
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที่๒ 

“พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ยุค New normal” 
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตแพร่ 

 
ค าแนะน าส าหรับผูน้พินธบ์ทความ 

 

สถานที่ตดิต่อเกีย่วกบับทความ  
ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่   
เลขที ่๑๑๑ หมู่ที ่๕ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐  
โทรศัพท ์๐๕๔-๖๔๖๕๘๕ ต่อ ๔๐๔ ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี       
โทร 084-6125342 รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ 081-8826918 
 

๑. สว่นประเภทของบทความ  
 

การส่งบทความ  
ใ ห้ ผู้ นิ พ น ธ์ ส่ ง บ ท ค ว า ม เ ป็ น ไ ฟล์  word เ ท่ า นั้ น  โ ด ย ส่ ง ไ ฟล์ ที ่                                          

E-mail mcuphrae111@gmail.com  ทั้งนี้ ผู้นิพนธ์ต้องมีส าเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง  
 

การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร  
ผู้นิพนธ์ควรตะหนักถึงความส าคัญ ในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบ 

ของบทความ ที่วารสารก าหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษร
ก่ อนที่ จ ะส่ งบทความ   ก า ร เตรี ยมบทความ ให้ ถู ก ต้ อ งต ามข้ อ ก าหนด 
ของคณะกรรมการตรวจสอบบทความ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้องตามข้อก าหนด   

 

การเตรียมบทความ  
 

๑. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ละเรื่องจะต้องมีบทคัดย่อ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้ค าศัพท์และการเขียนทับศัพท์
ภาษาอังกฤษ ตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ให้หลีกเลียง การเขียนภาษาอังกฤษ 
ปนภาษาไทย ในข้อความ ยกเว้นกรณีจ าเป็น เช่น ศัพท์ทางวิชาการที่ไม่มีค าแปล หรือค าที่ 



    

ใช้แล้วท าให้เข้าใจง่ายขึ้น ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนปนภาษาไทยให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้น
ชื่อเฉพาะส าหรับต้นฉบับภาษาอังกฤษควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษา
จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อน 

  

๒ . ขนาดของต้นฉบับ  ใช้กระดาษขนาด A๔ และพิมพ์โดยเว้นระยะห่างจาก
ขอบกระดาษ ด้านบนและด้านซ้าย ๑.๕ นิ้ว ด้านขวาและด้านล่าง ๑ นิ้ว โดยมีระยะห่าง
ระหว่างบรรทัด เป็นแบบ double space เพ่ือสะดวกในการอ่านและการแก้ไข  

 

๓ .ชนิดและขนาดตั วอักษร  ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ ใช้ตั ว อักษร  
TH SarabunPSK 
  - ชื่อเรื่องใช้ตัวอักษรขนาด ๒๐ pt.ตัวหนา  
 - ชื่อผู้นิพนธ์ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ pt. ตัวปกติ  
 - หัวข้อหลักใช้ตัวอักษรขนาด ๑๘ pt. ตัวหนา  
 - หัวข้อรองใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ pt. ตัวหนา  
 - บทคัดย่อและเนื้อเรืองใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ pt. ตัวปกต ิ 
 - เชิงอรรถหน้าแรกท่ีเป็นที่อยู่ของผู้นิพนธ์ใช้อักษรขนาด ๑๔ pt. ตัวปกติ 
  

 ๔. จ านวนหน้า ความยาวของบทความ ไม่น้อยกว่า ๘ หน้า และไม่เกิน ๑๕ หน้า  รวม
ตาราง รูป ภาพ และเอกสารอ้างอิง  
 

 ๕. เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เป็น
การท ารายการเอกสารอ้างอิงหรือค าอธิบายเพ่ิมเติมที่อยู่ด้านล่างของข้อความในหน้ากระดาษ
แต่ละหน้า ซึ่งมีรูปแบบการเขียนอ้างอิง แตกต่างกันตามประเภทของเอกสารหรือแหล่งที่ใช้
อ้างอิง ดังนี้ 
 

 การอ้างอิงเชิงอรรถ  
 ๑. หนังสือ  
  ๑.๑ คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือส าคัญพิมพ์เป็นชุด  
   รูปแบบ 



 

   ให้อ้างชื่อย่อคัมภีร์.เล่ม/ข้อ/หน้า. และให้วงเล็บค าว่า (บาลี) ไว้หลังค าย่อใน
กรณีที่ใช้พระไตรปิฎก ฉบับภาษาบาลีหรือวงเล็บค าว่า  (ไทย) ไว้หลังค าย่อในกรณีทีใช้
พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย  
   ตัวอย่าง  
   ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑.  
 
 
  ๑.๒ หนังสือทั่วไป  
   รูปแบบ  
   ผู้แต่ง, ชื่อเรือง, (สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์,ปีที่พิมพ์), หน้า. 
  
   ตัวอย่างภาษาไทย  
   พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรกี : บ่อเกิดภมูิปญัญาตะวนัตก, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๓๘.  
 

   ตัวอย่างภาษาอังกฤษ  
   Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok : 
Haw Trai Printing, 2994), p.69.  
 

  ๑.๓ วารสาร  
   รูปแบบ  
   ผู้เขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร, เล่มที่หรือปีที ่(เดือน ปี) : หน้า.  
 

   ตวัอย่างภาษาไทย 
   พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ กิตฺติปญฺโญ, “การก าหนดประเด็นปัญหา           
การตั้งชื่อเรื่องและการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”, มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ปีที ่๓ ฉบับที ่๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗) : ๑๔ - ๒๘. 
  

   ตัวอย่างภาษาอังกฤษ  



    

    K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha 
Bodhi, vol. 77 No.1 : 10 - 15.  
 
 

  ๑.๔ วิทยานิพนธ์  
   รูปแบบ  
   ชื่อผู้วิจัย, “ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์”, ระดับของวิทยานิพนธ์, (ชื่อแผนกวิชาหรือ
คณะและมหาวิทยาลัย), ปีที่พิมพ์.  
 

   ตัวอย่างภาษาไทย  
   อนุวัติ กระสังข์,“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้
กระแสบริโภคนิยม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา), ๒๕๕๗.  
 
 

  ๑.๕ สัมภาษณ์  
   รูปแบบ  
   สัมภาษณ์ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์, ต าแหน่ง (ถ้ามี), วัน เดือน ปี.  
   ตัวอย่างภาษาไทย   
   สัมภาษณ์ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗.  
 
  ๑.๖ เว็บไซต์ 
   รูปแบบ  
   ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรือง. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : [วัน เดือน ปี]. 
 

   ตัวอย่าง  
   พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. 
[ออน ไลน์ ] .  แหล่ งที่ ม า  :  http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac 
=article&ld=538970572&Ntype=9 [ ๗ กันยายน ๒๕๕๕].  

http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac


 

 
 
 
  ๑.๗ ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)  
  ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จ าเป็น โดยพิมพ์หน้าละ ๑ ภาพ หรือ ๑ 
ตาราง ส าหรับค าบรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง ส่วนค าอธิบายเพ่ิมเติม
ให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 
การเตรียมตน้ฉบบัส าหรบัการเขยีนบทความวชิาการ 

 

                                                          

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การต้ังค่ากระดาษ A๔ ระยะขอบ ด้านบน ๑.๕ นิ้ว  ดา้นซ้าย ๑.๕ นิ้ว ด้านขวา ๑ นิว้ ด้านลา่ง ๑ นิว้ 

 ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาดตัวอักษรแบบ TH sarabun PSK ขนาด ๒๐ พ้อยท์ (Points) ตัวหนา                                                                                                        

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ………………………………………………………………………………………..…………… 

 ชื่อผู้นิพนธ์คนที่ ๑ (ภาษาไทย)๑ (ภาษาอังกฤษ),  
 ชื่อผู้นิพนธ์คนที่ ๒ (ภาษาไทย)๑ (ภาษาอังกฤษ),  
 ชื่อผู้นิพนธ์คนที่ ๓ (ภาษาไทย)๑ (ภาษาอังกฤษ) 

 สังกัด/หน่วยงาน.................................................   
 E-mail................................................................ 
 

บทคัดยอ่ภาษาไทย (ขนาดขนาด ๑๖ พ้อยท์ (Points) ตัวธรรมดา) 

ย่อหน้า ๑.๕ ซม. 

...................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

ค าส าคัญ: (๒-๓ ค า) ……………………………………………….. 

บทคัดยอ่ภาษาอังกฤษ (ขนาดขนาด ๑๖ พ้อยท์ (Points) ตัวธรรมดา) 

ย่อหน้า ๑.๕ ซม

...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................... 

Keywords: ……………………………………………….. 

 ๑.บทน า (ขนาดขนาด ๑๖ พอ้ยท ์(Points) ตัวหนา) 

ย่อหน้า ๑.๕ ซม. 

...................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

๒.เนื้อหา   

ย่อหน้า ๑.๕ ซม. 

...................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

๓.สรุป   

ย่อหน้า ๑.๕ ซม. 

................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 



 

การเตรียมตน้ฉบบัส าหรบัการเขยีนบทความวจิยั 
 

 

 

 

 

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาดตัวอักษรแบบ TH sarabun PSK ขนาด ๒๐ พ้อยท์ (Points) ตัวหนา                                     

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ………………………………………………………………………………………..…………… 

 ชื่อผู้นิพนธ์คนที่ ๑ (ภาษาไทย)๑ (ภาษาอังกฤษ),  
 ชื่อผู้นิพนธ์คนที่ ๒ (ภาษาไทย)๑ (ภาษาอังกฤษ),  
 ชื่อผู้นิพนธ์คนที่ ๓ (ภาษาไทย)๑ (ภาษาอังกฤษ) 

 สังกัด/หน่วยงาน.................................................   
 E-mail................................................................ 
 

บทคัดย่อภาษาไทย (ขนาดขนาด ๑๖ พ้อยท์ (Points) ตัวธรรมดา) 

ย่อหน้า ๑.๕ ซม. 

...................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

ค าส าคัญ: (๒-๓ ค า) ……………………………………………….. 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ขนาดขนาด ๑๖ พ้อยท์ (Points) ตัวธรรมดา) 

ย่อหน้า ๑.๕ ซม. 

...................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

Keywords: ……………………………………………….. 

 ๑.บทน า (ขนาดขนาด ๑๖ พอ้ยท ์(Points) ตัวหนา) 

ย่อหน้า ๑.๕ ซม. 

...................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

๒.วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

  ๑. ...................................................................................................................... 

 ๒......................................................................................................................... 

๓.วธิีด าเนนิการวิจยั 

...................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

๔.สรปุผลการวิจยั 

....................................................................................................................................................................................................... 

๕.อภปิรายผลการวจิัย 

....................................................................................................................................................................................................... 

๖. ขอ้เสนอแนะ 

...................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

การต้ังค่ากระดาษ A๔ ระยะขอบ ด้านบน ๑.๕ นิ้ว  ดา้นซ้าย ๑.๕ นิ้ว ด้านขวา ๑ นิว้ ด้านลา่ง ๑ นิว้ 

 



    

 

 

 

 

หนังสือขอเสนอบทความเพื่อลงเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒ 

เขียนที่................................................................. 
วันท่ี................ เดือน........................... พ.ศ. ..................... 

ข้าพเจ้าชื่อ..................................... ฉายา................................... นามสกุล.................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................................... 
โทรศัพท์........................................................... E-mail:….…………………………………………………. 
มีความประสงคข์อส่งบทความ ( ) บทความวิจัย ( ) บทความวิชาการ เรื่อง: 
(ภาษาไทย).......................................................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................................... 
  
ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อ........................จาก (ช่ือสถาบัน)..................................................................................
ปีการศึกษา.............. หรือไดร้ับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก................................................................................. 

เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาแล้วมมีติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดรีับ
ไปแก้ไขตามมติดังกล่าวนั้นและและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ท าเครื่องหมาย √ ) 

( ) เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 

( ) เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร�่วมนิพนธต์ามช่ือท่ีระบุในแตล่ะบท 

( ) บทความนี้ไม�เคยลงตีพิมพใ์นวารสารใดมาก�่อน 

( ) บทความนี้ไม�ได้คัดลอกหรือดดัแปลงมาจากของผู้ใดท้ังสิ้น 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ช าระคา่ธรรมเนียมขอลงบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี๒ ตามระเบยีบที่ได้
ก าหนดไว ้ช าระค่าลงทะเบียน ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขท่ีบัญช ี354-2-32172-8 

( ) บุคคลภายนอก/นักวิจัย     ๒,๕๐๐ บาท 
( ) นิสิต/บุคลากร มจร          ๑,๕๐๐ บาท  
( ) น าเสนอด้วยโปสเตอร์        ๑,๐๐๐ บาท  



 

อน่ึงแม้ข้าพเจ้าปรับแก้ไขแล้วแต่งานยังไม่เรียบร้อยและไมไ่ดร้ับการตีพิมพ์ข้าพเจ้าไม่ประสงค์รบัเงินคา่
ท าเนียมคืน และจะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือเป็นท่ีสิ้นสดุ 
 

ลงช่ือ............................................................................. 
(........................................................................) 

ผู้นิพนธ์บทความ 

 


