U.S. forces killed Osama bin Laden.
Online. from : http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/05/ . Retrieved May 3 2011.
6. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จําเป็น โดยพิมพ์หน้าละ 1 ภาพ หรือ 1 ตาราง สําหรับ
คําบรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง ส่วนคําอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ ภาพหรือตาราง
7. ลิขสิทธิ์
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้เขียนทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบ
ลิขสิทธิ์บทความให้แก่วารสาร พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้เขียนทุก
ท่านต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬา

ขอนแก่นเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้เขียนอื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้ว
ผู้เขียนต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ไ ด้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการ
ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์
8. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก
การติด ต่ อ โฆษณา การสั่ ง ซื้อ และการสมั ครเป็น สมาชิ ก วารสารบั ณ ฑิต ศึ กษามหาจุ ฬ า
ขอนแก่น กรุณาติดต่อ “ผู้จัดการวารสาร” บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี
ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 โทรสาร 0-4328-3399 http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com E-mail: jgmcukk@gmail.com
1) พระมหาพิสิฐ วิสฏิ ฺฐปญฺโญ 092-552-6426
2) อาจารย์ธรี ์ดนัย กัปโก 094-709-5636
9. กําหนดการออกวารสาร
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
10. อัตราค่าวารสาร
กําหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ จําหน่ายราคาฉบับละ 150 บาท ไม่รวมค่าส่ง
11. อัตราค่าสมาชิก
ปีละ 300 บาท

