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1. สถำนที่ติดต่อเกี่ยวกับบทควำม  
 ส ำนักงำนวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์  
 ภำควิชำจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
 79 หมู่ 1 ต.ล ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170  
 โทรศัพท:์   035-248-000 ต่อ 8400 
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2. ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับบทควำม 
 1) ประเภทของบทควำมที่ลงตีพิมพ์ในวำรสำร  
 วำรสำร  มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ ตีพิมพ์บทควำมประเภทต่ำง ๆ ดังนี ้
     1.1) บทควำมพิเศษ บทควำมทำงวิชำกำรพิเศษ ท่ีเสนอเนื้อหำควำมรู้วิชำกำรอย่ำงเข้มข้น และผ่ำน
กำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ กลุ่มเป้ำหมำย คือ นักวิชำกำรในวงกำรวิชำกำรและวิชำชีพ  
     1.2) บทควำมทำงวิชำกำร เสนอเนื้อหำควำมรู้ วิชำกำร กลุ่มเป้ำหมำย คือ นิสิต นักศึกษำ หรือ
ประชำชนท่ัวไป 
      1.3) บทควำมวิจัย (Research Article) ได้แก่ รำยงำนผลงำนวิจัยใหม่ที่มีองค์ควำมรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวำรสำรอื่นมำก่อน 
     1.4) บทควำมปริทรรศน์ (Review Article) เป็นบทควำมที่รวบรวมควำมรู้จำกต ำรำ หนังสือ และ
วำรสำรใหม่ หรือจำกผลงำนและประสบกำรณ์ของผู้นิพนธ์มำเรียบเรียงขึ้น โดยมีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์  และ
วิจำรณ์เปรียบเทียบกัน 
      1.5) ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่ บทควำมทบทวนควำมรู้ เรื่องแปล กำรย่อควำมจำกวำรสำร
ต่ำงประเทศ      กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรวิจำรณ์ กำรแนะน ำเครื่องมือใหม่ ต ำรำหรือหนังสือใหม่ที่น่ำสนใจ 
หรือกำรประชุมทั้งระดับชำติและระดับนำนำชำติ  
 2) กำรส่งบทควำม  
 บทควำมที่จะตีพิมพ์ในวำรสำรมนุษยศำสตร์ปริทรรศน์จะต้องส่งจดหมำยน ำส่งบทควำม พร้อมต้นฉบับ
แบบพิมพจ์ ำนวน 3 ชุด มำทีก่องบรรณำธิกำรวำรสำรฯ กรณีที่บทควำมได้รับกำรพิจำรณำให้ตีพิมพ์ บรรณำธิกำร
จะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทควำมต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้ำย พร้อมซีดีรอม (CD-ROM) 1 แผ่น ที่บรรจุเนื้อหำและ
ข้อมูลที่มีอยู่ในบทควำมทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ท้ังนี้ ผู้นิพนธ์ต้องมีส ำเนำเก็บไว้ด้วยเพื่อกำรอ้ำงอิง 
 3) กำรตรวจสอบบทควำมและพิสูจน์อักษร  
 ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเตรียมบทควำมให้ถูกต้องตำมรูปแบบที่กองบรรณำธิกำร
วำรสำรฯก ำหนด ตลอดจนตรวจสอบควำมถูกต้องและพิสูจน์อักษรก่อนส่งบทควำมให้กับกองบรรณำธิกำรวำรสำร
ฯ กำรเตรียมบทควำมให้ถูกต้องตำมข้อก ำหนดของวำรสำรจะท ำให้กำรพิจำรณำตีพิมพ์ มีควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 
และทำงกองบรรณำธิกำรขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจำรณำบทควำมจนกว่ำจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตำมข้อก ำหนดของ
วำรสำรฯ  
 
 



 4) กำรเตรียมบทควำม  
 บทควำมต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (Font) ชนิดไทยสำรบรรณ (TH Sarabun PSK) 
ขนำดอักษร 16 จัดกั้นหลังกระจำยแบบไทย และมีระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัดหนึ่งช่อง (Double Spacing) ตลอด
เอกสำร พิมพ์หน้ำเดียวลงบนกระดำษพิมพ์สั้นขนำด B5 พิมพ์ให้ห่ำงจำกขอบกระดำษซ้ำยกับด้ำนบน 1 นิ้วครึ่ง 
และด้ำนขวำกับด้ำนล่ำง 0.5 นิ้ว พร้อมใส่หมำยเลขหน้ำก ำกับทำงมุมขวำบนทุกหน้ำ บทควำมไม่ควรยำวเกิน 8 – 
12 หน้ำกระดำษพิมพ์ โดยนับรวมภำพประกอบและตำรำง  
 5) กำรพิจำรณำและคัดเลือกบทควำม   
 บทควำมแต่ละบทควำมจะได้รับพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกลั่นกรองบทควำมวำรสำร (Peer Review)  
2 ท่ำน ที่มีควำมเช่ียวชำญในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง และได้รับควำมเห็นชอบจำกกองบรรณำธิกำรวำรสำรฯก่อน
ตีพิมพ์  โดยกำรพิจำรณำบทควำมนั้น ผู้พิจำรณำบทควำมจะไม่ทรำบช่ือหรือข้อมูลของผู้เขียนบทควำม และ
ผู้เขียนบทควำมจะไม่ทรำบชื่อผู้พิจำรณำบทควำม (Double – Blind Peer Review )  
3. ส่วนประกอบของบทควำม 
 1) บทคัดย่อ (Abstract) 
  บทคัดย่อ ควรมีควำมยำวไม่เกิน 500 ค ำ โดยแยกต่ำงหำกจำกเนื้อเรื่อง บทควำมวิจัยและบทควำม
ปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจควำมทั้งหมดของเรื่อง ไม่
ต้องอ้ำงอิงเอกสำร รูปภำพ หรือตำรำง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) 
วิธีกำรศึกษำ (Methods) ผลกำรศึกษำ (Results) สรุป (Conclusion) และค ำส ำคัญ (Key Words) ซึ่งควรเรียบ
เรียงตำมล ำดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจน ดังนี้   
         - วัตถุประสงค์ ควรกล่ำวถึงจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ  
         - วิธีการศึกษา ควรกล่ำวถึงวิธีกำรค้นคว้ำข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่น ำมำศึกษำ สถิติที่น ำมำใช้  
         - ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจำกกำรค้นคว้ำ ศึกษำ และผลของค่ำสถิติ (ในกรณีมี
กำรวิเครำะห์)  
         - สรุป ควรกล่ำวถึงผลสรุปของกำรค้นคว้ำและศึกษำ 
         - ค าส าคัญ ควรมีค ำส ำคัญ 3 - 6 ค ำ ที่ครอบคลุมช่ือเรื่องที่ศึกษำ และจะปรำกฏอยู่ในส่วนท้ำย
ของบทคัดย่อทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยต้องจัดเรียงค ำส ำคัญตำมตัวอักษร และคั่นด้วย เครื่องหมำย
อัฒภำค (;)  
 2) ส่วนเนื้อเร่ือง ควรประกอบด้วย  
  2.1) บทน ำ (Introduction) เป็นส่วนกล่ำวน ำโดยอำศัยกำรปริทรรศน์ (Review) ข้อมูลจำก
รำยงำนวิจัย ควำมรู้ และหลักฐำนต่ำง ๆ จำกหนังสือหรือวำรสำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษำ และกล่ำวถึงเหตุผล
หรือควำมส ำคัญของปัญหำในกำรศึกษำครั้งนี้ สมมติฐำนของกำรศึกษำ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำให้
ชัดเจน  
  2.2) วิธีกำรศึกษำ (Methods) กล่ำวถึงรำยละเอียดของวิธีกำรศึกษำประชำกรและกลุ่ม
ตัวอย่ำงในกำรศึกษำ และวิธีกำรศึกษำเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย รวมทั้งสถิติที่น ำมำใช้วิเครำะห์ข้อมูล  
  2.3) ผลกำรศึกษำ (Results) เป็นกำรแสดงผลที่ได้จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ในข้อ 2.2) 
ควรจ ำแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ โดยกำรบรรยำยในเนื้อเรื่องและแสดง
รำยละเอียดเพิ่มเติม ด้วยภำพประกอบ ตำรำง กรำฟ หรือแผนภูมิ ตำมควำมเหมำะสม 



  2.4) กำรอภิปรำยผล (Discussion) เป็นกำรน ำข้อมูลที่ได้มำจำกกำรวิเครำะห์ของผู้นิพนธ์
มำเปรียบเทียบกับผลกำรวิจัยของผู้อื่น เพื่อให้มีควำมเข้ำใจหรือเกิดควำมรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยนั้น รวมทั้ง
ข้อดี-ข้อเสียของวิธีกำรศึกษำ เสนอแนะควำมคิดเห็นใหม่ ๆ ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรศึกษำครั้งนี้ 
เพื่อเป็นแนวทำงที่จะน ำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์   
  2.5) ข้อเสนอแนะ (Suggestion) กำรแนะแนวกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  
  2.6) กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่ำวขอบคุณต่อองค์กร 
หน่วยงำน หรือบุคคลที่ให้ควำมช่วยเหลือร่วมมือในกำรวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มำของเงินทุนวิจัย และหมำยเลขของ
ทุน วิจัย  
  2.7) เอกสำรอ้ำงอิง (References) ใช้รูปแบบกำรอ้ำงอิงแบบ APA (American 
Psychological Association)   
 3) กำรอ้ำงอิงแบบ APA   
 กำรอ้ำงอิงในบทควำม 
 1. หนังสือ 
             1.1 คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือส ำคัญพิมพ์เป็นชุด ให้อ้ำงช่ือย่อคัมภีร์. เล่ม/ข้อ/หน้ำ. 
และให้วงเล็บค ำว่ำ (บำลี) ไว้หลังค ำย่อในกรณีที่ใช้พระไตรปิฎกฉบับภำษำบำลีหรือวงเล็บค ำว่ำ (ไทย) ไว้หลังค ำ
ย่อในกรณีที่ใช้พระไตรปิฎกฉบับภำษำไทย  
  ตัวอย่ำงเช่น (ขุ.ชำ. (บำลี) 27/855/191). 
  1.2 หนังสือทั่วไป (ผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์).  
  ตวัอย่ำงเช่น พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2544).  
                                       (Venerable Dr. W. Rahula, 2004).  
  2. วำรสำร ผู้เขียน, เล่มที่หรือปีท่ี (ฉบับท่ี): หน้ำ.  
 ตัวอย่ำงเช่น  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศกัดิ์  กิตฺติปญฺโญ, 3 (1): 14-28. K.N., Jayatileke, 77 (1): 10-15.  
 3. วิทยำนิพนธ์ ช่ือผู้วิจัย, ปีท่ีพิมพ์.  
 ตัวอย่ำงเช่น พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, (2557).  
 4. กำรสัมภำษณ์ สัมภำษณ์(ช่ือผู้ให้สัมภำษณ์), ต ำแหน่ง(ถ้ำมี), วัน เดือน ปี.  
 ตัวอย่ำงเช่น สัมภำษณ์ พระมหำเผื่อน กิตฺติโสภโณ, (18 กรกฎำคม 2557).  
 5. เว็บไซต์ (ผู้แต่ง, วันท่ีเข้ำถึงข้อมูล).  
 ตัวอย่ำงเช่น  พุทธทำสภิกข,ุ (7 กันยำยน 2555).  
 6. ภำษำอังกฤษ (ผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์).  
 ตัวอย่ำงเช่น (Gordon Allport, 1961)  
 กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง (บรรณำนุกรม) 
 1. ภำษำไทย 
  (ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ  
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย.  
 



 (ข) ข้อมูลทุติยภูมิ  
  1) หนังสือ ผู้เขียน. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือหนังสือ. จังหวัด: ส ำนักพิมพ์. 
ประกำยรัตน์ ภัทรธิติ และกมลำ แสงสีทอง. (2545). จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 2).  

กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย.   
  2) วำรสำร ผู้เขียน. “ช่ือบทควำม”. ช่ือวารสาร. ปีท่ี (ฉบับท่ี), หน้ำ. 
รุ่งฤดี แผลงศร. “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทักษะกำรอ่ำนภำษำไทยระดับสูงส ำหรับผู้เรียนชำวต่ำงประเทศ”. 
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