
คําแนะนําสําหรับผูเขียน 
 
1. นโยบายการตีพิมพทั่วไป  

วารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม เปนสื่อกลางการเผยแพรรายงานการวิจัย บทความ วิชาการหรือ
บทความวิจัย ในมิติดานภาษาและวัฒนธรรม สังคมวิทยา ศิลปศาสตร และสหวิทยากรดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยรับพิจารณาตีพิมพตนฉบับของบุคคลทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  มีกําหนดออก
วารสารปละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ผลงานที่สงมาจะตองไมเคยเสนอหรือกําลังเสนอตีพิมพในวารสารวิชาการใด
มากอน  
 
2. ประเภทของผลงานที่ตีพิมพในวารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม  

2.1 บทความพิเศษ บทความพิเศษทางวิชาการ ที่นําเสนอความรูทางวิชาการอยาง เขมขน และผานการ
อานและพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ มีกลุมเปาหมายเปนนักวิชาการใน วงการวิชาการ หรือวิชาชีพ  

2.2 บทความวิชาการ (Article) เปนบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะหวิจารณ หรือเสนอแนวคิด
ใหมๆ จากพื้นฐานทางวิชาการที่ไดเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของ ตนเองหรือของผูอื่น หรือเปนบทความ
ทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเปนความรูที่มีประโยชนแกคนทั่วไป  

2.3 บทความวิจัย (Research article) เปนบทความที่มีการคนควาอยางมีระบบ และมีความมุงหมาย
ชัดเจน เพื่อใหไดขอมูลหรือหลักการบางอยางที่จะนําไปสูความกาวหนา ทางวิชาการ หรือการนําวิชาการมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชน บทความวิจัยมีลักษณะเปน เอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เชน มี
การตั้งสมมติฐานหรือมีการกําหนด ปญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะตองระบุวัตถุประสงคที่เดนชัดแนนอน มีการ
รวบรวมขอมูล พิจารณาวิเคราะห ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถใหคําตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค  

2.4 บทความปริทรรศน (Review article) เปนบทความที่รวบรวมความรูจากตํารา หนังสือ และ 
วารสารใหม หรือจากประสบการณของผูนิพนธมาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการ วิเคราะหวิจารณเปรียบเทียบกัน 

2.5 ปกิณกะ (Miscellany) ไดแก บทความทบทวนความรู เรื่องแปล ยอความจาก วารสารตางประเทศ 
การแสดงความคิดเห็น วิจารณ แนะนําเครื่องมือใหม ตําราหรือหนังสือ ใหมที่นาสนใจ หรือขาวการประชุมทั้ง
ระดับชาติและนานาชาต ิ 
 
3. รูปแบบของการจัดเตรียมตนฉบับ การจัดเตรียมตนฉบับ  

3.1 ตนฉบับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไมต่ํากวา 8 หนา ไมเกิน 15 
หนากระดาษ A 4 (รวมเอกสารอางอิง) พิมพบนกระดาษหนาเดียว ใชตัวอักษร TH Sarabun PSK ตั้งคา
หนากระดาษโดยเวนขอบบน ขอบซาย 1 นิ้ว และขอบขวา ขอบลาง 1 นิ้ว กําหนดระยะหางระหวางบรรทัดเทากับ 
1 และเวนบรรทัดระหวางแตละยอหนา ดังตัวอยาง การนําเสนอรูปภาพและตาราง ตองนําเสนอรูปภาพและตาราง
ที่มีความคมชัดพรอม ระบุหมายเลขกํากับรูปภาพไวดานลาง พิมพเปนตัวหนา เชน ตาราง 1 หรือ Table 1 และ 
รูป 1 หรือ Figure 1 รูปภาพท่ีนําเสนอตองมีรายละเอียดของขอมูลครบถวนและเขาใจไดโดย ไมจําเปนตองกลับไป
อานท่ีเนื้อความอีก ระบุลําดับของรูปภาพทุกรูป ใหสอดคลองกับเนื้อหาที่ อยูในตนฉบับ โดยคําอธิบายตองกระชับ
และสอดคลองกับรูปภาพท่ีนําเสนอ  

3.2 ชื่อเรื่องตองมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพไวหนาแรกตรงกลาง  
3.3 ชื่อผูเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุด พรอมระบุ ตําแหนงทางวิชาการ

พิมพดวยตัวอักษรปกติอยูใตชื่อเรื่องโดยเยื้องมาทางดานขวา และให ตัวเลขเปนตัวยกทายชื่อผูเขียนเพื่อแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการและ ชื่อหนวยงาน  

3.4 มีบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมเกิน 300 คําตอบทคัดยอ  



3.5 กําหนดคําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3.6 การเรียงหัวขอ หัวขอใหญสุด ใหพิมพชิดขอบดานซาย หัวขอยอยเวนหางจาก หัวขอใหญ 3-5 

ตัวอักษรและหัวขอยอยขนาดเดียวกัน ตองพิมพใหตรงกัน เมื่อขึ้นหัวขอใหญ ควรเวนระยะพิมพ เพิ่มอีก 0.5 ชวง
บรรทัด  

3.7 การใชตัวเลข คํายอ และวงเล็บ ควรใชเลขไทยทั้งหมด ใชคํายอที่เปนสากล เทานั้น (ระบุคําเต็มไวใน
ครั้งแรก) การวงเล็บภาษาอังกฤษ ควรใชดังนี้ (Student centered learning) 

 

3.8 บทความวิจัย ใหเรียงลําดับสาระ ดังนี ้ 
1) บทคัดยอ (Abstract)  
2) บทนํา (Introduction) ระบุความสําคัญของปญหาการวิจัย กรอบแนวคิด และระบุวัตถุประสงคการ

วิจัย  
3) ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ระบุแบบแผนการวิจัยการไดมา ซึ่งกลุมตัวอยางและการ

กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมลู  
4) ผลการวิจัย/ผลการทดลอง (Results) เสนอผลที่พบตามวัตถุประสงคการ วิจัยตามลําดับอยางชัดเจน 

ควรเสนอในรูปตารางหรือแผนภูม ิ 
5) อภิปรายผล/วิจารณ (Discussion) เสนอเปนความเรียง ชี้ใหเห็นถึงความ เชื่อมโยงของผลการวิจัยกับ

กรอบแนวคิด และงานวิจัยที่ผานมา ไมควร อภิปรายเปนขอๆ แตชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวแปร
ที่ศึกษาทั้งหมด  

6) สรุป (Conclusion) ระบุขอสรุปที่สําคัญและขอเสนอแนะในการนําผลการ วิจัยไปใช และประเด็น
สําหรับการวิจัยตอไป  

7) บรรณานุกรม (References) ตองเปนรายการที่มีการอางอิงไวในเชิงอรรถเทานั้น 
  
บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริทรรศน ปกิณกะ บทวิจารณหนังสือ ใหเรียงตามลําดับ

สาระ ดังนี้ 
1) บทคัดยอ (Abstract)  
2) บทนํา (Introduction)  
3) เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระสําคัญท่ีตองการนําเสนอตามลําดับ  
4) บทสรุป (Conclusion)  
5) ขอเสนอแนะ (Suggestion)  
6) บรรณานุกรม (Reference)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. ระบบการอางอิงและบรรณานุกรมทางวิชาการ  
เอกสารที่นํามาอางอิงควรไดมาจากแหลงที่มีการตีพิมพชัดเจน อาจเปนวารสาร หนังสือหรือขอมูลทาง

อินเตอรเน็ตก็ได ทั้งนี้ผูเขียนบทความตองเปนผูรับผิดชอบตอความถูก ตองของเอกสารอางอิงทั้งหมด กอนสง
ตนฉบับผูเขียนบทความควรตรวจสอบถึงความถูกตอง ของการอางอิงเอกสาร เพื่อปองกันความลาชาในการตีพิมพ
บทความ เนื่องจากบทความที่การอางอิงไมถูกตองจะไมไดรับการสงตอเพื่อพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิจนกวาการ
อางอิงเอกสารจะ ไดรับการแกไขใหถูกตอง  

 

4.1 การอางอิงในเนื้อหาบทความ  
สําหรับการอางอิงเอกสารในบทความนั้น ใชระบบ APA ใหใชระบบตัวอักษรโดยใช วงเล็บ เปด-ปด แลว

ระบุชื่อ-นามสกุล ของผูเขียนและเลขหนาของเอกสารที่นํามาอางอิง กํากับทายเนื้อความที่ไดอางอิง เอกสารที่
อางอิงในบทความจะตองปรากฏในเอกสารอางอิง ทายบทความทุกรายการ และเจาของบทความตองรับผิดชอบถึง
ความถูกตองของเอกสารที่นํา มาอางอิงทั้งหมด โดยรูปแบบของการอางอิงเอกสาร มีดังนี้  

 

อางอิงจากเอกสารภาษาไทย  

1) พระไตรปฎก และอรรถกถา ใหอางชื่อคัมภีร เลมที่ ขอ เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหนาของ
เอกสารที่นํามาอางอิง เชน (พระไตรปฎกภาษาไทย เลม 15 ขอ 16 : 282- 283), (พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา 
แปล เลม 16 : 256-320)  

2) ผูแตงหนึ่งรายใหอางชื่อผูแตง เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยปที่พิมพ เครื่องหมาย ทวิภาค (:) และ
เลขหนาของเอกสารที่นํามาอางอิง เชน (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2554 : 44)  

3) ผูแตงสองรายใหอางชื่อของผูแตงสองราย เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยปที่ พิมพ เครื่องหมาย
ทวิภาค (:) และเลขหนาของเอกสารที่นํามาอางอิง เชน (พระมหาสุทิตย อาภากโร และ เขมณัฏฐ อินทรสุวรรณ, 
2553 : 44) หากมีเอกสารที่นํามาอางอิงมากกวา 1 รายการใหใชเครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นระหวางรายการ
อางอิง เชน (พระธรรมโกศาจารย ประยูร ธมฺจิตฺโต, 2548 : 8; พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2554 : 44)  

4) ถามีผูแตงมากกวา 2 รายใหอางชื่อของผูแตงรายแรก เวนวรรคหนึ่งครั้ง เพิ่มคําวา และคณะ 
เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหนาของเอกสารที่นํามาอางอิง เชน (พระเทพโสภณ ประยูร ธมฺจิตฺโต และคณะ, 
2548 : 55)  

5) ใหเรียงลําดับการอางอิงตามลําดับพยัญชนะตัวแรกของชื่อผูแตง เชนเดียวกับลําดับ การอางอิงในสวน
เอกสารอางอิง  

 

อางอิงจากเอกสารภาษาอังกฤษ  
1) ถามีผูแตงหนึ่งรายใหอางนามสกุลของผูแตง เครื่องหมายจุลภาค ปที่พิมพ และ หนาที่นํามาอางอิง เชน 

(Keown, 2003 : 4) 
 2) ถามีผูแตงสองรายใหอางนามสกุลของผูแตงสองราย เครื่องหมายจุลภาค ปที่พิมพ และหนาที่นํามา
อางอิง เชน (Hersey & Blanchard, 2000 : 3) และใหใชเครื่องหมาย อัฒภาค (;) คั่นกลางระหวางเอกสารที่
นํามาอางอิงมากกวา 1 เอกสาร เชน (Keown, 2003 : 4; Hersey & Blanchard, 2000 : 3)  

3) ถามีผูแตงมากกวา 2 รายใหอางนามสกุลของผูแตงรายแรก ตามดวย et al., ปที่ พิมพ และหนาที่
นํามาอางอิง (Kaiser et al., 2008 : 55)  

4) ใหเรียงลําดับการอางอิงชื่อผูแตง  
5) บรรณานุกรมที่เปนภาษาไทย วื่อผู เขียนใหใชชื่อเต็ม-นามสกุล และใหแปลจากภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตอทายในหัวขอ TRANSLATED THAI REFERENCES 
 
 



หลักเกณฑทั่วไปในการพิมพรายการสํานักพิมพ/โรงพิมพ 
กรณีเปนสํานักพิมพหรือบริษัทใหคงไวเฉพาะชื่อ ดังตัวอยาง  
1) บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด ใช 21 เซ็นจูรี่  
2) สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
3) กรณีท่ีเปนโรงพิมพใหใชรูปแบบเต็ม เชน โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
4.2 บรรณานุกรม  
(1) พระไตรปฎก อรรถกถา  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
(2) หนังสือ  

รูปแบบ : ผูแตง.// (ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ. // (ครั้งที่พิมพ). //สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพหรือ โรงพิมพ.  
 ตัวอยาง :  
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. (2554). พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแยง. 

กรุงเทพมหานคร : 21 เซ็นจูรี่.  
 

(3) บทความในหนังสือ  
รูปแบบ : ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความ. //ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ).//ชื่อเรื่อง,/ (เลขหนาที่อาง). 

//สถานที่พิมพ/: /สํานักพิมพหรือโรงพิมพ.  
ตัวอยาง :  

พระสมชาย ปโยโค (ดําเนิน). (2554). การประยุกตใชสัมมาวาจาเพื่อการบริหารงานของ ผูนํา. ใน พระมหาหรรษา 
ธมฺมหาโส (บรรณาธิการ), พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ. (หนา 10-12). กรุงเทพมหานคร 
: 21 เซ็นจูรี่.  

 
(4) บทความจากวารสาร  

รูปแบบ : ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปที่ /(ฉบับที)่, /เลขหนาแรกที่ตี พิมพ-เลขหนาสุดทาย
ที่ตีพิมพ.  
ตัวอยาง :  

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. (2556). ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน. 
1(2), 1-10.  

 
(5) บทความในสารานุกรม  

รูปแบบ : ผูแตง.//(ปที่พิมพ). //ชื่อบทความ. //ใน ชื่อสารานุกรม, /(เลมที่อาง,หนา เลข หนาที่อาง). สถานที่พิมพ: 
/สํานักพิมพหรือโรงพิมพ.  
ตัวอยาง :  

สนม ครุฑเมือง. (2530). หมอคอควาย. ใน สารานุกรมของใชพื้นบานไทยในอดีตเขตหัวเมืองฝายเหนือ (หนา 
274-275). กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พลับลิชชิ่ง. 
 
 
 



(6) หนังสือพิมพ  
รูปแบบ : ผูแตง. // (วันที่ เดือน ปที่พิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนา.  

ตัวอยาง : 
ทวี มีเงิน. (26 สิงหาคม 2556). โกงแวต 4 พันลาน อยาปลอยใหคนชั่วลอยนวล. ขาวสด, 8.  
 

(7) วิทยานิพนธ สารนิพนธ การศึกษาคนควาดวยตนเอง รายงานการวิจัย  
ชื่อผูเขียน.// (ปพิมพ).//ชื่อวิทยานิพนธ. //ระดับวิทยานิพนธ /สารนิพนธ/หรือการคนควา แบบอิสระ/ชื่อ

มหาวิทยาลัย.  
ตัวอยาง :  

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). (2548). รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี ศึกษา
วิเคราะหกรณีลุมน้ําแมตาชาง จ.เชียงใหม. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
(8) สัมภาษณ  

ชื่อผูใหสัมภาษณ//ป.//ตําแหนง.//สัมภาษณ. วัน เดือน 
ตัวอยาง :  

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศ.ดร., (2558) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
สัมภาษณ. 18 มิถุนายน. 

 
(9) สื่อออนไลน  

รูปแบบ : ผูแตง.// (วันที่ เดือน ปที่เผยแพร).//ชื่อบทความ.//สืบคนเมื่อ วันที่ เดือน ป,/จากแหลงที่อยูไฟล (URL)  
ตัวอยาง :  

พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต สมฺมาปญโญ). (1 พฤษภาคม 2555). การจัดการศาสนาและ วัฒนธรรมในอุษา
อาคเนยเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ. สืบคนเมื่อ 4 กันยายน 2556, จาก http://www.mcu.ac.th/ 
site/articlecontent_desc.php?article_id=1304 & articlegroup_id=274  

Doyle, M. W.. (22 June 2004). Liberal Internationalism : Peace, War and Democracy. Retrieved 
September 2, 2013, from http://www.nobel prize.org/ nobel_prizes/ themes/peace/  
doyle/index.html 
 
(10) การแปลบรรณานุกรมจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ  
ตัวอยาง :  

ลักษณวัต ปาละรัตน. (2554). สตรีในมุมมองของพุทธปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
TRANSLATED THAI REFERENCES 

Palaratana, L. (2002). Women in the Perspective of Buddhist Philosophy. Bangkok : 
Chulalongkorn University. 

 
ตัวอยางบรรณานุกรม :  
 

บรรณานุกรม 
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2548). โลกทัศนชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย.  



พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2551). การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน. (พิมพครั้งที่ 6). กรุงเทพมหานคร : 
สหธรรมิก.  

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). (2548). รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี ศึกษา
วิเคราะหกรณีลุมน้ําแมตาชาง จ.เชียงใหม. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย.  

พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต สมฺมาปญโญ). (1 พฤษภาคม 2555). การจัดการศาสนาและ วัฒนธรรมในอุษา
อาคเนยเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ. สืบคนเมื่อ 4 กันยายน 2556, จาก http://www.mcu.ac.th      
/site/articlecontent desc.php?article id=1304& articlegroup id=274  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2535). พระไตรปฎกฉบับภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ 2500. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนท่ี 47 ก, 24 สิงหาคม 2550. 
Bergstein, M.. (2000). Tubular function. In E. B. Richard, M. K. Robert & B. J. Hal (Eds.), Nelson 

textbook of pediatrics (16th ed., p. 596). Philadelphia : Saunders.  
Dunn, W.. (1994). Public Policy Analysis : An Introduction. (2nd ed.). New Jersey: Prentice Hall.  
Keown, D.. (1995). Are There “Human Right” in Buddhism?. London : University of London. 

Kiarash, A.. (2007). Human Dignity in Islamic Bioethics. The Iranian Journal of Allergy. 6 (5), 
25-28. 

 
TRANSLATED THAI REFERENCES 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Tipitaka : Thai version. BKK : MCU Press. [A III. (Thai) 

Vol.20]. [in Thai] 
Palaratana, L. (2002). Women in the Perspective of Buddhist Philosophy. Bangkok : 

Chulalongkorn University. [in Thai] 
Phra Dhammakosajarn (Prayoon Dhammacitto). (2006). Buddhist Addministration. BKK : MCU 

Press. [in Thai] 
 
5. การสงตนฉบับบทความเพื่อตีพิมพ  

5.1 สงดวยตนเองหรือทางไปรษณีย เอกสารประกอบดวย  
1. ตนฉบับ จํานวน 3 ชุด จําแนกเปน 

- ตนฉบับที่ไมระบุชื่อผูแตง จํานวน 2 ชุด  
- ตนฉบับที่ระบุชื่อผูแตง จํานวน 1 ชุด  

2. แผนซีดีบรรจุขอมูลตนฉบับ จํานวน 1 แผน (ระบุชื่อบทความและชื่อผูเขียนกํากับ ไวในแผน)  
3. แบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพในวารสารฯ  

- แบบฟอรมเสนอผลงานเพื่อตีพิมพในวารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม 
- แบบฟอรมสมัครสมาชิกวารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม  

4.รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถายหนาตรง) 
จัดสงมายัง กองบรรณาธิการวารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมูที่ 1 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170  
 

 



5.2 สงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส แนบตนฉบับ (File attachment) ในรูป แบบ MS Word มายัง    
E-mail: maharoj@hotmail.com เมื่อไดรับการยืนยันจากกอง บรรณาธิการพิจารณาใหตีพิมพลงในวารสารแลว 
ผูเขียนจะตองสงแผนซีดีบรรจุขอมูลตนฉบับ จํานวน 1 แผน มายังกองบรรณาธิการวารสารเพื่อนําเขาสู
กระบวนการตีพิมพตอไป  

 

6. ขั้นตอนการนําบทความลงตีพิมพ กองบรรณาธิการจะแจงใหผูเขียนทราบเมื่อไดรับบทความที่สงให
แลว และจะแจงผล การพิจารณาบทความใหทราบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อไดผานการพิจารณาบทความจากผูทรงคุณวุฒิ 
แลว โดยการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพไดจะคํานึงถึงความหลากหลายและความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของบรรณาธิการ อยางไรก็ดี บทความที่แกไขตนฉบับเสร็จเรียบรอย กอนอาจไดรับการพิจารณานําลง
ตีพิมพกอน 
 
7. สิทธิของบรรณาธิการ  

ในกรณีที่กองบรรณาธิการหรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งไดรับเชิญใหเปนผูตรวจบทความมี ความเห็นวาควรแกไข 
กองบรรณาธิการจะสงคืนเพื่อแกไข โดยจะยึดถือขอเสนอแนะของ ผูตรวจเปนเกณฑ และหรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
พิจารณาไมตีพิมพ ในกรณีที่รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยไมตรงกับแนวทางของวารสาร 
หรือไมผานการพิจารณา ของกองบรรณาธิการหรือผูเชี่ยวชาญ บทความที่ไดรับการตอบรับเพื่อตีพิมพในวารสาร 
มจร ภาษาและวัฒนธรรม แลวจะตองไมปรากฏในสิ่งพิมพอื่นใดกอนที่จะปรากฏในวารสาร มจร ภาษาและ
วัฒนธรรม ทั้งนี ้กองบรรณาธิการจะสงวารสารที่มีบทความของผูเขียนตีพิมพใหแกผูเขียนจํานวน 1 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


