กระบวนการพิจารณาบทความของวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ประกาศรับบทความ
รับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจเนื้อหาและ
รูปแบบของบทความ
( 7 วัน )

ไม่ผา่ น

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น
( 7 วัน )

ผ่าน

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาอ่านบทความ
( 30 วัน )

ผ่านโดยมีการแก้ไข
กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อส่งคืนผู้เขียน

ผู้เขียนปรับแก้ไขและส่งคืนวารสาร ( 7 วัน )
กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ (ออกหนังสือตอบรับ)
จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ต่อไป

ไม่ผา่ น

แจ้งผู้เขียน

คําแนะนําสําหรับผู้นิพนธ์บทความ
สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ
สํานักงานวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ 1 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-283-546-7 (ต่อ 116), 088-506-2335
1. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรมตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1.1 บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้ อหาความรู้วิ ชาการอย่า ง
เข้มข้น และผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ
1.2 บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ ที่มีความโดดเด่นเพื่อนําเสนอ
องค์ความรู้ใหม่สู่สังคม
1.3 บทความวิจัย (Research Article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อัน
เป็นประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน
1.4 บทความปริทรรศน์ (Review Article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตํารา
หนังสือ และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน
1.5 ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจาก
วารสารต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนําเครื่องมือใหม่ ตําราหรือหนังสือใหม่ที่
น่าสนใจ หรือข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. การส่งบทความ
บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม สามารถส่งเข้าในระบบออนไลน์ของ
วารสาร http://www.journal-phimoldhamma.com แล้วไปที่วารสารออนไลน์ เมื่อส่งเข้า
ระบบสําเร็จให้แจ้งที่ Email : phimoldhamma@hotmail.com หรือแจ้งผ่านกองบรรณาธิการ

3. การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร
ผู้นิพนธ์ควรตระหนัก ถึงความสําคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของ
บทความที่วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะ
ส่งบทความนี้ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของวารสารจะทําให้
การพิจารณาตีพิมพ์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของวารสาร
4. รูปแบบการจัดเตรียมบทความ
4.1 บทความต้ อ งเป็ น ตั ว พิ ม พ์ ดี ด โดยใช้ ชุ ด แบบอั ก ษร (font) ชนิ ด ไทยสารบรรณ
(TH SarabunPSK) ขนาดอักษร 16 จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง
(double spacing) ตลอดเอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B5) ระยะ
ขอบกระดาษบน 4.5 เซนติเมตร, ล่าง 4.01 เซนติเมตร, ซ้าย/ขวา 3.81 เซนติเมตร พร้อมใส่
หมายเลขหน้ากํากับทางมุมขวาบนทุกหน้า บทความไม่ควรยาวเกิน 12 หน้ากระดาษพิมพ์สั้น โดย
นับรวมภาพประกอบและตาราง
4.2 ชื่อเรื่องต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง
4.3 ชื่อผู้นิพนธ์ ตําแหน่งทางวิชาการ สาขา คณะ สังกัด/หน่วยงาน และ Email (อีเมล์
ใส่เฉพาะผู้นิพนธ์บทความคนที่ 1) ของผู้ร่วมหรือที่ปรึกษาทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
เรียงจากผู้นิพนธ์บทความ1 ผู้ร่วมนิพนธ์2,3,4 ตําแหน่งใต้ชื่อเรื่อง เยื้องชิดฝั่งขวาของหน้ากระดาษ
4.4 มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 คําต่อบทคัดย่อ
4.5 กําหนดคําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.6 การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สุด ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายหัวข้อย่อยเว้นห่างจากหัวข้อ
ใหญ่ 3-5 ตัวอักษรและหัวข้อย่อยขนาดเดียวกัน ต้องพิมพ์ให้ตรงกัน เมื่อขึ้นหัวข้อใหญ่ควรเว้น
ระยะพิมพ์ 0.5 ช่วงบรรทัด
4.7 การใช้ตัวเลข คําย่อ และวงเล็บ ใช้เป็นตัวเลขอารบิกทั้งหมด ใช้คําย่อที่เป็นสากล
เท่านั้น (ระบุคําเต็มไว้ในครั้งแรก) การวงเล็บภาษาอังกฤษ ควรใช้ดังนี้ (Student centered
learning) เป็นต้น

บทความวิจัย ให้เรียงลําดับสาระ ดังนี้
1) บทคัดย่อ (Abstract)
2) บทนํา (Introduction) ระบุความสําคัญของปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิด และระบ
วัตถุประสงค์การวิจัย
3) ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ระบุแบบแผนการวิจัยการได้มาซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างและการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
4) ผลการวิจัย/ผลการทดลอง (Results) เสนอผลที่พบตามวัตถุประสงค์การวิจัยตาม
ลําดับอย่างชัดเจน ควรเสนอในรูปตารางหรือแผนภูมิ
5) อภิปรายผล/วิจารณ์ (Discussion) เสนอเป็นความเรียง ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ของผลการวิจัยกับกรอบแนวคิด และงานวิจัยที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายเป็นข้อๆ แต่
ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
6) สรุป (Conclusion) ระบุข้อสรุปที่สําคัญและข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
และประเด็นสําหรับการวิจัยต่อไป
7) เอกสารอ้างอิง (References) ต้องเป็นรายการที่มีการอ้างอิงไว้ในเชิงอรรถเท่านั้น
บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ ปกิณกะ บทความวิจารณ์หนังสือ
ให้เรียงลําดับสาระ ดังนี้
1) บทคัดย่อ (Abstract)
2) บทนํา (Introduction)
3) เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระสําคัญที่ต้องการนําเสนอตามลําดับ
4) บทสรุป (Conclusion)
5) ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
6) เอกสารอ้างอิง (References)

ตัวอย่างการจัดพิมพ์บทความ
4.5 ซม.

ระบุหมายเลขไว้ด้านบนขวา (16 pt)

ชื่อบทความภาษาไทย (18 pt)
TITLE IN ENGLISH (18 pt)
3.81 ซม.

3.81 ซม.
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ (16 pt)
Author (16 pt)
หน่วยงานต้นสังกัด (14 pt)
Email (14 pt)

บทคัดย่อ (18 pt)
(16 pt) (ไม่เกิน 300คํา).............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
คําสําคัญ : 2-5 คํา
ABSTRACT (18 pt)
(16 pt) (ไม่เกิน 300คํา).............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Keywords :
บทนํา (18 pt)
(16 pt) แสดงสาระสําคัญที่ต้องการนําเสนอตามลําดับ...........................................................
...................................................................................................................................................................
สรุป (18 pt)
(16 pt) แสดงสาระสําคัญที่ต้องการนําเสนอตามลําดับ...........................................................
...................................................................................................................................................................
เอกสารอ้างอิง (18 pt)
(16 pt) แสดงสาระสําคัญที่ต้องการนําเสนอตามลําดับ...........................................................
...................................................................................................................................................................
4.01 ซม.

5. เอกสารอ้างอิง (References)
ให้ใช้รูปแบบ APA (6th Edition) เป็นมาตรฐาน โดยสามารถตัวอย่างวิธีการเขียน
เอกสารอ้างอิง ที่ถูกต้องเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ APA http://www.apastyle.org
5.1 การอ้างอิงในเนื้อหาบทความ
สําหรับการอ้างอิงเอกสารในบทความนั้นใช้ระบบ APA ให้ใช้ระบบตัวอักษรโดยใช้
วงเล็บ เปิด-ปิด และระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้เขียน เลขหน้า และปีพ.ศ.ของเอกสารที่นํามาอ้างอิง
กํากับท้ายเนื้อความที่ได้อ้างอิง เอกสารที่อ้างอิงในบทความจะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิงท้าย
บทความทุกรายการ และผู้นิพนธ์บทความต้องรับผิดชอบถึงความถูกต้องของเอกสารที่นํามาอ้างอิง
ทั้งหมด โดยรูปแบบของการอ้างอิงเอกสาร มีดังนี้
อ้างอิงจากเอกสารภาษาไทย
1. คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือสําคัญพิมพ์เป็นชุด
ให้อ้างชื่อคัมภีร์ เล่มที่ ข้อ เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าของเอกสารที่นํามาอ้างอิง เช่น
(พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 11 ข้อ 12 : 128-153), (พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล เล่ม 16 : 243-268)
2. หากชื่อผู้แต่งอยู่หน้าข้อความที่อ้างถึง ให้ใช้ ชื่อผู้แต่ง (ปีพิมพ์) เช่น สุรพล พรมกุล (2549),
Promgun (2006)
3. หากชื่อผู้แต่งอยู่ท้ายข้อความที่อ้างถึง ให้ใช้ (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์)
1) กรณีผู้แต่ง 1 คน ให้เขียนเป็น (ชื่อผู้เขียน, ปีพิมพ์)
เช่น (สุรพล พรมกุล, 2549), (Promgun, 2006)
2) กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้เขียนเป็น (ชื่อที่ 1 และชื่อที่ 2, ปีพิมพ์)
เช่น (สุรพล พรมกุล และจารุวรรณ ประวันเน, 2549),
(Promgun & Prawanne, 2006)
3) กรณีผู้แต่ง 3 คน ให้เขียนเป็น (ชื่อที่ 1, ชื่อที่ 2, และชื่อที่ 3, ปีพิมพ์)
เช่น (สุรพล พรมกุล, จารุวรรณ ประวันเน และสุวิน ทองปั้น, 2549),
(Promgun, Prawanne & Tongpan, 2006)
4) กรณีผู้แต่งมากกว่า 5 คน ครั้งแรกให้เขียนชื่อผู้เขียนทั้งหมด และครั้งต่อไปให้เขียนเป็น
(ชื่อผู้เขียนคนที่ 1 และคณะ, ปีพิมพ์) หรือ (last name of 1st author et al, publish year)
เช่น (สุรพล พรมกุล และคณะ, 2549), (Promgun et al., 2006)

4. การอ้างอิงท้ายบทความ ให้ใช้รูปแบบ APA เวอร์ชัน 6 ดังตัวอย่างนี้ (ดูเพิ่มเติมที่
http://www.apastyle.org/)
1) หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.
เช่น (1) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2557). วิธีบูรณาการพระพุทธ
ศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
(2) Lamoureux, M. (2013). Internal controls handbook: The
power sector and NERC compliance. North Charleston: Create Space
Independent Publishing Platform.
2) บทความในวารสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้าที่
ปรากฏบทความในวารสาร.
เช่น (1) พระทวีโชค เจตนาสุโภ. (2557). การศึกษาวิเคราะห์การใช้ขันติธรรมกับ
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