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ประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร

ว�รส�รพุทธอ�เซียนศึกษ� ตีพิมพ์บทคว�มประเภทต่�งๆ เกี่ยวกับอ�เซียนศึกษ� ดังนี้

1 . บทคว�มพิเศษ บทคว�มท�งวิช�ก�รพิเศษ ที่ เสนอเนื้อห�คว�มรู ้ วิช�ก�ร 

อย่�งเข้มข้นผ่�นก�รอ่�นและพิจ�รณ�จ�กผู้ทรงคุณวุฒิในส�ข�วิช�นั้นๆ มีกลุ่มเป้�หม�ยเป็น

นักวิช�ก�รในวงก�รวิช�ก�ร/วิช�ชีพ

2.บทคว�มท�งวิช�ก�รเน้นนำ�เสนอเน้ือห�คว�มรู้วิช�ก�รท้ังเข้มข้นและไม่เข้มข้น 

รวมท้ังกึ่งวิช�ก�รเน้นกลุ่มเป้�หม�ยท่ัวไป

3. บทคว�มวิจัย (Research article) ได้แก่ ร�ยง�นผลง�นวิจัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ 

ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในว�รส�รใดๆ ม�ก่อน

4.บทคว�มปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทคว�ม ที่รวบรวมคว�มรู้จ�กตำ�ร� 

หนังสือและว�รส�รใหม่หรือจ�กผลง�นและประสบก�รณ์ของผู้นิพนธ์ม�เรียบเรียงขึ้น โดยมี

ก�รวิเคร�ะห์วิจ�รณ์เปรียบเทียบกัน

5.ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทคว�มทบทวนคว�มรู้ เร่ืองแปล ย่อคว�มจ�กว�รส�ร

ต่�งประเทศ ก�รแสดงคว�มคิดเห็น วิจ�รณ์ แนะนำ�เคร่ืองมือใหม่ ตำ�ร�หรือหนังสือใหม่ที่น่�

สนใจ หรือข่�วก�รประชุมทั้งระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติ

การส่งบทความ

ทุกบทคว�มให้ส่งจดหม�ยนำ�ส่งบทคว�ม พร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ 3 ชุด กรณีที่

บทคว�มได้รับก�รพิจ�รณ�ให้ตีพิมพ์ บรรณ�ธิก�รจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทคว�มต้นฉบับที่แก้ไข

ครั้งสุดท้�ย พร้อมซีดีรอม (CD ROM) ท่ีบรรจุเนื้อห�และข้อมูลที่มีอยู่ในบทคว�มท้ังหมดที่ได้

แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมีสำ�เน�เก็บไว้ด้วยเพื่อก�รอ้�งอิง

การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร

ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รเตรียมบทคว�มให้ถูกต้องต�มรูปแบบของ

บทคว�มที่ว�รส�รกำ�หนด ตลอดจนตรวจสอบคว�มถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อน

ที่จะส่งบทคว�มนี้ให้กับบรรณ�ธิก�ร ก�รเตรียมบทคว�มให้ถูกต้องต�มข้อกำ�หนดของว�รส�ร

จะทำ�ให้ก�รพิจ�รณ�ตีพิมพ์มีคว�มรวดเร็วม�กยิ่งขึ้น และท�งกองบรรณ�ธิก�รขอสงวนสิทธ์ิ

ที่จะไม่พิจ�รณ�บทคว�มจนกว่�จะได้แก้ไขให้ถูกต้องต�มข้อกำ�หนดของว�รส�รเสียก่อน
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การเตรียมบทความ

บทคว�มต ้องเป ็นตัวพิมพ ์ดีดโดยใช ้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยส�รบรรณ  

(TH SarabunPSK) ขน�ดอักษร 16 จัดกั้นหลังตรงและมีระยะห่�งระหว่�งบรรทัดหนึ่งช่อง 

(double spacing) ตลอดเอกส�ร พิมพ์หน้�เดียวลงบนกระด�ษพิมพ์สั้นขน�ดบีห้� (B5) พิมพ์

ให้ห่�งจ�กขอบกระด�ษซ้�ยกับด้�นบน 1 น้ิวคร่ึง และด้�นขว�กับด้�นล่�ง 1 นิ้ว พร้อมใส่

หม�ยเลขหน้�กำ�กับท�งมุมขว�บนทุกหน้� บทคว�มไม่ควรย�วเกิน 15 หน้�กระด�ษพิมพ์สั้น 

โดยนับรวมภ�พประกอบและต�ร�ง

บทคว�มอ�จพิมพ์เป็นภ�ษ�ไทยหรือภ�ษ�อังกฤษก็ได้ในกรณีที่บทคว�มเป็นภ�ษ�ไทย

ก�รใช้ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษควรใช้เฉพ�ะคำ�ที่แปลไม่ได้หรือแปลแล้ว ทำ�ให้ได้ใจคว�มไม่ชัดเจน 

ถ้�เขียนทับศัพท์ต้องเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ของร�ชบัณฑิตยสถ�นแล้ววงเล็บภ�ษ�เดิมไว้ใน

ครั้งแรกศัพท์ท�งวิช�ก�รท่ีรับรอง โดยร�ชบัณฑิตยสถ�นส�ม�รถใช้ได้ 

รูปแบบของการเตรียมบทความ

1. ส่วนชื่อเรื่อง (Title page) และชื่อผู้นิพนธ์

ชื่อเร่ือง (Title of the Article) ควรมีลักษณะเป็นข้อคว�มส้ัน ส่ือคว�มหม�ยของ

เรื่องอย่�งชัดเจน และไม่ควรใช้ตัวอักษรย่อ 

หน้�แรก พิมพ์ด้วยภ�ษ�ไทย ประกอบด้วย 

- ชื่อเรื่อง

- ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิก�รศึกษ� ถ้�มีผู้นิพนธ์หล�ยท่�นให้เขียนต�มลำ�ดับคว�มสำ�คัญของ

ก�รร่วมทำ�ง�นวิจัย

- ตำ�แหน่ง สถ�นท่ีทำ�ง�น ของผู้นิพนธ์ทุกท่�น

- ชื่อผู้นิพนธ์ท่ีให้ติดต่อเกี่ยวกับบทคว�ม สถ�นที่ติดต่อ หม�ยเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์

มือถือ และโทรส�ร รวมท้ังอีเมล์ (E-mail) ท่ีส�ม�รถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว

หน้�ที่สอง พิมพ์ด้วยภ�ษ�อังกฤษ โดยพิมพ์ข้อคว�มที่ตรงกับหน้�แรกทุกประก�ร

หน้�ที่ส�ม ช่ือเรื่องภ�ษ�ไทย และภ�ษ�อังกฤษ

2. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)

บทคัดย่อควรมีคว�มย�วไม่เกิน 351 คำ� โดยแยกต่�งห�กจ�กเนื้อเรื่อง บทคว�มวิจัย

และบทคว�มปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อท้ังภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ บทคัดย่อควรเขียนให้

ได้ใจคว�มทั้งหมดของเรื่อง โดยไม่ต้องอ้�งอิงเอกส�ร รูปภ�พ หรือต�ร�ง ในบทคัดย่อภ�ษ�

ไทยไม่ใช้ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษ ให้แปลหรือเขียนทับศัพท์เป็นภ�ษ�ไทย และไม่ต้องวงเล็บคำ�เดิม
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บทคัดย ่อท่ีเป ็นภ�ษ�เดียวกันกับภ�ษ�ที่ ใช ้ในบทคว�ม ให ้อยู ่ต�มหลังชื่อเรื่อง  

ส่วนบทคัดย่อท่ีไม่ใช่ภ�ษ�ท่ีใช้ในบทคว�มให้อยู่ต่อจ�กเอกส�รอ้�งอิง 

ลักษณะของบทคัดย่อท่ีเป็นท่ีเป็นบทคว�มวิช�ก�รต้องเป็นลักษณะเชิงพรรณ�หรือ

บรรย�ยส่วนบทคว�มวิจัยควรประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ (Objective) วิธีก�รศึกษ� (Meth-

ods) ผลก�รศึกษ� (Results) สรุป (Conclusion) และคำ�สำ�คัญ (Key words) ซ่ึงควรเรียบ

เรียงต�มลำ�ดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังน้ี 

- วัตถุประสงค์ ควรกล่�วถึงจุดมุ่งหม�ยของก�รศึกษ�

- วิธีก�รศึกษ� ควรกล่�วถึงวัสดุหรือผู้ป่วยที่นำ�ม�ศึกษ� จำ�นวน ชนิด ประเภท วิธีก�ร

ศึกษ� หรือวิธีก�รศึกษ� และสถิติท่ีนำ�ม�ใช้

- ผลก�รศึกษ� ควรประกอบด้วยผลที่ได้จ�กก�รศึกษ� และค่�สถิติ (ถ้�มีก�รวิเคร�ะห์)

- สรุป ควรกล่�วถึงผลก�รศึกษ�ท่ีสำ�คัญ

- คำ�สำ�คัญ: ควรมีคำ�สำ�คัญ 3-6 คำ� ซ่ึงต้องมีปร�กฏอยู่ในบทคัดย่อให้เรียงคำ�สำ�คัญ

ต�มตัวอักษร และคั่นด้วยเครื่องหม�ยอัฒภ�ค (,)

3. ส่วนเนื้อเรื ่อง ควรประกอบด้วย

บทคว�มวิช�ก�ร ทั้งที่เป็นบทคว�มวิช�ก�รท่ัวไป และบทคว�มวิจัย ควรประกอบด้วย 

บทนำ� เน้ือห� และบทสรุป สำ�หรับบทคว�มวิจัย มีร�ยละเอียด ดังนี้

3.1 บทนำ� (Introduction) เป็นส่วนกล่�วนำ�โดยอ�ศัยก�รปริทรรศน์ (review) ข้อมูล

จ�กร�ยง�นวิจัยคว�มรู้ และหลักฐ�นต่�งๆ จ�กหนังสือหรือว�รส�รที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษ� 

และกล่�วถึงเหตุผลหรือคว�มสำ�คัญของปัญห�ในก�รศึกษ�ครั้งนี้ สมมติฐ�นของก�รศึกษ� 

ตลอดจนวัตถุประสงค์ของก�รศึกษ�ให้ชัดเจน

3.2 วิธีก�รศึกษ� (methods) กล่�วถึงร�ยละเอียดของวิธีก�รศึกษ�ประช�กร และ

กลุ ่มตัวอย่�งในก�รศึกษ�และวิธีก�รศึกษ�ที่ใช้ในก�รวิจัยให้ละเอียดพอที่ผู ้อ่�นส�ม�รถทำ� 

ก�รศึกษ�ซำ้�ได้รวมท้ังสถิติท่ีนำ�ม�ใช้วิเคร�ะห์ข้อมูล

3.3 ผลก�รศึกษ� (Results) เป็นก�รแสดงผลที่ได้จ�กก�รศึกษ�และวิเคร�ะห์ในข้อ 

3.2 ควรจำ�แนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของก�รศึกษ�โดยก�รบรรย�ย

ในเนื้อเรื่องและแสดงร�ยละเอียดเพิ่มเติมด้วยภ�พประกอบ ต�ร�ง กร�ฟ หรือแผนภูมิ ต�ม

คว�มเหม�ะสม

3.4 วิจ�รณ์ (Discussion) เป็นก�รอภิปร�ยผลจ�กข้อมูลท่ีได้ม�จ�กก�รวิเคร�ะห์ของ

ผู้นิพนธ์ นำ�ม�เปรียบเทียบกับผลก�รทดลองของผู้อื่น เพ่ือให้มีคว�มเข้�ใจหรือเกิดคว�มรู้ใหม่

ที่เก่ียวข้องกับง�นวิจัยน้ัน รวมท้ังข้อดี ข้อเสียของวิธีก�รศึกษ� เสนอแนะคว�มคิดเห็นใหม่ๆ 
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ปัญห�และอุปสรรคต่�งๆ ที่ได้จ�กก�รศึกษ�ครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวท�งที่จะนำ�ไปประยุกต์ให้เกิด

ประโยชน์ด้วย 

3.5 ข้อเสนอแนะ(Conclusion) ก�รแนแนวก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้ให้เกิดผล

3.6 กิตติกรรมประก�ศ (Acknowledgement) เป็นส่วนท่ีกล่�วขอบคุณต่อองค์กร 

หน่วยง�น หรือบุคคลท่ีให้คว�มช่วยเหลือร่วมมือในก�รวิจัย รวมทั้งแหล่งที่ม�ของเงินทุนวิจัย 

และหม�ยเลขของทุนวิจัย

3.7 เอกส�รอ้�งอิง (References) ใช้รูปแบบก�รอ้�งอิงต�มม�ตรฐ�นของคู่มือก�รทำ�

วิทย�นิพนธ์ของบัณฑิตวิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย ส�ม�รถสืบค้นได้

จ�ก http://www.mcu.ac.th/site/provide

4. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table) 

ภ�พประกอบและต�ร�งควรมีเท่�ท่ีจำ�เป็น โดยพิมพ์หน้�ละ 1 ภ�พ หรือ 1 ต�ร�ง 

สำ�หรับคำ�บรรย�ยภ�พและต�ร�งให้พิมพ์เหนือภ�พหรือต�ร�ง  ส่วนคำ�อธิบ�ยเพ่ิมเติมให้ใส่

ใต้ภ�พหรือต�ร�ง 

ลิขสิทธิ ์

เพื่อให้เป็นไปต�มกฎหม�ยลิขสิทธ์ิ ผู้นิพนธ์ทุกท่�นต้องลงล�ยมือชื่อในแบบฟอร์มใบ

มอบลิขสิทธิ์บทคว�มให้แก่ว�รส�ร พร้อมกับบทคว�มต้นฉบับที่ได้แก้ไขคร้ังสุดท้�ย นอกจ�ก

นี้ ผู ้นิพนธ์ทุกท่�นต้องยืนยันว่�บทคว�มต้นฉบับที่ส่งม�ตีพิมพ์นั้นได้ส่งม�ตีพิมพ์เฉพ�ะใน

ว�รส�รพุทธอ�เซียนศึกษ�เพียงแห่งเดียวเท่�นั้น ห�กมีก�รใช้ภ�พหรือต�ร�งของผู้นิพนธ์อื่น

ที่ปร�กฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นม�แล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญ�ตเจ้�ของลิขสิทธิ์ก่อนพร้อมทั้งแสดง

หนังสือที่ได้รับก�รยินยอมต่อบรรณ�ธิก�รก่อนที่บทคว�มจะได้รับก�รตีพิมพ์
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การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก

ก�รติดต่อโฆษณ�ก�รสั่งซื้อและก�รสมัครเป็นสม�ชิกว�รส�รพุทธอ�เซียนศึกษ�

กรุณ�ติดต่อบรรณ�ธิก�รว�รส�รพุทธอ�เซียนศึกษ� 

สำ�นักง�นว�รส�รพุทธอ�เซียนศึกษ�มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย 

เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.ลำ�ไทร 

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธย� 13170 

โทรส�ร 02-882-3154

www.asc.mcu.ac.th

basj2558@gmail.com 

  

 1) ดร. ลำ�พอง กลมกูล  โทรศัพท์ 08-6503-8067 

 2) พระอภิเชษฐ์ สุภทฺรว�ที  โทรศัพท์ 06-3889-3547    

 3) น�งส�วอรเนตร บุนน�ค  โทรศัพท์ 06-3225-4945

 

อัตราค่าวารสาร

 กำ�หนดออกว�รส�รปีละ 2 ฉบับ จำ�หน่�ยร�ค�ฉบับละ 199 บ�ท ไม่รวมค่�ส่ง 

 

อัตร�ค่�สม�ชิก

ปีละ 300 บ�ท (อัตร�ปี พ.ศ.2559)
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หนังสือขอเสนอบทความในวารสารพุทธอาเซียนศึกษา  

เขียนที่...............................................

 ...............................................

 

ข้�พเจ้�ชื่อ...............................ฉ�ย�..........................น�มสกุล................................

ขอแจ้งคว�มประสงค์ขอตีพิมพ์บทคว�มเร่ือง

(ภ�ษ�ไทย)...........................................................................................................

(ภ�ษ�อังกฤษ)......................................................................................................

ในว�รส�รพุทธอ�เซียนศึกษ�ซึ่งดำ�เนินก�รโดยศูนย์อ�เซียนศึกษ� มห�วิทย�ลัยมห�

จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย โดยบทคว�มฉบับนี้ข้�พเจ้�ได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อสำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับ

ปริญญ� / ง�นวิจัย ......................................................................................................... 

ส�ข�...........................จ�ก (ชื่อสถ�บัน)..................................................................................
เมื่อคณะบรรณ�ธิก�รของว�รส�รพิจ�รณ�แล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทคว�ม ข้�พเจ้�มี

คว�มยินดีรับไปแก้ไขต�มมติดังกล่�วน้ัน  ทั้งน้ีข้�พเจ้�ได้ชำ�ระค่�ธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทคว�มลงใน

ว�รส�รพุทธอ�เซียนศึกษ�  ต�มอัตร�ที่ได้กำ�หนดไว้คือ  (   )  ปริญญ�โท 2,000 บ�ท   (   ) ปริญญ�

เอก 3,000 บ�ท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว      

    

    ลงชื่อ.....................................................

    (......................................................)

    ผู้นิพนธ์บทคว�ม

สำาหรับเจ้าหน้าที่

 กองบรรณ�ธิก�รได้รับเงินจำ�นวน.....................บ�ท จ�ก.............................

เพื่อตีพิมพ์บทคว�มเรื่อง..............................................................................................

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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                        วันที่..................................................

เรื่อง ส่งบทคว�มท�งวิช�ก�รเพื่อเผยแพร ่
เรียน บรรณ�ธิก�รว�รส�รพุทธอ�เซียนศึกษ�   
สิ่งที่ส่งมาด้วย บทคว�มท�งวิช�ก�รเรื่อง...............................................................……………………
………………………………………………………………………………………………...................................................

 ต�มที่ข้�พเจ้�.................................................................นิสิตระดับ/อ�จ�รย์ประจำ�คณะ.....
................................................ ภ�ควิช�................................................คณะ....................................
..............มห�วิทย�ลัย/สถ�บัน/หน่วยง�น……….…………..….……มีคว�มประสงค์จะขอส่งบทคว�มเพื่อ
ส่งตีพิมพ์ในว�รส�ร พุทธอ�เซียนศึกษ�  คว�มละเอียดทร�บแล้ว นั้น

เพื่อให้ก�รตีพิมพ์บทคว�มเป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย ในก�รนี้ ข้�พเจ้�จึงขอส่งบทคว�ม

เร่ือง (ชื่อเร่ืองภ�ษ�ไทย)................................................................................................
(ชื่อเรื่องภ�ษ�อังกฤษ)...........................................................................................พร้อมแผ่น

ซีดีบันทึกข้อมูลจำ�นวน 1 แผ่นเพื่อเผยแพร่ผลง�นวิจัย ห�กกองบรรณ�ธิก�รพิจ�รณ�แล้วเห็นควร

จัดตีพิมพ์ในว�รส�รพุทธอ�เซียนศึกษ�มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัยจักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�   
                                                    

     ขอแสดงคว�มนับถือ

 
                                        ............................................................. 
                                           (ชื่อ-น�มสกุล.............................................) 
                                                ตำ�แหน่ง..................................................

โทร.................................................................

โทรส�ร. ………………..………...………….............

โทรศัพท์มือถือ.............................................

 ที่อยู่ของผู้ส่งบทคว�ม

.................................................

...............................................



158

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา                                                           ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1 ม.ค. - มิ.ย. 2559                                                 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิ Peer Review วารสารพุทธอาเซียนศึกษา  

ข้�พเจ้� น�ย / น�ง / น�งส�ว / อื่น ๆ .............................................................................

ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร   (   )  อ�จ�รย์    (   )  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์    

                            (   )  รองศ�สตร�จ�รย์  (   )  ศ�สตร�จ�รย์ 

วุฒิก�รศึกษ�สูงสุด............................................................................................................................

คว�มเชี่ยวช�ญ.................................................................................................................................

หน่วยง�น ........................................................................................................................................ 

สถ�นที่ติดต่อเพื่อส่งบทคว�ม...........................................................................................................

.....................................................................................................................................

ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทคว�มเพื่อจัดพิมพ์ในว�รส�รพุทธอ�เซียนศึกษ� (โปรด

ทำ�เครื่องหม�ย / ลงในช่อง)            
   (   ) ยินดีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทคว�ม

   (   ) ไม่ส�ม�รถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทคว�ม

(ลงชื่อ) .............................................................

(...................................................................)

วันที่...............เดือน..........................พ.ศ. ...........

 ตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก

กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา   
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย)....................................................................................................................

(ชื่อภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................

ที่อยู่  (ที่สามารถติดต่ได้)..................................................................................................................
..........................................................................................................

E – Mail..............................................................เบอร์โทรศัพท์.......................................................  

โทรสาร.............................................................................................................................................  

มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็นสมาชิกวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา   
  ( )  สม�ชิกประเภทร�ยปี 300 บ�ท (จำ�นวน 2 เล่ม) 
  ( )  เล่มละ 199 บ�ท 
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง 
  ( ) เงินสด 
  ( ) ธน�ณัติ (สั่งจ่�ย.....................................................) 
  ( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย ์
  ( ) แคชเชียร์เช็ค ในน�ม............................................................. 
โปรดนำาส่งวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา   
  สถ�นที่ติดต่อ  ที่บ้�น...........................ที่ทำ�ง�น.......................... 
  เลขที่.................ถนน...............หมู่ที่...........ตำ�บล/แขวง................. 

                      อำ�เภอ/เขต......................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์....................... 
  โทรศัพท์.........................โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................... 
  โทรส�ร..........................E-Mail.................................................... 
    

 
                                            ลงชื่อ....................................................... 
                 (                                        )

ท่ี............................................. 

วันที่.....เดือน..............พ.ศ..........

   แบบฟอร์ม ใบตอบรับก�รเป็นสม�ชิก
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แบบประเมินบทความ 

วารสาร พุทธอาเซียนศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำ�ช้ีแจง:  แบบประเมินนี้ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเบ้ืองต้น 

  ประกอบด้วยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และชื่อบทคว�มวิช�ก�ร/บทคว�มวิจัย

ตอนที่ 2  ผลก�รประเมินคุณภ�พบทคว�มและข้อเสนอแนะเพื่อก�รปรับปรุงคุณภ�พ

เป็นก�รประเมินคุณภ�พบทคว�ม จำ�นวน 18 ข้อ ซ่ึงมีเกณฑ์ดังนี ้

  -เหม�ะสม ไม่ต้องแก้ไข 

  -เหม�ะสม ควรแก้ไข 

  -ไม่เหม�ะสม ควรแก้ไข

ตอนที่ 3 สรุปผลก�รพิจ�รณ�

โดยขอคว�มอนุเคร�ะห์ท่�นผู้ทรงคุณวุฒิได้โปรดบันทึกข้อคิดเห็นต�มประเด็น

ดังกล่�วข้�งต้นให้ครบทุกประเด็นต�มคว�มเหม�ะสมพร้อมประเมินคุณภ�พบทคว�ม

เพ่ือลงตีพิมพ์

เผยแพร่ในว�รส�รพุทธอ�เซียนศึกษ�ต่อไป

      ................................ 

                   (พระร�ชวรเมธี, ดร.) 

                   บรรณ�ธิก�ร

  บทคว�มเลขที่............................. 

   Vol…… , No…….….., Year………
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แบบประเมินบทความ

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้น

1. ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ.................................................................................................................... 

2. ช่ือบทคว�ม.......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพบทความ

ลำ�ดับ หัวข้อก�รประเมิน ผลก�รประเมิน ข ้ อ เ สนอแนะ เพื่ อ ก � ร

ปรับปรุงต่อไปเหม�ะสม 
/ไม่ต้อง
แก้ไข

เหม�ะสม 
/ควรแก้ไข

ไม่เหม�ะสม 
/ไม่ควรแก้ไข

1. คว�มชัดเจนของชื่อเรื่อง ……………………………………..

2. บทคัดย่อภ�ษ�ไทยตรงต�ม 

วัตถุประสงคที่ศึกษ�

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

3. ก�รเขียน Abstract ถูกต้อง 

ต�มหลักภ�ษ�

…………………………………….

…………………………………….

4. บทนำ�ที่แสดงถึงคว�มเป็นม�

สำ�คัญของปัญห�

…………………………………….

…………………………………….

5. ก�รใช้ภ�ษ� (ชัดเจน/เข้�ใจง่�ย) …………………………………….

…………………………………….

6. คว�มสอดคล้องระหว่�ง 

วัตถุประสงคกับชื่อเรื่อง

…………………………………….

…………………………………….

7. ก�รจัดเรียงลำ�ดับของเนื้อห� …………………………………….

…………………………………….

8. คว�มทันสมัยและคว�มถูกต้องในก�ร

เขียนเอกส�รทฤษฎีและง�นวิจัย
…………………………………….

…………………………………….
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9. คว�มชัดเจนของก�รออกแบบ

วิจัย/บทคว�ม

…………………………………….

…………………………………….

10. คว�มเหม�ะสมและคุณภ�พ

เครื่องมือที่ใช้

…………………………………….

…………………………………….

11. คว�มเหม�ะสมของวิธีเก็บ

รวบรวมข้อมูล

…………………………………….

…………………………………….

12. องค์คว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รวิจัย/

บทคว�ม

…………………………………….

…………………………………….

13. ก�รสรุปผลข้อมูลถูกต้องต�ม 

ข้อมูลที่ได้รับ

…………………………………….

…………………………………….

14. ก�รอภิปร�ยผลข้อมูลมีเอกส�ร/

ง�นวิจัยสนับสนุน

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

15. มีข้อเสนอแนะที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้อ่�น

…………………………………….

…………………………………….

16. ก�รใช้เชิงอรรถเพื่อก�รอ้�งอิง …………………………………….

…………………………………….

17. ก�รเขียนเอกส�รอ้�งอิง …………………………………….

…………………………………….

18. คว�มคิดเห็นอื่นๆ (เพิ่มเติม) …………………………………….

…………………………………….

ตอนท่ี 3 สรุปผลการพิจารณา

 □ เผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องแก้ไข  

 □ เผยแพร่ได้ โดยมีก�รแก้ไข

 □ ไม่สมควรเผยแพร่

ลงชื่อ ผู้ประเมิน

( ....................................................... )

วันที่...... เดือน …….............. พ.ศ..........
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ประก�ศมห�วิทย�ลัย อนุมัติว�รส�รพุทธอ�เซียนศึกษ�


