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- ๑๖๔ – ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการจัดทาวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
วารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการศึกษา และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการ
การศึกษากับศาสตร์สมัยใหม่ โดยจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ (ประจาเดือนมกราคม ถึง เดือน
เมษายน เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม) โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินงานจัดทาวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศรับต้นฉบับจากคณาจารย์/นักวิจัย/นิสิต
๒. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ
๓. กองบรรณาธิการวารสารฯ จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชา
นั้นๆ อ่านประเมินต้นฉบับ จานวน ๒ ท่าน/เรื่อง
๔. ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามผลการอ่านประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
๕. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ต้นฉบับวารสารครุศาสตร์
ปริทรรศน์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖. จัดส่งต้นฉบับ ดาเนินการจัดทารูปเล่ม
๗. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดาเนินการเผยแพร่วารสาร
ระยะเวลาการเปิด-ปิดรับต้นฉบับ (ในรอบปี)
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน)
เปิดรับเดือน พฤศจิกายน ปิดรับ ธันวาคม
ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) เปิดรับเดือน มีนาคม ปิดรับ เมษายน
ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) เปิดรับเดือน กรกฎาคม ปิดรับ สิงหาคม
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- ๑๖๕ – ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการและขั้นตอนการจัดทาวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ
เริ่มต้น

ประกาศรับบทความ
รับบทความต้นฉบับ

กองบรรณาธิการฯ
ตรวจรูปแบบทั่วไป

แจ้งเจ้าของบทความ

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ

กองบรรณาธิการแจ้ง
ยืนยันการรับบความ
จัดพิมพ์เผยแพร่

จบ

ไม่แก้ไข

แจ้งเจ้าของบทความ

แก้ไข

แจ้งเจ้าของบทความ

จบ
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- ๑๖๖ – ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

หลักเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์ต้นฉบับของวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมา
ก่อน
๒. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ ในวารสารอื่น
๓. เนื้อหาในต้นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้น โดยผู้เขียนเองไม่ได้ลอกเลียน
หรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปราศจากการ
อ้างอิงที่เหมาะสม
๔. ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบของต้นฉบับตามข้อกาหนดในระเบียบการส่งต้นฉบับ
๕. ผู้เขียนได้แก้ไขความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว
๖. หลังจากผู้เขียนได้แก้ไขเรื่องแล้ว กองบรรณาธิการได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องอีก
ครั้งหนึ่ง
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- ๑๖๗ – ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ระเบียบการส่งต้นฉบับ
กองบรรณาธิการได้กาหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการส่ ง
ต้นฉบับสาหรับการตีพิมพ์ลงวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ เพื่อให้วารสารมี
คุณภาพสามารถนาไปใช้อ้างอิงได้
๑. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ ขนาดของต้ น ฉบับ พิมพ์ห น้าเดียวบนกระดาษสั้ นขนาดเอ ๔ โดยเว้นระยะห่ าง
ระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ ๓.๕ เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ ๒.๕ เซนติเมตร
๑.๒ รูปแบบอักษรและการจัดวางตาแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK พิมพ์
ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางตาแหน่งดังนี้
๑.๒.๑ ท้ายกระดาษ ประกอบด้วย
- ชื่ อ เรื่ อ งต้ น ฉบั บ ของผู้ เ ขี ย น ขนาด ๑๖ ชนิ ด ตั ว ธรรมดา ต าแหน่ ง ชิ ด
ขอบกระดาษด้านซ้าย
- เลขหน้า ขนาด ๑๖ ชนิดตัวธรรมดา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา
๑.๒.๒ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด ๑๖ ชนิดตัวหนา ตาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
๑.๒.๓ ชื่ อ เรื่ อ ง (ภาษาอั ง กฤษ) ขนาด ๑๖ ชนิ ด ตั ว หนา ต าแหน่ ง กึ่ ง กลาง
หน้ากระดาษ
๑.๒.๔ ชื่อผู้เขียน ขนาด ๑๖ ชนิดตัวหนา ตาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง
(ในกรณีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้วย)
๑.๒.๕ ที่อยู่หรื อหน่วยงานสังกัดของผู้เ ขียน ขนาด ๑๖ ชนิดตัว หนา ตาแหน่ง
กึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้เขียน
๑.๒.๖ หั ว ข้ อ ของบทคัด ย่ อ ไทย/อั ง กฤษ ขนาด ๑๖ ชนิ ด ตั ว หนา ต าแหน่ ง ชิ ด
ขอบกระดาษด้านซ้ายใต้ที่อยู่/หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน
๑.๒.๗ เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด ๑๖ ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น ๑
คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น ๑ Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
๑.๒.๘ หัวข้อเรื่อง ขนาด ๑๖ ชนิดตัวหนา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
๑.๒.๙ หัวข้อย่อย ขนาด ๑๖ ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียง
ตามลาดับหมายเลขตาแหน่งเว้น ๑ Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย
๑.๒.๑๐ เนื้อหา ขนาด ๑๖ ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น ๑ คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิด
ขอบทั้งสองด้าน
๑.๓ จานวนหน้าต้นฉบับ ควรมีความยาวไม่ต่ากว่า ๑๐ หน้าแต่ไม่เกิน ๑๕ หน้า
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- ๑๖๘ – ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

๒. การเรียงลาดับเนื้อหาต้นฉบับ
เนื้อหาภาษาไทยที่มีคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด (ในกรณีที่
คาศัพท์ภาษาอังกฤษเป็ นคาเฉพาะที่แปลไม่ได้ หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์ได้)
และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้คาย่อต้องเขียนคาเต็มไว้ครั้งแรกก่อนเนื้อหาต้อง
เรียงลาดับดังนี้
๒.๑ ชื่อเรื่อง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน ๑๐๐ ตัวอักษร ชื่อเรื่องต้องมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นาชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน
๒.๒ ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทย และระบุตาแหน่งทางวิชาการ
๒.๓ ที่อยู่ ระบุชื่อหน่วยงาน หรือสถาบัน และ E-mail ของผู้เขียน
๒.๔ บทคัดย่อ เขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เขียนสรุปสาระสาคัญของเรื่อง อ่าน
และเข้าใจง่าย ความยาวไม่ควรเกิน ๒๕๐ คา หรือ ๑๕ บรรทัด โดยให้นาบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหา
ตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง จะใช้ตัวเอนเฉพาะศัพท์วิทยาศาสตร์
๒.๕ บทนา เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลนาไปสู่การศึกษาวิจัย และ
ควรอ้างอิงงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
๒.๖ วัตถุประสงค์ ให้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
๒.๗ วิธีการศึกษา
- ต้นฉบับด้านวิทยาศาสตร์ ควรอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี และวิธีการ
ที่ใช้ในการวิจัย
- ต้นฉบับด้านสังคมศาสตร์ ควรอธิบายวิธีดาเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล การใช้เครื่องมือ สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
๒.๘ ผลการศึกษา เป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นล าดับอาจแสดงด้วยตารางกราฟ
แผนภาพประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้น ขอบตารางด้านซ้ายและ
ขวา หั วตารางแบบธรรมดาไม่ มี สี ตารางควรมี เฉพาะที่ จ าเป็ น ไม่ ควรมี เกิ น ๕ ตาราง ส าหรั บรู ป
ภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ดา ที่ชัดเจนและมีคาบรรยายใต้รูปกรณีที่จาเป็นอาจใช้ภาพสีได้
๒.๙ สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย ควรมีการ
อภิ ป รายผลการวิ จั ย ว่ า เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ หรื อ ไม่ เ พี ย งใด และควรอ้ า งทฤษฎี ห รื อ
เปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการ หรือคัดค้าน
ทฤษฎีที่มีอยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการนาผลไปใช้ประโยชน์ และการให้ข้อเสนอแนะสาหรับการ
วิจัยในอนาคต
๒.๑๐ กิตติกรรมประกาศ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้งานวิจัยสาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี เพียงสั้นๆ (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)
๒.๑๑ เอกสารอ้างอิง เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA Style
(American Psychological Association Style) ให้เริ่มต้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้ว
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ตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ หากผู้เขียนมีมากกว่า ๓ คน ให้ใส่ชื่อ ๓ คนแรกแล้วตามด้วย และ
คณะหรือ et al.
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
๑) หนังสือ
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
๒) รายงานทางวิชาการ
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน.(ปีที่พิมพ์).ชื่องานวิจัย.เมืองที่พิมพ์: หน่วยงานที่เผยแพร่.
๓) วิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต/วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. ชื่อสถานศึกษา.
๔) รายงานการประชุม
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเอกสารรวมเรื่องที่ได้จาก
รายงานการประชุม. วันเดือนปีที่จัด. สถานที่จัด. เลขหน้า.
๕) วารสาร
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่พิมพ์
(ฉบับที่พิมพ์), เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
๖) หนังสือพิมพ์
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปี เดือน วันที่พิมพ์). ชื่อบทความ.
ชื่อหนังสือพิมพ์, เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
๗) สื่ออินเตอร์เน็ต
ชื่อ-นามสกุลผู้เผยแพร่. (ปี เดือน วันที่อ้างอิง). ชื่อเรื่อง. จานวนหน้า.
แหล่งที่มา URL : http://.
การอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้เช่นเดียวกับภาษาไทย
๓. การส่งต้นฉบับ
ผู้ เ ขี ย นส่ ง ต้ น ฉบั บ ที่ พิ ม พ์ ต ามข้ อ ก าหนดของรู ป แบบวารสาร จ านวน ๓ ชุ ด พร้ อ ม
แผ่นดิสก์ ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ www.edmcu.net,
E-mail : meda2600@gmail.com, pchaisuk@gmail.com
๔. การอ่านประเมินต้นฉบับ
ต้น ฉบั บ จะได้ รั บ การอ่า นประเมิ น โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (Peer Review) จากภายนอก
มหาวิทยาลั ย ในสาขาวิช านั้น ๆ จ านวน ๒ ท่านต่อเรื่องและส่งผลการอ่านประเมินคืน ผู้ เขียนให้
เพิ่มเติม แก้ไข หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี
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๕. ลิขสิทธิ์
ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย ห้ า มน าข้ อ ความทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นไปพิ ม พ์ ซ้ า เว้ น เสี ย แต่ ว่ า จะได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
มหาวิทยาลัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
๖. ความรับผิดชอบ
เนื้อหาต้นฉบับ ที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ ไม่รวมความ
ผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์
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แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณานาลงวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่........เดือน......................พ.ศ.........
๑. ข้าพเจ้า .............................................................................................................................................
๒. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด.................................... ตาแหน่งวิชาการ........................................................
๓. สถานภาพผู้เขียน
 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา (ชื่อสถาบัน)..................................................................................
สาขาวิชา............................................................ คณะ.............................................................
 บุคคลทั่วไป (ชื่อหน่วยงาน) ......................................................................................................
๔. ขอส่ง
 นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) เรื่อง....................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
๕. ชื่อผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) .......................................................................................................................
๖. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เลขที่ ............................ ถนน........................................................
แขวง/ตาบล..................................................... เขต/อาเภอ...........................................................
จังหวัด............................................................. รหัสไปรษณีย์........................................................
โทรศัพท์...................................โทรศัพท์มือถือ..................................โทรสาร................................
E-mail ..........................................................................................................................................
๗. สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผ่นดิสก์ข้อมูลต้นฉบับ ชื่อแฟ้มข้อมูล......................................................
 เอกสารพิมพ์ต้นฉบับ จานวน ๓ ชุด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ยังไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของวารสารอื่น
ลงนาม..........................................................ผู้เขียน
(..................................................)
วันที่........./........../.............
ลงนาม..........................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(.......................................................)
วันที่........./........../.............

