ขอแนะนําสําหรับผูเขียน
หลักเกณฑการนําเสนอบทความวิชาการหรือบทความงานวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน มจร (Journal of MCU Peace Studies : JMPS)
1. วารสารจะใหความสนใจและพิจารณาคัดเลือกบทความที่มีลักษณะเปนนวัตกรรมใหม อยางนอย
ในมิติใดมิติหนึ่งดังตอไปนี้ อันไดแก
1) มีความคิดริเริ่มทางดานระเบียบวิธีและการออกแบบงานวิจัย
2) มีขอคิดเห็นหรือขอโตแยงใหม ๆ เชิงทฤษฎี
3) มีการคนพบนวัตกรรมทางการบริหารใหม ๆ
2. กองบรรณาธิการจะเปนผูรับผิดชอบในการพิจารณาบทความ กองบรรณาธิการจะทําการคัดเลือก
โดยมีเกณฑในการพิจารณา ดังตอไปนี้
1) การใชภาษาและการเขียนที่มีความสละสลวย มีโครงสรางของบทความที่ถูกตองตาม
หลักการเขียน
2) มีความเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัย มีการอางอิงและสังเคราะหองคความรูใหม
3) ผลงานที่ศึกษามีศักยภาพในการนําไปใชประโยชนตอสังคมทั้งทางตรงและทางออม
3. บทความที่สงมาจะตองมีลักษณะเปนความเรียงเพื่อเสนอผลการปริทัศนงานวิจัยที่มีเคาโครงการ
ดําเนินเรื่องที่สอดคลองวัตถุประสงคของบทความอยางชัดเจน และไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสารใดมากอน
4. บทความตองมีสวนประกอบดังนี้
1) ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และชื่อผูเขียนทุกคน
2) มีบทคัดยอภาษาไทยที่มีความยาวไมเกิน 300 คํา และบทคัดยอภาษาอังกฤษที่มีความ
ยาวไมเกิน 300 คํา และตองเปนบทคัดยอภาษาอังกฤษที่มีความถูกตองตามหลักโครงสรางและไวยากรณของ
ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3) หนวยงานที่สังกัดของผูเขียนทุกคน
4) คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5) เนื้อหาของบทความ ประกอบดวยหัวขอดังนี้
บทความวิจัย ใหเรียงลําดับสาระ ดังนี้
1) บทคัดยอ (Abstract)
2) บทนํา (Introduction) ระบุความสําคัญของปญหาการวิจัย กรอบแนวคิด และระบุ
วัตถุประสงคการวิจัย
3) ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ระบุแบบแผนการวิจัย การไดมาซึ่งกลุม
ตัว อย างและการกําหนดขนาดกลุมตัว อยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจั ย วิธี การเก็บ รวบรวมขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูล

4) ผลการวิจัย/ผลการทดลอง (Results) เสนอผลที่พบตามวัตถุประสงคการวิจัยตามลําดับ
อยางชัดเจน ควรเสนอในรูปตารางหรือแผนภูมิ
5) อภิปรายผล/วิจารณ (Discussion) เสนอเปนความเรียง ชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของ
ผลการวิจัยกับกรอบแนวคิด และงานวิจัยที่ผานมา ไมควรอภิปรายเปนขอ ๆ แตชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของ
ตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
6) ขอเสนอแนะ (Suggestion)
7) สรุป (Conclusion) ระบุขอสรุปที่สําคัญและขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
และประเด็นสําหรับการวิจัยตอไป
8) เอกสารอางอิง (References) ตองเปนรายการที่มีการอางอิงไว ทั้งในเนื้อเรื่องและ
เอกสารอางอิงทายบทความ
บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริทรรศน ปกิณกะ ใหเรียงลําดับสาระ ดังนี้
1) บทคัดยอ (Abstract)
2) บทนํา (Introduction)
3) เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระสําคัญที่ตองการนําเสนอตามลําดับ
4) บทสรุป (Conclusion)
5) ขอเสนอแนะ (Suggestion)
6) เอกสารอางอิง (References)
5. ตนฉบับ ตองมีไมต่ํากวา 8 หนา ความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ ขนาด A4 พรอมบันทึกไฟล
บทความที่อยูในรูปแบบ Microsoft Word (*.doc หรือ *.docx)) พิมพบนกระดาษหนาเดียว ใชตัวอักษร TH
Sarabun PSK ตั้งคาหนากระดาษโดยเวนขอบบน ขอบซาย 1 นิ้ว และขอบขวา ขอบลาง 1 นิ้ว กําหนด
ระยะหางระหวางบรรทัดเทากับ 1 และเวนบรรทัดระหวางแตละยอหนา ดังตัวอยาง

ตัวอยางการจัดพิมพบทความ

1 นิ้ว

1 นิ้ว
ระบุหมายเลขไวดานบนขวา (16 pt)
ชื่อบทความภาษาไทย (20 pt)
TITLE IN ENGLISH (18 pt)
1 นิ้ว
ชื่อ-นามสกุลผูเขียนบทความ (16 pt)
Author (16 pt)
หนวยงานตนสังกัด (14 pt)
Email (14 pt)

บทคัดยอ (18 pt)
(16 pt) (ไมเกิน 300คํา)...............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
คําสําคัญ : 3-5 คํา
Abstract (18 pt)
(16 pt) (ไมเกิน 300คํา).............................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Keywords :
บทนํา (18 pt)
(16 pt) แสดงสาระสําคัญที่ตองการนําเสนอตามลําดับ .............................................................
.................................................................................................................................................................
สรุป (18 pt)
พิมพดวยตัวอักษร ขนาด 16 pt...................................................................................................
References (18 pt)
(16 pt)........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
1 นิ้ว

การนําเสนอรูปภาพและตาราง ตองนําเสนอรูปภาพและตารางที่มีความคมชัดพรอมระบุหมายเลข
กํากับรูปภาพไวดานลาง พิมพเปนตัวหนา เชน ตาราง 1 หรือ Table 1 และ รูป 1 หรือ Figure 1 รูปภาพที่
นําเสนอตองมีรายละเอียดของขอมูลครบถวนและเขาใจไดโดยไมจําเปนตองกลับไปอานที่เนื้อความอีก ระบุ
ลําดับของรูปภาพทุกรูป ใหสอดคลองกับเนื้อหาที่อยูในตนฉบับ โดยคําอธิบายตองกระชับและสอดคลองกับ
รูปภาพที่นําเสนอ
6. บทปริทัศนหนังสือ (Book Review) ตองประกอบดวยชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ
สํานักพิมพ ปที่พิมพ และจํานวนหนาของหนังสือ โดยผูปริทัศนสามารถเขียนดวยความยาวไมเกิน 10
หนากระดาษ A4 พรอมบันทึกไฟลบทความที่อยูในรูปแบบ Microsoft Word (*.doc หรือ *.docx)
7. การอางอิง ใหใชรูปแบบ APA (6th Edition) เปนมาตรฐาน โดยสามารถตัวอยางวิธีการเขียน
เอกสารอางอิง ที่ถูกตองเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตของ APA http://www.apastyle.org
8. การเขียนเอกสารอางอิงที่เปนของคนไทยจะตองแปลเปนภาษาอังกฤษทุกรายการ โดยใหแปลเปน
ภาษาอังกฤษทั้งหมด ทั้งนี้ การอางอิงในเนื้อหา ตองอางอิงเปนภาษาอังกฤษเชนเดียวกัน (โดยสามารถดู
ตัวอยางในทายรายการนี้)
9. สามารถสงบทความผานระบบออนไลนได https://www.tci-thaijo.org/index.php/journalpeace/user/register
ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง
1. การอางอิงในเนื้อหา ใหใชการอางอิงระบบนามป โดยกําหนดดังนี้
1.1 หากชื่อผูแตงอยูหนาขอความที่อางถึง ใหใช ชื่อผูแตง (ปพิมพ) เชน พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป (2549),
Kamnuansilpa (2006)
1.2 หากชื่อผูแตงอยูทายขอความที่อางถึง ใหใช (ชื่อผูแตง, ปพิมพ)
1) กรณีผูแตง 1 คน ใหเขียนเปน (ชื่อผูเขียน, ปพิมพ)
เชน (Phramaha Hansa Dhammahaso, 2014), (Keown, 2003)
2) กรณีผูแตง 2 คน ใหเขียนเปน (ชื่อที่ 1 และชื่อที่ 2, ปพิมพ)
เชน (Hersey & Blanchard, 2006)
3) กรณีผูแตง 3 คน ใหเขียนเปน (ชื่อที่ 1, ชื่อที่ 2, และชื่อที่ 3, ปพิมพ)
เชน (Keown, Hersey & Blanchard, 2015)
4) กรณีผูแตงมากกวา 5 คน ครั้งแรกใหเขียนชื่อผูเขียนทั้งหมด และครั้งตอไปใหเขียนเปน (ชื่อผูเขียน
คนที่ 1 และคณะ, ปพิมพ) หรือ (last name of 1st author et al, publish year)
เชน (Kaiser et al., 2008)
2. การอางอิงทายบทความ ใหใชรูปแบบ APA 6 ดังตัวอยาง
1) หนังสือ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. (ครั้งที่พิมพ). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.

เชน (1) Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tipitakas.
Bangkok: MCU Press.
(2) Wasee, P.. (2007). Sufficient Economics and Civil Society of Social Economic
Revived Way. (6th ed.). Bangkok: Pimdee.
2) บทความในวารสาร
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่ (ฉบับที่), เลขหนาที่ปรากฏ
บทความในวารสาร.
เชน (1) 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), 167177.
(2) Sucaromana, A. (2016). Resilience Quotient : RQ. Journal of MCU
Peace Studies, 4 (1), 209-220.
3) แหลงขอมูลจากเว็บไซต
ชื่อผูเขียน. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่องหรือบทความ. สืบคนเมื่อ วัน เดือน ป, จาก Url ของ
แหลงขอมูล.
เชน (1) CNN Wire Staff. (2011). How U.S. forces killed Osama bin Laden.
Retrieved May 3, 2011, from http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/05/02/bin.
laden.raid/ index.html.

การเขียนบทเอกสารอางอิงและการแปลรายการอางอิงที่เปนของคนไทย
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