ค�ำแนะน�ำ

ส�ำหรับผู้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ
กองบรรณาธิการได้กำ� หนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ผเู้ ขียนยึดเป็นแนวทางในการส่งต้นฉบับ
ส�ำหรับการตีพิมพ์ลงวารสารมหาจุฬาวิชาการ กองวิชาการ ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ เพื่อให้
วารสารมีคณ
ุ ภาพสามารถน�ำไปใช้อา้ งอิงได้ และมีคา่ ตีพมิ พ์บทความตามประกาศ เรือ่ ง เกณฑ์คา่ ใช้จา่ ย
วารสารมหาจุฬาวิชาการ

๑. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ ๔ โดยเว้นระยะห่างระหว่าง
ขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ ๓.๑๗ เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ ๒.๕๔ เซนติเมตร
๑.๒ รู ป แบบอั ก ษรและการจั ด วางต� ำ แหน่ ง ใช้ รู ป แบบอั ก ษร Angsana New หรื อ
TH SarabunPSK พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการ
จัดวางต�ำแหน่ง ดังนี้
		 ๑.๒.๑ ขนาดกระดาษ ประกอบด้วย
๑) ชื่อเรื่องต้นฉบับของผู้เขียน ขนาด ๑๖ ชนิดตัวธรรมดา ต�ำแหน่งชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย
๒) เลขหน้า ขนาด ๑๔ ชนิดตัวธรรมดา ต�ำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา
		 ๑.๒.๒ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด ๒๐ ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
		 ๑.๒.๓ ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด ๒๐ ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
		 ๑.๒.๔ ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) พร้อมระบุต�ำแหน่งทางวิชาการ ขนาด ๑๔
ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา ใต้ชอื่ เรือ่ ง (ในกรณีทมี่ อี าจารย์ทป่ี รึกษาให้ลงชือ่ อาจารย์
ที่ปรึกษาด้วย)
		 ๑.๒.๕ ที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัดของผู้เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด ๑๔
ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา ใต้ชื่อผู้เขียนและในบรรทัดถัดมา
- ให้ใส่อีเมล์ .....................................................มือถือ (ถ้ามี).................................
- Received : ........................................................................
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- Revise     : ........................................................................
- Accepted : ........................................................................
		 ๑.๒.๖ หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด ๑๘ ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย ใต้ที่อยู่/หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน
		 ๑.๒.๗ เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ขนาด ๑๖ ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น
๑ คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น ๑ แท็บ (Tab) จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
		 ๑.๒.๘ หัวข้อของค�ำคียเ์ วิลด์ ภาษาไทย ขนาด ๑๘ ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งชิดซ้ายหน้ากระดาษ
ใต้บทคัดย่อภาษาไทย
		 ๑.๒.๙ หัวข้อของค�ำคีย์เวิลด์ภาษาอังกฤษ ขนาด ๑๘ ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งชิดซ้ายหน้า
กระดาษ ใต้บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
		 ๑.๒.๑๐ หัวข้อเรื่อง ขนาด ๑๘ ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
		 ๑.๒.๑๑ หัวข้อย่อย ขนาด ๑๖ ชนิดตัวหน้า ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามล�ำดับ
หมายเลขต�ำแหน่งเว้น ๑ Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย
		 ๑.๒.๑๒ เนื้อหา ขนาด ๑๖ ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น ๑ คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบ
ทั้งสองด้าน
๑.๓ จ�ำนวนหน้าต้นฉบับ ควรมีความยาวประมาณ ๑๐ - ๑๓ หน้า
๑.๔ การอ้างอิง การเขีย น เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม และการใช้อักษรย่อคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด

๒. การเรียงล�ำดับเนื้อหาต้นฉบับมหาจุฬาวิชาการ

เนื้อหาภาษาไทยที่มีค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด (ในกรณีที่ค�ำศัพท์
ภาษาอังกฤษเป็นค�ำเฉพาะที่แปลไม่ได้ หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์ได้) และควรใช้
ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค�ำย่อต้องเขียนค�ำเต็มไว้ครั้งแรกก่อน โดยเนื้อหาต้องเรียงล�ำดับ
ตามประเภทบทความดังนี้
๒.๑ บทความวิจัย
			 ๑) ชื่อเรื่อง (title of the article) ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน ๑๐๐
ตัวอักษร ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้น�ำชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน
			 ๒) ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุต�ำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
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			 ๓) ที่อยู่ ระบุชื่อหน่วยงาน หรือสถาบัน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (บรรทัดถัดมา)
- ให้ใส่อีเมล์ .....................................................มือถือ.........................................................
- Received : ........................................................................
- Revise : ........................................................................
- Accepted : .........................................................................
			 ๔) บทคัดย่อ (Abstract) เขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เขียนสรุปสาระส�ำคัญของ
เรื่อง อ่านและเข้าใจง่าย ความยาวไม่ควรเกิน ๕๐๐ ค�ำ โดยให้น�ำบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึง่ แปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนือ้ หาตรงกัน ใช้อกั ษร
ตัวตรง
			๕) บทน�ำ (Introduction) เป็นส่วนกล่าวน�ำโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูลจาก
รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่าง ๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา และกล่าว
ถึงเหตุผลหรือความส�ำคัญของปัญหาในการศึกษาครัง้ นี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์
ของการศึกษาให้ชัดเจน เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกเหตุผลน�ำไปสู่การศึกษางานวิชาการหรืองานวิจัย
และควรอ้างอิงงานวิชาการหรืองานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ
			 ๖) วัตถุประสงค์ (Objective) ให้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
			 ๗) วิธีการศึกษา (Methods) ต้นฉบับด้านศาสนา และปรัชญา รวมถึงพระพุทธศาสนา
ที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ควรอธิบายรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษา และวิธีการศึกษาที่ใช้ในการวิจัยให้ละเอียดพอที่ผู้อ่านสามารถท�ำการศึกษาซ�้ำได้ รวมทั้ง
สถิติที่น�ำมาวิเคราะห์ข้อมูล
			 ๘) ผลการศึกษา (Results) เป็นการเสนอสิง่ ทีไ่ ด้จากการวิจยั เป็นล�ำดับอาจแสดงด้วยตาราง
กราฟ แผนภาพประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้น ขอบตาราง
ด้านซ้ายและขวา หัวตารางแบบธรรมดา ไม่มีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จ�ำเป็น ไม่ควรมีเกิน ๕ ตาราง
ส�ำหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ด�ำ  ที่ชัดเจนและมีคำ� บรรยายใต้รูป กรณีที่จ�ำเป็นอาจใช้
ภาพสีได้ และภาพประกอบ (Figure) และตาราง (Table) ควรมีเท่าที่จ�ำเป็น โดยพิมพ์หน้าละ ๑ ภาพ
หรือ ๑ ตาราง ส�ำหรับค�ำบรรยายภาพและตารางให้พิมพ์ใต้ภาพหรือตาราง
			 ๙) บทสรุป (Conclusion) และข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นการสรุปผลที่ได้
จากการวิจยั ควรมีการอภิปรายผลการวิจยั ว่าเป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ หรือไม่เพียงใด และควรอ้าง
ทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผูอ้ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้องประกอบ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นเห็นด้วยตามหลักการ หรือ
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คัดค้านทฤษฎีทม่ี อี ยูเ่ ดิม รวมทัง้ แสดงให้เห็นถึงการน�ำผลไปใช้ประโยชน์ และการให้ขอ้ เสนอแนะส�ำหรับ
การวิจัยในอนาคต หรือ
			 วิจารณ์ (Discussion) เป็นการอภิปรายผลจากข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้นิพนธ์
น�ำมาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยนั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ ๆ ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะน�ำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ด้วย
			 ๑๐) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่
ช่วยเหลือให้งานวิจัยส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพียงสั้นๆ (อาจมี หรือไม่มีก็ได้)
			 ๑๑) บรรณานุกรม (ฺฺBibliography) เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด และแนวการการอ้างอิงแนวการเขียนต�ำราของมหาวิทยาลัย และการอ้างอิงคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนาให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงตามมาตรฐานของคู่มือ
การท�ำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสืบค้น
ได้จาก
การใช้อักษรย่อคัมภีร์-อ้างอิง-ภาษาไทย https://bit.ly/37gBBQr
การใช้อักษรย่อคัมภีร์-อ้างอิงภาษาอังกฤษ https://bit.ly/3q8xc9h
ดังที่ปรากฏในแบบฟอร์มในหน้าถัดไป
(ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่)
https://drive.google.com/file/d/1Cte5NHAMsJqG9UDR0-cbgcCXpYO3sXLV/view
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๒.๒ บทความวิชาการ
		 ๑) ชื่อเรื่อง (title of the article) ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน ๑๐๐
ตัวอักษร ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้น�ำชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน
		 ๒) ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุต�ำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
		 ๓) ที่อยู่ ระบุชื่อหน่วยงาน หรือสถาบัน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (บรรทัดถัดมา)
- ให้ใส่อีเมล์ .....................................................มือถือ..................................................
- Received : ........................................................................
- Revise : ........................................................................
- Accepted : .........................................................................
		 ๔) บทคัดย่อ (Abstract) เขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เขียนสรุปสาระส�ำคัญ
ของเรื่อง อ่านและเข้าใจง่าย ความยาวไม่ควรเกิน ๕๐๐ ค�ำ  โดยให้น�ำบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหา
ตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง
		๕) บทน�ำ (Introduction) เป็นส่วนกล่าวน�ำโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูล
จากรายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่าง ๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา และ
กล่าวถึงเหตุผลหรือความส�ำคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจน
วัตถุประสงค์ของการศึกษาให้ชัดเจน เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกเหตุผลน�ำไปสู่การศึกษางานวิชาการ
หรืองานวิจัย และควรอ้างอิงงานวิชาการหรืองานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ
		 ๖) เนื้อหา ขนาด ๑๖ ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น ๑ คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบ
ทั้งสองด้าน โดยมีจ�ำนวนหน้าต้นฉบับควรมีความยาวประมาณ ๑๐ - ๑๓ หน้า
		 ๗) บทสรุป (Conclusion) และข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นการสรุปผลที่ได้
จากเนื้อหา โดยครอบคลุมประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ ในเนื้อหาอย่างครบถ้วน
		 ๘) บรรณานุกรม (ฺฺBibliography) เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด และแนวการการอ้างอิงแนวการเขียนต�ำราของมหาวิทยาลัย และการอ้างอิงคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนาให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงตามมาตรฐานของคู่มือ
การท�ำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสืบค้น
ได้จาก
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การใช้อักษรย่อคัมภีร์-อ้างอิง-ภาษาไทย https://bit.ly/37gBBQr
การใช้อักษรย่อคัมภีร์-อ้างอิงภาษาอังกฤษ https://bit.ly/3q8xc9h
ดังที่ปรากฏในแบบฟอร์มในหน้าถัดไป
(ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่)
https://drive.google.com/file/d/1KCkEhNpHPEYr_26v-T8hmLaCf8vP7KZe/view
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***อ้างอิงแบบเชิงอรรถ ใช้ขนาด (14 pt)

๓. ประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้
๑. บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และ
ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ
๒. บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการไม่เข้มข้นนัก เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ประชาชนทั่วไป
๓. บทความวิจัย (Research article) ได้แก่ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งไม่เคย
ตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน
๔. บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากต�ำรา หนังสือและ
วารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์วิจารณ์
เปรียบเทียบกัน
๕. ปกิณณกะ (Miscellany) ได้แก่ บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ วิพากษ์แนะน�ำเครื่องมือใหม่ ต�ำราหรือหนังสือใหม่ที่
น่าสนใจ หรือข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
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๔. การส่งต้นฉบับ

ผู้เขียนส่งต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อก�ำหนดของรูปแบบวารสารมหาจุฬาวิชาการ จ�ำนวน ๒ ชุด
พร้อมแผ่นดิสก์ ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
กองบรรณาธิการ วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙
หมู่ ๑ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ หรือทาง e-mail: su_cha2509@
hotmail. com
กรณีที่บทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับ
ที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม (CD ROM) ที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้
แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมีส�ำเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง
หลังจากที่กองบรรณาธิการรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแล้ว ขอให้ผู้เขียนส่งบทความเข้าสู่
ระบบวารสารออนไลน์ ThaiJo 2.0 ทางเว็บไซต์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/index
โดยผูเ้ ขียนต้องปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการส่งบทความอย่างเคร่งครัด โดยสามารถดูรายละเอียดขัน้ ตอนได้ที่
https://docs.google.com/document/d/1NsYlde3i1zXdTfQ4x1ms5g9Wbd148Kk7yKiPexr
8xaI/edit

๕. การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร

ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส�ำคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความ
ทีว่ ารสารก�ำหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอนพร้อมทัง้ พิสจู น์อกั ษรก่อนทีจ่ ะส่งบทความนี้
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อก�ำหนดของวารสารจะท�ำให้การพิจารณา
ตีพมิ พ์มคี วามรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิท์ จี่ ะไม่พจิ ารณาบทความจนกว่า
จะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อก�ำหนดของวารสารเสียก่อน

๖. การอ่านประเมินต้นฉบับ

ต้นฉบับจะได้รบั การอ่านประเมิน โดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชานัน้ ๆ ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ท่าน ต่อเรือ่ ง ประเภทของการ Peer Review
คือ Double Blinded และส่งผลการอ่านประเมินคืน ผู้เขียนให้เพิ่มเติม แก้ไข หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่
แล้วแต่กรณี
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๗. ลิขสิทธิ์

ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ห้ามน�ำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ�้ำ  เว้นเสียแต่ว่า จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ
เป็นลายลักษณ์อักษร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อ
ในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์ บทความให้แก่วารสาร พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย
นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะ
ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

๘. ความรับผิดชอบ

เนือ้ หาต้นฉบับทีป่ รากฏในวารสารมหาจุฬาวิชาการ เป็นความรับผิดชอบของผูเ้ ขียน ทัง้ นี้ ไม่รวม
ความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

๙. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก

การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสารมหาจุฬาวิชาการ กรุณาติดต่อ
“บรรณาธิการวารสารมหาจุฬาวิชาการ” กองวิชาการ ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ (ต่อ ๘๗๗๓, ๘๗๕๖, ๘๗๗๔) (นายสุชญา ศิริธัญภร, นายสุภฐาน
สุดาจันทร์, พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส)
โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ภายใน ๘๗๗๓, e-mail : su_cha2509@hotmail.com
อัตราค่าวารสาร ก�ำหนดออกวารสารปีละ ๓ ฉบับ จ�ำหน่ายราคาฉบับละ ๓๐๐ บาท ไม่รวม
ค่าส่ง
อัตราค่าสมาชิก ปีละ ๖๐๐ บาท
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๑๐. เกณฑ์ค่าใช้จ่ายวารสารมหาจุฬาวิชาการ

กองวิชาการ ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๐.๑ ค่าตีพิมพ์บทความภาษาไทย/บทความภาษาอังกฤษ
		 ๑. คณาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ
			ที่
๑
๒
๓

ประเภทผู้เขียน
ประเภทบทความ
อาจารย์ภายใน มจร
บทความวิชาการหรือบทความวิจัย
อาจารย์ภายนอก มจร
บทความวิชาการหรือบทความวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักปราชญ์/ผู้เชี่ยวชาญบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย

		 ๒. ประเภทนิสิต/นักศึกษา
			 ๑) ระดับปริญญาโท
			 ที่ ประเภทผู้เขียน
๑ นิสิตภายใน มจร
๒ นิสิตภายนอก มจร

ประเภทบทความ
ค่าตีพิมพ์
บทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ๓,๐๐๐ บาท
บทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ๓,๕๐๐ บาท

			 ที่ ประเภทผู้เขียน
๑ นิสิตภายใน มจร
๒ นิสิตภายนอก มจร

ประเภทบทความ
ค่าตีพิมพ์
บทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ๓,๐๐๐ บาท
บทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ๓,๕๐๐ บาท

			 ที่
๑
๒
๓

ประเภทบทความ
บทความภาษาไทย
บทความภาษาอังกฤษ
บทความภาษาอังกฤษ (ด่วน)

			 ๒) ระดับปริญญาเอก

๑๐.๒ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก มจร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก มจร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก มจร

๑๐.๓ ค่าตอบแทนผู้ตรวจปรู๊ฟพิสูจน์อักษร			
๑๐.๔ ค่าตอบแทนการจัดพิมพ์ต้นฉบับในวารสาร
๑๐.๕ ค่าตอบแทนผู้จัดรูปเล่มวารสาร (เหมาจ่าย)
๑๐.๖ ค่าตอบแทนผู้เป็นบรรณาธิการ (เหมาจ่าย)
๑๐.๗ ค่าตอบแทนการออกแบบปก			
๑๐.๘ ค่าให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคนที่ ๓ เป็นต้นไป
๑๐.๙ ค่าตอบแทนให้ค�ำปรึกษาปรับแก้ไขบทความ

31.
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(ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://drive.google.com/file/d/14jxgXuh2-9zO_HMCBihzt6buM7a3uzNy/view )
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กระบวนการจัดท�ำวารสารมหาจุฬาวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวารสารทางวิชาการ
ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ เผยแพร่ผลงานบทความวิชาการหรืองานวิจยั ในลักษณะนิพนธ์ตน้ ฉบับ (Original
Article) และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการผลิต
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
แก่สงั คม เพือ่ เป็นเวทีแลกเปลีย่ นแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพือ่ ยกมาตรฐานการเผยแพร่งานวิชาการ
ทางพระพุ ท ธศาสนาในประเทศให้ มี คุ ณ ภาพดี เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด วารสารทางวิ ช าการกลาง
ของมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ (มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม,
กันยายน - ธันวาคม โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงานจัดท�ำวารสารมหาจุฬาวิชาการ 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�ำเนื้อหาต้นฉบับวารสาร
มหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖. กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความให้ผู้เขียนบทความทราบ
๗. ด�ำเนินการจัดพิมพ์
๘. กองบรรณาธิการวารสารฯ ด�ำเนินการเผยแพร่วารสารฯ
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หลักเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์ต้นฉบับของวารสารมหาจุฬาวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑. ต้นฉบับทีผ่ เู้ ขียนส่งมาเพือ่ การพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพมิ พ์ในวารสาร ใดวารสารหนึง่ มาก่อน
๒. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ ในวารสารอื่น
๓. เนื้อหาในต้นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้น โดยผู้เขียนเองไม่ได้ลอกเลียนหรือ
ตัดทอนมาจากผลงานวิจยั ของผูอ้ นื่ หรือจากบทความอืน่ โดยไม่ได้รบั อนุญาต หรือปราศจากการอ้างอิง
ที่เหมาะสม
๔. ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบค�ำแนะน�ำที่ก�ำหนด
๕. ผู้เขียนได้แก้ไขความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว
๖. หลังจากผู้เขียนได้แก้ไขบทความเรียบร้อย กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
หนึ่งก่อนแล้วจึงด�ำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ

กองวิชาการ ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๓, ๘๗๕๖ โทรสาร : ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓
E-mail : su_cha2509@hotmail.com
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/index
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ขั้นตอนการด�ำเนินงานวารสารมหาจุฬาวิชาการ
ประกาศรับบทความ
รับบทความ
ไม่ผ่าน

กองบรรณาธิการตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน
ผ่าน
ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๒ ท่าน

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาอ่านบทความ

ไม่ผ่าน

แจ้งผู้เขียน

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข
กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อส่งคืนผู้เขียน
เพื่อส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข
ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย

ไม่ผ่าน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข

ผ่าน
กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์
ให้ผู้เขียนบทความทราบ
จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ์
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ออกแบบตอบรับ
ส่งวารสารให้แก่สมาชิก
เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ
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