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1. ส่วนประเภทของบทความทีลงตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารวิ ทยาลัยสงฆ์นครลําปาง ตีพิมพ์บทความประเภทต่างๆ ดังนี+
1.1 บทความพิ เศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ทีเสนอเนื3อหาความรูว้ ชิ าการอย่างเข้มข้น และผ่านการอ่าน
และพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน3 ๆ มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ
1.2 บทความทางวิ ชาการ ทีเสนอเนื3อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้ าหมายทีเป็ น คณาจารย์ นิสติ นักศึกษา
หรือประชาชนทัวไป
1.3 บทความวิ จยั (Research article) ได้แก่รายงาน ผลงานวิจยั ใหม่ทมีี องค์ความรูอ้ นั เป็ นประโยชน์ ซึงไม่
เคยตีพมิ พ์ในวารสารใดๆ มาก่อน
1.4 บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็ นบทความทีรวบรวมความรูจ้ ากตํารา หนังสือและวารสารใหม่
หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผูน้ ิพนธ์มาเรียบเรียงขึน3 โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์วจิ ารณ์เปรียบเทียบกัน
1.5 ปกิ ณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรืองแปล ย่อความจากวารสารต่างประเทศ การ
แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนํ าเครืองมือ ตําราหรือหนังสือใหม่ทน่ี าสนใจ หรือข่าวการประชุมทัง3 ระดับชาติและ
นานาชาติ
การส่งบทความ
บทความทีจะตีพมิ พ์ในวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง จะต้องส่งบทความออนไลน์มายัง
journal.mculampang.com ทัง3 นี3ผนู้ ิพนธ์ตอ้ งมีสาํ เนาเก็บไว้ดว้ ยเพือการอ้างอิง
การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อกั ษร
ผูน้ ิพนธ์ควรตะหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความทีวารสารกําหนด
ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่ นอน พร้อมทัง3 พิสูจน์อกั ษรก่อนทีจะส่งบทความนี3ให้กบั บรรณาธิการ การเตรียม
บทความให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของวารสารจะทําให้การพิจารณาตีพิมพ์มีความรวดเร็วมากยิงขึน3 และทางกอง
บรรณาธิการขอสงวนสิทธิทีO จะไม่พจิ ารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของวารสาร
การเตรียมบทความ
1. ต้นฉบับพิ มพ์เป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แต่ละเรืองจะต้องมีบทคัดย่อทัง3 ภาษาไทยและ
ภาษาอัง กฤษการใช้ ภ าษาไทยให้ ยึด หลัก การใช้ คํ า ศัพ ท์ แ ละการเขีย นทับ ศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษ ตามหลัก ของ
ราชบัณฑิตยสถาน ให้หลีกเลียง การเขียน ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในข้อความ ยกเว้นกรณีจําเป็ น เช่นศัพท์ทาง
วิชาการทีไม่มีคําแปล หรือคําทีใช้แล้ว ทําให้เข้าใจง่ายขึ3นคําศัพท์ภาษาอังกฤษทีเขียนปนภาษาไทยให้ใ ช้ตัวเล็ก
ทัง3 หมดยกเว้น ชือเฉพาะสํา หรับต้นฉบับภาษาอังกฤษควรได้รบั การตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษาจาก
ผูเ้ ชียวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อน

2. ขนาดของต้นฉบับ ใช้กระดาษขนาด A4 (8.5 x 11 นิ3ว) และพิมพ์โดยเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ
ด้านละ 1 นิ3ว (2.54 เซนติเมตร) โดยมีระยะห่างระหว่างบรรทัด เป็ นแบบ double space เพือสะดวกในการอ่านและการ
แก้ไข
3. ชนิ ดและขนาดตัวอักษร ทัง3 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั อักษร Browallia New
- ชือเรืองใช้ตวั อักษรขนาด 18 pt.ตัวหนา
- ชือผูน้ ิพนธ์ใช้ตวั อักษรขนาด 16 pt. ตัวปกติ
- หัวข้อหลักใช้ตวั อักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา
- หัวข้อรองใช้ตวั อักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา
- บทคัดย่อและเนื3อเรืองใช้ตวั อักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ
- เชิงอรรถหน้าแรกทีเป็ นทีอยู่ของผูน้ ิพนธ์ใช้อกั ษรขนาด 12 pt. ตัวปกติ
4. จํานวนหน้ า ความยาวของบทความ 7-15 หน้า รวมตาราง รูป ภาพ และเอกสารอ้างอิง
การพิ จารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแต่ละบทความจะได้รบั พิจารณาจากคณะกรรมการกลันกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2
ท่าน ทีมีความเชียวชาญในสาขาวิชาทีเกียวข้อง และได้รบั ความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพมิ พ์ โดยการ
พิจารณาบทความจะมีรปู แบบทีผูพ้ จิ ารณาบทความไม่ทราบชือหรือข้อมูลของผูเ้ ขียนบทความ และผูเ้ ขียนบทความไม่
ทราบชือผูพ้ จิ ารณาบทความ (Double-blind peer review)
2. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 500 คํา โดยแยกต่างหากจากเนื3อเรือง บทความวิจยั และบทความปริทรรศน์
ต้องมีบทคัดย่อทัง3 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึงทบคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความทัง3 หมดของเรือง ไม่ต้องอ้างอิง
เอกสาร รูปแบบ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ (Objective) วิธกี ารศึกษา
(Methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และคําสําคัญ (Key words) ซึงควรเรียบเรียงตามลําดับและ
แยกหัวข้อให้ชดั เจน ดังนี3
- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดหมายของการศึกษา
- วิ ธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวิธกี ารค้นคว้าข้อมูล ระเบียบวิธวี จิ ยั ทีนํามาศึกษา สถิตทิ นํี ามาใช้
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลทีได้รบั จากการค้นคว้า ศึกษา และผลของค่าสถิติ (ในกรณีทมีี การ
วิเคราะห์)
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา
- คําสําคัญ ควรมีคาํ สําคัญ 3-6 คํา ทีครอบคลุมชือเรืองทีศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้ายของบทคัดย่อ
ทัง3 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยต้องจัดเรียงคําสําคัญตามตัวอักษร และคันด้วยเครืองหมายอัฒภาค (;)
3. ส่วนเนื+ อเรือง ควรประกอบด้วย
3.1 บทนํา (Introduction) เป็ นส่วนกล่าวนําโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูลจากรายงานการวิจยั
ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารทีเกียวข้องกับเรืองทีศึกษา และกล่าวถึงเหตุผลหรือความสําคัญของ
ปั ญหาในการศึกษาครัง3 นี3 สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้ชดั เจน
3.2 วิธกี ารศึกษา (Methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธกี ารศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
และวิธกี ารศึกษา เครืองมือทีใช้ในการวิจยั รวมทัง3 สถิตทิ นํี ามาใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล

3.3 ผลการศึกษา (Results) เป็ นการแสดงผลทีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ 3.2 ควรจําแนกผล
ออกเป็ นหมวดหมู่และสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการบรรยายในเนื3อเรืองและแสดงรายละเอียดเพิมเติม
ด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม
3.4 การอภิปรายผล (Discussion) เป็ นการนําข้อมูลทีได้มาจากการวิเคราะห์ของผูน้ ิพนธ์นํามาเปรียบเทียบ
กับผลการวิจยั ของผูอ้ นื เพือให้มคี วามเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ทเกี
ี ยวข้องกับงานวิจยั นัน3 รวมทัง3 ข้อดี ข้อเสียขิงวิธี
การศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ทีได้จากการศึกษาครัง3 นี3 เพือเป็ นแนวทางทีจะนําไป
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
3.5 ข้อเสนอแนะ (Suggestion) การแนะแนวการนําผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
3.6 เอกสารอ้า งอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้า งอิง แบบเชิง อรรถ (Footnote) เป็ น การทํา รายการ
เอกสารอ้างอิงหรือคําอธิบายเพิมเติมทีอยู่ดา้ นล่างของข้อความในหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึงมีรูปแบบการเขียนอ้างอิง
แตกต่างกันตามประเภทของเอกสารหรือแหล่งทีใช้อา้ งอิง ดังนี3
การอ้างอิ งเชิ งแรรถ
1. หนังสือ
1.1 คัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎกหรือหนังสือสําคัญพิมพ์เป็ นชุด
รูปแบบ
ให้อา้ งชือย่อคัมภีร.์ เล่ม/ข้อ/หน้า. และให้วงเล็บคําว่า (บาลี) ไว้หลังคําย่อในกรณีทใช้
ี พระไตรปิ ฎก
ฉบับภาษาบาลีหรือวงเล็บคําว่า(ไทย) ไว้หลังคําย่อในกรณีทใช้
ี พระไตรปิ ฎกฉบับภาษาไทย
ตัวอย่าง
1ขุ.ชา. (บาลี) 27/855/191.
1.2 หนังสือทัวไป
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง,ชือเรือง, (สถานทีพิมพ์: สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์,ปี ทพิี มพ์),หน้า.
ตัวอย่างภาษาไทย
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก:บ่อเกิ ดภูมิปัญญาตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544), หน้า 38.
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ
Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok: Haw Trai Printing, 2994),
p.69.
1.3 วารสาร
รูปแบบ
ผูเ้ ขียน, “ชือบทความ”, ชือวารสาร, เล่มทีหรือปี ที (เดือน ปี ): หน้า.

ตัวอย่างภาษาไทย
พระครูสงั ฆรักษ์เกียรติศกั ดิ O กิตฺตปิ }ฺโญ, ดร., “การกําหนดประเด็นปั ญหา การตัง3 ชือเรืองและการ
เขียนวัตถุประสงค์การวิจยั ทางสังคมศาสตร์”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปี ที 3 ฉบับที 1 (มกราคม-เมษายน
2557): 14-28.
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ
K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi, vol. 77 No.1: 10-15.
1.4 วิ ทยานิ พนธ์
รูปแบบ
ชือผูว้ จิ ยั , “ชือหัวข้อวิทยานิพนธ์”, ระดับของวิทยานิพนธ์, (ชือแผนกวิชาหรือคณะและ
มหาวิทยาลัย), ปี ทพิี มพ์.
ตัวอย่างภาษาไทย
อนุ วตั ิ กระสังข์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยา), 2557.
1.5 สัมภาษณ์
รูปแบบ
สัมภาษณ์ชอผู
ื ใ้ ห้สมั ภาษณ์, ตําแหน่ง (ถ้ามี), วัน เดือน ปี .
ตัวอย่างภาษาไทย
สัมภาษณ์ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 18 กรกฎาคม
2557.

1.6 เว็บไซต์
รูปแบบ
ชือผูแ้ ต่ง. ชือเรือง. [ออนไลน์]. แหล่งทีมา: [วัน เดือน ปี ].
ตัวอย่างภาษาไทย
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