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วารสารบั ณฑิตศึกษา มหาวิทยาลั ยพายัพ เป็นวารสารวิช าการมนุษยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้เป็นแหล่งเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
รวมทั้งผลงานจากนักวิชาการและผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้ใน
สาขาต่าง ๆ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการศึกษา ค้นคว้า และเป็นแหล่งวิทยาการความรู้
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ มีกาหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ
1. ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน (วันสุดท้ายของการรับบทความ คือ วันที่ 30
เมษายนของทุกปี)
2. ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม (วันสุดท้ายของการรับบทความ คือ วันที่ 31
ตุลาคมของทุกปี)
ทั้งนี้ บทความที่ส่ งมาเผยแพร่ต้องเป็นบทความใหม่ และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น
ทุ ก บทความที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย พายั พ นี้ ไ ด้ ผ่ า นการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
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ประเภทของผลงาน
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 4 ประเภท
ดังนี้
1. บทความวิจัย (Research Article) หมายถึงบทความที่เขียนขึ้นจากงานศึกษาเชิง
ประจั กษ์ (Empirical Study) หรื อที่เรี ย กว่า “งานวิจัย ” สาระของบทความกล่ าวถึง ความ
เป็ น มาและความส าคั ญ ของปั ญ หา วั ต ถุ ป ระสงค์ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทฤษฎี ก รอบแนวคิ ด
ผลการวิจัย สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการอ้างอิงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. บทความทางวิชาการ (Academic Article) หมายถึง บทความที่ผู้เขียนตั้ง ใจ
หยิบยกประเด็นใดประเด็นหนึ่ ง หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หรือวิพากษ์ทัศนะ หรือแนวคิดเดิม และ/หรือ นาเสนอหรือเผยแพร่
แนวคิดใหม่ เพื่อมุ่งให้ผู้อ่านเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อมาสู่ความคิดเห็นของ
ผู้เขียน โดยเน้นการให้ความรู้ เป็นสาคัญและต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการ เอกสารอ้างอิง และ
เหตุผลที่พิสูจน์ได้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้อ่าน
3. บทความปริทัศน์ (Review Article) หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุด
ทางวิชาการ (state of the art) เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควร
ศึกษาและพัฒนาต่อไป
4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหา
สาระ คุณค่าและคุณูปการของหนังสือ บทความ บทวิจารณ์หนังสือ จะต้องบอกรายละเอียด
ของหนังสือ ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ สานักพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ จานวนหน้า และเลข
ISBN ให้ชัดเจน โดยใช้หลักวิชาการและดุลยพินิจอันเหมาะสม
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หลักเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์ต้นฉบับของวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการที่เปิดโอกาสให้ เป็น
แหล่งเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งผลงานจากนักวิชาการ
และผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพอีกด้วย มีกาหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยมีการเตรียมต้นฉบับ
ดังนี้
1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ควรมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า ทั้งนี้
ให้จัดพิมพ์ด้วย โปรแกรม Microsoft Word ในกระดาษ A4 โดยตั้งค่าหน้ากระดาษหรือกั้น
ขอบกระดาษ ส่วนบนหัวกระดาษ และขอบซ้ายมือเว้นที่ว่างไว้ 3.0 ซม. (1.3 นิ้ว) ส่วนล่าง
ขอบกระดาษ และขอบขวามือเว้นที่ว่างไว้ประมาณ 2.5 ซม. (1 นิ้ว) ใส่เลขหน้าทุกหน้าบนมุม
ขวา
2. รูปแบบตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คือ ไทยสารบัญ TH SarabunPSK
โดยชื่อเรื่องบทความ ให้ใช้ขนาดตัวอักษร 20 Point (หนา) อยู่กึ่งกลางกระดาษ ส่วนหัวข้อหลัก
ต่าง ๆ จัดพิมพ์ให้อยู่ชิดซ้ายสุดของกระดาษ ใช้ขนาดตัวอักษร 18 Point (หนา) ส่วนเนื้อเรื่อง/
เนื้อหา ใช้ขนาดตัวอักษร 16 Point สาหรับตัวเลขในบทความ ให้ใช้เลขอารบิกอย่างเดียวโดย
ตลอด
3. บทความวิจัยและบทความทางวิชาการต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมทั้งคาสาคัญ (keywords)
4. ตาราง แผนภูมิ รูป กราฟ ภาพประกอบ (ถ้ามี) ให้ผู้เขียนแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง โดย
ชื่อตารางอยู่ ด้านบนของตารางและจั ดชิดด้านซ้ายของบรรทัด ส่ ว นชื่อแผนภูมิ รูป กราฟ
ภาพประกอบให้อยู่ด้านล่างและจัดอยู่ตรงกลางของบรรทัด
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5. การอ้างอิงและบรรณานุกรม ใช้ตามแบบที่ วารสารมหาวิทยาลัยพายัพก าหนด
ทั้งนี้บรรณานุกรมให้ แยกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลาดับตัวอักษร)
คาแนะนาในการเขียนบทความ
1. บทความวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1.1 ส่วนต้น ประกอบด้วย
(1) ชื่อเรื่อง : (Title) ใช้เป็นภาษาไทยก่อน จากนั้นเป็นภาษาอังกฤษ
อยู่ใต้ชื่อภาษาไทย
(2) ชื่ อ ผู้ เ ขี ย น (Author and Co-author) ระบุ เ ฉพาะชื่ อ และ
นามสกุล ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง หรือตาแหน่งทางวิช าการ ที่อยู่ ที่
สามารถติดต่อได้ รวมทั้ง E-mail address โดยจัดทาเป็น เชิงอรรถ (Footnote) กรณีเป็น
นักศึกษา ให้ระบุคุณวุฒิ และสถานที่ศึกษา
(3) บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรมีความยาว
ไม่เกิน 200 คา
(4) คาสาคัญ (Keywords) ให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใส่
ไว้ถัดจากบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2 ส่วนเนื้อหา ประกอบไปด้วย
(1) บทนา (Introduction) ได้แก่ ประเด็นที่มา และความสาคัญของ
ปัญหาการวิจัย
(2) วั ต ถุ ป ระสงค์ (Objectives) ได้ แ ก่ กรอบแนวคิ ด สมมติ ฐ าน
ขอบเขตการวิจัย เป็นต้น
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(3) วิธีดาเนิ นการวิจัย (Methodology) ได้แก่ การอธิบายถึงกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
(4) ผลการวิจัย (Results) และการอภิปรายผล (ถ้ามี)
(5) สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)
(6) เอกสารอ้างอิง (References) ได้แก่ รายชื่อเอกสารที่ใช้ในการ
ค้นคว้าวิจัย เรียงตามลาดับ ตัวอักษร เริ่มจากเอกสารภาษาไทย เอกสารภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาอื่น และเอกสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. บทความทางวิชาการ ประกอบด้วย
2.1 ส่วนต้น ได้แก่
(1) ชื่อเรื่อง : (Title)
(2) ชื่อผู้เขียน (Author and Co-author)
(3) บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่
เกิน 200 คา
(4) ค าส าคั ญ (Keywords) (รายละเอี ย ดส่ ว นต้ น ในข้ อ 2.1 เช่ น
เดียวกับการเขียนบทความวิจัย)
2.2 ส่วนเนื้อหาบทความทางวิชาการควรประกอบไปด้วย
(1) บทนา (Introduction)
(2) เนื้อความ (Content) นาเสนอประเด็นของเรื่องที่น่าสนใจในวง
วิชาการ มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์เนื้อหาตามแต่ละสาขาที่ตนถนัดหรือชานาญ
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(3) บทสรุป (Conclusion)
(4) เอกสารอ้างอิง (References) ได้แก่ รายชื่อเอกสารที่ใช้ในการ
ค้นคว้าวิจัยเรียงตามลาดับตัวอักษร เริ่มจากเอกสารภาษาไทย เอกสารภาษาอังกฤษ หรือภาษา
อื่น และเอกสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิธีดาเนินการส่งบทความ
1. ให้ผู้เขียนส่งบทความต้นฉบับจานวน 2 ชุด และแผ่นซีดีข้อมูลบรรจุข้อมูลต้นฉบับ 1
แผ่นระบุชื่อบทความและผู้เขียนกากับไว้ที่แผ่นซีดีข้อมูลทุกแผ่นด้วย
เอกสารอื่นที่แนบส่งพร้อมต้นฉบับ มีดังนี้
1.1 แบบเสนอบทความเพื่ อ ลงตี พิ ม พ์ ใ น วารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมลงนามผู้เขียนกากับทุกคน (หากมีผู้เขียนมากกว่าหนึ่งคน)
1.2 การส่งต้นฉบับบทความทางไปรษณีย์ กรุณาส่งมายัง
บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
สานักวิจัย อาคารเพนเทคอสต์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
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2. การส่งบทความทาง E-mail ให้ส่งเป็นไฟล์จาก Ms Word ตามคาแนะนาในหัวข้อ
การเตรียมต้นฉบับ แล้วส่งมาที่ pyugjeditor@gmail.com และ pyugjeditor@payap.ac.th
3. เมื่อ กองบรรณาธิการได้รั บบทความแล้ ว จะแจ้งการรับบทความของผู้ เขี ย นไว้
พิจารณาเป็นหนังสือภายใน 15 วัน
4. กองบรรณาธิการประชุมเพื่อพิจารณาบทความและจะนาเสนอแก่ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
พิจารณาอ่านผลงานจานวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน หากมีการปรับปรุงแก้ไข กองบรรณาธิการ
จะแจ้งขอให้ปรับปรุงหรือแก้ไข ซึ่งผู้เขียนจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15
วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินบทความ
5. เมื่อผู้เขียนบทความปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะแล้ว กองบรรณาธิการจะนา
บทความ ลงเผยแพร่ในวารสารตามช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยกองบรรณาธิการจะทาเป็นหนังสือ
ตอบรับการตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งยังผู้เขียนต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. สานักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
0-5324-1255, 0-5385-1478 – 56 ต่อ 7201 - 7205 โทรสาร 0-5324-1983
2. บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-5385-1478 – 56
ต่อ 481 หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-855-9977
การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม
การอ้างอิง คือ การระบุแหล่งที่มาของข้อความในบทความหรือในตัวเนื้อเรื่อง ให้ใช้
การอ้างอิงแบบ แทรกในเนื้ อหา ระบบนาม-ปีห รือระบบ APA (American Psychological
Association) ดังนี้
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ระบุชื่อผู้แต่งเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าที่
อ้างอิงจากเอกสารนั้น โดยพิมพ์ไว้ในวงเล็บต่อท้ายข้อความในเนื้อหา
(ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์: เลขหน้า)
กรณีผู้แต่งคนเดียว ถ้าผู้แต่งเป็นชาวไทย ไม่ใส่คานาหน้า นาย นาง นางสาว ตลอดจน
ตาแหน่งทาง วิชาการ ผศ. รศ. ศ. ดร. และยศทางทหาร ตารวจ หากผู้แต่งเป็น ชาวต่างชาติให้
ใส่เฉพาะนามสกุล การลงปีที่ พิมพ์ให้ลงเฉพาะตัวเลข โดยไม่ต้องใส่ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. เช่น
(ดิเรก ควรสมาคม, 2554: หน้า 31)
(Duffy, 2012: p. 79)
กรณี ผู้แ ต่ ง 2 คน ให้ใส่ชื่อทั้งสองคน โดยใช้คาว่า “และ” สาหรับภาษาไทย หรือ
“and” สาหรับ ภาษาต่างประเทศ เช่น
(ดียู ศรีนราวัฒน์และชลธิชา บารุงรักษ์, 2558: หน้า 38)
(Newsom and Haynes, 2008: p. 43)
กรณีผู้แต่ง 3 คนถึง 5 คน ในการอ้างถึงครั้งแรก ให้ใส่ชื่อทุกคน เมื่ออ้างครั้งต่อ ๆ มา
ใส่เฉพาะคนแรก หากผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติที่นิยมเรียกนามสกุล จะลงเฉพาะนามสกุล ตาม
ด้วยคาว่า “et al.” หรือ “และคณะ” เช่น
(โสธร ประเสริฐ, ปรีชา อารีกุลและอุทัย เกตุนิติ, 2524: หน้า 39-44)
(Wella, Burnett, and Moriarty, 1989: p.154)
หากมีการอ้างอิงซ้าหรือในครั้งต่อ ๆ ไป ให้ใส่เฉพาะผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคาว่า “และ
คนอื่น ๆ” หรือ “et al.” เช่น
(รัชตพล ชัยเกียรติธรรม และคนอื่น ๆ, 2559: หน้า 46)

หลักเกณฑ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

215

(Wella et al., 1989: p.155)
กรณีผู้แต่งมากกว่า 5 คน ให้ลงเฉพาะคนแรกตามด้วยคาว่า “และคนอื่น ๆ” หรือ
“et al.” เช่น
(ปุระชัย เอี่ยมสมบูรณ์และคนอื่น ๆ, 2528: หน้า 33-35)
(Rose, et al.,2006: p. 232)
กรณีผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน สถาบัน และหน่วยงานย่อยด้วย (ถ้ามี) การอ้างถึงครั้ง
แรกให้ระบุชื่อเต็ม ครั้งต่อมา จึงลงเป็นชื่อย่อ เช่น
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2549: หน้า 7)
(กรมการฝึกหัดครู, กองการเจ้าหน้าที่, 2537: หน้า 97)
(สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2553: หน้า 5)
(The National Health Security Office, 2553: p.5)
(NHSO, 2553: p.5)
กรณี ถ้ า ไม่ มี ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง การอ้ า งอิ ง ท าได้ โ ดยให้ ใ ส่ ชื่ อ เรื่ อ งแทน ตามด้ ว ยปี ที่ พิ ม พ์
ภาษาอังกฤษให้ใช้ ตัวพิมพ์ใหญ่กับอักษรตัวแรกของแต่ละคา ถ้าเป็นบทความให้ใส่เครื่องหมาย
อัญประกาศคู่ (“ ”) เช่น
(สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2499: หน้า 125)
(ประมวลกฎหมายอาญา, 2553: หน้า 25)
(The World Book Encyclopedia, 1982: p.127)
(“อนาคตของแรงงานไทย” 2535: หน้า 3)
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กรณีที่มีบรรณาธิการผู้รวบรวม ให้ลงชื่อบุคคลดังกล่าวแทนชื่อผู้แต่ง ตามด้วย คาว่า
บรรณาธิการ หรือ ผู้รวบรวม หรือ eds. หรือ comp. เช่น
(อเนก ชิตเกษร, บรรณาธิการ: 2535, หน้า 60-68)
(Vasey, comp., 1988: p. 45)
กรณีอ้างอิงที่เป็นการสัมภาษณ์ ให้ระบุชื่อตัวหรือชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) วันเดือนปีที่
มีการติดต่อหรือ สัมภาษณ์ เช่น
(ชวน หลีกภัย, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 6 มกราคม, 2550)
(G.Hamon, personal communication April 2, 2007)
การอ้า งอิงที่ปรากฏในเอกสารอื่น หรือการอ้างอิงที่ไม่ได้เป็นการอ้างจากงานนั้น
โดยตรง ต้องอ้างผู้ แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสารอันดับแรกก่อน ตามด้วยคาว่า “อ้างถึงใน”
หรือ “as cited in” ต่อด้วยเอกสารอันดับ สอง เช่น
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ์ , 2534: หน้า 103 อ้างถึงใน คมสัน ฤทธิชัย , 2537:
หน้า 3)
(Dubey& Harvey, 1970: p. 60-62, cited in Rogers, 1983: p. 255)
หมายเหตุ: รายละเอียดทางรายการอ้างอิงของเอกสารที่นามาอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
ต้องมีรายการ อ้างอิงที่สมบูรณ์ปรากฏในหน้ารายการอ้างอิงท้ายเล่ม / บรรณานุกรมด้วย
บรรณานุกรม
การอ้ า งอิ ง ท้ า ยเล่ ม ที่ เ ป็ น บรรณานุ ก รมใช้ แ บบ APA (American Psychological
Association) โดย ให้เรียงเอกสารที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดตามลาดับตัวอักษร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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1. หนังสือ
รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ดิเรก ควรสมาคม. (2556). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์วิญญูชน.
สุรักษ์ บุนนาคและวณี ฉ่อยเกียรติกุล. (2526). การเงินและการธนาคาร (พิมพ์ครั้งที่ 3).
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
Dunleavy, P. (1991). Democracy Bureaucracy and Public Choice. New York:
Harvester Wheatsheaf.
Mill ,G.H., & Walter, J.A. (1978). Technical writing (4th ed). New York: Holt,
Rinehart and Winston.
2. หนังสือแปล
รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. แปลโดย. (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์:
สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
สเตร๊าส์ ,ลีโอและคร็อปซีย์ ,โจเซ็ฟ. (2551). ประวัติปรัชญาการเมือง เล่มที่สาม. แปลโดย
สมบัติ จันทรวงศ์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์คบไฟ.
Camus, A. (1982). The Rebel .Translated by Anthony Bower. New York: Penguim.
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3. บทความวารสาร
รูปแบบ : ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), หน้า
แรก-หน้าสุดท้าย.
ตัวอย่าง
ดิเรก ควรสมาคม. (2558). นิติศาสตร์ไทย : บทวิเคราะห์จากรากฐานในคัมภีร์มานธรรมศาสตร์
และคัมภีร์พระธรรมศาสตร์. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 25 (2), 1 - 16.
ขวัญฤทัย คาขาว และเตือนใจ สามห้วย. (2530). สีธรรมชาติ. วารสารคหเศรษฐศาสตร์,
30 (2), 29 - 36.
Hopson, J.L. (1998). Fetal Psychology. Psychology Today. 31, 44 - 48.
Acton, G. J., Irvin, B. L., & Hopkins, B. A. (1991). Theory-testing research: building
the science. Advance in Nursing Science, 14 (1), 52 - 61.
4. บทความจากหนังสือพิมพ์
รูปแบบ : ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์ , เดือน, วันที่). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์ ,
หน้าที่นามาอ้าง.
ตัวอย่าง
โอภาส บุญล้อม. (2559, มกราคม 19). รัฐฮุบสื่อ?...ผ่านร่าง รธน. คม-ชัด-ลึก, 25.
Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore modern
society using the world of Star Trek. Los Angeles Time, p. A3.
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5. วิทยานิพนธ์
รูปแบบ : ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับปริญญาของ
วิทยานิพนธ์ (สาขาวิชา) คณะ มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง
กนกวรรณ ภิบาลสุข. (2534). ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร. สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสิ่งแวดล้อม) บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
Darling, C. W. (1976). Giver of due regard: the poetry of Richard Wilbur.
Unpublished doctoral dissertation, University of Connecticut, Storrs, CT.
6. รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ : ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรวมเรื่องรายงานการประชุม,
วัน เดือน ปี สถานที่จัด. เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
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ตัวอย่างการเขียนภาพประกอบและตาราง
ภาพประกอบ
ภาพที่ 1 (ชื่อรูปประกอบ) (กรณีมีการอ้างอิงให้ระบุ ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์: เลขหน้า)
ตัวอย่าง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน (พัชราภา สิงห์ธนสาร, 2558: หน้า 100)

Figure 1: Activity from short plan (3 months) (Kewali Kruejak and Soontaree
Suratana, 2015: p.165)
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ตารางที่ 1 (ชื่อตาราง) (กรณีมีการอ้างอิงให้ระบุ ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์: เลขหน้า)
(หัวข้อตาราง)

(หัวข้อตาราง)

(หัวข้อตาราง)

(หัวข้อตาราง)

(รายละเอียดของตาราง)

(รายละเอียดของตาราง)

(รายละเอียดของตาราง)

(รายละเอียดของตาราง)

ตัวอย่าง
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคายืมความหมายกลายไปแบบกว้างออกและแบบย้ายที่ (รัชตพล
ชัยเกียรติธรรม, 2556: หน้า 976)
ลักษณะคายืม
ความหมาย
กลายไป

คายืมความหมายกลายไปส่อไปในทางที่
ดี / แง่บวก
จานวน

ร้อยละ

(คา)

ไม่ดี / แง่ลบ
จานวน
(คา)

ร้อยละ

ความแตกต่าง
จานวน

ร้อยละ

(คา)

กว้างออก

29

59.18

20

40.82

9

18.36

ย้ายที่

19

48.72

20

51.28

1

2.56

รวม (คา)

48

40

8

Table 1 Comparison of Mean Scores on the Pre-test and Post-Test (Woralak
Bancha, 2012, page 62)
Total

Tests

N

Pre-test

22

274

66.59

Post-test

22

274

151.31

Scores

**Significance at 0.5 level

Mean

Mean
Differnces
84.72

t
16.105

Sig.
(2-tailed)
.000**
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สิ่งที่ผู้เขียนจะได้รับตอบแทน
เจ้ า ของผลงานที่ ไ ด้ รั บ พิ จ ารณาตี พิ ม พ์ จ ะได้ รั บ วารสารวิ ช าการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพายัพ จานวน 1 เล่ม
การชาระเงินค่าตีพิมพ์บทความ
หากท่านส่งบทความ (โดยส่งมาทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์) มายังกองบรรณาธิการ
ท่านจะต้องชาระเงินค่าตีพิมพ์ (ค่าตรวจประเมินอ่านบทความ) จานวน 2,000 บาท (สองพัน
บาทถ้วน) ผ่านชื่อบัญชี (Account Name) มหาวิทยาลัยพายัพ (Payap University) ธนาคาร
(Bank) ไทยพาณิชย์ สาขา (Branch) สันกาแพง เชียงใหม่ หมายเลขบัญชี (Account No.)
664-2-048630
ทั้งนี้วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ว่า บทความทุกบทความที่ส่งและโอนเงินค่าตีพิมพ์มาแล้ว
ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สานักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
โทรศัพท์ 0-5324-1255 และ 0-5385-1478 ต่อ 7232
โทรสาร 0-5324-1983
อีเมล pyugjeditor@gmail.com และ pyugjeditor@pyu.ac.th
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แบบเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา
1. ข้าพเจ้า นาย, นาง,นางสาว ชื่อ ................................................ นามสกุล ..................................................
Mr./Mrs./Miss First Name .................................................. Surname ...............................................
ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) .....................................................................................................................
2. สถานที่ทางาน , หน่วยงาน........................................................................................................................
คุณวุฒิการศึกษา......................................................................................................................................
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้สะดวก) ..........................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร.................................................................... โทรศัพท์มือถือ ........................................
E-mail .....................................................................................................................................................
3. ขอส่งบทความ
 บทความวิจัย
 บทความทางวิชาการ
ชื่อบทความ
ภาษาไทย .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. บทความนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อปริญญาตามหลักสูตร ......................................................
ในสาขา ........................................................ของสถาบันการศึกษา .........................................................
 ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อปริญญา .......................................................................
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า บทความที่นาเสนอมานี้ยังไม่เคยตีพิมพ์ ในวารสารฉบับใดๆมาก่อน
รวมทั้งไม่อยู่ ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
(..................................................................................)
ผู้เขียนบทความ
วันที่.........เดือน............................พ.ศ...................

กรุณาส่งแบบน้าเสนอนี้มายัง บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ส้านักวิจยั อาคารเพนเทคอสต์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
Email บรรณาธิการ : pyugjeditor@gmail.com หรือ pyugjeditor@payap.ac.th

