
ค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับผู้เขียนบทควำมเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรมหำจุฬำวิชำกำร

	 กองบรรณาธกิารได้ก�าหนดระเบยีบการส่งต้นฉบบัไว้ให้ผู้เขยีนยดึเป็นแนวทางในการส่งต้นฉบบั

ส�าหรับการตีพิมพ์ลงวารสารมหาจุฬาวิชาการ	 กองวิชาการ	 ส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์	 เพื่อให้

วารสารมีคุณภาพสามารถน�าไปใช้อ้างองิได้	และมค่ีาตพีมิพ์บทความตามประกาศ	เรือ่ง	เกณฑ์ค่าใช้จ่าย

วารสารมหาจุฬาวิชาการ

๑. กำรเตรียมต้นฉบับ มีรำยละเอียดดังนี้
 ๑.๑ ขนำดของต้นฉบับ	 พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษส้ันขนาดเอ	๔	 โดยเว้นระยะห่างระหว่าง 

ขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ	๓.๑๗	เซนติเมตร	ด้านล่างและขวามือ	๒.๕๔	เซนติเมตร

 ๑.๒ รูปแบบอักษรและกำรจัดวำงต�ำแหน่ง	 ใช้รูปแบบอักษร	 Angsana	 New	 หรือ	 

TH	 SarabunPSK	พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด	 โดยใช้ขนาด	 ชนิดของตัวอักษร	 รวมท้ังการ 

จัดวางต�าแหน่ง	ดังนี้

  ๑.๒.๑ ขนำดกระดำษ	ประกอบด้วย

	 	 ๑)	 ชื่อเรื่องต้นฉบับของผู้เขียน	 ขนาด	 ๑๖	 ชนิดตัวธรรมดา	 ต�าแหน่งชิดขอบกระดาษ 

ด้านซ้าย

	 	 ๒)	เลขหน้า	ขนาด	๑๔	ชนิดตัวธรรมดา	ต�าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา

  ๑.๒.๒ ชื่อเรื่อง	(ภาษาไทย)	ขนาด	๒๐	ชนิดตัวหนา	ต�าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ

  ๑.๒.๓  ชื่อเรื่อง	(ภาษาอังกฤษ)	ขนาด	๒๐	ชนิดตัวหนา	ต�าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ

  ๑.๒.๔  ชื่อผู้เขียน	 (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)	 พร้อมระบุต�าแหน่งทางวิชาการ	 ขนาด	๑๔	

ชนดิตวัหนา	ต�าแหน่งชดิขอบกระดาษด้านขวา	ใต้ชือ่เร่ือง	(ในกรณทีีม่อีาจารย์ทีป่รกึษาให้ลงชือ่อาจารย์

ที่ปรึกษาด้วย)

  ๑.๒.๕ ที่อยู่หรือหน่วยงำนสังกัดของผู้เขียนเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	 ขนาด	 ๑๔	

ชนิดตัวหนา	ต�าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา	ใต้ชื่อผู้เขียนและในบรรทัดถัดมา

	 	 -	ให้ใส่อีเมล์		 .....................................................มือถือ	(ถ้ามี).................................

	 	 -	Received		:	........................................................................

	 	 -	Revise					 :	........................................................................

	 	 -	Accepted	 :	........................................................................
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  ๑.๒.๖ หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ	ขนาด	๑๘	ชนิดตัวหนา	ต�าแหน่งชิดขอบกระดาษ

ด้านซ้าย	ใต้ที่อยู่/หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน

  ๑.๒.๗ เนื้อหำบทคัดย่อภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ	ขนาด	๑๖	ชนิดตัวธรรมดา	จัดพิมพ์เป็น	

๑	คอลัมน์	บรรทัดแรกเว้น	๑	แท็บ	(Tab)	จากขอบกระดาษด้านซ้าย	และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน

  ๑.๒.๘ หวัข้อของค�ำคย์ีเวลิด์ ภำษำไทย	ขนาด	๑๘	ชนดิตวัหนา	ต�าแหน่งชดิซ้ายหน้ากระดาษ	

ใต้บทคัดย่อภาษาไทย

  ๑.๒.๙ หัวข้อของค�ำคีย์เวิลด์ภำษำอังกฤษ	 ขนาด	๑๘	 ชนิดตัวหนา	 ต�าแหน่งชิดซ้ายหน้า

กระดาษ	ใต้บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

  ๑.๒.๑๐ หัวข้อเรื่อง	ขนาด	๑๘	ชนิดตัวหนา	ต�าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย

  ๑.๒.๑๑ หวัข้อย่อย	ขนาด	๑๖	ชนดิตวัหน้า	ระบหุมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรยีงตามล�าดบั

หมายเลขต�าแหน่งเว้น	๑	Tab	จากขอบกระดาษด้านซ้าย

  ๑.๒.๑๒ เนื้อหำ ขนาด	๑๖	ชนิดตัวธรรมดา	จัดพิมพ์เป็น	๑	คอลัมน์	และพิมพ์ให้ชิดขอบ 

ทั้งสองด้าน

 ๑.๓ จ�ำนวนหน้ำต้นฉบับ	ควรมีความยาวประมาณ	๑๐	-	๑๓	หน้า

 ๑.๔ กำรอ้ำงอิงกำรเขียน เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม	 และการใช้อักษรย่อคัมภีร ์

ทางพระพุทธศาสนา	ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

๒. กำรเรียงล�ำดับเนื้อหำต้นฉบับมหำจุฬำวิชำกำร
	 เนื้อหาภาษาไทยที่มีค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด	(ในกรณีที่ค�าศัพท์

ภาษาอังกฤษเป็นค�าเฉพาะที่แปลไม่ได้	หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์ได้)	และควรใช้

ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย	ชัดเจน	หากใช้ค�าย่อต้องเขียนค�าเต็มไว้ครั้งแรกก่อน	โดยเนื้อหาต้องเรียงล�าดับ

ตามประเภทบทความดังนี้

 ๒.๑ บทควำมวิจัย 

   ๑)  ชื่อเรื่อง	 (title	 of	 the	 article)	 ควรส้ัน	 และกะทัดรัด	 ความยาวไม่ควรเกิน	 ๑๐๐	 

ตัวอักษร	ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	โดยให้น�าชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน

   ๒) ชื่อผู้เขียน	เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	และระบุต�าแหน่งทางวิชาการ	(ถ้ามี)
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   ๓) ที่อยู	่ระบุชื่อหน่วยงาน	หรือสถาบัน	เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	(บรรทัดถัดมา)

	 	 	 -	ให้ใส่อีเมล์	.....................................................มือถือ.........................................................

	 	 	 -	Received	 :	........................................................................

	 	 	 -	Revise	 :	........................................................................

	 	 	 -	Accepted	:	.........................................................................

   ๔) บทคัดย่อ	(Abstract)	เขียนทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	เขียนสรุปสาระส�าคัญของ

เรื่อง	อ่านและเข้าใจง่าย	ความยาวไม่ควรเกิน	๕๐๐	ค�า	โดยให้น�าบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน	บทคัดย่อ

ภาษาอังกฤษ	(Abstract)	ซึง่แปลจากบทคดัย่อภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษต้องมเีนือ้หาตรงกนั	ใช้อกัษร 

ตัวตรง

   ๕) บทน�ำ (Introduction)	เป็นส่วนกล่าวน�าโดยอาศัยการปริทรรศน์	(review)	ข้อมูลจาก

รายงานวิจัย	ความรู้	และหลักฐานต่าง	ๆ 	จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา	และกล่าว

ถงึเหตผุลหรอืความส�าคญัของปัญหาในการศกึษาคร้ังนี	้สมมติฐานของการศกึษา	ตลอดจนวตัถุประสงค์

ของการศึกษาให้ชัดเจน	 เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกเหตุผลน�าไปสู่การศึกษางานวิชาการหรืองานวิจัย	

และควรอ้างอิงงานวิชาการหรืองานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ

   ๖) วัตถุประสงค์	(Objective)	ให้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา

   ๗) วิธีกำรศึกษำ (Methods)	 ต้นฉบับด้านศาสนา	 และปรัชญา	 รวมถึงพระพุทธศาสนา 

ที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่	 ควรอธิบายรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษา	และวิธีการศึกษาที่ใช้ในการวิจัยให้ละเอียดพอที่ผู้อ่านสามารถท�าการศึกษาซ�้าได้	รวมทั้ง

สถิติที่น�ามาวิเคราะห์ข้อมูล

   ๘) ผลกำรศกึษำ	(Results)	เป็นการเสนอส่ิงทีไ่ด้จากการวจัิยเป็นล�าดับอาจแสดงด้วยตาราง

กราฟ	แผนภาพประกอบการอธิบาย	ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง	ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้น	ขอบตาราง

ด้านซ้ายและขวา	 หัวตารางแบบธรรมดา	 ไม่มีสี	 ตารางควรมีเฉพาะที่จ�าเป็น	 ไม่ควรมีเกิน	 ๕	 ตาราง	

ส�าหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ด�า	 ท่ีชัดเจนและมีค�าบรรยายใต้รูป	 กรณีท่ีจ�าเป็นอาจใช้

ภาพสีได้	และภาพประกอบ	(Figure)	และตาราง	(Table)	ควรมีเท่าที่จ�าเป็น	โดยพิมพ์หน้าละ	๑	ภาพ	

หรือ	๑	ตาราง	ส�าหรับค�าบรรยายภาพและตารางให้พิมพ์ใต้ภาพหรือตาราง

   ๙) บทสรุป (Conclusion)	และข้อเสนอแนะ	(Recommendation)	เป็นการสรุปผลที่ได้

จากการวจิยั	ควรมกีารอภปิรายผลการวจิยัว่าเป็นไปตามสมมติฐานทีต้ั่งไว้	หรือไม่เพียงใด	และควรอ้าง

ทฤษฎหีรอืเปรยีบเทียบการทดลองของผูอ่ื้นทีเ่กีย่วข้องประกอบ	เพือ่ให้ผูอ่้านเหน็ด้วยตามหลกัการ	หรอื
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คดัค้านทฤษฎีท่ีมอียูเ่ดมิ	รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงการน�าผลไปใช้ประโยชน์	และการให้ข้อเสนอแนะส�าหรบั

การวิจัยในอนาคต	หรือ

   วิจำรณ์ (Discussion)	เป็นการอภิปรายผลจากข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้นิพนธ์	 

น�ามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของผู้อื่น	 เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ 

งานวิจัยนั้น	 รวมทั้งข้อดี	 ข้อเสียของวิธีการศึกษา	 เสนอแนะความคิดเห็นใหม่	 ๆ	 ปัญหาและอุปสรรค 

ต่าง	ๆ	ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้	เพื่อเป็นแนวทางที่จะน�าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ด้วย

   ๑๐) กิตติกรรมประกำศ	 (Acknowledgement)	 เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ 

ช่วยเหลือให้งานวิจัยส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	เพียงสั้นๆ	(อาจมี	หรือไม่มีก็ได้)

   ๑๑) บรรณำนุกรม	 (ฺฺBibliography)	 เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบตามที่

มหาวทิยาลยัก�าหนด	และแนวการการอ้างองิแนวการเขยีนต�าราของมหาวทิยาลยั	และการอ้างองิคมัภร์ี

ทางพระพุทธศาสนาให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	 โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงตามมาตรฐานของคู่มือ

การท�าวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 สามารถสืบค้น 

ได้จาก

	 	 การใช้อักษรย่อคัมภีร์-อ้างอิง-ภาษาไทย	https://bit.ly/37gBBQr 

	 	 การใช้อักษรย่อคัมภีร์-อ้างอิงภาษาอังกฤษ	https://bit.ly/3q8xc9h 

ดังที่ปรำกฏในแบบฟอร์มในหน้ำถัดไป

(ดำวโหลดแบบฟอร์มได้ที่)

https://drive.google.com/file/d/1Cte5NHAMsJqG9UDR0-cbgcCXpYO3sXLV/view 
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แบบฟอร์มบทควำมวิจัย (ใช้อักษร TH SarabunPSK)

....................ชื่อเรื่อง (ไทย) (20 pt)....................
....................ชื่อเรื่อง (อังกฤษ) (20 pt)....................

(เว้นบรรทัดขนำด 14 pt)

ข้อมูลผู้เขียน (ขนำด 14 pt)

ชื่อผู้เขียนคนที่	1	(ไทย)

ชื่อผู้เขียนคนที่	1	(อังกฤษ)

สังกัดผู้เขียน:	สถานะ,	หลักสูตร,	สาขาวิชา,	คณะ	มหาวิทยาลัย	(ไทย)

สังกัดผู้เขียน:	สถานะ,	หลักสูตร,	สาขาวิชา,	คณะ	มหาวิทยาลัย	(อังกฤษ)

Email	ผู้เขียน

***ในกรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า	1	ท่าน	ให้เพิ่มข้อมูลผู้เขียนท่่านที่	2,	3	เหมือนกับท่านที่	1

(เว้นบรรทัด ขนำด 14 pt)

บทคัดย่อ (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

ค�ำส�ำคัญ : (18 pt)
(เว้นบรรทัด ขนำด 16 pt)

Abstract (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

Keywords : (18 pt)
(เว้นบรรทัด ขนำด 16 pt)

บทน�ำ (Introduction) (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

(เว้นบรรทัด ขนำด 16 pt)

วัตถุประสงค์ (Objective) (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

(เว้นบรรทัด ขนำด 16 pt)
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วิธีกำรศึกษำ (Method) (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

(เว้นบรรทัด ขนำด 16 pt)

ผลกำรศึกษำ (Results) (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

(เว้นบรรทัด ขนำด 16 pt)

บทสรุป (Conclusion) (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

ข้อเสนอแนะ (Suggestion) (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

วิจำรณ์ (Discussion) (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgement) (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

บรรณำนุกรม (References) (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

***อ้างอิงแบบเชิงอรรถ	ใช้ขนาด	(14	pt)
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 ๒.๒ บทควำมวิชำกำร

  ๑)  ชื่อเรื่อง	 (title	 of	 the	 article)	 ควรสั้น	 และกะทัดรัด	 ความยาวไม่ควรเกิน	 ๑๐๐	 

ตัวอักษร	ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	โดยให้น�าชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน

  ๒)  ชื่อผู้เขียน	เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	และระบุต�าแหน่งทางวิชาการ	(ถ้ามี)

  ๓)  ที่อยู่	ระบุชื่อหน่วยงาน	หรือสถาบัน	เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	(บรรทัดถัดมา)

	 	 	 	 -	ให้ใส่อีเมล์	.....................................................มือถือ..................................................

	 	 	 	 -	Received	 :	........................................................................

	 	 	 	 -	Revise	 :	........................................................................

	 	 	 	 -	Accepted	:	.........................................................................

  ๔)  บทคัดย่อ	 (Abstract)	 เขียนท้ังภาษาไทย	 และภาษาอังกฤษ	 เขียนสรุปสาระส�าคัญ 

ของเร่ือง	 อ่านและเข้าใจง่าย	 ความยาวไม่ควรเกิน	 ๕๐๐	 ค�า	 โดยให้น�าบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน	

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	 (Abstract)	 ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหา 

ตรงกัน	ใช้อักษรตัวตรง

  ๕)  บทน�ำ (Introduction)	 เป็นส่วนกล่าวน�าโดยอาศัยการปริทรรศน์	 (review)	 ข้อมูล 

จากรายงานวิจัย	ความรู้	และหลักฐานต่าง	ๆ	จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา	และ

กล่าวถึงเหตุผลหรือความส�าคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้	 สมมติฐานของการศึกษา	 ตลอดจน

วัตถุประสงค์ของการศึกษาให้ชัดเจน	 เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกเหตุผลน�าไปสู่การศึกษางานวิชาการ

หรืองานวิจัย	และควรอ้างอิงงานวิชาการหรืองานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ

  ๖) เนื้อหำ ขนาด	 ๑๖	 ชนิดตัวธรรมดา	 จัดพิมพ์เป็น	 ๑	 คอลัมน์	 และพิมพ์ให้ชิดขอบ 

ทั้งสองด้าน	โดยมีจ�านวนหน้าต้นฉบับควรมีความยาวประมาณ	๑๐	-	๑๓	หน้า

  ๗)  บทสรุป (Conclusion)	และข้อเสนอแนะ	(Recommendation)	เป็นการสรุปผลที่ได้

จากเนื้อหา	โดยครอบคลุมประเด็นส�าคัญต่าง	ๆ	ในเนื้อหาอย่างครบถ้วน	

  ๘)  บรรณำนุกรม	 (ฺฺBibliography)	 เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบตามที่

มหาวทิยาลยัก�าหนด	และแนวการการอ้างองิแนวการเขยีนต�าราของมหาวทิยาลยั	และการอ้างองิคมัภร์ี

ทางพระพุทธศาสนาให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	 โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงตามมาตรฐานของคู่มือ

การท�าวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 สามารถสืบค้น 

ได้จาก
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	 การใช้อักษรย่อคัมภีร์-อ้างอิง-ภาษาไทย	https://bit.ly/37gBBQr

	 การใช้อักษรย่อคัมภีร์-อ้างอิงภาษาอังกฤษ	https://bit.ly/3q8xc9h 

ดังที่ปรำกฏในแบบฟอร์มในหน้ำถัดไป

(ดำวโหลดแบบฟอร์มได้ที่)

https://drive.google.com/file/d/1KCkEhNpHPEYr_26v-T8hmLaCf8vP7KZe/view 
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แบบฟอร์มบทควำมวิชำกำร (ใช้อักษร TH SarabunPSK)

....................ชื่อเรื่อง (ไทย) (20 pt)....................

....................ชื่อเรื่อง (อังกฤษ) (20 pt)....................
(เว้นบรรทัดขนำด 14 pt)

ข้อมูลผู้เขียน	(ขนาด	14	pt)
ชื่อผู้เขียนคนที่	1	(ไทย)

ชื่อผู้เขียนคนที่	1	(อังกฤษ)
สังกัดผู้เขียน:	สถานะ,	หลักสูตร,	สาขาวิชา,	คณะ	มหาวิทยาลัย	(ไทย)

สังกัดผู้เขียน:	สถานะ,	หลักสูตร,	สาขาวิชา,	คณะ	มหาวิทยาลัย	(อังกฤษ)
Email	ผู้เขียน

***ในกรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า	1	ท่าน	ให้เพิ่มข้อมูลผู้เขียนท่่านที่	2,	3	เหมือนกับท่านที่	1

(เว้นบรรทัด ขนำด 14 pt)

บทคัดย่อ (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

ค�ำส�ำคัญ : (18 pt)
(เว้นบรรทัด ขนำด 16 pt)

Abstract (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

Keywords : (18 pt)
(เว้นบรรทัด ขนำด 16 pt)

บทน�ำ (Introduction) (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

(เว้นบรรทัด ขนำด 16 pt)

เนื้อเรื่อง Content) (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

(เว้นบรรทัด ขนำด 16 pt)
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สรุป (Conclusion) (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

ข้อเสนอแนะ (Suggestion) (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

(เว้นบรรทัด ขนำด 16 pt)

บรรณำนุกรม (Reference) (18 pt)
(แท็บ/Tab)..................................................เนื้อหา	(16	pt)...................................................................

***อ้างอิงแบบเชิงอรรถ	ใช้ขนาด	(14	pt)

๓. ประเภทของบทควำมที่ลงตีพิมพ์ในวำรสำร
 วารสารมหาจุฬาวิชาการ	ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑.	บทความพิเศษ	บทความทางวิชาการพิเศษ	ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น	และ

ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น	ๆ 	มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ

วิชาการ/วิชาชีพ

	 ๒.	บทความทางวิชาการ	 ท่ีเสนอเนื้อหาความรู้	 วิชาการไม่เข้มข้นนัก	 เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น

ประชาชนทั่วไป

	 ๓.		บทความวิจัย	(Research	article)	ได้แก่	รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่เป็นประโยชน์	ซึ่งไม่เคย 

ตีพิมพ์ในวารสารใด	ๆ	มาก่อน

	 ๔.		บทความปริทรรศน์	(Review	article)	เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากต�ารา	หนังสือและ

วารสารใหม่	หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น	โดยมีการวิเคราะห์วิจารณ์

เปรียบเทียบกัน

	 ๕.		ปกิณณกะ	 (Miscellany)	 ได้แก่	 บทความทบทวนความรู้	 เรื่องแปล	 ย่อความจากวารสาร 

ต่างประเทศ	 การแสดงความคิดเห็น	 วิจารณ์	 วิพากษ์แนะน�าเคร่ืองมือใหม่	 ต�าราหรือหนังสือใหม่ท่ี 

น่าสนใจ	หรือข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
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๔. กำรส่งต้นฉบับ
	 ผู้เขียนส่งต้นฉบับท่ีพิมพ์ตามข้อก�าหนดของรูปแบบวารสารมหาจุฬาวิชาการ	 จ�านวน	 ๒	 ชุด	 

พร้อมแผ่นดิสก์	ส่งด้วยตนเอง	หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

	 กองบรรณาธกิาร	วารสารมหาจฬุาวิชาการ	มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั	เลขที	่๗๙	

หมู	่๑	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	๑๓๑๗๐	หรือทาง	e-mail:	su_cha2509@

hotmail.	com 

 กรณีที่บทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์	 บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับ

ที่แก้ไขครั้งสุดท้าย	พร้อมซีดีรอม	 (CD	ROM)	ที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้

แก้ไขแล้ว	ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมีส�าเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง

	 หลังจากที่กองบรรณาธิการรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแล้ว	ขอให้ผู้เขียนส่งบทความเข้าสู่

ระบบวารสารออนไลน์	ThaiJo	2.0	ทางเวบ็ไซต์	https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/index 

โดยผูเ้ขยีนต้องปฏบิตัติามขัน้ตอนการส่งบทความอย่างเคร่งครดั	โดยสามารถดรูายละเอยีดขัน้ตอนได้ที่	

https://docs.google.com/document/d/1NsYlde3i1zXdTfQ4x1ms5g9Wbd148Kk7yKiPexr	

8xaI/edit 

๕. กำรตรวจสอบบทควำมและพิสูจน์อักษร
	 ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส�าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความ 

ทีว่ารสารก�าหนด	ตลอดจนตรวจสอบความถกูต้องแน่นอนพร้อมทัง้พิสูจน์อกัษรก่อนทีจ่ะส่งบทความนี้

ให้กับบรรณาธิการ	 การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อก�าหนดของวารสารจะท�าให้การพิจารณา 

ตพีมิพ์มคีวามรวดเรว็มากยิง่ขึน้	และทางกองบรรณาธกิารขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่พิจารณาบทความจนกว่า

จะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อก�าหนดของวารสารเสียก่อน

๖. กำรอ่ำนประเมินต้นฉบับ
	 ต้นฉบับจะได้รับการอ่านประเมนิ	โดยคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิ(Peer	Review)	จากภายนอก

และภายในมหาวทิยาลยั	ในสาขาวชิานัน้	ๆ 	ไม่น้อยกว่า	๒	ท่าน	ต่อเรือ่ง	ประเภทของการ	Peer	Review	

คือ	Double	Blinded	และส่งผลการอ่านประเมินคืน	ผู้เขียนให้เพิ่มเติม	แก้ไข	หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม ่

แล้วแต่กรณี
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๗. ลิขสิทธิ์
	 ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ	 ส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 

ห้ามน�าข้อความท้ังหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ�้า	 เว้นเสียแต่ว่า	 จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ	 

เป็นลายลักษณ์อักษร	 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์	 ผู ้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือช่ือ 

ในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์	 บทความให้แก่วารสาร	พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย	

นอกจากนี้	 ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น	 ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะ 

ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ	เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

๘. ควำมรับผิดชอบ
	 เนือ้หาต้นฉบับท่ีปรากฏในวารสารมหาจุฬาวชิาการ	เป็นความรบัผดิชอบของผูเ้ขยีน	ทัง้นี	้ไม่รวม

ความผิดพลาด	อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

๙. กำรติดต่อโฆษณำและกำรสมัครสมำชิก
	 การติดต่อโฆษณา	 การสั่งซื้อ	 และการสมัครเป็นสมาชิกวารสารมหาจุฬาวิชาการ	 กรุณาติดต่อ	

“บรรณาธิการวารสารมหาจุฬาวิชาการ”	 กองวิชาการ	 ส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย	เลขที่	๗๙	หมู่	๑	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๓๑๗๐

	 โทรศัพท์	๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐	(ต่อ	๘๗๗๓,	๘๗๕๖,	๘๗๗๔)	(นายสุชญา	ศิริธัญภร,	นายสุภฐาน	

สุดาจันทร์,	พระมหาขวัญชัย	ปุตฺตวิเสโส)

	 โทรสาร	๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓	ภายใน	๘๗๗๓,	มือถือ	๐๘๖	๙๙๘๔๖๔๖	e-mail	:	su_cha2509@

hotmail.com	,	Idline	:	Sucha2509	

	 อัตราค่าวารสาร	 ก�าหนดออกวารสารปีละ	 ๓	 ฉบับ	 จ�าหน่ายราคาฉบับละ	 ๓๐๐	บาท	 ไม่รวม 

ค่าส่ง

	 อัตราค่าสมาชิก	ปีละ	๖๐๐	บาท
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๑๐. เกณฑ์ค่ำใช้จ่ำยวำรสำรมหำจุฬำวิชำกำร 

  กองวิชำกำร ส�ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

 ๑๐.๑ ค่ำตีพิมพ์บทควำมภำษำไทย/บทควำมภำษำอังกฤษ

  ๑. คณำจำรย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ

   ที่ ประเภทผู้เขียน ประเภทบทควำม ค่ำตีพิมพ์

	 	 	 ๑	 อาจารย์ภายใน	มจร	 บทความวิชาการหรือบทความวิจัย	 ๓,๐๐๐		 บาท

	 	 	 ๒	 อาจารย์ภายนอก	มจร	 บทความวิชาการหรือบทความวิจัย		 ๓,๕๐๐		 บาท

	 	 	 ๓	 ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักปราชญ์/ผู้เชี่ยวชาญบทความวิชาการ	หรือบทความวิจัย	 ฟรีค่าใช้จ่าย	

  ๒. ประเภทนิสิต/นักศึกษำ
   ๑) ระดับปริญญำโท
   ที่ ประเภทผู้เขียน ประเภทบทควำม ค่ำตีพิมพ์

	 	 	 ๑	 นิสิตภายใน	มจร	 บทความวิชาการ	หรือบทความวิจัย	 	๓,๐๐๐	 บาท

	 	 	 ๒	 นิสิตภายนอก	มจร	 บทความวิชาการ	หรือบทความวิจัย	 	๓,๕๐๐	 บาท

   ๒) ระดับปริญญำเอก
   ที่ ประเภทผู้เขียน ประเภทบทควำม  ค่ำตีพิมพ์

	 	 	 ๑	 นิสิตภายใน	มจร	 บทความวิชาการ	หรือบทความวิจัย	 ๓,๐๐๐	 บาท

	 	 	 ๒	 นิสิตภายนอก	มจร	 บทความวิชาการ	หรือบทความวิจัย	 ๓,๕๐๐	 บาท

 ๑๐.๒ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทควำมภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ
   ที่ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทบทควำม บทควำมละ

	 	 	 ๑	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก	มจร	 บทความภาษาไทย	 ๗๐๐	 บาท

	 	 	 ๒	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก	มจร	 บทความภาษาอังกฤษ	 ๑,๐๐๐	 บาท

	 	 	 ๓	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก	มจร	 บทความภาษาอังกฤษ	(ด่วน)	 ๑,๒๐๐	 บาท

 ๑๐.๓ ค่ำตอบแทนผู้ตรวจปรู๊ฟพิสูจน์อักษร   หน้ำละ  ๑๐ บำท
 ๑๐.๔ ค่ำตอบแทนกำรจัดพิมพ์ต้นฉบับในวำรสำร หน้ำละ  ๒๐ บำท
 ๑๐.๕ ค่ำตอบแทนผู้จัดรูปเล่มวำรสำร (เหมำจ่ำย) ฉบับละ ๒,๕๐๐ บำท
 ๑๐.๖ ค่ำตอบแทนผู้เป็นบรรณำธิกำร (เหมำจ่ำย) ฉบับละ ๒,๕๐๐ บำท
 ๑๐.๗ ค่ำตอบแทนกำรออกแบบปก   ปกละ ๒,๕๐๐ บำท
 ๑๐.๘ ค่ำให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคนที่ ๓ เป็นต้นไป ท่ำนละ ๑,๐๐๐ บำท
 ๑๐.๙ ค่ำตอบแทนให้ค�ำปรึกษำปรับแก้ไขบทควำม  บทควำมละ ๑,๐๐๐ บำท
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(ดำวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://drive.google.com/file/d/14jxgXuh2-9zO_HMCBihzt-

6buM7a3uzNy/view )
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กระบวนกำรจัดท�ำวำรสำรมหำจุฬำวิชำกำร
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

	 วารสารมหาจุฬาวิชาการ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวารสารทางวิชาการ 

ทีม่วีตัถปุระสงค์	เพือ่เผยแพร่ผลงานบทความวชิาการหรืองานวจัิย	ในลักษณะนพินธ์ต้นฉบบั	(Original	

Article)	 และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย	 เพื่อส่งเสริมการผลิต 

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา	 เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 

แก่สงัคม	เพือ่เป็นเวทีแลกเปลีย่นแนวคดิทางพระพทุธศาสนา	เพือ่ยกมาตรฐานการเผยแพร่งานวชิาการ

ทางพระพุทธศาสนาในประเทศให้มีคุณภาพดี	 เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลาง 

ของมหาวิทยาลัย	 จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ	๓	 ฉบับ	 (มกราคม	 -	 เมษายน,	 พฤษภาคม	 -	 สิงหาคม,	

กันยายน	 -	 ธันวาคม	 โดยมีข้ันตอนการด�าเนินงานจัดท�าวารสารมหาจุฬาวิชาการ	 มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัยดังต่อไปนี้	

	 ๑.	ประกาศรับต้นฉบับจากคณาจารย์	 หรือนักวิจัย	 ช่วงที่	 ๑	 พ.ย.-ธ.ค.,	 ช่วงที่	 ๒	 มี.ค.-ก.ค.	 

ช่วงที่	๓	ก.ค.	-	ส.ค.

	 ๒.	กองบรรณาธิการวารสารฯ	 รับบทความ	 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของ 

ต้นฉบับและพิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ	๒	ท่าน	(Double	Blinded)

	 ๓.		กองบรรณาธิการวารสารฯ	จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	(Peer	Review)	ในสาขาวิชานั้น	ๆ	

อ่านประเมินต้นฉบับ	 ไม่น้อยกว่า	 ๒	 ท่าน	 ต่อเรื่อง	 ประเภทของการ	 Peer	 Review	 คือ	 Double	

Blinded

	 ๔.		ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามผลการอ่านประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ	(Peer	Review)	

	 ๕.		กองบรรณาธิการวารสารฯ	 ตรวจสอบคุณภาพบทความและจัดท�าเนื้อหาต้นฉบับวารสาร 

มหาจุฬาวิชาการ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 ๖.	กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความให้ผู้เขียนบทความทราบ	

	 ๗.		ด�าเนินการจัดพิมพ์

	 ๘.		กองบรรณาธิการวารสารฯ	ด�าเนินการเผยแพร่วารสารฯ
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หลักเกณฑ์ในกำรลงตีพิมพ์ต้นฉบับของวำรสำรมหำจุฬำวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

	 ๑.		ต้นฉบบัทีผู่เ้ขยีนส่งมาเพือ่การพจิารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสาร	ใดวารสารหนึง่มาก่อน

	 ๒.	ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์	ในวารสารอื่น

	 ๓.		เนื้อหาในต้นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้น	 โดยผู้เขียนเองไม่ได้ลอกเลียนหรือ

ตดัทอนมาจากผลงานวจิยัของผูอ้ืน่	หรือจากบทความอืน่โดยไม่ได้รับอนญุาต	หรือปราศจากการอ้างอิง

ที่เหมาะสม

	 ๔.		ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบค�าแนะน�าที่ก�าหนด

	 ๕.		ผู้เขียนได้แก้ไขความถูกต้องของเร่ืองที่ส่งมาตีพิมพ์	 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	(Peer	Review)	แล้ว

	 ๖.		หลังจากผู้เขียนได้แก้ไขบทความเรียบร้อย	 กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

หนึ่งก่อนแล้วจึงด�าเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ

กองวิชำกำร ส�ำนักงำนอธิกำรบดี

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

เลขที่	๗๙	หมู่ที่	๑	ต�าบลล�าไทร	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๓๑๗๐

โทรศัพท์	:	๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐	ต่อ	๘๗๗๓,	๘๗๕๖,	มือถือ	๐๘๖	๙๙๘๔๖๔๖,	Idline	:	sucha2509

E-mail	:	su_cha2509@hotmail.com
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ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนวำรสำรมหำจุฬำวิชำกำร

ประกำศรับบทควำม

รับบทควำม

กองบรรณาธิการตรวจเนื้อหาและ

พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ	๒	ท่าน

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ์

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาอ่านบทความ แจ้งผู้เขียน

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อส่งคืนผู้เขียน

เพื่อส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข

ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ

บทความครั้งสุดท้าย ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข

ออกแบบตอบรับ

ส่งวารสารให้แก่สมาชิก

เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์

ให้ผู้เขียนบทความทราบ

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	๒	ท่านผ่าน

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข
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