คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
1. นโยบำยกำรตีพิมพ์ในวำรสำรมหำจุฬำนำครทรรศน์
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์เป็นวารสารวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้าและเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัยนักวิชาการคณาจารย์และ
นั ก ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในมิ ติ ท างด้ านพระพุ ท ธศาสนาการศึ ก ษาศิ ล ปวั ฒ นธรรม
สังคมศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ได้ผ่ านการพิ จารณาจากผู้ทรงคุณ วุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษโดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มี
กาหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกาลัง
เสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน
2. ประเภทของผลงำนที่ตีพิมพ์ในวำรสำรมหำจุฬำนำครทรรศน์
1) บทควำมพิเศษ (Special Articles) บทความพิเศษทางวิชาการ ที่นาเสนอองค์
ความรู้ ท างวิ ช าการอย่ า งเข้ ม ข้ น และผ่ า นการอ่ า นและพิ จ ารณาจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการใน วงการวิชาการ หรือวิชาชีพ
2) บทควำมวิ ช ำกำร (Academic Article) เป็ น บทความที่ เขี ย นขึ้ น ในลั ก ษณะ
วิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ จากพื้นฐานทางวิชาการที่ได้เรียบเรียงจากผลงานทาง
วิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้ที่มี
ประโยชน์แก่คนทั่วไป
3) บทควำมวิจั ย (Research Article) เป็ นบทความที่ มีการค้น คว้าอย่ างมี ระบบ
และมีความมุ่งหมายชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่จะนาไปสู่ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ หรือการนาวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ บทความวิจัยมีรูปแบบของการ
วิจัยตามหลักวิชาการ เช่น มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการกาหนด ปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดย
จะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดแน่นอน มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์ ตีความและ
สรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คาตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์
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4) บทควำมปริทรรศน์ (Review Article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตารา
หนังสือ และ วารสารใหม่ หรือจากประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น
5) ปกิณ กะ (Miscellany) ได้แก่ บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจาก
วารสารต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนาเครื่องมือใหม่ ตาราหรือหนังสือ
ใหม่ที่น่าสนใจ หรือข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3. รูปแบบของกำรจัดเตรียมต้นฉบับ
1) ต้นฉบับบทความต้องมีความยาว 8 - 12 หน้ากระดาษ A 4 (รวมเอกสารอ้างอิง)
พิมพ์บนกระดาษหน้าเดียว ใช้ตัวอักษรแบบ THSarabunPSK เท่านั้น ตั้งค่าหน้ากระดาษโดย
เว้นขอบบน ขอบซ้าย 1 นิ้ว และขอบขวา ขอบล่าง 1 นิ้ว กาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด
เท่ากับ 1 และเว้นบรรทัดระหว่างแต่ละย่อหน้า การนาเสนอรูปภาพและตาราง ต้องนาเสนอ
รูป ภาพและตารางที่ มี ค วามคมชัด พร้ อ มระบุ ห มายเลขก ากั บ รูป ภาพไว้ด้ านล่ าง พิ ม พ์ เป็ น
ตั ว หนาเช่ น ตำรำง 1 หรื อ Table 1 และ รู ป 1 หรื อ Figure 1 รูป ภาพที่ น าเสนอต้ อ งมี
รายละเอียดของข้อมูลครบถ้วนและเข้าใจได้โดยไม่จาเป็นต้องกลับไปอ่านที่เนื้อความอีก ระบุ
ลาดับของรูปภาพทุกรูปให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่อยู่ในต้นฉบับ โดยคาอธิบายต้องกระชับและ
สอดคล้องกับรูปภาพที่นาเสนอ
2) ชื่อเรื่องต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง
3) ชื่ อผู้ เขี ย น ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ระบุ วุฒิ ก ารศึ กษาสู งสุ ด พร้อ มระบุ
ตาแหน่ งทางวิช าการพิมพ์ ด้ว ยตัวอักษรปกติอยู่ใต้ชื่อเรื่องโดยเยื้องมาทางด้านขวา และให้
ตัวเลขเป็ น ตัว ยกท้ายชื่อผู้ เขียนเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการและชื่อ
หน่วยงาน
4) มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 คาต่อบทคัดย่อ
5) กาหนดคาสาคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6) การเรี ยงหั วข้อ หั ว ข้อใหญ่ สุ ด ให้ พิ มพ์ชิดขอบด้านซ้าย หั ว ข้อย่อยเว้น ห่ างจาก
หัวข้อใหญ่ 3-5 ตัวอักษร พิมพ์ตัวที่ 6 และหัวข้อย่อยขนาดเดียวกัน ต้องพิมพ์ให้ตรงกัน เมื่อขึ้น
หัวข้อใหญ่ ควรเว้นระยะพิมพ์ เพิ่มอีก 0.5 ช่วงบรรทัด
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7) การใช้ตัวเลขคาย่อ และวงเล็บ ควรใช้ตัวเลขอารบิกทั้งหมด ใช้คาย่อที่เป็น สากล
เท่านั้ น (ระบุ คาเต็มไว้ในครั้ งแรก) การวงเล็ บ ภาษาอังกฤษ ควรใช้ดังนี้ (Student centred
learning)
บทควำมวิจัย ให้เรียงลาดับสาระ ดังนี้
1) บทคั ด ย่ อ (Abstract)เสนอวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย วิ ธี ก ารวิ จั ย และ
ผลการวิจัยโดยสรุปมีความกะทัดรัด และสั้น
2) บทนา (Introduction) ระบุความสาคัญของปัญหาการวิจัยกรอบแนวคิด
และระบุวัตถุประสงค์การวิจัย
3) ระเบี ยบวิธีวิจั ย (Research Methodology) ระบุแบบแผนการวิจัยการ
ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างและการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
4) ผลการวิจัย/ผลการทดลอง (Results) เสนอผลที่พบตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยตามลาดับอย่างชัดเจน ควรเสนอในรูปตารางหรือแผนภูมิ
5) อภิปรายผล/วิจารณ์ (Discussion) เสนอเป็นความเรียง ชี้ให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงของผลการวิจัยกับกรอบแนวคิด และงานวิจัยที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายเป็นข้อ ๆ แต่
ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
6) สรุ ป (Conclusion) ระบุ ข้ อ สรุ ป ที่ ส าคั ญ และข้ อ เสนอแนะในการน า
ผลการวิจัยไปใช้ และประเด็นสาหรับการวิจัยต่อไป
7) เอกสารอ้างอิง (References)ต้องเป็นรายการที่มีการอ้างอิงไว้ในเชิงอรรถ
เท่านั้น
บทควำมพิเศษ บทควำมวิชำกำร บทควำมปริทรรศน์ ปกิณ กะ บทควำมวิจำรณ์
หนังสือ ให้เรียงลาดับสาระ ดังนี้
1) บทคัดย่อ (Abstract)
2) บทนา (Introduction)
3) เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระสาคัญที่ต้องการนาเสนอตามสาดับ
4) สรุป (Conclusion)
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5) ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
6) เอกสารอ้างอิง (Reference)การอ้างอิงในเนื้อเรื่องใช้ระบบ APA
4. ระบบกำรอ้ำงอิงและเอกสำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำร
เอกสารที่ น ามาอ้ า งอิ งควรได้ ม าจากแหล่ งที่ มี ก ารตี พิ ม พ์ ชั ด เจน อาจเป็ น วารสาร
หนังสือหรือข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตทั้งนี้ผู้เขียนบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง
ของเอกสารอ้างอิงทั้งหมดก่อนส่งต้นฉบับผู้เขียนบทความควรตรวจสอบถึงความถูกต้อง ของ
การอ้างอิงเอกสาร เพื่อป้องกันความล่าช้าในการตีพิมพ์บทความ เนื่องจากบทความที่มีการ
อ้างอิงไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการส่งต่อเพื่อพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจนกว่าการอ้างอิงเอกสารจะ
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
1. กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำบทควำม
รูป แบบการอ้างอิงในเนื้ อ เรื่อ งและท้ ายเล่ มใช้ วิ ธี ก ำรอ้ำ งอิ งระบบนำม – ปี ตำม
รูป แบบของ American Psychological Association (APA)ให้ ใช้ระบบตั ว อักษรโดยใช้
วงเล็บ เปิด-ปิด แล้วระบุชื่อ-นามสกุลของผู้เขียนและเลขหน้าของเอกสารที่นามาอ้างอิง กากับ
ท้ายเนื้ อความที่ใต้อ้างอิง เอกสารที่อ้างอิงในบทความจะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิงท้าย
บทความทุกรายการ และเจ้าของบทความต้องรับผิดชอบถึงความถูกต้องของเอกสารที่นามา
อ้างอิงทั้งหมด โดยรูปแบบของการอ้างอิงเอกสาร มีดังนี้
อ้ำงอิงจำกเอกสำรภำษำไทย
1) พระไตรปิฎกและอรรถกถาให้อ้างชื่อคัมภีร์เล่มที่ข้อเครื่องหมายทวิภาค (:) และเลข
หน้าของเอกสารที่นามาอ้างอิงเช่น (พระไตรปิฎกภาษาไทย/15/16/282-283), (พระไตรปิฎก
พร้อมอรรถกถาแปล/16/256-320)
2) ผู้แต่งหนึ่งรายให้อ้างชื่อผู้แต่งเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยปีที่พิมพ์เครื่องหมาย
ทวิภาค (:) และเลขหน้าของเอกสารที่นามาอ้างอิง เช่น (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2554)
3) ผู้แต่งสองรายให้อ้างชื่อของผู้แต่งสองรายเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยปีที่พิมพ์
เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าของเอกสารที่นามาอ้างอิงเช่น (พระมหาสุทิตย์อาภากโร
และเขมณั ฏ ฐ์ อิ น ทรสุ ว รรณ, 2553) หากมี เอกสารที่ น ามาอ้ างอิ งมากกว่ า 1รายการให้ ใช้
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เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นระหว่างรายการอ้างอิงเช่น (พระธรรมโกศาจารย์ ประยูรธมฺมจิตฺโต,
2548; พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2554)
4) ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า2รายให้อ้างชื่อของผู้แต่งรายแรกเว้นวรรคหนึ่งครั้งเพิ่มคาว่าและ
คณะเครื่ องหมายทวิภ าค (:) และเลขหน้ าของเอกสารที่ นามาอ้างอิงเช่ น (พระเทพโสภณ ,
ประยูร ธมฺมจิตฺโตและคณะ, 2548)
5) ให้เรียงลาดับการอ้างอิงตามลาดับพยัญชนะตัวแรกของชื่อผู้แต่งเช่นเดียวกับลาดับ
การอ้างอิงในส่วนเอกสารอ้างอิง
อ้ำงอิงจำกเอกสำรภำษำอังกฤษ
1) ถ้ามีผู้แต่งหนึ่ งรายให้ อ้างนามสกุลของผู้ แต่ง เครื่องหมายจุลภาค ปีที่พิมพ์ และ
หน้าที่นามาอ้างอิง เช่น (Keown, 2003)
2) ถ้ามีผู้แต่งสองรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งสองราย เครื่องหมายจุลภาค ปีที่พิมพ์
และหน้าที่นามาอ้างอิง เช่น (Hersey & Blanchard, 2000) และให้ใช้เครื่องหมาย อัฒภาค (;)
คั่นกลางระหว่างเอกสารที่นามาอ้างอิงมากกว่า 1 เอกสาร เช่น (Keown, 2003 ; Hersey &
Blanchard, 2000)
3) ถ้ามีผู้ แต่งมากกว่า 2 รายให้ อ้างนามสกุล ของผู้แต่งรายแรกตามด้วย et al, ปีที่
พิมพ์ และหน้าที่นามาอ้างอิง (Kaiser et al., 2008)
4) ให้เรียงลาดับการอ้างอิงชื่อผู้แต่ง
หลักเกณฑ์ทั่วไปในกำรพิมพ์รำยกำรสำนักพิมพ์/โรงพิมพ์
กรณีเป็นสานักพิมพ์หรือบริษัทให้คงไว้เฉพาะชื่อ ดังตัวอย่าง
1) บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จากัด ใช้ 21 เซ็นจูรี่
2) สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) กรณี ที่ เป็ น โรงพิ ม พ์ ให้ ใช้ รู ป แบบเต็ ม เช่ น โรงพิ ม พ์ ม หาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย
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2. เอกสำรอ้ำงอิง
(1) พระไตรปิฎก อรรถกถำ
รูปแบบ :
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อพระไตรปิฎกอรรถกถา.:สถานที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
(2) หนังสือ
รูปแบบ :
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//(ครั้งที่พิมพ์).//สถานที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์
หรือโรงพิมพ์. (.// การวรรค 2 ครั้ง)
ตัวอย่าง :
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร. (2548). เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ. (พิมพ์ครั้งที่
2). กรุงเทพมหานคร: พิสิษฐ์ ไทย ออฟเซต.
(3) บทควำมในหนังสือ
รูปแบบ :
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ).//ชื่อเรื่อง/(เลขหน้าที่
อ้าง).//สถานที่พิมพ์/: /สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง :
พระสุ กิ จ จ์ สุ จิ ณฺ โ ณ. (2559). การสร้ า งความคิ ด นามธรรมในวั ฒ นธรรมไทย ใน ปวิ ต ร
ว่องวีระ. ทฤษฎี และวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม. (หน้า112). กรุงเทพมหานคร:
อัมรินทร์.
(4) บทควำมจำกวำรสำร
รูปแบบ :
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่/(ฉบับที่), /เลขหน้าแรก ที่ตีพิมพ์ -เลข
หน้าสุดท้ายที่ตีพิมพ์.
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ตัวอย่าง :
ธิติวุฒิ หมั่น มี. (2557). การวางแผนและการติด ต่อ ประสานงานเชิง พุท ธ. วารสาร มจร
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 3(1), 25-31.
(5) บทควำมในสำรำนุกรม
รูปแบบ : ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อสารานุกรม,/(เล่มที่อ้าง, หน้า เลขหน้าที่
อ้าง). สถานที่พิมพ์: /สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง :
สนิทอาจพันธ์. (2537). หม้อคอควาย. ใน สารานุกรมของใช้พื้นบ้านไทยในอดีตเขต หัวเมือง
ฝ่ายเหนือ, (หน้า 274-275). กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง.
Sturgeon, T.(1995). Sciencefiction. In The encyclopaedia America, (Vol. 24,
pp.390-392). Danbury, CT: GrolierPress.
(6) หนังสือพิมพ์
รูปแบบ :
ผู้แต่ง.//(วันที่ เดือน ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.
ตัวอย่าง :
สุชาติ เผือกสกนธ์. (9 มิถุนายน 2549). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ผู้จัดการรายวัน, น.13.
(7) วิทยำนิพนธ์ สำรนิพนธ์ กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง รำยงำนกำรวิจัย
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/หรือการค้นคว้าแบบ
อิสระ/ชื่อมหาวิทยาลัย
ตัวอย่าง:
สั ม ฤทธิ์ ต่ อสติ . (2542). การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการด าเนิ นงานของสถานบริก าร
สาธารณสุ ข เขตเมื อ ง กรณี ศึ ก ษาศู น ย์ : แพทย์ ชุ ม ชนเมื อ ง พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.
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(8) สัมภำษณ์
รูปแบบ:
ชื่อผู้ที่ไค้รับการสัมภาษณ์.//(ปี).//ตาแหน่ง./สัมภาษณ์. วัน เดือน.
ตัวอย่าง :
พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺ.โต), ศ.ดร..(2558). อธิการบดี , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. สัมภาษณ์. 18 เมษายน.
(9) สื่อออนไลน์
รูปแบบ :
ผู้แต่ง.//(วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่).//ชื่อบทความ.//สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี,/จาก แหล่งที่อยู่
ไฟล์ (URL)
ตัวอย่าง :
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจิน ต์ สมฺมาปญฺ โญ). (1 พฤษภาคม 2555). การจัดการศาสนาและ
วัฒนธรรมในอุษาอาคเนย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ. สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2556,
จาก http://www.mcu.ac.th/ site/artidecontent_desc.php?artide_id=1304&
articlegroup_id=274
Doyle, M. W.. (22 June 2004). Liberal Internationalism:Peace, War and Demo
cracy.RetrievedSeptember2,2013,from http://www.nobelprize.org/nobel
_prizes/themes/peace/doyle/ index.html
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2548). โลกทัศน์ชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺ.โต). (2551). การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์. (พิมพ์ครั้งที่ 6).
กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก.
พงศ์ศานต์ พิทักษ์มหาเกตุ. (2538). ชาวบ้านกับช่องทางประกอบธุรกิจท่องเที่ยว แนวคิดใน
การจั ดตั้ งสหกรณ์ บริการน าเที่ ยวแนวอนุ รักษ์ แห่ งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สถาบั น
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พระปกเกล้า.
โกนิฏฐ์ ศรีทอง.(2558). การบูรณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างความสมดุล
ของระบบนิ เวศวิทยาชุ มชน. สถาบั นวิจัยพุ ทธศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
พระศรีคัมภีร ญาณ (สมจิ น ต์ สมฺม าปญฺ โญ). (1 พฤษภาคม 2555). การจั ดการศาสนาและ
วัฒนธรรมในอุษาอาคเนย์ เพื่อการอยู่ร่ วมกันอย่างสั นติ. สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2556, จาก
http://www.mcu.ac.th/site/artidecontent_desc.php?artide_id=1304&articlegroup_id=
274
มหาจุ ฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย .(2535). พระไตรปิฎ กฉบับ ภาษาบาลี ฉบั บ มหาจุฬ าเตปิ ฎ ก
2500. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก,24
สิงหาคม 2550.
Boo Elizabeth. (1990). Ecotourism: The Potentials and Pitfalls. Vol. 1 and 2.
World Wildlife Fund. Washington, D.C.
Kiarash, A. (2007). Human Dignity in Islamic Bioethics. The Iranian Journal of
Allergy, 6 (5), 25-28.
5. หลักเกณฑ์กำรส่งต้นฉบับบทควำมเพื่อได้รับกำรตีพิมพ์
1. ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ เอกสารประกอบด้วย
1) ต้นฉบบ จานวน 3 ชุด จาแนกเป็น
- ต้นฉบับที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง จานวน 2 ชุด
- ต้ น ฉบั บ ที่ ร ะบุ ชื่อ ผู้ แต่ ง จ านวน 1 ชุด เอกสารต้ อ งระบุ รายละเอี ย ดของ
ผู้เขียนบทความ (Author(s)) ได้แก่ ชื่อ ตาแหน่งและสังกัด หรือวุฒิ การศึกษาสูงสุด อย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง โดยให้ มี ทั้ ง ภ าษาไทยและภ าษ าอั ง กฤษ เฉพาะผู้ รั บ ผิ ดชอบบ ทความ
(Corresponding Author) ให้ ระบุ ที่ อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail ที่ สามารถติดต่อได้ ใน
กรณีที่ต้นฉบับดังกล่าวมาจากหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือหลักสูตร การศึกษา โปรด
ระบุชื่อหลักสูตรและสถาบันการศึกษาให้ชัดเจน
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2) แผ่นซีดีบรรจุข้อมูลต้นฉบับ จานวน 1 แผ่น (ระบุชื่อบทความและชื่อผู้เขียน)
3) แบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
- แบบฟอร์ ม เสนอผลงานเพื่ อ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ในวารสารมหาจุ ฬ านาค
รทรรศน์
- แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
4) รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายหน้าตรง)
ส่งต้นฉบับบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์กองบรรณาธิการ
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
เลขที่ 3/3 หมู่ที่ 5 ต ำบลมะม่วงสองต้ น อำเภอเมือ ง จังหวัดนครศรี ธ รรมรำช
รหัสไปรษณีย์ 80000
2. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แนบไฟล์ต้นฉบับ (File attachment) ในรูปแบบ
MS Word ส่ ง มายั ง E-mail: tak.punyada@gmail.com เมื่ อ ได้ รั บ การยื น ยั น จากกอง
บรรณาธิการ พิจารณาให้ตีพิมพ์ลงในวารสารแล้ว ผู้เขียนจะต้องส่งแผนซีดีบรรจุข้อมูลต้นฉบับ
จานวน 1 แผ่น มายังกองบรรณาธิการเพื่อนาเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ต่อไป
3. การส่งในระบบ (Online Submission) สามารถส่งเข้าระบบออนไลน์ได้เว็บไซต์
ของวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ได้ที่ http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/mnpr เมื่อ
ส่งเข้าระบบสาเร็จให้สแกนและส่งแบบฟอร์มทาง Email : tak.punyada@gmail.com
6. ขั้นตอนกำรนำบทควำมลงตีพิมพ์ลงในวำรสำรมหำจุฬำนำครทรรศน์
ต้ น ฉบั บ บทความที่ เสนอเพื่ อ พิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ในวารสารให้ อ ยู่ ในรู ป แบบของไฟล์
เอ ก ส าร *.docx ข อ ง Microsoft Word Version 2010 ห รื อ ม าก ก ว่ า ห าก ต้ น ฉ บั บ
ประกอบด้วยภาพ ตาราง หรือสมการ ให้ ส่งแยกจากไฟล์เอกสาร ในรูปแบบไฟล์ภ าพ สกุล
*.PDF*.JPG*.GIF หรือ *.bmp ความยาวของต้นฉบับต้องไม่เกิน 15 หน้า (รวมบทคัดย่อ ภาพ
ตารางและเอกสารอ้างอิง)กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้อง
ของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลับไปแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไข จะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ โดย
การพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ได้จะคานึงถึงความหลากหลายและความเหมาะสม

วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ | ฎ

7. สิทธิของบรรณำธิกำร
ในกรณีที่กองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจ
ประเมินบทความมีความเห็นว่าควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อให้เจ้าของบทความ
แก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินเป็นเกณฑ์หลัก และหรือขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ ในกรณีที่รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการหรือบทความ
วิจัย ไม่ตรงกับ แนวทางของวารสารมหาจุ ฬานาครทรรศน์ห รือไม่ผ่านการพิจารณาของกอง
บรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญเมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสาร ฉบับที่นา
บทความลงตีพิมพ์ผลงานจานวน 1 ฉบับพร้อมกับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร
มหาจุฬานาครทรรศน์

