คําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ
วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
ใชสําหรับบทความที่ตพี ิมพในป' 2562 เป+นตนไป
***********************
บทความที่สงมาขอรับการตีพิม พในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิ ทยาลั ย วิท ยาเขต
รอยเอ็ดจะตองไมเคยตีพิมพหรืออยูระหวางการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพในวารสารอื่น
ผูเขียนบทความจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ
หนังสือ เพื่อตีพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด อยางเครงครัด
รวมทั้งระบบการอางอิงตองเป/นไปตามหลักเกณฑของวารสาร
ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตรอยเอ็ด ถือเป/นความรับผิ ดชอบของผู เขียนบทความนั้น และไมถือเป/นทัศนะและความ
รับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด รวมทั้ง
ผูเขียนจะตองคํานึงถึงจริยธรรมการวิจัย ไมละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผูอื่นมาเป/นของตนเอง ซึ่ง
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10-15 หนา พิมพดวย Microsoft for Windows ใชอักษร TH SarabunPSK ชื่อเรื่อง และหัวขอใช
ตัวอั กษรขนาด 16 ตั วหนา และกั้ นหนาดานบนกับดานซ าย เทากัน 1.5 นิ้ว สวนกั้นดานขวาและ
ดานลางเทากัน 1 นิ้ว และตารางใหมีขีดเสนบนและลางเทานั้น
2)การอางอิงในเนื้อหาบทความใหใชระบบ APA ใหใชระบบตัวอักษรโดยใชวงเล็บเปsด-ปsด
และระบุชื่อ-นามสกุลของผูเขียน ปt พ.ศ. ของเอกสารที่นํามาอางอิง และเลขหนา ไวขางหนาหรือขางหลัง
ขอความนั้นก็ได เอกสารที่นํามาอางอิงในบทความจะตองปรากฏในเอกสารอางอิงทายบทความทุกรายการ
และผูนิพนธบทความตองรับผิดชอบถึงความถูกตองของเอกสารที่นํามาอางอิงทั้งหมด โดยรูปแบบของการ
อางอิงเอกสาร เชน กุลธิดา ทวมสุข (2548 : 16) หรือ (กุลธิดา ทวมสุข, 2548 : 16)
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จัดเรื่องลําดับตามตัวอักษร
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2) ความสําคัญและที่มาของปwญหาที่ทําการวิจัย
3)โจทยวิจัย(ถามี)
4) วัตถุประสงคของการวิจัย
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บทวิจารณหนังสือ ใหเรียงลําดับสาระ ดังนี้
1) บทนํา
2) เนื้อเรื่อง แสดงสาระสําคัญที่ตองการนําเสนอตามลําดับ
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และตารางใหมีขีดเสนบนและลางเทานั้น

แบบการเขียน “บทความวิจัย” เพื่อลงพิมพในวารสาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
*****************
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย).....................................(16 pt)
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)............................... (16 pt)
ชื่อ – สกุล ผูแตง (ภาษาไทย) .... (16 pt)..................................1
ชื่อ – สกุล ผูแตง ภาษาอังกฤษ .... (16 pt).......................1
ทําวิจัยเมื่อ พ.ศ. ..... (16 pt)..............
Email : .... (16 pt)..................
บทคัดย/อ (16 pt)
..................................................................................................................................................
...............................................(บอกวิธีวิจัย).............................................ผลการวิจัยพบวา...................
คําสําคัญ : 1. ……………… 2. ……………… 3. ……………… 4. ……………… 5. ……………… (3 – 5 คํา)
ABSTRACT (16 pt)
………………………………………………………………………………………………………………………………....
......................
Keywords : 1. ……………… 2. ……………… 3. ……………… 4. ……………… 5. ………………(3 – 5 คํา)
1. ความสําคัญและที่มาของป\ญหาที่ทําการวิจัย(16 pt)
.................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………(ความยาวประมาณ 2/3 หนากระดาษ A4)

1
1

ตนสังกัด/หนวยงาน
ภาษาอังกฤษ (ตนสังกัด/หนวยงาน)

2. โจทยวิจัย(ถามี) (16 pt)
2.1 …………………………………………………………………………………………………………….......………
2.2 ……………………………………………………………………………………………………………….......…...
3. วัตถุประสงคของการวิจัย(16 pt)
3.1 เพื่อ .................................................................................................................................
3.2 เพื่อ .................................................................................................................................
4. สมมุติฐานการวิจัย (ถามี) (16 pt)
4.1 ……………………………………………………………………………………………………………………......…
4.2 ………………………………………………………………………………………………………………….........…
5. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย(16 pt)
5.1 …………………………………………………………………………………………………………………......……
5.2 ……………………………………………………………………………………………………………………......…
6. วิธีดําเนินการวิจัย(16 pt)
……………….………………………………………………………………………………………………………......……
………………………………………………………………………………..…………….(ความยาวประมาน ½
หนากระดาษ A4)
7. ผลการวิจัย(16 pt)
……………….………………………………………………………………………………………………………......……
มีตาราง/รูปภาพ/แผนภูมปิ ระกอบ ถาวิจัยเชิงคุณภาพใหใสรูปภาพ 1-2 รูป (ความยาว
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2.2. .....................................................................................................................................................
2.3. .....................................................................................................................................................
2.4. .....................................................................................................................................................
ฯลฯ
3. สรุป (16 pt)
(พิมพรายละเอียด)................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
4. เอกสารอางอิง (16 pt)
……………….………………………………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………..(เฉพาะที่มีอางอิงในบทความวิชาการเทานั้น)

แบบการเขียน “บทวิจารณหนังสือ” เพื่อลงพิมพในวารสาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
*****************
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย).....................................(16 pt)
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)............................... (16 pt)
วิจารณโดย
ชื่อ – สกุล ผูแตง (ภาษาไทย) .... (16 pt).........................................................1
ชื่อ – สกุล ผูแตง ภาษาอังกฤษ .... (16 pt)..............................................1
Email : ............... (16 pt)........................

1. บทนํา (16 pt)
(พิมพรายละเอียด).......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
2. เนื้อหา (16 pt)
2.1. ..............................................................
2.2. ..............................................................
2.3. ..............................................................
2.4. ..............................................................
ฯลฯ...............................................................
3. บทวิจารณ (16 pt)
(พิมพรายละเอียด).......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

1
1

ตนสังกัด/หนวยงาน
ภาษาอังกฤษ (ตนสังกัด/หนวยงาน)

4. คุณค/าของหนังสือ (16 pt)
(พิมพรายละเอียด).......................................................................…………….....................……………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..…….…….
………………………………………………………………………………......................................................................................
5. เอกสารอางอิง (16 pt)
……………….………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………..(เฉพาะที่มีอางอิงในบทความวิชาการเทานั้น)
6. ประวัติผูวิจารณ (16 pt)
(พิมพรายละเอียด)....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..…

