คําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ
สถานที่ติดตอเกี่ยวกับบทความ
สํานักงานวารสารวิชาการธรรมทรรศน
สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
๓๐ หมู ๑ ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท ๐๔๓-๒๘๓-๕๔๖-๗ (ตอ ๑๑๔)
๑. สวนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพในวารสาร
วารสารวิชาการธรรมทรรศน ตีพิมพบทความประเภทตาง ๆ ดังนี้
๑.๑ บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรูวิชาการอยางเขมขน และผานการ
อานและพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุมเปาหมายเปนนักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ
๑.๒ บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู วิชาการ มีกลุมเปาหมายที่เปนนิสิต นักศึกษาหรือ
ประชาชนทั่วไป
๑.๓ บทความวิจัย (Research Article) ไดแกรายงานผลงานวิจัยใหมที่มีองคความรูอันเปนประโยชน ซึ่ง
ไมเคยตีพิมพในวารสารใดๆ มากอน
๑.๔ บทความปริทรรศน (Review Article) เปนบทความที่รวบรวมความรูจากตํารา หนังสือ และวารสาร
ใหม หรือจากผลงานและประสบการณของผูนิพนธมาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห สังเคราะหวิจารณเปรียบเทียบ
กัน
๑.๕ ปกิณกะ ( Miscellany) ไดแกบทความทบทวนความรู เรื่องแปล ยอความจากวารสารตางประเทศ
การแสดงความคิดเห็น วิจารณ แนะนําเครื่องมือใหม ตําราหรือหนังสือใหมที่นาสนใจ
หรือขาวการประชุมทั้ง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
การสงบทความ
บทความที่จะตีพิมพในวารสาร วิชาการธรรม ทรรศนจะตองสงจดหมายนําสงบทความพรอมตนฉบับแบบ
พิมพ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความไดรับการพิจารณาใหตีพิมพ บรรณาธิการจะแจงใหผูนิพนธสง
บทความตนฉบับที่แกไขครั้งสุดทาย พรอมซีดีรอม ( CD ROM) ๑ แผนที่บรรจุเนื้อหาและขอมูลที่มีอยูในบทความ
ทั้งหมดที่ไดแกไขแลว ทั้งนี้ผูนิพนธตองมีสําเนาเก็บไวดวยเพื่อการอางอิง
การตรวจสอบบทความและพิสูจนอักษร
ผูนิพนธควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความใหถูกตองตามรูปแบบของบทความที่วารสาร
กําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองแนนอน พรอมทั้งพิสูจนอักษรกอนที่จะสงบทความนี้ใหกับบรรณาธิการ การ
เตรียมบทความใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสารจะทําใหการพิจารณาตีพิมพมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทาง
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาบทความจนกวาจะไดแกไขใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสาร

การเตรียมบทความ
บทความตองเปนตัวพิมพดีด โดยใชชุดแบบอักษร ( font) ชนิดไทยสารบรรณ ( TH SarabunPSK) ขนาด
อักษร ๑๖ จัดกั้นหลังตรง และมีระยะหางระหวางบรรทัดหนึ่งชอง (double spacing) ตลอดเอกสาร พิมพหนาเดียว
ลงบนกระดาษพิมพสั้นขนาดบีหา ( B5) พิมพใหหางจากขอบกระดาษซายกับดานบน ๑ นิ้วครึ่ง และดานขวากับ
ดานลาง ๐.๕ นิ้ว พรอมใสหมายเลขหนากํากับทางมุมขวาบนทุกหนา บทความไมควรยาวเกิน ๑๕ หนากระดาษพิมพ
สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง
การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแตละบทความจะไดรับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (
Peer Review) ๒
ทาน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการกอนตีพิมพ โดยการ
พิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผูพิจารณาบทความไมทราบชื่อหรือขอมูลของผูเขียนบทความ และผูเขียนบทความไม
ทราบชื่อผูพิจารณาบทความ (Double – blind peer review)
๒. สวนบทคัดยอ (Abstract)
บทคัดยอควรมีความยาวไมเกิน ๓๕๐ คํา โดยแยกตางหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและบทความ
ปริทรรศนตองมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งบทคัดยอควรเขียนใหไดใจความทั้งหมดของเรื่อง ไมตอง
อางอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดยอควรประกอบไปดวย วัตถุประสงค ( Objective) วิธี
การศึกษา ( methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และคําสําคัญ ( Key words) ซึ่งควรเรียบเรียง
ตามลําดับและแยกหัวขอใหชัดเจนดังนี้
- วัตถุประสงค ควรกลาวถึงจุดมุงหมายของการศึกษา
- วิธีการศึกษา ควรกลาวถึงวิธีการคนควาขอมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่นํามาศึกษา สถิติที่นํามาใช
- ผลการศึกษา ควรประกอบดวยผลที่ไดรับจากการคนควา ศึกษา และผลของคาสถิติ
(ในกรณีมีการ
วิเคราะห)
- สรุป ควรกลาวถึงผลสรุปของการคนควาและศึกษา
- คําสําคัญ ควรมีคําสําคัญ ๓ -๖ คํา ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยูในสวนทายของ
บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตองจัดเรียงคําสําคัญตามตัวอักษร และคั่นดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;)
๓. สวนเนื้อเรื่อง ควรประกอบดวย
๓.๑ บทนํา ( Introduction) เปนสวนกลาวนําโดยอาศัยการปริทรรศน ( review) ขอมูลจากรายงานวิจัย
ความรู และหลักฐานตางๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา และกลาวถึงเหตุผลหรือความสําคัญ
ของปญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงคของการศึกษาใหชัดเจน
๓.๒ วิธีการศึกษา ( methods) กลาวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุมตัวอยางใน
การศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย รวมทั้งสถิติที่นํามาใชวิเคราะหขอมูล

๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เปนการแสดงผลที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหในขอ ๓.๒ ควรจําแนกผล
ออกเปนหมวดหมูและสัมพันธกับวัตถุประสงคของการศึกษา โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและแสดงรายละเอียด
เพิ่มเติมดวยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม
๓.๔ การอภิปรายผล ( Discussion) เปนการนําขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหของผูนิพนธ
นํามา
เปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผูอื่น เพื่อใหมีความเขาใจหรือเกิดความรูใหมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนั้น รวมทั้งขอดี
ขอเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหมๆ ปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเปน
แนวทางที่จะนําไปประยุกตใหเกิดประโยชน
๓.๕ ขอเสนอแนะ (Suggestion) การแนะแนวการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอไป
๓.๖ กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เปนสวนที่กลาวขอบคุณตอองคกร หนวยงาน หรือบุคคล
ที่ใหความชวยเหลือรวมมือในการวิจัย รวมทั้งแหลงที่มาของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุนวิจัย
๓.๗ เอกสารอางอิง ( References) ใชรูปแบบการอางอิงแบบเชิงอรรถ ( Footnote) เปนการทํารายการ
เอกสารอางอิงหรือคําอธิบายเพิ่มเติมที่อยูดานลางของขอความในหนากระดาษแตละหนา ซึ่งมีรูปแบบการเขียนอางอิง
แตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงที่ใชอางอิง ดังนี้
การอางอิงแบบเชิงอรรถ
๑. หนังสือ
๑.๑ คัมภีรพระไตรปฎกหรือหนังสือสําคัญพิมพเปนชุด
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บคําวา (บาลี) ไวหลังคํายอในกรณีที่ใชพระไตรปฎกฉบับ
ภาษาบาลีหรือวงเล็บคําวา (ไทย) ไวหลังคํายอในกรณีที่ใชพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ตัวอยางเชน ๑ขุ.ชา. (บาลี)
๒๗/๘๕๕/๑๙๑.
๑.๒ หนังสือ
ผูแตง, ชื่อเรื่อง, (สถานที่พิมพ : สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปที่พิมพ), หนา. ตัวอยางเชน
พระ พรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม
,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๑๕.
ศิโรตน ภาคสุวรรณ และศิริลักษณ ไชยรังสี, หลักระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๔), หนา ๑๔๕-๑๔๖.
ภาสกร ดอกจันทร สุรพล พรมกุล และสุบัน โยทุม, รัฐศาสตรเบื้องตน, (เลย : รุงแสงธุรกิจการพิมพ,
๒๕๕๒), หนา ๘๐.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สหพรหมการพิมพ
, ๒๕๒๕), หนา ๑๐๐.
Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok : Haw Trai Printing, 2004), p.
69.
๒. วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร, เลมที่หรือปที่ (เดือน ป) : หนา. ตัวอยางเชน

พระครูปริยัติธรรมวงศ, ดร, “การเปรียบเทียบจริยศาสตรในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดของเพลโต ”,
วารสารวิชาการธรรมทรรศน, ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๕๗-กุมภาพันธ ๒๕๕๘) : หนา ๑๔๕-๑๕๘.

Sarah Grace Prescott, “Will Instructors Save Time Using a Specifications Grading
System?”, Journal of Microbiology & Biology Education. Vol. 16 No. 2 (December 2015) : p.
298.
๓. วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ/สารนิพนธ/รายงานการวิจัย
ชื่อผูวิจัย, “ชื่อเรื่อง”, ระดับของงาน, (หนวยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัย), ปที่พิมพ. ตัวอยางเชน
สุภาวดี หาญสุโพธิ์, “การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตร มหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖.
สุรพล พรมกุล, “การสรางสันติสุขในชุมชนโดยใชกลไกภูมิปญญาทองถิ่น : กรณีศึกษาประเพณีบุญหลวง
จังหวัดเลย”, รายงานการวิจัย, (วิทยาลัยสงฆขอนแกน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๘.
๔. สัมภาษณ
สัมภาษณ ชื่อผูใหสัมภาษณ, ตําแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอยางเชน
สัมภาษณ พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต , รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกน, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖.
๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส
ชื่อผูแตง, ชื่อเรื่อง. แหลงที่มา : [วัน เดือน ป ที่สืบคน]. ตัวอยางเชน
พระธรรมโกศาจารย (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
, ธรรมประกาศโนบาย
. แหลงที่มา :
http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538970572&Ntype=9 [๗ กันยายน
๒๕๕๕].
การเขียนบรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(ก) ขอมูลปฐมภูมิ
ผูแตง. ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปที่พิมพ. ตัวอยางเชน
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
(ข) ขอมูลทุติยภูมิ
๑) หนังสือ
ผูแตง. ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปที่พิมพ. ตัวอยางเชน
สุรพล พรมกุล. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๕๔.
ศิโรตน ภาคสุวรรณ และศิริลักษณ ไชยรังสี. หลักระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๔.
ภาสกร ดอกจันทร สุรพล พรมกุล และสุบัน โยทุม. รัฐศาสตรเบื้องตน. เลย : รุงแสงธุรกิจการพิมพ, ๒๕๕๒.

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร : สหพรหมการพิมพ, ๒๕๒๕.
๒) วารสาร
ผูเขียน. “ชื่อบทความ”. ชื่อวารสาร. เลมที่หรือปที่ (เดือน ป). ตัวอยางเชน
พระครูปริยัติธรรมวงศ , ดร. “การเปรียบเทียบจริยศาสตรในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดของเพลโต ”.
วารสารวิชาการธรรมทรรศน, ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๕๗-กุมภาพันธ ๒๕๕๘).
๓. วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ/สารนิพนธ/รายงานการวิจัย
ชื่อผูวิจัย. “ชื่อเรื่อง”. ระดับของงาน. หนวยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัย, ปที่พิมพ. ตัวอยางเชน
สุภาวดี หาญสุโพธิ์. “การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ”. วิทยานิพนธพุทธศาสตร มหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
สุรพล พรมกุล. “การสรางสันติสุขในชุมชนโดยใชกลไกภูมิปญญาทองถิ่น : กรณีศึกษาประเพณีบุญหลวง จังหวัดเลย”.
รายงานการวิจัย. วิทยาลัยสงฆขอนแกน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
๔) สัมภาษณ
สัมภาษณ ชื่อผูใหสัมภาษณ. ตําแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอยางเชน
สัมภาษณ พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต . รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกน, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖.
๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส
ชื่อผูแตง. ชื่อเรื่อง. แหลงที่มา : [วัน เดือน ป ที่สืบคน]. ตัวอยางเชน
พระธรรมโกศาจารย (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต).
ธรรมประกาศโนบาย
. แหลงที่มา :
http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538970572&Ntype=9 [๗
กันยายน ๒๕๕๕].
๒. ภาษาอังกฤษ
1) Book :

Maslow Abraham. Motivation and Personality. New York : Harper and Row Publishers, 1970.
2) Journal :
Sarah Grace Prescott. “Will Instructors Save Time Using a Specifications Grading System?”.
Journal of Microbiology & Biology Education. Vol. 16 No. 2 (December 2015).
3) Thesis/Dissertations/Research report
PhraChanna Bhaddharakhito. “An Analytical Study of morality in Cambodian traditional
wedding at chamnomkuet village, chamnom sub-destrict, mongkolborei district,
banteay meanchey province based on Buddhist principle”. Master of arts. Graduate
Scholl : Mahachulalongkorn rajavidyalaya University, 2015.
4) Interview :

Interview Username Interview. Position. Date Mount Year.
Interview PhraKrusuvithanphatthanabandhit. Voice – Rector. 10 May 2013.
5) Website :
Author. Title. Sources : [Date Mount Year].
Praveen Bhandari, Praveen Rishi, Vijay Prabha. Positive effect of probiotic Lactobacillus
plantarum in reversing the LPS induced infertility in mouse model. Sources
:http://jmm.microbiologyresearch.org/
content/
journal/
jmm/10.1099/jmm.0.000230;jsessionid=1me6a81o04g7o.x-sgm-live-03 [12 2 2014].
๔. สวนภาพประกอบ (Figure) และสวนตาราง (Table)
ภาพประกอบและตารางควรมีเทาที่จําเปน โดยพิมพหนาละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง สําหรับคําบรรยายภาพ
และตารางใหพิมพเหนือภาพหรือตาราง สวนคําอธิบายเพิ่มเติมใหใสใตภาพหรือตาราง
๕. ลิขสิทธิ์
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผูนิพนธทุกทานตองลงลายมือชื่อในแบบฟอรมใบมอบลิขสิทธิ์บทความ
ใหแกวารสารฯ พรอมกับบทความตนฉบับที่ไดแกไขครั้งสุดทาย นอกจากนี้ ผูนิพนธทุกทานตองยืนยันวาบทความ
ตนฉบับที่สงมาตีพิมพนั้น ไดสงมาตีพิมพเฉพาะในวารสาร วิชาการธรรม ทรรศน เพียงแหงเดียวเทานั้น หากมีการใช
ภาพหรือตารางของผูนิพนธอื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพอื่นมาแลว ผูนิพนธตองขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์กอน พรอมทั้ง
แสดงหนังสือที่ไดรับการยินยอมตอบรรณาธิการ กอนที่บทความจะไดรับการตีพิมพ
๖. การติดตอโฆษณาและการสมัครสมาชิก
การติดตอโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเปนสมาชิกวารสาร วิชาการธรรม ทรรศน กรุณาติดตอ “ผูชวย
บรรณาธิการวารสาร วิชาการธรรม ทรรศน ” สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกน อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) เลขที่ ๓๐ หมู ๑ บานโคกสี ตําบลโคกสี อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๓๒๘-๓๕๔๖-๗ (ตอ ๑๑๔) โทรสาร ๐-๔๓๒๘-๓๓๙๙
http://www.mcukk.com E-mail: dhammathas@hotmail.com

๑) ดร.สุรพล พรมกุล ๐๘๘-๕๗๘-๑๖๗๑
๒) คุณสาริกา ไสวงาม ๐๘๕-๗๕๒-๑๖๙๓
๗. กําหนดการออกวารสาร
ฉบับที่ ๑ มีนาคม-มิถุนายน
ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ตุลาคม
ฉบับที่ ๓ พฤศจิกายน-กุมภาพันธ

๘. อัตราคาวารสาร
กําหนดออกวารสารปละ ๓ ฉบับ จําหนายราคาฉบับละ ๑๕๐ บาท ไมรวมคาสง
๙. อัตราคาสมาชิก
ปละ ๓๐๐ บาท

