
 

คําแนะนําสําหรับผู�นพินธ�บทความ 
วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร�อยเอด็ 

ใช�สําหรับบทความที่ตพีิมพ�ในป' 2562 เป+นต�นไป 
*********************** 

          บทความที่ส�งมาขอรับการตีพิมพ�ในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร อยเอ็ดจะต องไม�เคยตีพิมพ�หรืออยู�ระหว�างการพิจารณาจากผู ทรงคุณวุฒิเพ่ือตีพิมพ�ในวารสารอื่น 
ผู เขียนบทความจะต องปฏิบัติตามหลักเกณฑ�การเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ�
หนังสือ เพ่ือตีพิมพ�ในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร อยเอ็ด อย�างเคร�งครัด 
รวมทั้งระบบการอ างอิงต องเป/นไปตามหลักเกณฑ�ของวารสาร 
          ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตร อยเอ็ด ถือเป/นความรับผิดชอบของผู เขียนบทความน้ัน และไม�ถือเป/นทัศนะและความ
รับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร อยเอ็ด รวมทั้ง
ผู เขียนจะต องคํานึงถึงจริยธรรมการวิจัย ไม�ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู อื่นมาเป/นของตนเอง ซึ่ง
ทางวารสารได กําหนดความซ้ําของผลงาน ด วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ในระดับ ไม�เกิน 
20% โดยมีผลต้ังแต� เดือน กรกฎาคม 2562 เป/นตันไป 
          วารสารจะเรียกเก็บค�าธรรมเนียม จํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ วน) ต�อ 1 บทความ  
โดยผู เขียนจะต องตรวจสอบความสมบูรณ�ของบทความตามคําแนะนําสําหรับผู เขียน หากไม�ปฏิบัติ
ตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการตีพิมพ� และไม�คืนเงินค�าธรรมเนียม
ดังต�อไปน้ี (1)หากบทความมีความซ้ําซ อนมากกว�า 20% (2)ผู เขียนไม�ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร 
(3) บทความไม�ผ�านการพิจารณาจากผู ทรงคุณวุฒิ หรือ (4)ไม�แก ไขบทความตามข อเสนอแนะตาม
ระยะเวลาที่กําหนด (1 เดือน หลังการแจ งของบรรณาธิการ) ผู เขียนสามารถชําระค�าธรรมเนียมผ�าน
บัญชีธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชี “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร อยเอ็ด” หมายเลข
บัญชี “293-1-00411-1” เมื่อชําระแล วให ส�งหลักฐานไปที่ E-mail : Journalmburec@gmail.com 
 
 1. การส/งบทความเข�าระบบ Thaijo เพ่ือได�รับการตีพิมพ� 
         การส�งในระบบ (Online Submission) สามารถส�งเข าระบบออนไลน�ได เว็บไซต�ของวารสาร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ม กุ ฏ ร า ช วิ ท ย า ลั ย  วิ ท ย า เ ข ต ร อ ย เ อ็ ด  ไ ด ที่  https://www.tci-
thaijo.org/index.php/AJMBU/index เมื่อส�งเข าระบบสําเร็จให แจ งข อมูลเพ่ิมเติมทาง E-mail : 
Journalmburec@gmail.com 
 
 



 

2. การจัดเตรียมต�นฉบับ 
  1)เขียนตามแบบ (Modeling) ที่กําหนดไว  เช�น ใช กระดาษ A4 พิมพ�เต็มหน า ความยาว 
10-15 หน า พิมพ�ด วย Microsoft for Windows ใช อักษร TH SarabunPSK ช่ือเรื่อง และหัวข อใช 
ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา และกั้นหน าด านบนกับด านซ าย เท�ากัน 1.5 น้ิว ส�วนกั้นด านขวาและ
ด านล�างเท�ากัน 1 น้ิว และตารางให มีขีดเส นบนและล�างเท�าน้ัน 
      2)การอ างอิงในเน้ือหาบทความให ใช ระบบ APA ให ใช ระบบตัวอักษรโดยใช วงเล็บเปsด-ปsด 
และระบุช่ือ-นามสกุลของผู เขียน ปt พ.ศ. ของเอกสารที่นํามาอ างอิง และเลขหน า ไว ข างหน าหรือข างหลัง
ข อความน้ันก็ได  เอกสารที่นํามาอ างอิงในบทความจะต องปรากฏในเอกสารอ างอิงท ายบทความทุกรายการ 
และผู นิพนธ�บทความต องรับผิดชอบถึงความถูกต องของเอกสารที่นํามาอ างอิงทั้งหมด โดยรูปแบบของการ
อ างอิงเอกสาร เช�น กุลธิดา ท วมสุข (2548 : 16) หรือ (กุลธิดา ท วมสุข, 2548 : 16) 
  3)การอ างอิงเอกสาร ให รวบรวมเฉพาะเอกสารทั้งหมดที่ใช อ างอิงในบทความน้ีเท�าน้ัน 
จัดเรื่องลําดับตามตัวอักษร  
 
           บทความวิจัย ให เรียงลําดับสาระ ดังน้ี 
                  1) บทคัดย�อ (Abstract)  
   2) ความสําคัญและที่มาของปwญหาที่ทําการวิจัย  
                  3)โจทย�วิจัย(ถ ามี) 
   4) วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
   5)สมมติฐานการวิจัย (ถ ามี) 
   6) ประโยชน�ที่ได รับจากการวิจัย 
   7) วิธีดําเนินการวิจัย  
   8) ผลการวิจัย เสนอผลการวิจัยที่พบตามวัตถุประสงค�การวิจัยตามลําดับอย�างชัดเจน 
                9) อภิปรายผลการวิจัย เสนอเป/นความเรียง ช้ีให เห็นถึงความเช่ือมโยงของ
ผลการวิจัยมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข องสนับสนุน 
                10) ข อเสนอแนะ (Suggestion) นําเสนอใน 3 ประเด็น คือ 1)ข อเสนอแนะ               
เชิงนโยบาย  2) ข อเสนอแนะสําหรับผู ปฏิบัติ และ 3)ข อเสนอแนะสําหรับการวิจัยต�อไป 
                 11) การอ างอิงเอกสาร ให รวบรวมเฉพาะเอกสารทั้งหมดที่ใช อ างอิงในบทความน้ี
เท�าน้ัน จัดเรื่องลําดับตามตัวอักษร   
 
           บทความวิชาการ  ให เรียงลําดับสาระ ดังน้ี 
                    1) บทคัดย�อ (Abstract) 



 

                    2) บทนํา (Introduction) 
                    3) เน้ือเรื่อง (Content) แสดงสาระสําคัญที่ต องการนําเสนอตามลําดับ 
                    4) สรุป (Conclusion) 
                   5) เอกสารอ างอิง (Reference) การอ างอิงในเน้ือเรื่องใช ตามรูปแบบที่สารสารกําหนด 
 
 บทวิจารณ�หนังสือ ให เรียงลําดับสาระ ดังน้ี 
                    1) บทนํา  
                    2) เน้ือเรื่อง แสดงสาระสําคัญที่ต องการนําเสนอตามลําดับ 
   3) บทวิจารณ� 
                    4) คุณค�าของหนังสือ 
                   5) เอกสารอ างอิง การอ างอิงในเน้ือเรื่องใช ตามรูปแบบที่สารสารกําหนด 
 
4. การเขียนเอกสารอ�างอิง 
 1) หนังสือ 
ช่ือผู แต�ง. (ปtที่พิมพ�). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ�. สถานที่พมิพ� : สํานักพิมพ�. 
เช�น 
ถวิลวดี บุรีกุล. (2555). ความเป+นพลเมืองในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล า.   
 
 2) วารสาร   
ช่ือผู แต�ง. (ปtที่พิมพ�). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร. ปtที่(ฉบับที่). เลขหน าที่ปรากฏของบทความใน

วารสาร. 
เช�น 
ธนวัฒน� พรหมทอง. (2560). การศึกษาความเป/นพลเมือง: กรณีศึกษาประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบล

อุโมงค� อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน. วารสารรัฐศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร�. 4(1).               
103-127.   

 
 3) สารนิพนธ� /วิทยานิพนธ� /ดุษฎีนิพนธ�/รายงานวิจัย   
ช่ือผู แต� ง .  (ปtที่ พิมพ� ) .  ชื่ อวิทยานิพนธ� .  ระดับปริญญาของ วิทยานิพนธ� .  สถานที่ พิมพ�  :                        

ช่ือสถาบันการศึกษา.  
 
 



 

เช�น 
รัศมี สีหะนัน. (2551). การประเมินสมรรถนะความเป+นครูของข�าราชการครูสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 3. วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
ประเมินผล. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

 
 4) เอกสารท่ีไม/ได�ตีพิมพ�เผยแพร/:   
 ช่ือผู จัดประชุม. (ปtที่พิมพ�). ช่ือรายงานการประชุม. เมืองที่พิมพ�-ถ ามี : สํานักพิมพ�-ถ ามี. 
 
 5) สื่ออิเล็กทรอนิกส�/เว็บไซต� :   
ช่ือผู แต�ง. (ปtที่เผยแพร�). ชื่อเร่ืองท่ีปรากฏในเว็บ. สืบค นเมื่อระบุวันที่เดือนปt. จากช่ือเจ าของเว็บไซต� 

http://xxxxxx 
เช�น  
อานันท�ชนก สกนธวัฒน�. (2558). ความยากจนและความเหลื่อมล้ํา. สืบค นเมื่อ 12 กุมภาพันธ� 

2562. จ า ก  https://www.tcithaijo.org/index.php/polscicmujournal/article/ 
download/.../71727/ 

 
5. การส/งต�นฉบับ 
 การส�งบทความเพ่ือพิมพ�ในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร อยเอ็ด 
 1. การส�งบทความกระทําได ตามวิธีดังน้ี 
  1.1 ส�งผ�านระบบออนไลน�  
                          https://www.tci thaijo.org/index.php/AJMBU/index   
      1.2 ส�งผ�านระบบออนไลน�ในเว็ปไซต�วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
                 วิทยาเขตร อยเอ็ด http://journalrec.mbu.ac.th/index.php/send 
      1.3 ส�งผ�าน E-mail : Journalmburec@gmail.com 
       
6. เขียนตามแบบท่ีกําหนดไว� 
 การจัดเตรียมต นฉบับ ใช กระดาษ A4 พิมพ�เต็มหน า ความยาว 12-15 หน า พิมพ�ด วย 
Microsoft for Windows ใช อักษร TH SarabunPSK ช่ือเรื่อง และหัวข อใช ตัวอักษรขนาด 16 
ตัวหนา และกั้นหน าด านบนกับด านซ าย เท�ากัน 1.5 น้ิว ส�วนกั้นด านขวาและด านล�างเท�ากัน 1 น้ิว 
และตารางให มีขีดเส นบนและล�างเท�าน้ัน 
 



 

แบบการเขียน “บทความวิจัย” เพ่ือลงพิมพ�ในวารสาร 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร�อยเอ็ด 

***************** 
ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย).....................................(16 pt) 
ชื่อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ)............................... (16 pt) 

 
ช่ือ – สกลุ ผู แต�ง (ภาษาไทย)  .... (16 pt)..................................1 

           ช่ือ – สกุล ผู แต�ง ภาษาอังกฤษ .... (16 pt).......................1

       ทําวิจัยเมื่อ พ.ศ. ..... (16 pt).............. 
      Email : .... (16 pt).................. 

 
บทคัดย/อ (16 pt) 

.................................................................................................................................................. 
...............................................(บอกวิธีวิจัย).............................................ผลการวิจัยพบว�า................... 
 
คําสําคัญ : 1. ……………… 2. ……………… 3. ……………… 4. ……………… 5. ……………… (3 – 5 คํา) 

 
ABSTRACT (16 pt) 

………………………………………………………………………………………………………………………………....
...................... 
 
Keywords : 1. ……………… 2. ……………… 3. ……………… 4. ……………… 5. ………………(3 – 5 คํา) 
 
1. ความสําคัญและท่ีมาของป\ญหาท่ีทําการวิจัย(16 pt) 
 .................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………(ความยาวประมาณ 2/3 หน ากระดาษ A4) 
 

                                                             

 
1ต นสังกัด/หน�วยงาน 

 1ภาษาอังกฤษ (ต นสังกัด/หน�วยงาน) 



 

2. โจทย�วิจัย(ถ�ามี) (16 pt) 
 2.1 …………………………………………………………………………………………………………….......……… 
 2.2 ……………………………………………………………………………………………………………….......…... 
 
3. วัตถุประสงค�ของการวิจัย(16 pt) 
 3.1 เพ่ือ ................................................................................................................................. 
 3.2 เพ่ือ ................................................................................................................................. 
 
4. สมมุติฐานการวิจัย (ถ�ามี) (16 pt) 
 4.1 ……………………………………………………………………………………………………………………......… 
 4.2 ………………………………………………………………………………………………………………….........… 
 
5. ประโยชน�ท่ีได�รับจากการวิจัย(16 pt) 
 5.1 …………………………………………………………………………………………………………………......…… 
 5.2 ……………………………………………………………………………………………………………………......… 
 
6. วิธีดําเนินการวิจัย(16 pt) 
 ……………….………………………………………………………………………………………………………......…… 
………………………………………………………………………………..…………….(ความยาวประมาน ½ 
หน ากระดาษ A4) 
 
7. ผลการวิจัย(16 pt) 

……………….………………………………………………………………………………………………………......…… 
มีตาราง/รูปภาพ/แผนภูมปิระกอบ ถ าวิจัยเชิงคุณภาพให ใส�รูปภาพ 1-2 รูป (ความยาว

ประมาณ 2-3 หน ากระดาษ A4) 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย(16 pt) 
 ………………............................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………...(ความยาวประมาณ 1/3 หน ากระดาษ A4) 
 
 



 

9. ข�อเสนอแนะ(16 pt) 
 ……………….............................................................................................................................. 
 
10. เอกสารอ�างอิง(16 pt) 
 ……………….……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………..(เฉพาะที่มีอ างองิในบทความวิจัยเท�าน้ัน) 
 
11. คําขอบคุณ(16 pt) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..…….(ความยาวประมาณ 1/4 หน ากระดาษ A4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบการเขียน “บทความวิชาการ” เพ่ือลงพิมพ�ในวารสาร 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร�อยเอ็ด 

***************** 
ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย).....................................(16 pt) 
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