คําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ
สถานที่ติดตอเกี่ยวกับบทความ
สํานักงานวารสารวิชาการธรรมทรรศน
สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
30 หมู 1 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท 043-283-546-7 (ตอ 114)
1. สวนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพในวารสาร
วารสารวิชาการธรรมทรรศน ตีพิมพบทความประเภทตางๆ ดังนี้
1.1 บทความพิเ ศษ บทความทางวิช าการพิ เศษ ที่เสนอเนื้ อหาความรู:วิ ช าการอยาง
เข:มข:น และผานการอานและพิจารณาจากผู:ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุมเป>าหมายเป?น
นักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ
1.2 บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู: วิชาการ มีกลุมเป>าหมายที่เป?นนิสิต
นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป
1.3 บทความวิจัย (Research Article) ได:แก รายงานผลงานวิจัยใหมที่มีองคความรู:อัน
เป?นประโยชน ซึ่งไมเคยตีพิมพในวารสารใดๆ มากอน
1.4 บทความปริทรรศน (Review Article) เป?นบทความที่รวบรวมความรู:จากตํารา
หนังสือ และวารสารใหม หรือจากผลงานและประสบการณของผู:นิพนธมาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการ
วิเคราะห สังเคราะหวิจารณเปรียบเทียบกัน
1.5 ปกิณกะ (Miscellany) ได:แก บทความทบทวนความรู: เรื่องแปล ยอความจาก
วารสารตางประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ แนะนําเครื่องมือใหม ตําราหรือหนังสือใหมที่
นาสนใจ หรือขาวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
การสงบทความ
บทความที่จะตีพิมพในวารสารวิชาการธรรมทรรศน ต:องสงผานระบบลงทะเบียน
ออนไลน Website: http://www.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas และรอการ
ตรวจสอบจากกองบรรณาธิการ
การตรวจสอบบทความและพิสูจนอักษร
ผู:นิพนธควรตระหนั กถึงความสําคัญในการเตรี ยมบทความให:ถูกต: องตามรู ปแบบของ
บทความที่วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต:องแนนอน พร:อมทั้งพิสูจนอักษรกอนที่จะ
สงบทความนี้ให:กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให:ถูกต:องตามข:อกําหนดของวารสารจะทําให:
การพิ จ ารณาตี พิ ม พมี ค วามรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น และทางกองบรรณาธิ ก ารขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม
พิจารณาบทความจนกวาจะได:แก:ไขให:ถูกต:องตามข:อกําหนดของวารสาร
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การเตรียมบทความ
บทความต: อ งเป? น ตั ว พิ ม พดี ด โดยใช: ชุ ด แบบอั ก ษร (font) ชนิ ด ไทยสารบรรณ
(TH SarabunPSK) ขนาดอักษร 16 จัดกั้นหลังตรง และมีระยะหางระหวางบรรทัดหนึ่งชอง
(double spacing) ตลอดเอกสาร พิมพหน:าเดียวลงบนกระดาษ (A4) พิมพให:หางจากขอบกระดาษ
ดานซาย และดานขวา ขนาด 3.81 ซม. ดานบน ขนาด 4.5 ซม. และดานลาง ขนาด 4.01 ซม.
พร:อมใสหมายเลขหน:ากํากับทางมุมขวาบนทุกหน:า บทความไมควรยาวเกิน 12 หน:ากระดาษพิมพ
(A4) โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง
การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแตละบทความจะได:รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร
(Peer Review) 2 ทาน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข:อง และได:รับความเห็นชอบจาก
กองบรรณาธิการกอนตีพิมพ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู:พิจารณาบทความไมทราบ
ชื่อหรือข:อมูลของผู:เขียนบทความ และผู:เขียนบทความไมทราบชื่อผู:พิจารณาบทความ (Double blind peer review)
2. สวนบทคัดยอ (Abstract)
บทคัดยอควรมีความยาวไมเกิน 350 คํา โดยแยกตางหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัย/
วิชาการ ต:องมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งบทคัดยอควรเขียนให:ได:ใจความทั้งหมด
ของเรื่อง ไมต:องอ:างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และใหมีเพียง 2 สวนเทานั้น คือ
1) วัตถุประสงค ควรกลาวถึงจุดมุงหมายของการศึกษา
2) ผลการวิจัยพบวา ควรประกอบด:วยผลที่ได:รับจากการค:นคว:า ศึกษา และผลของ
คาสถิติ (ในกรณีมีการวิเคราะห)
3) คําสําคัญ ควรมีคําสําคัญไมเกิน 3 คํา ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษาและจะปรากฏอยู
ในสวนท: า ยของบทคั ด ยอทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ และคั่ น ด: ว ยเครื่ อ งหมายอั ฒ ภาค
(Semicolon) (;)
3. สวนเนื้อเรื่อง ควรประกอบดวย
3.1 การเตรียมตนฉบับสําหรับการเขียนบทความวิจัย ประกอบดวย
3.1.1 บทนํา (Introduction) เป?นสวนกลาวนําโดยอาศัยการปริทรรศน (Review)
ข:อมูลจากรายงานวิจัย ความรู: และหลักฐานตางๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข:องกับเรื่องที่
ศึกษา และกลาวถึงเหตุผลหรือความสําคัญของปmญหาในการศึกษาครั้งนี้
3.1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives) เป?นการกําหนด
วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการวิจัย รวมถึงรวบรวมหลักการ วิธีการ โดยมีรายละเอียดวา
จะต:องศึกษาอะไรบ:าง เพื่อเป?นแนวทางในการวิเคราะหข:อมูล และเสนอผลการวิจัยได:อยางชัดเจน
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3.1.3 วิ ธี ดํ า เนิ น การวิ จั ย (Methods) เป? น การกํ า หนด วิ ธี ก าร กิ จ กรรม
รายละเอียดของการวิจัย การศึกษาประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา และวิธีการศึกษา
เครื่องมือที่ใช:ในการวิจัย รวมทั้งสถิติที่นํามาใช:วิเคราะหข:อมูล
3.1.4 สรุ ป ผลการวิ จั ย (Results) เป? นการแสดงผลที่ ไ ด:จ ากการศึ ก ษาและ
วิเคราะหในข:อ 3.1.2 ควรจําแนกผลออกเป?นหมวดหมูและสัมพันธกับวัตถุประสงคของการศึกษา
โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด:วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือ
แผนภูมิ ตามความเหมาะสม
3.1.5 อภิ ปรายผลการวิ จัย (Discussion) เป? นการนํ าข: อมู ล ที่ไ ด:ม าจากการ
วิเคราะหของผู:นิพนธ นํามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู:อื่น เพื่อให:มีความเข:าใจหรือเกิด
ความรู:ใหมที่เกี่ยวข:องกับงานวิจัยนั้น รวมทั้งข:อดี ข:อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็น
ใหมๆ ปmญหาและอุปสรรคตางๆ ที่ได:จากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป?นแนวทางที่จะนําไปประยุกตให:
เกิดประโยชน
3.1.6 ขอเสนอแนะ (Suggestion) การแนะแนวการนําผลการวิจัยไปใช:ให:เกิด
ประโยชนตอไป
3.1.7 กิตติกรรมประกาศ (ถามี) (Acknowledgement) เป?นสวนที่กลาวขอบคุณ
ตอองคกร หนวยงาน หรือบุคคลที่ให:ความชวยเหลือรวมมือในการวิจัย รวมทั้งแหลงที่มาของ
เงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุนวิจัย
3.1.8 เอกสารอางอิง (References) ใช:รูปแบบการอ:างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
ตามหลักเกณฑ APA (American Psychological Association) เป?นการอ:างอิงแหลงที่มาของ
ข:อความไว:ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) แทรกในเนื้อหา ซึ่งมีรูปแบบการเขียนอ:างอิงที่นิยมแพรหลาย
โดยมีกฎเกณฑการอ:างอิงที่ออกแบบมาเพื่อให:ผู:ใช:มีความชัดเจนในการลงรายการงานเขียนตางๆ
ที่งายตอการศึกษาและการปฏิบัติ
3.2 การเตรียมตนฉบับสําหรับการเขียนบทความวิชาการ ประกอบดวย
3.2.1 บทนํา (Introduction) เป?นสวนกลาวนําโดยอาศัยการปริทรรศน (review)
ข:อมูลจากรายงานวิจัย ความรู: และหลักฐานตางๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข:องกับเรื่องที่
ศึกษา และกลาวถึงเหตุผลหรือความสําคัญของปmญหาในการศึกษาครั้ง
3.2.2 เนื้อหา (Content) เรื่องราวที่ผู:เขียนต:องการจะให:ผู:อานได:รับทราบ เนื้อหา
ที่ดีต:องมีรายละเอียดที่ชัดเจนและนาสนใจ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสมรรถภาพทางความคิดของผู:เขียนเป?น
สําคัญ
3.2.3 สรุป (Summarizing) เป?นวิธีการเขียนบทความที่ผู:เขียนจะต:องเขียนให:
เหลือเฉพาะสวนที่มีความสําคัญ เป?นการกลั่นกรอง การรวบรวมหรือการลดข:อความให:เหลือสวนที่
สําคัญเทานั้น
3.2.4 เอกสารอางอิง (References) ใช:รูปแบบการอ:างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
ตามหลักเกณฑ APA (American Psychological Association) ซึ่งมีรูปแบบการเขียนอ:างอิงที่
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นิยมแพรหลาย โดยมีกฎเกณฑการอ:างอิงที่ออกแบบมาเพื่อให:ผู:ใช:มีความชัดเจนในการลงรายการ
งานเขียนตางๆ ที่เป?นรูปแบบเดียวกัน
3.3 การเตรียมตนฉบับสําหรับการเขียนบทวิจารณหนังสือ ประกอบดวย
3.3.1 ชื่อเรื่องของหนังสือ (Title) ให:ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.3.2 ชื่อผูเขียนหนังสือ (Author) ให:ระบุชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร:อมระบุสถาบันหรือหนวยงานที่ผู:เขียนสังกัด
3.3.3 ชื่อผูวิจารณ (Name of Reviews) ให:ระบุชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พร:อมระบุสถาบันหรือหนวยงานของที่ผู:วิจารณสังกัด
3.3.4 เนื้อหาการวิจารณ (Reviews Content) ในการเขียนเกี่ยวกับหนังสือ
วิจารณ เนื้อเรื่องจะเป?นสวนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ โดยนําเสนอเรื่องราว
จุดเดน จุดบกพรองของเรื่อง โดยทําการวิจารณหรือวิพากษอยางมีหลักเกณฑและเหตุผลตามหลัก
วิชาการ
3.3.5 สรุป (Summarizing) เป?นวิธีการเขียนสรุปความคิดเห็นทั้งหมดที่วิจารณ
รวมถึงให:ข:อคิดหรือข:อสังเกตที่เป?นประโยชนสําหรับผู:อาน
2.3.6 เอกสารอางอิง (References) ใช:รูปแบบการอ:างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
ตามหลักเกณฑ APA (American Psychological Association) ซึ่งมีรูปแบบการเขียนอ:างอิงที่
นิยมแพรหลาย โดยมีกฎเกณฑการอ:างอิงที่ออกแบบมาเพื่อให:ผู:ใช:มีความชัดเจนในการลงรายการ
งานเขียนตางๆ ที่เป?นรูปแบบเดียวกัน
การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ APA
1. หนังสือ
1.1 คัมภีรพระไตรปcฎกหรือหนังสือสําคัญพิมพเปeนชุด
ให: อ: า งชื่ อยอคัม ภี ร เลม/ข: อ/หน:า และคั่น ด: วยเครื่ องหมายจุ ล ภาค (,) ตั วอยางเชน
(พระไตรปsฎก, 27/855/191)
1.2 หนังสือ
(ผู:แตง, ปvที่พิมพ : เลขหน:าที่อ:างอิง)
ผูแตงคนเดียว ให:ระบุเฉพาะนามสกุล โดยไมต:องมีคํานําหน:านาม หากเป?นพระภิกษุ
ทั่วไป ให:ใสคําวาพระ, พระมหา นําหน:าชื่อตามด:วยฉายา และพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ ให:ใสชื่อสมณ
ศักดิ์ ตามด:วยชื่อตัวในเครื่องหมายวงเล็บ ถ:าไมทราบชื่อตัวให:ใสเฉพาะชื่อสมณศักดิ์
ตัวอยางเชน
ภาษาไทย ตัวอยาง (พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2557 : 15)
ภาษาอังกฤษ ตัวอยาง (Phraphrombandit (Prayūn Thammačhittō), 2014 : 15)
ผูแตง 2 คน ให:ระบุเฉพาะนามสกุลของผู:แตงทั้ง 2 คน โดยใช:คําวา “และ” สําหรับผู:แตง
ชาวไทย หรือ “and” หรื อ “&” สําหรับ ผู:แตงชาวตางประเทศ ระหวางคําให:เว:นระยะหาง
ด:านหน:าและด:านหลัง 1 เคาะ
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ตัวอยางเชน
ภาษาไทย ตัวอยาง (ภาคสุวรรณ และ ไชยรังสี, 2524 : 145-146)
ภาษาอังกฤษ ตัวอยาง (Phaksuwan and Chairangsi, 1981 : 145-146)
ผูแตง 3 คน ให:ระบุเฉพาะนามสกุลของผู:แตงแตละคนให:คั่นด:วยเครื่องหมาย “,” หน:าผู:
แตงคนสุดท:ายต:องคั่นด:วย “และ” สําหรับผู:แตงชาวไทย หรือ “and” หรือ “&” สําหรับผู:แตงชาว
ตางประเทศ ระหวางคําให:เว:นระยะหางด:านหน:าและด:านหลัง 1 เคาะ
ตัวอยางเชน
ภาษาไทย ตัวอยาง (ดอกจันทร, พรมกุล และ โยทุม, 2552 : 80)
ภาษาอังกฤษ ตัวอยาง (Dokchan, Phromkun and Yothum, 2009 : 80)
ผู แตงมากกวา 3 คนขึ้ น ไป ให: ร ะบุ เ ฉพาะนามสกุ ล ของผู: แ ตงคนแรกให: คั่ น ด: ว ย
เครื่องหมาย “,” ตามด:วย “และคณะ” หรือคนอื่นๆ สําหรับผู:แตงชาวไทย หรือ “et al.” หรือ
“and others” สําหรับผู:แตงชาวตางประเทศ ระหวางคําให:เว:นระยะหางด:านหน:าและด:านหลัง 1
เคาะ
ตัวอยางเชน
ภาษาไทย ตัวอยาง (รัฐสินธุ และคณะ, 2525 : 100)
ภาษาอังกฤษ ตัวอยาง (Ratsin, et al., 1982 : 100)
การเขียนบรรณานุกรม
1. หนังสือ :
นามสกุ ล , อั ก ษรยอชื่ อ./(ปv ที่ พิ ม พ)./ชื่ อ หนั ง สื อ/(ครั้ ง ที่ พิ ม พ(ถ: า มี ) )./เมื องที่ พิ ม พ/:/
สํานักพิมพ.
ตัวอยาง

Maslow, A. (1970). Motivation and Personality. New York : Harper and Row
Publishers.
(2) วารสาร :
นามสกุล,/อักษรยอชื่อ./(ปvที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./ชื่อวารสาร,/ปvที่(ฉบับที่),/เลขหน:า.
ตัวอยาง

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 :
นามสกุ ล ,/อั ก ษรยอชื่ อ ./(ปv ที่ พิ ม พ)./ชื่ อ เรื่ อ ง./ระดั บ วิ ท ยานิ พ นธ,/ชื่ อ คณะ/:/ชื่ อ
มหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง

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,/อักษรยอชื่อ./(วัน เดือน ปv ที่สัมภาษณ)./ตําแหนง(ถ:ามี)./สัมภาษณ.
ตัวอยาง

PhraKrusuvithanphatthanabandhit. (10 May 2013). Voice-Rector.
Interview.
(5) สื่ออิเล็กทรอนิกส :
นามสกุล,/อักษรยอชื่อ./(ปvที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./ชื่อเว็บไซต./(วัน เดือน ปv ที่สืบค:น).
ตัวอยาง

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. สวนภาพประกอบ (Figure) และสวนตาราง (Table)
ภาพประกอบและตารางควรมี เทาที่ จํ า เป? น โดยพิ ม พหน: าละ 1 ภาพ หรื อ 1 ตาราง
สําหรับคําบรรยายภาพและตารางให:พิมพเหนือภาพหรือตาราง สวนคําอธิบายเพิ่มเติมให:ใสใต:
ภาพหรือตาราง
5. การติดตอโฆษณาและการสมัครสมาชิก
การติดตอโฆษณา การสั่ งซื้ อ และการสมัค รเป? นสมาชิ กวารสารวิ ชาการธรรมทรรศน
กรุณาติดตอ “บรรณาธิการวารสารวิชาการธรรมทรรศน” สํานักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน อาคาร 100 ปv สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู 1 บ:านโคกสี ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0-4328-3546-7 (ตอ 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. อัตราคาวารสาร
กําหนดออกวารสารปvละ 3 ฉบับ จําหนายราคาฉบับละ 150 บาท ไมรวมคาสง
8. อัตราคาสมาชิก
ปvละ 300 บาท
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