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สถานที่ติดต�อเกี่ยวกับบทความ 
สํานักงานวารสารวิชาการธรรมทรรศน� 
สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 
30 หมู� 1 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น 
โทรศัพท� 043-283-546-7 (ต�อ 114) 

1. ส�วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ�ในวารสาร 
วารสารวิชาการธรรมทรรศน� ตีพิมพ�บทความประเภทต�างๆ ดังนี้ 
1.1 บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู:วิชาการอย�าง

เข:มข:น และผ�านการอ�านและพิจารณาจากผู:ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ�มเป>าหมายเป?น
นักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ 

1.2 บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู: วิชาการ มีกลุ�มเป>าหมายที่เป?นนิสิต 
นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป 

1.3 บทความวิจัย (Research Article) ได:แก� รายงานผลงานวิจัยใหม�ที่มีองค�ความรู:อัน
เป?นประโยชน� ซ่ึงไม�เคยตีพิมพ�ในวารสารใดๆ มาก�อน 

1.4 บทความปริทรรศน� (Review Article) เป?นบทความที่รวบรวมความรู:จากตํารา 
หนังสือ และวารสารใหม� หรือจากผลงานและประสบการณ�ของผู:นิพนธ�มาเรียบเรียงข้ึน โดยมีการ
วิเคราะห� สังเคราะห�วิจารณ�เปรียบเทียบกัน 

1.5 ปกิณกะ (Miscellany) ได:แก� บทความทบทวนความรู: เร่ืองแปล ย�อความจาก
วารสารต�างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ� แนะนําเคร่ืองมือใหม� ตําราหรือหนังสือใหม�ที่
น�าสนใจ หรือข�าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

การส�งบทความ 
บทความที่จะตีพิมพ�ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน� ต:องส�งผ�านระบบลงทะเบียน

ออนไลน� Website: http://www.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas และรอการ
ตรวจสอบจากกองบรรณาธิการ 

การตรวจสอบบทความและพิสูจน�อักษร 
ผู:นิพนธ�ควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความให:ถูกต:องตามรูปแบบของ

บทความที่วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต:องแน�นอน พร:อมทั้งพิสูจน�อักษรก�อนที่จะ
ส�งบทความนี้ให:กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให:ถูกต:องตามข:อกําหนดของวารสารจะทําให:
การพิจารณาตีพิมพ�มีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม�
พิจารณาบทความจนกว�าจะได:แก:ไขให:ถูกต:องตามข:อกําหนดของวารสาร 
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การเตรียมบทความ 
บทความต:อง เป?นตัวพิมพ�ดีด โดยใช:ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ            

(TH SarabunPSK) ขนาดอักษร 16 จัดก้ันหลังตรง และมีระยะห�างระหว�างบรรทัดหนึ่งช�อง 
(double spacing) ตลอดเอกสาร พิมพ�หน:าเดียวลงบนกระดาษ (A4) พิมพ�ให:ห�างจากขอบกระดาษ 
ด�านซ�าย และด�านขวา ขนาด 3.81 ซม. ด�านบน ขนาด 4.5 ซม. และด�านล�าง ขนาด 4.01 ซม. 
พร:อมใส�หมายเลขหน:ากํากับทางมุมขวาบนทุกหน:า บทความไม�ควรยาวเกิน 12 หน:ากระดาษพิมพ� 
(A4) โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง  

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
 บทความแต�ละบทความจะได:รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร 
(Peer Review) 2 ท�าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เก่ียวข:อง และได:รับความเห็นชอบจาก
กองบรรณาธิการก�อนตีพิมพ� โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู:พิจารณาบทความไม�ทราบ
ชื่อหรือข:อมูลของผู:เขียนบทความ และผู:เขียนบทความไม�ทราบชื่อผู:พิจารณาบทความ (Double - 
blind peer review) 

2. ส�วนบทคัดย�อ (Abstract) 
บทคัดย�อควรมีความยาวไม�เกิน 350 คํา โดยแยกต�างหากจากเนื้อเร่ือง บทความวิจัย/

วิชาการ ต:องมีบทคัดย�อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึงบทคัดย�อควรเขียนให:ได:ใจความทั้งหมด
ของเร่ือง ไม�ต:องอ:างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และให�มีเพียง 2 ส�วนเท�าน้ัน คือ  

1) วัตถุประสงค� ควรกล�าวถึงจุดมุ�งหมายของการศึกษา 
2) ผลการวิจัยพบว�า ควรประกอบด:วยผลที่ได:รับจากการค:นคว:า ศึกษา และผลของ

ค�าสถิติ (ในกรณีมีการวิเคราะห�) 
3) คําสําคัญ  ควรมีคําสําคัญไม�เกิน 3 คํา ที่ครอบคลุมชื่อเร่ืองที่ศึกษาและจะปรากฏอยู�

ในส�วนท:ายของบทคัดย�อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และค่ันด:วยเคร่ืองหมายอัฒภาค 
(Semicolon) (;) 

3. ส�วนเน้ือเร่ือง ควรประกอบด�วย 
  3.1 การเตรียมต�นฉบับสําหรับการเขียนบทความวิจัย ประกอบด�วย 

3.1.1 บทนํา (Introduction) เป?นส�วนกล�าวนําโดยอาศัยการปริทรรศน� (Review) 
ข:อมูลจากรายงานวิจัย ความรู: และหลักฐานต�างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เก่ียวข:องกับเร่ืองที่
ศึกษา และกล�าวถึงเหตุผลหรือความสําคัญของปmญหาในการศึกษาคร้ังนี้  

3.1.2 วัตถุประสงค�ของการวิจัย (Research Objectives) เป?นการกําหนด
วัตถุประสงค�หรือจุดมุ�งหมายของการวิจัย รวมถึงรวบรวมหลักการ วิธีการ โดยมีรายละเอียดว�า
จะต:องศึกษาอะไรบ:าง เพื่อเป?นแนวทางในการวิเคราะห�ข:อมูล และเสนอผลการวิจัยได:อย�างชัดเจน 
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3.1.3 วิธีดํา เนินการวิจัย (Methods) เป?นการกําหนด วิธีการ กิจกรรม 
รายละเอียดของการวิจัย การศึกษาประชากรและกลุ�มตัวอย�างในการศึกษา และวิธีการศึกษา 
เคร่ืองมือที่ใช:ในการวิจัย รวมทั้งสถิติที่นํามาใช:วิเคราะห�ข:อมูล 

3.1.4 สรุปผลการวิจัย (Results) เป?นการแสดงผลที่ได:จากการศึกษาและ
วิเคราะห�ในข:อ 3.1.2 ควรจําแนกผลออกเป?นหมวดหมู�และสัมพันธ�กับวัตถุประสงค�ของการศึกษา 
โดยการบรรยายในเนื้อเร่ืองและแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด:วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือ
แผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

3.1.5 อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) เป?นการนําข:อมูลที่ได:มาจากการ
วิเคราะห�ของผู:นิพนธ� นํามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู:อ่ืน เพื่อให:มีความเข:าใจหรือเกิด
ความรู:ใหม�ที่เก่ียวข:องกับงานวิจัยนั้น รวมทั้งข:อดี ข:อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็น
ใหม�ๆ ปmญหาและอุปสรรคต�างๆ ที่ได:จากการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อเป?นแนวทางที่จะนําไปประยุกต�ให:
เกิดประโยชน�  

3.1.6 ข�อเสนอแนะ (Suggestion) การแนะแนวการนําผลการวิจัยไปใช:ให:เกิด
ประโยชน�ต�อไป 

3.1.7 กิตติกรรมประกาศ (ถ�ามี) (Acknowledgement) เป?นส�วนที่กล�าวขอบคุณ
ต�อองค�กร หน�วยงาน หรือบุคคลที่ให:ความช�วยเหลือร�วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล�งที่มาของ
เงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุนวิจัย 

3.1.8 เอกสารอ�างอิง (References) ใช:รูปแบบการอ:างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
ตามหลักเกณฑ� APA (American Psychological Association) เป?นการอ:างอิงแหล�งที่มาของ
ข:อความไว:ในเคร่ืองหมายวงเล็บ ( ) แทรกในเนื้อหา ซ่ึงมีรูปแบบการเขียนอ:างอิงที่นิยมแพร�หลาย 
โดยมีกฎเกณฑ�การอ:างอิงที่ออกแบบมาเพื่อให:ผู:ใช:มีความชัดเจนในการลงรายการงานเขียนต�างๆ  
ที่ง�ายต�อการศึกษาและการปฏิบัติ   
 3.2 การเตรียมต�นฉบับสําหรับการเขียนบทความวิชาการ ประกอบด�วย 

3.2.1 บทนํา (Introduction) เป?นส�วนกล�าวนําโดยอาศัยการปริทรรศน� (review) 
ข:อมูลจากรายงานวิจัย ความรู: และหลักฐานต�างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เก่ียวข:องกับเร่ืองที่
ศึกษา และกล�าวถึงเหตุผลหรือความสําคัญของปmญหาในการศึกษาคร้ัง 

3.2.2 เน้ือหา (Content) เร่ืองราวที่ผู:เขียนต:องการจะให:ผู:อ�านได:รับทราบ เนื้อหา
ที่ดีต:องมีรายละเอียดที่ชัดเจนและน�าสนใจ ทั้งนี้ข้ึนอยู�กับสมรรถภาพทางความคิดของผู:เขียนเป?น
สําคัญ 

3.2.3 สรุป (Summarizing) เป?นวิธีการเขียนบทความที่ผู:เขียนจะต:องเขียนให:
เหลือเฉพาะส�วนที่มีความสําคัญ เป?นการกลั่นกรอง การรวบรวมหรือการลดข:อความให:เหลือส�วนที่
สําคัญเท�านั้น 

3.2.4 เอกสารอ�างอิง (References) ใช:รูปแบบการอ:างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
ตามหลักเกณฑ� APA (American Psychological Association) ซ่ึงมีรูปแบบการเขียนอ:างอิงที่
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นิยมแพร�หลาย โดยมีกฎเกณฑ�การอ:างอิงที่ออกแบบมาเพื่อให:ผู:ใช:มีความชัดเจนในการลงรายการ
งานเขียนต�างๆ ที่เป?นรูปแบบเดียวกัน 
 3.3 การเตรียมต�นฉบับสําหรับการเขียนบทวิจารณ�หนังสือ ประกอบด�วย 

3.3.1 ชื่อเร่ืองของหนังสือ (Title) ให:ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3.3.2 ชื่อผู�เขียนหนังสือ (Author) ให:ระบุชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

พร:อมระบุสถาบันหรือหน�วยงานที่ผู:เขียนสังกัด 
3.3.3 ชื่อผู�วิจารณ� (Name of Reviews) ให:ระบุชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ พร:อมระบุสถาบันหรือหน�วยงานของที่ผู:วิจารณ�สังกัด 
3.3.4 เน้ือหาการวิจารณ� (Reviews Content) ในการเขียนเก่ียวกับหนังสือ

วิจารณ� เนื้อเร่ืองจะเป?นส�วนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ� โดยนําเสนอเร่ืองราว
จุดเด�น จุดบกพร�องของเร่ือง โดยทําการวิจารณ�หรือวิพากษ�อย�างมีหลักเกณฑ�และเหตุผลตามหลัก
วิชาการ 

3.3.5 สรุป (Summarizing) เป?นวิธีการเขียนสรุปความคิดเห็นทั้งหมดที่วิจารณ� 
รวมถึงให:ข:อคิดหรือข:อสังเกตที่เป?นประโยชน�สําหรับผู:อ�าน 

2.3.6 เอกสารอ�างอิง (References) ใช:รูปแบบการอ:างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
ตามหลักเกณฑ� APA (American Psychological Association) ซ่ึงมีรูปแบบการเขียนอ:างอิงที่
นิยมแพร�หลาย โดยมีกฎเกณฑ�การอ:างอิงที่ออกแบบมาเพื่อให:ผู:ใช:มีความชัดเจนในการลงรายการ
งานเขียนต�างๆ ที่เป?นรูปแบบเดียวกัน 

 
การอ�างอิงแบบแทรกในเน้ือหาตามหลักเกณฑ� APA 
1. หนังสือ 
1.1 คัมภีร�พระไตรปcฎกหรือหนังสือสําคัญพิมพ�เปeนชุด 
ให:อ:างชื่อย�อคัมภีร� เล�ม/ข:อ/หน:า และค่ันด:วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ตัวอย�างเช�น  

(พระไตรปsฎก, 27/855/191) 
1.2 หนังสือ 
(ผู:แต�ง, ปvที่พิมพ� : เลขหน:าที่อ:างอิง)  
ผู�แต�งคนเดียว ให:ระบุเฉพาะนามสกุล โดยไม�ต:องมีคํานําหน:านาม หากเป?นพระภิกษุ

ทั่วไป ให:ใส�คําว�าพระ, พระมหา นําหน:าชื่อตามด:วยฉายา และพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ ให:ใส�ชื่อสมณ
ศักดิ์ ตามด:วยชื่อตัวในเคร่ืองหมายวงเล็บ ถ:าไม�ทราบชื่อตัวให:ใส�เฉพาะชื่อสมณศักดิ์ 

ตัวอย�างเช�น 
ภาษาไทย ตัวอย�าง (พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2557 : 15) 
ภาษาอังกฤษ ตัวอย�าง (Phraphrombandit (Prayūn Thammačhittō), 2014 : 15) 
ผู�แต�ง 2 คน ให:ระบุเฉพาะนามสกุลของผู:แต�งทั้ง 2 คน โดยใช:คําว�า “และ” สําหรับผู:แต�ง

ชาวไทย หรือ “and” หรือ “&” สําหรับผู:แต�งชาวต�างประเทศ ระหว�างคําให:เว:นระยะห�าง
ด:านหน:าและด:านหลัง 1 เคาะ 
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ตัวอย�างเช�น 
ภาษาไทย ตัวอย�าง (ภาคสุวรรณ และ ไชยรังสี, 2524 : 145-146) 
ภาษาอังกฤษ ตัวอย�าง (Phaksuwan and Chairangsi, 1981 : 145-146) 
ผู�แต�ง 3 คน ให:ระบุเฉพาะนามสกุลของผู:แต�งแต�ละคนให:ค่ันด:วยเคร่ืองหมาย “,” หน:าผู:

แต�งคนสุดท:ายต:องค่ันด:วย “และ” สําหรับผู:แต�งชาวไทย หรือ “and” หรือ “&” สําหรับผู:แต�งชาว
ต�างประเทศ ระหว�างคําให:เว:นระยะห�างด:านหน:าและด:านหลัง 1 เคาะ 

ตัวอย�างเช�น 
ภาษาไทย ตัวอย�าง (ดอกจันทร�, พรมกุล และ โยทุม, 2552 : 80) 
ภาษาอังกฤษ ตัวอย�าง (Dokchan, Phromkun and Yothum, 2009 : 80) 
ผู�แต�งมากกว�า 3 คนขึ้นไป ให:ระบุเฉพาะนามสกุลของผู:แต�งคนแรกให: ค่ันด:วย

เคร่ืองหมาย “,” ตามด:วย “และคณะ” หรือคนอ่ืนๆ สําหรับผู:แต�งชาวไทย หรือ “et al.” หรือ 
“and others” สําหรับผู:แต�งชาวต�างประเทศ ระหว�างคําให:เว:นระยะห�างด:านหน:าและด:านหลัง 1 
เคาะ 

ตัวอย�างเช�น 
ภาษาไทย ตัวอย�าง (รัฐสินธุ� และคณะ, 2525 : 100) 
ภาษาอังกฤษ ตัวอย�าง (Ratsin, et al., 1982 : 100) 

การเขียนบรรณานุกรม 
1. หนังสือ : 
นามสกุล, อักษรย�อชื่อ./(ปvที่พิมพ�)./ชื่อหนังสือ/(คร้ังที่พิมพ�(ถ:ามี))./เมืองที่พิมพ�/:/

สํานักพิมพ�. 
ตัวอย�าง 

Maslow, A. (1970). Motivation and Personality. New York : Harper and Row 
Publishers. 
(2) วารสาร : 
นามสกุล,/อักษรย�อชื่อ./(ปvที่พิมพ�)./ชื่อเร่ือง./ชื่อวารสาร,/ปvที่(ฉบับที่),/เลขหน:า. 
ตัวอย�าง 

Prescott, S. G. (2015). Will Instructors Save Time Using a Specifications Grading 
System?. Journal of Microbiology & Biology Education. 16(2), 298. 
(3) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
นามสกุล,/อักษรย�อชื่อ./(ปvที่พิมพ�)./ชื่อเร่ือง./ระดับวิทยานิพนธ�,/ชื่อคณะ/:/ชื่อ

มหาวิทยาลัย. 
ตัวอย�าง 

Phrachanna Bhaddharakhito. (2015). An Analytical Study of Morality in 
Cambodian Traditional Wedding at Chamnomkuet Village, Chamnom 
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Sub-district, Mongkolborei District, Banteay Meanchey Province Based 
on Buddhist Principle. Master of arts. Graduate Scholl : 
Mahachulalongkorn rajavidyalaya University. 
(4) สัมภาษณ� : 
นามสกุล,/อักษรย�อชื่อ./(วัน เดือน ปv ที่สัมภาษณ�)./ตําแหน�ง(ถ:ามี)./สัมภาษณ�. 
ตัวอย�าง 
PhraKrusuvithanphatthanabandhit. (10 May 2013). Voice-Rector. 

Interview.  
(5) สื่ออิเล็กทรอนิกส� : 
นามสกุล,/อักษรย�อชื่อ./(ปvที่พิมพ�)./ชื่อเร่ือง./ชื่อเว็บไซต�./(วัน เดือน ปv ที่สืบค:น). 
ตัวอย�าง 

Bhandari, P., Rishi, P. and Prabha, V. (2014). Positive Effect of Probiotic 
Lactobacillus Plantarum in Reversing the LPS Induced Infertility in 
Mouse Model. http://jmm.microbiologyresearch.org/ content/journal/j 
mm/10.1099/jmm.0.000230;jsessionid=1me6a81o04g7o.x-sgm-live-03. 
(12 February 2014). 

4. ส�วนภาพประกอบ (Figure) และส�วนตาราง (Table)  
ภาพประกอบและตารางควรมีเท�าที่จําเป?น โดยพิมพ�หน:าละ 1 ภาพ หรือ 1 ตาราง 

สําหรับคําบรรยายภาพและตารางให:พิมพ�เหนือภาพหรือตาราง  ส�วนคําอธิบายเพิ่มเติมให:ใส�ใต:
ภาพหรือตาราง  

5. การติดต�อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
 การติดต�อโฆษณา การสั่งซ้ือ และการสมัครเป?นสมาชิกวารสารวิชาการธรรมทรรศน� 

กรุณาติดต�อ “บรรณาธิการวารสารวิชาการธรรมทรรศน�” สํานักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น อาคาร 100 ปv สมเด็จพระพุฒาจารย� (อาจ อาสภมหาเถร) 
เลขที่ 30 หมู� 1 บ:านโคกสี ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น 40000  

โทรศัพท� 0-4328-3546-7 (ต�อ 114)  
โทรสาร 0-4328-3399 http://www.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas  
E-mail: dhammathas@hotmail.com 
  1)  ผศ.ดร.สุรพล  พรมกุล 088-578-1671 
  2)  นางสาวสาริกา ไสวงาม 085-752-1693 
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6. กําหนดการออกวารสาร 
 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 
 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 

7. อัตราค�าวารสาร 
 กําหนดออกวารสารปvละ 3 ฉบับ จําหน�ายราคาฉบับละ 150 บาท ไม�รวมค�าส�ง 

8. อัตราค�าสมาชิก 
ปvละ 300 บาท 
 
 
 
 

 


