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คำแนะนำกำรเตรียมต้นฉบับ
วำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็ นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั (Research articles) บทความวิชาการ
หรือบทความปริทศั น์ (Review articles) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) และบทความวิจยั แบบสัน้ (Communication letter)
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกาหนดออกปี ละ 3 ฉบับ คือ มกราคม - เมษายน พฤษภาคม - สิงหาคม
และกันยายน - ธันวาคม ผูเ้ ขียนบทความทุกท่านสามารถส่งผลงานมาลงตีพิมพ์ได้ โดยผลงานดังกล่าวต้องไม่เคยถูกนาไปพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารอื่นใดมาก่ อน บทความทุกบทความจะต้องได้รบั การพิจารณาจากผู ป้ ระเมินอิสระจากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานัน้ ๆ
และสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน โดยได้รบั ความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ บทความที่ได้รบั การตีพิมพ์ตอ้ งมีผลการประเมิน
จากผูป้ ระเมินอิสระอย่างเป็ นเอกฉันท์ว่ามีความเหมาะสมที่จะนาเผยแพร่ ในวารสารได้ บทความที่ได้รบั ตีพิมพ์อาจถูกดัดแปลง แก้ไข คา
สานวน และรู ป แบบการน าเสนอตามที่ก องบรรณาธิก ารเห็น สมควร ส่ ว นบทความที่ถู ก ปฏิเสธการตี พิม พ์ หรือ ขอยกเลิก การตี พิม พ์
ผูเ้ ขียนบทความไม่สามารถขอค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความคืนได้ ผูเ้ ขียนบทความสามารถค้นรายละเอียดต่าง ๆ สาหรับการเตรียม
ต้นฉบับบทความได้จากเว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmuj

วิธีกำรเตรียมต้นฉบับ

1. ต้น ฉบับ พิ ม พ์เ ป็ นภำษำไทยหรื อ ภำษำอัง กฤษก็ ไ ด้
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของบทความวิจยั หรือบทความวิชาการให้จดั ทา
ตามคาแนะนาการเตรียมต้นฉบับนี้ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการ
ใช้คาศัพท์และชื่อบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลีย่ ง
การเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จาเป็ น กรณี จาเป็ นให้
เขียนคาศัพท์ภาษาไทยตามด้วยในวงเล็บ ภาษาอังกฤษ โดยคาแรก
ให้ข้ ึนต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนอักษร และคาที่เหลือทัง้ หมดให้
พิ ม พ์ด ว้ ยตัว พิ ม พ์เล็ก ยกเว้น ชื่ อ เฉพาะ ทุ ก ค าให้ข้ ึน ต้น ด้ว ย
ตัว พิ ม พ์ใ หญ่ การปรากฏอยู่ ห ลายที่ ใ นบทความของศัพ ท์ค า
เดียวกันทีเ่ ป็ นภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษ ให้ใช้คาศัพท์ภาษาไทย
ตามด้วยภาษาอังกฤษเฉพาะครัง้ แรก ครัง้ ต่ อไปใช้เฉพาะคาศัพ ท์
ภาษาไทยเท่านัน้ ส่วนบทความที่เป็ นภาษาอังกฤษต้องให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้อง ด้านการใช้ภาษาด้วย
2. กำรพิมพ์ ให้จดั พิมพ์ดว้ ยโปรแกรม Microsoft Word
โดยจัดหน้ากระดาษขนาด Letter (8.5 x 11 นิ้ว) ตัง้ ค่าหน้ากระดาษ
ส าหรับ การพิ ม พ์ ห่ า งจากขอบกระดาษทุ ก ด้าน ด้า นละ 1 นิ้ ว
(2.5 เซนติเมตร) จัดสองคอลัมน์ ใส่เลขหน้ากากับทุกหน้า
3. รู ป แบบตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้แ บบ
Dillenia UPC ขนาดตัว อัก ษร ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษใช้

ขนาดตัวอักษรอย่างเดียวกัน ดังนี้ 1) ชื่อเรื่อง ตัวหนา ขนาด 18 pt.
2) ชื่อ ผู เ้ ขีย นบทความ ตัว ปกติ ขนาด 16 pt. 3) รายละเอีย ด
สาขาวิชา คณะ สถาบัน ตัวปกติ ขนาด 12 pt. 4) หัวข้อหลัก ตัวหนา
ขนาด 16 pt. 5) หัวขอ้ รอง ตัวหนา ขนาด 14 pt. 6) เนื้อความ
ทุกส่วน ตัวปกติ ขนาด 14 pt.
4. จำนวนหน้ำ ความยาวของบทความไม่ควรเกิน 15 หน้า
รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง
5. กำรส่งต้นฉบับ ให้ผูเ้ ขียนบทความส่งต้นฉบับทางเว็บไซต์
http://www.tci-thaijo.org.index.php/rmuj
ประเภทของบทควำม
1. บทควำมวิจยั
เป็ นการเสนอผลการวิจยั ซึ่งอาจเป็ นผลงานวิจยั บางส่วนหรือ
ผลงานวิจยั ที่สาเร็จสมบูรณ์แล้ว ที่ผูเ้ ขียนได้ดาเนินการด้วยตนเองโดยมี
ส่วนประกอบ ดังนี้
1.1 ส่วนประกอบตอนต้น
1.1.1 ชื ่ อ เรื ่ อ ง (Title) ค วรสั น้ กะท ดั รัด แสดง
เป้ าหมายหลักของการวิจยั ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร กรณี
บทความภาษาไทย ให้เขียนชื่อเรื่องเป็ นภาษาไทยก่อน ใต้ลงมาเป็ น
ภาษาอัง กฤษ โดยภาษาอัง กฤษใช้ต ัว พิ ม พ์ใ หญ่ เฉพาะตัว แรก

ยกเว้น Article และ Preposition ในประโยคให้ใช้ต วั พิม พ์เล็ก
ส่ ว นชื่ อ วิท ยาศาสตร์ (Scientific name) ให้พิ ม พ์ด ว้ ยตัว เอน
ไม่ต อ้ งขีดเส้น ใต้ กรณี ระบุ ช่ือสามัญ ของสิ่งมีชีวิต เป็ น ภาษาไทย
ให้ใส่ช่อื วิทยาศาสตร์ดว้ ย
1.1.2 ชื่ อ ผู เ้ ขีย นและผู เ้ ขีย นร่ว ม (Authors and
Co-authors) ระบุเ ฉพาะชื่อ และนามสกุล เต็ม ทัง้ ชื่อ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ส าหรับ ภาษาอังกฤษใช้อ ัก ษรตั ว พิ ม พ์ ใหญ่
เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่ อตัวและนามสกุ ล ถ้ามี ผู เ้ ขียนบทความ
หลายคน ให้ใช้หมายเลขกากับตามลาดับ และลงเครื่องหมายดอกจัน (*)
พร้อ มระบุชื่อ หน่ ว ยงาน สาขาวิช า คณะที่ส าขาวิช าสัง กัด และ
E-mail address ของผูป้ ระสานงานหลักเท่านัน้
1.1.3 บท คั ด ย่ อ/ABSTRACT ค วาม ยาวไม่ เกิ น
อย่ า งละ 300 ค า เป็ นการย่ อ เนื้ อ ความงานวิ จ ยั ทั้ง เรื่ อ งให้ส ั้น
ได้เ นื้ อหาสาระครบถ้ว นตามเรื่ อ งเต็ ม ควรเขี ย นแบบสั้น
และตรงประเด็น ระบุเฉพาะสาระสาคัญเท่านัน้
1.1.4 ค ำส ำคัญ /Keywords ให้ระบุ ค าส าคัญ เพี ย ง
1-3 คา คาสาคัญเป็ นคาที่เด่นที่สุดของการวิจยั เพื่อใช้เป็ นคาหลัก
ส าหรับ การเข้า สื บ ค้น หาบทความ การแยกค าส าคัญ แต่ ล ะค า
ให้เว้นวรรค และ Keyword ให้คนั ่ ด้วยเครื่องหมาย ; เช่น คาสาคัญ 1
คาสาคัญ 2 คาสาคัญ 3 และ Keyword 1; Keyword 2; Keyword 3
สาหรับบทความภาษาอังกฤษ การเขียนหัวข้อที่ 1.1.1-1.1.4
ไม่ตอ้ งมีภาษาไทย
1.2 ส่วนของเนื้ อหำบทควำมวิจยั
1.2.1 บทนำ ให้ระบุภูมิหลัง ความสาคัญของปัญ หา
การทาวิจยั เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง และสาเหตุการทาวิจยั
1.2.2 วัต ถุ ป ระสงค์ก ำรวิ จ ยั ให้ระบุ ป ระเด็ น ส าคัญ
ทีค่ รอบคลุมแนวทางการทาวิจยั ทัง้ หมด
1.2.3 สมมติฐำนกำรวิจยั (ถ้ามี) ให้เป็ นการบรรยาย
ลักษณะและความสัมพันธ์ของตัวแปรทีศ่ ึกษา
1.2.4 กรอบแนวคิ ด กำรวิจยั ให้ระบุกรอบความคิ ด
การวิจ ยั เป็ น ความเรี ย ง ส่ ว นกรณี จดั ท ากรอบแนวคิ ด การวิจ ยั
เป็ นแผนภาพ ให้ผูเ้ ขียนบทความจัดพิมพ์ข้นึ ใหม่เป็ นการเฉพาะ
1.2.5 วิธีดำเนิ นกำรวิจยั
กรณี เป็ นกำรวิจยั ที่ มี วงรอบเดี ย ว ย่ อหน้าแรกให้ระบุ
ระเบียบวิธวี จิ ยั (Research methodology)
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กรณี มี กำรด ำเนิ น กำรวิจยั มำกกว่ำ 1 วงรอบ ให้ระบุ
วิธีดาเนินการวิจยั แต่ละวงรอบให้ชดั เจน และครบทุกรายการดังนี้
1) แหล่ ง ข้อ มู ล เช่ น ประชากรและกลุ่ม ตัว อย่ าง
กลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มที่ศึกษา กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ เป็ นต้น โดยให้
ระบุกรอบของแหล่งข้อมูล จานวนและการได้มาของแหล่งข้อมูล
อย่างชัดเจน
2) เครื่องมือกำรวิจยั ให้ระบุช่ือ ประเภทเครื่องมือ
การสร้าง และการหาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมือ การวิจ ยั พร้อ มรายงาน
คุณภาพของเครื่องมือวิจยั
3) กำรเก็บ รวบรวมข้อมู ล ให้ระบุ ขนั้ ตอน วิธีการ
และการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชดั เจน
4) กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
กรณี ขอ้ มูลเชิงปริมำณ ให้ระบุว่าเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
อะไร ด้วยสถิตใิ ด โดยเขียนเป็ นความเรียงไม่ตอ้ งระบุสูตรทางสถิติ
กรณี ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภำพ ให้ร ะบุ วิธี ต รวจสอบข้อ มู ล
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล หลักการและเกณฑ์การตีความ
1.2.6 ผลกำรวิ จ ัย ให้ร ะบุ ผ ลการวิ จ ัย ที่ พ บตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ให้ชดั เจน และมีรายละเอียดครบถ้วน
1.2.7 สรุ ป และอภิ ป รำยผลกำรวิ จ ยั เป็ น การสรุ ป
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานหลักของการวิจยั (ถ้ามี)
พร้อ มอภิ ป รายผลการวิ จ ัย ตามสภาพความเป็ นเหตุ เป็ นผล
ตามหลักตรรกศาสตร์ หรือหลักฐานทางทฤษฎี โดยอาจยกรายงาน
ผลการวิจยั ที่มีวิธีการดาเนินการวิจยั รูปแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึง
กันไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 กับงานวิจยั นามาสนับสนุ น หรือโต้แย้ง
ข้อค้นพบจากการวิจยั
1.2.8 ข้อเสนอแนะ แบ่งเป็ น 1) ข้อเสนอแนะเพื่อนา
ผลการวิจยั ไปใช้ ให้ระบุเฉพาะการนาผลการวิจยั ที่เป็ นองค์ค วามรู ้
หรือวิธีการที่ดีกว่า โดยเสนอแนะให้นาไปใช้ประโยชน์อย่างไร และ
มีขอ้ ระวังหรือมีความเสี่ยงอย่างไร 2) ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั
ครัง้ ต่อไป โดยเสนอแนะควรทาวิจยั ต่อยอดจากงานวิจยั นี้อย่างไร
1.3 ส่วนประกอบตอนท้ำย
1.3.1 กิ ต ติ ก รรมประกำศ ให้ร ะบุ เฉพาะข้อ ความ
ขอบคุ ณ ผู ท้ ่ีมี ค วามส าคัญ ในการจัด ท างานวิจ ยั การเรี ย บเรี ย ง
รายงานการวิจยั และการให้ทุนสนับสนุนการวิจยั จนทาให้งานวิจยั นี้
สาเร็จลุลว่ งด้วยดี ความยาวไม่ควรเกิน 100 คา
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1.3.2 เอกสำรอ้ำงอิง ให้ระบุเอกสารทีใ่ ช้ศึกษาค้นคว้า
ประกอบการเขีย นบทความ การอ้างอิงใช้ก ารอ้างอิง แบบแทรก
ในเนื้ อ หาตามหลัก เกณฑ์ APA (American Psychological
Association) รวมทัง้ การเขียนเอกสารอ้างอิง โดยเอกสารอ้างอิง
ท้า ยบทความทุ ก ฉบับ จะต้อ งมี ป รากฏการอ้า งอิ ง ในบทความ
ซึง่ การอ้างอิงต้องอ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามรูปแบบของ
ชนิดเอกสารทีอ่ า้ งอิง
2. บทควำมวิชำกำร
เป็ นบทความที่ผูเ้ ขียนบทความได้แต่งและเรียบเรียงขึ้นใหม่
จากการสังเคราะห์ ป ระสบการณ์ ท างวิ ช าการและการสังเคราะห์
องค์ความรูจ้ ากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยมีส่วนประกอบดังนี้
2.1 ส่วนประกอบตอนต้น
2.1.1 ชื่ อเรื่อ ง (Title) ควรสัน้ กะทัด รัด แสดง
สาระส าคัญ ของบทความ ความยาวไม่ ค วรเกิ น 100 ตัว อัก ษร
บทความภาษาไทยให้เขียนชื่อเรื่องเป็ นภาษาไทยก่อน ใต้ลงมาเป็ น
ภาษาอัง กฤษ โดยภาษาอัง กฤษใช้ต วั พิม พ์ใ หญ่ เฉพาะตัว แรก
ยกเว น้ Article และ Preposition ในประโยคใช้ต วั พิม พ์เล็ก
ส่ว นชื่อ วิท ยาศาสตร์ (Scientific name) ให้พิม พ์ด ว้ ยตัว เอน
ไม่ต อ้ งขีดเส้น ใต้ กรณี ระบุ ช่ือสามัญ ของสิ่งมีชีวิต เป็ น ภาษาไทย
ให้ใส่ช่อื วิทยาศาสตร์ดว้ ย
2.1.2 ชื่อผูเ้ ขียนบทควำมและผูเ้ ขียนบทควำมร่วม
(Authors and Co-authors) ระบุ เฉพาะชื่อ และนามสกุ ลเต็ มทัง้ ชื่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับภาษาอังกฤษใช้อกั ษรตัวพิมพ์ใหญ่
เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อตัวและนามสกุล ถ้ามีผูเ้ ขียนบทความหลายคน
ให้ใช้หมายเลขกากับตามลาดับและลงเครื่องหมายดอกจัน (*) พร้อ ม
ระบุช่ือ หน่ วยงาน สาขาวิช า คณะที่สาขาวิชาสังกัด และ E-mail
address ของผูป้ ระสานงานหลักเท่านัน้
2.1.3 สำระสัง เขป/SUMMARY ความยาวไม่ เกิ น
อย่างละ 300 คา เป็ นการย่อเนื้อความทัง้ เรื่องให้สนั้ ได้เนื้อหาสาระ
ครบถ้ว นและตรงประเด็ น ตามเรื่ อ งเต็ ม สาระสัง เขปให้พิ ม พ์
เป็ นสดมภ์เดียว ใช้รูปแบบตัวอักษร Dillenia UPC ตัวปกติ ขนาด
14 pt. ส่วน SUMMARY ให้พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษสดมภ์เดียว
ใช้รูปแบบตัวอักษร Dillenia UPC ตัวปกติ ขนาด 14 pt.
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2.1.4 ค ำส ำคัญ /Keywords ให้ระบุ ค าส าคัญ เพี ย ง
1-3 คา คาสาคัญเป็ นคาทีเ่ ด่นที่สุดของเนื้อเรื่องนี้ เพื่อใช้เป็ นคาหลัก
สาหรับการเข้าสืบค้นหาบทความนี้ ส่วน Keyword ทุกคาให้ข้นึ ต้น
ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ การแยกคาสาคัญให้คนั ่ ด้วยเครื่องหมาย ;
และ Keyword แต่ละคาให้คนั ่ ด้วยเครื่องหมาย ,
2.2 ส่วนเนื้ อหำของบทควำมวิชำกำร
2.2.1 บทนำ ให้ระบุประเด็นที่จูงใจให้ผูอ้ ่านเกิดความ
สนใจในเรื่องนัน้ ๆ โดยอาจใช้วิธีการและเทคนิคต่ าง ๆ เช่ น ยก
ปัญหาทีอ่ ยู่ในความสนใจมาอภิปราย หรือประโยชน์ทผ่ี ูอ้ ่านจะได้รบั
เป็ นต้น ควรมีความยาวประมาณ 1-2 ย่อหน้า
2.2.2 เนื้ อ เรื ่อ ง ให ร้ ะบุเ กี ่ย วก บั หล กั วิช าการ
ที่ต อ้ งการเผยแพร่ โดยแสดงให้เห็น ถึงความเชื่อ มโยงของเหตุ
ที่นาไปสู่ผลในเชิงวิชาการ อาจมีการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านภาษา
ที่ เขี ย นเพื่ อ ให้ผู อ้ ่ า นเกิ ด ความเข้า ใจและประทับ ใจมากที่ สุ ด
ในส่ ว นเนื้ อ เรื่ อ งนี้ ผู เ้ ขีย นบทความควรค านึ ง ถึง การเรี ย บเรี ย ง
การจัด ลาดับ เนื้ อหา การวิเคราะห์ วิพ ากษ์ วิจารณ์ การใช้ภาษา
และวิธี ก ารน าเสนอ เพื่ อ ให้ผู อ้ ่ านเกิ ด ความเข้าใจและได้ส าระ
อย่างครบถ้วน
2.2.3 บทสรุป ให้ระบุประเด็นสาคัญ ๆ ของบทความ
โดยน ามาเขี ย นรวมกัน ไว้อ ย่ า งสั้น ๆ หรื อ อาจสรุ ป เกี่ ย วกับ
ความสาคัญของสาระทีน่ าเสนอว่าสามารถนาไปใช้อะไรได้บา้ ง หรือ
จะท าให้เกิ ด อะไรต่ อ ไป หรื อ อาจตั้ง ค าถามให้ผู อ้ ่ านไปสืบ เสาะ
แสวงหาความรู ้ หรือ คิด ค้น พัฒ นาเรื่องนั้น ต่ อไป บทสรุปควรมี
ความยาวไม่เกิน 1-2 ย่อหน้า
2.3 ส่วนประกอบตอนท้ำย
2.3.1 กิต ติก รรมประกำศ (ถ้ำ มี) ให ร้ ะบุ เ ฉพาะ
ข้อ ความขอบคุ ณ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้อ งในการเขีย น
บทความ ความยาวไม่ควรเกิน 100 คา
2.3.2 เอกสำรอ้ำงอิง เป็ นการระบุ เอกสารที่ใช้ศึกษา
ค้นคว้า การอ้างอิงใช้การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์
APA รวมทัง้ การเขีย นเอกสารอ้า งอิ ง โดยเอกสารอ้า งอิ ง ท้า ย
บทความทุกฉบับจะต้องมีปรากฏการอ้างอิงในบทความ ซึ่งการอ้างอิง
ต้องอ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามรูปแบบของชนิดเอกสาร
ทีอ่ า้ งอิง

ตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง
เอกสำรอ้ำงอิง เป็ นการอ้างอิงส่วนท้ายบทความ โดยรวบรวม
รายการเอกสารทัง้ หมดที่ผูเ้ ขียนบทความได้ใช้อา้ งอิงในเนื้อความ
พร้อมจัดเรียงรายการเอกสารตามลาดับอักษรของผูแ้ ต่ง และให้ใช้
การอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ APA ดังนี้
หนังสือ
รูปแบบ
ชื่อ ผู แ้ ต่ ง .\(ปี ท่ี พิม พ์).\ชื ่อ หนังสื อ .\ครัง้ ที่พิ ม พ์. \สถานที่พิม พ์:\
สานักพิมพ์.
ตัวอย่ำง
ปิ ยะธิดา ปัญญา. (2560). สถิติสำหรับกำรวิจยั . มหาสารคาม:
ตักสิลาการพิมพ์.
ไพศาล วรคา. (2558). กำรวิจยั ทำงกำรศึ กษำ (พิมพ์ครัง้ ที่ 8).
มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์.
Okuda, M. & Okuda, D. (1993). Star Trek Chronology:
The History of the Future. New York: Pocket books.
บทควำมจำกหนังสือที่มีผูเ้ ขียนเฉพำะบท และจำกรำยงำนสืบเนื่ อง
กำรประชุมทำงวิชำกำร
รูปแบบ
ชื่อ ผู เ้ ขีย นบทความ.\(ปี ท่ีพิม พ์).\ชื่อ บทความ/บท/ตอน.\ใน\ชื่อ
บรรณาธิการ,\ชือ่ หนังสือ\(หน้า).\สถานทีพ่ มิ พ์:\สานักพิมพ์.
ตัวอย่ำง
ปรเมศวร์ ชัย ประสิท ธิกุล . (2534). โปลิโ อไวรัส ไวรัส ก่ อ โรค
ประสาท. ใน พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ (บรรณาธิการ). ไวรัสวิทยำ
ฉบับพื้นฐำน, (น. 117-121). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แม็ค.
McKenzie, H., Boughton, M., Hayes, L., & Forsyth, S. (2008).
Explaining the complexities and value of nursing
practice and knowledge. In I. Morley & M. Crouch
(Eds.), Knowledge as value: Illumination through critical
Prisms, (pp. 209-224). Amsterdam, Netherlands: Rodopi.
บทควำมจำกวำรสำรหรือนิ ตยสำร
รูปแบบ
ชื่อผู เ้ ขีย นบทความ.\(ปี ท่ีตี พิม พ์).\ชื่อบทความ.\ชือ่ วำรสำร,\ปี ท่ี
(ฉบับที)่ ,\หน้า.
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ตัวอย่ำง
วัลย์จรรยา วิระกุล. (2562). พฤติกรรมการบริโภคของชาวลาวทีม่ ี
ต่ อ สิ น ค้า ไทยตามด่ า นชายแดนจัง หวัด เลย. วำรสำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 13(3), 195-208.
Pimchan, P., Khaorapapong, N., & Ogawa, M. (2014).
The effect of cetyltrimethylammonium ion and
type of smectites on the luminescence effi ciency
of bis (8-hydroxyquinoline)zinc(II) complex. Applied Clay
Science, 101, 223-228.
บทควำมจำกหนังสือพิมพ์
รูปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ.\(ปี ท่พี มิ พ์/ด/ว).\ชื่อบทความ.\ชือ่ หนังสือพิมพ์,\
น.\หน้าซึง่ ปรากฏบทความ.
ตัวอย่ำง
เสกสรร กิ ต ติ ท วีสิน . (2555 ตุ ล าคม 17). หลัง สู ฟ้ ้ า-หน้าสู ด้ ิ น .
มติชน, น. 6.
De Rado, A. (1995, March 15). Trekking through College:
Classes Explore Modern Society Using the World of
Star Trek. Los Angeles Times, p. A3.
บทควำมจำกสำรำนุ กรม
รูปแบบ
ชื่อผู เ้ ขียนบทความ.\(ปี ท่ีพิม พ์).\ชื่อบทความ.\ใน\ชือ่ สำรำนุ กรม
(เล่มที,่ \หน้า).\สถานทีพ่ มิ พ์:\สานักพิมพ์.
ตัวอย่ำง
โกวิท ตัง้ ตรงจิต. (2552). ม้าเต็กเลา. ใน สำรำนุกรมสำมก๊ก.
(เล่มที่ 1, น. 300). กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์พบั ลิเคชัน่ ส์.
Sturgeon, T. (1995). Science Fiction. In The Encyclopedia
Americana, (Vol. 24, pp. 390-392). Danbury, CT: Grolier.
บทควำมจำกฐำนข้อมูลอินเตอร์เน็ ต
รูปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ.\(ปี ท่เี ผยแพร่).\ชื่อบทความ.\ชือ่ วำรสำร,\ปี ท่ี,\
ฉบับที.่ \วันทีท่ าการสืบค้น.\จากแหล่งข้อมูล/สารนิเทศ.
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Mershon, D. H. (1998, November-December). Star Trek
on the Brain: Alien Minds, Human Minds. American
Scientist, 86, 585. Retrieved July 29, 1999, from Expanded Academic ASAP Database.
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1.2 ตัวอย่ำงภำษำอังกฤษ
Table 1 The leaves number of main culm and tillers from seedling
to harvesting stage of O. japonica L. and O. indica L.

บทควำมจำกเว็บไซต์ (Website) อินเตอร์เน็ ต
รูปแบบ
ชื่อผูแ้ ต่ง.\(ปี ท่เี ผยแพร่สารนิเทศบนอินเตอร์เน็ต).\ชือ่ เรือ่ ง/ชือ่ บทควำม
,\สืบค้นเมือ่ วันที\่ วัน\เดือน\ปี ทีท่ าการสืบค้น.\จาก\URL
ตัวอย่ำง
คุรุสภา. (2556). มำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ. สืบค้นเมือ่ วันที่
25 ธันวาคม 2562 จาก http://education.dusit.ac.th/QA/
articles/doc02.pdf
Department of Biology, Lund University. (2018). How to
write correct references. Retrieved January 20, 2020,
fromhttps://libguides.lub.lu.se/c.php?g=297505
&p=1984175.
หมำยเหตุ 1. เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ
2. การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระให้
อ้างอิงจากบทความทีว่ ทิ ยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระนัน้ ได้ตีพมิ พ์
เผยแพร่

ตัวอย่ำงกำรพิมพ์ตำรำงและภำพ

1. ตัวอย่ำงกำรพิมพ์ตำรำง (Table)
1.1 ตัวอย่ำงตำรำงภำษำไทย
ตำรำงที่ 1 ผลคะแนนการนิเทศการสอนทฤษฎีและปฏิบตั ิของ
ชุดฝึ กอบรม
รูปแบบกิจกรรม การสอนทฤษฎี
การสอนปฏิบตั ิ
STAD
76.92
62.50
TGT
61.54
56.25
WR
69.23
87.50

2. ตัวอย่ำงภำพ (Figure)
2.1 ตัวอย่ำงภำพภำษำไทย

ภำพที่ 1 วิธีนงั ่ อ่านหนังสือให้สุนขั ฟัง
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่ วข ้องกับ
1. ปั ญหาทีเ่ กีย
ตนเอง

35
30

่ วข ้องกับ
2. ปั ญหาทีเ่ กีย
ผู ้อืน
่ และสภาพแวดล ้อม

25
20

รวมทุกด ้าน

15
10
5
0
ครั ง้ ที่ 1

ครั ง้ ที่ 2

ครั ง้ ที่ 3

ภำพที่ 2 กราฟความสามารถในการแก้ปญั หาหลังการใช้เกมฝึ ก
ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย

Figure 2 The tillering pattern of Main culm (), Primary
tillers (), Secondary tillers (), Tertiary tillers
() of Koganebare, Koshihigari, Surugamochiand
Akitatomachi rice varieties (Non sensitivity to photoperiods of O. japonica L.)

วัตถุประสงค์
PBL
Module

หัวข้อเรื่องและเนื้อหา
วิธีการ กระบวนการ
รูปแบบ

สื่อการสอน

Knowledge
Module

Student
Module

Assessment
Module

Scaffolding
Module

Collaborative
Module

Coaching
Module

การประเมินผล

ภำพที่ 3 แผนภาพองค์ประกอบของปัจจัยทีเ่ กิดขึ้นใน
กระบวนการเรียนรู ้
2.2 ตัวอย่ำงภำพภำษำอังกฤษ

Communication
Module

Figure 3 Diagram for main modules of CPBL

Figure 4 Graph for comparison of the average scores of selfassessment of English skills of the students before
and after teaching by the Teaching-Learning Cycle
Figure 1 The canopy ovate and V - shape top view (A)
showed elected (EL) and dropped (DL) leaf blade
zone
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Guidelines for Preparation of the Manuscript
The Rajabhat Maha Sarakham University Journal
The Rajabhat Maha Sarakham University Journal is a journal which publishes research articles, review articles,
book review, and communication letter, covering the various fields of humanities and social sciences. The journal
appears three times a year. The time to go to press is January to April, May to August, and September to December.
Authors can send the text of articles whether they are a member of Rajabhat Maha Sarakham University staff or not.
The articles must be previously unpublished and will be peer reviewed by at least 2 external reviewers for their
relevance and approved by the editorial board. The published article must have a consensus of peer reviewers that it
is appropriate to be published in the journal. The articles might be changed for editorial corrections. For articles that
have been rejected to publication or cancel to be published, the authors are not able to request refunds for article publishing fees. Authors can get more information on our website: http://www.tci-thaijo.org.index.php/rmuj

Preparation of the manuscript
Please note the following instructions:
1. The manuscript
The manuscript can be in Thai or English. Use of
Thai should be based on the vocabulary principles and
terminology in the Royal Academic Dictionary. Avoid
mixing English and Thai. If it cannot be avoided, it
should be written in Thai followed by English in brackets.
With the first word starting with capital letters, but all
remaining letters and words must be typed in lowercase,
except the unique names every word begins with capital
letter. If it is appearing in many places in the article of
the same vocabulary in Thai followed by English, use
Thai vocabulary followed by English only for the first
time, for the next time, use only Thai vocabulary. And
for English articles must have English language experts
verify the accuracy of language usage as well.
2. Page set up.
The Microsoft Word program should be used with
paper size A4 (8.5"x11"). All margins left, right, top and

bottom should be 1” (2.5 cm.) There should be two columns and page numbering.
3. Font
In Thai and English font use DilleniaUPC font,
and both Thai and English font use the same size, as
follows: 1) title 18 pt bold; 2) author’s name 16 pt. normal;
3) author’s subject, department, faculty, institute 12 pt.
normal, 4) main topic 16 pt. bold, 5) subordinate 14 pt.
Bold, and 6) all the contents 14 pt. normal.
4. Article length
Articles must not exceed of 15 pages inclusive of
charts, graphs and references.
5. Manuscript submission
The authors can submit manuscripts on the website. http://www.tci-thaijo.org.index.php/rmuj
Types of Articles
1. Research articles
The article that present research results, which
may be some parts of research results or all research
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results that the author has conducted by himself, which
has the components follow:
1.1 Preliminaries
1.1.1 Title The title should be clear, concise and show the main goals of the research. It should
be no longer than 100 characters. The title should first
be in Thai and then in English. Use capitals for the
initial letter of the first word and all other words except
articles and prepositions. For scientific names use italics
without underline. If there is a Thai name also give the
scientific names.
1.1.2 Authors and Co-authors Please indicate your full name both in Thai and English. For
English, use capital letter with the given and family
names. If there are many co-authors, please mark with
an asterisk (*) including addresses (institution, department, faculty), and in particular an e-mail address for
correspondence.
1.1.3 Abstract The abstract should not
more than 300 words in both Thai and English. This
summary should be clear and concise. It should be
summarized the main point without going into details.
1.1.4 Keywords Specify only 1-3 keywords.
The keywords are the most prominent words of the
research for use to searching the article. The separating
each of the keyword by a semicolon symbolic ( ;) ,
such as the keyword 1; keyword 2; keyword 3
For the English articles don’t use Thai Language
in issue 1.1.1-1.1.4.
1.2 Section of research Article content
1.2.1 Introduction. The introduction should
consist of background, literature reviews and reasons
for doing this research.
1.2.2 Objectives. The objectives should
indicate the important issues that cover all of the research.
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1.2.3 Hypothesis (If any) Any hypothesis
should be descriptive and related to all variables.
1.2.4 Conceptual Framework Specify the
conceptual framework in essay form, or in the case of
creating a conceptual framework as a diagram, the
author should be created a new publication specifically.
1.2.5 Research method.
In the case of single-phase research, the
first paragraph must specify the research methodology.
In the case of conducting more than 1
phase of research, specify the method of conducting
each phase clearly and completely as follows:
1) Data sources such as population and sample
group, target group, participants, key informants etc.,
by clearly specify the framework of the data source,
size and sampling of the data source
2 ) Research instruments. Specify the name,
type, creation and finding qualities of research instruments,
and report their qualities.
3) Data collection. Specify the steps, procedures
and the operation for data collection clearly.
4) Data analysis
In case of quantitative data. Specify data
which analyzed, by which statistic, written as essay
form without specifying statistical formulas.
In the case of qualitative data. Specify the method for data verification, data analysis techniques, principles
and criteria for interpretation.
1.2.6 Results. Results should be reported
in a concise form by focusing on research objectives
with complete details.
1.2.7 Conclusion and Discussion. It is a
summary of the research results based on the research
objectives and research hypotheses (if any), and discussion of the research results according to logical rea-
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soning, or theoretical evidence, which may refer to
other research report with the same or similar research
methodology which no less than 2 in 3 of the research
to support or dispute the research findings.
1.2.8 Suggestions are divided into 1) Suggestions for applying research results, specially use of research results that better knowledge or method by suggesting how to use it and what are the precautions or
risks? 2) Suggestions for the next research by suggesting
how to do further research from this research.
1.3 Supplementary
13.1 Acknowledgements. Specify only
the thank you message to those who are important in
the research procedure, compiling research reports, and
research funding until the research was accomplished
well. The length should not exceed 100 words.
1.3.2 Reference. Specify the documents
used for study and research in writing the article
References use in the APA ( American Psychological
Association) guidelines, including writing references.
The reference documents at the end of every article
must have references in the article. The reference must
be referenced correctly according to academic principles. according to the format type of the referenced
document.
2. Academic or Review articles.
It is an article which authored and edited by the
synthesis of academic experience and the synthesis of
knowledge from various sources, with the following
components.
2.1 Preliminaries
2.1.1 The title should be short, concise and
show the essence of the article. The length should not exceed 100 characters. For Thai article, write the title in Thai
first, and English as below, with capital letter at the first
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letter, except for Article and Preposition in sentences, use
small letter. For Scientific name, use in italics, without underline. In the case of use specifying the common names in
Thai, also give the scientific names.
2.1.2 Authors and Co-authors Please indicate your full name both in Thai and English. For
English, use capital letter with the given and family
names. If there are many co-authors, please mark with
an asterisk (*) including addresses (institution, department, faculty), and in particular an e-mail address for
correspondence.
2.1.3 Summary. Should be no more than
300 words in length to shorten the whole of subject.
show the complete and relevant content as according
to the full story. Summary in Thai printing in a single
column, use the DilleniaUPC font, size 14 pt. normal.
And summary in English printing in a single column,
use the font format DilleniaUPC, normal size 14 pt.
2.1.4 Keywords. Specify only 1-3 keywords.
Keywords are the most prominent words of the story in
order to use as a keyword for searching the article. All
keywords start with capital letters. separating each
keyword by a semicolon symbolic (;).
2.2 Section of Article content.
2.2.1 Introduction. Identify issues that motivate
readers to become interested in the subject. May use methods
and techniques such as discussing issues of interest or
benefits that the reader will receive, and should be
approximately 1 - 2 paragraphs long.
2.2.2 Content. Specify about the academic
principles to be distributed by showing the connection
of the cause that leads to academic results, may be
referenced various information through the written language
for the readers' best understanding and impression. In
this section, authors should consider to composition,

Examples for Reference
Reference document is a reference at the end of
the article by compiling a list of all the documents the
author has referred in the body as well as arranging the
list of documents in alphabetical order of the author,
and use the references in accordance with APA guidelines as follows:
Book

Format:
Author’s name.\ (Year of publication).\ Book title.\ Edition\
Printing location\ : \ Imprint.
Example:
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content ordering, analysis, criticism, reviewing, language
using and presentation methods for readers to understand
and get the complete information.
2.2.3 Conclusion. Identify the main points
of the article by brief or summarize the importance of
the content that can be used, or will cause what the
next, or may ask questions for the reader to search for
added knowledge, or continue innovate and develop
that matter. The conclusion should be no longer than
1-2 paragraphs.
2.3 Supplementary
2.3.1 Acknowledgments (if any). Specify
only the thank you message to the person or organization concerned in writing the article. The length should
not exceed 100 words.
2.3.2 Reference. Identify the document used
for study. Use content inserting references in form of
APA, including writing references. The reference
documents at the end of every article must have references in the article. The reference must be referenced
correctly according to academic principles according to
the format type of the referenced document.

ว.มรม. ปี ท่ี 15 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
RMU. J. 15 (2) : May - August 2021

R A J A B HAT

234
10

SARAKHA

M

Okuda, M. & Okuda, D. (1993). Star Trek Chronology:
The History of the Future. New York: Pocket books.
Articles from books with specific authors, and from the
report of the academic conference
Format:
Author’s name.\(Year of publication).\ Article title /chapter/
chapter. \ In \ Editor’s name,\ Book name \(Page).\
Printing location \: \ Publisher.
Example:
McKenzie, H., Boughton, M., Hayes, L., & Forsyth, S. (2008).
Explaining the complexities and value of nursing
practice and knowledge. In I. Morley & M. Crouch
(Eds.), Knowledge as value: Illumination through critical
Prisms, (pp. 209-224). Amsterdam, Netherlands: Rodopi.
Articles from journals or magazines
Format:
Author’s name\ (Public year).\Article title.\Journal name.\
Year (Issue),\ page.
Example:
Pimchan, P., Khaorapapong, N., & Ogawa, M. (2014).
The effect of cetyltrimethylammonium ion and
type of smectites on the luminescence efficiency
of bis(8-hydroxyquinoline) zinc(II) complex. Applied
Clay Science, 101. (pp. 223-228).
Newspaper articles
Format:
Author’s name.\ (Year of publication / MM /dd).\Article
name. \Newspaper.\ Page in which the article appeared.
Example:
De Rado, A. (1995, March 15). Trekking through College:
Classes Explore Modern Society Using the World of
Star Trek. Los Angeles Times, p. A3.
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Encyclopedia article
Format:
Author’s name. \ (Year of publication).\ Article title. \ In
\ Encyclopedia name, (Book, \ page).\ Print location
\: \ Imprint.
Example:
Sturgeon, T. (1995). Science Fiction. In The Encyclopedia Americana, (Vol. 24, pp. 390-392). Danbury, CT:
Grolier.
Articles from internet databases
Format:
Author’s name \ (Year of publication). \ Article name. \
Journal name, \ year, \ Issue. \ Search date. \ From
source / information.
Example:
Mershon, D. H. (1998, November-December). Star Trek
on the Brain: Alien Minds, Human Minds. American Scientist, 86, 585. Retrieved July 29, 1999, from
Expanded Academic ASAP Database.

235
11

Articles from the website Internet
Format:
Author’s name.\(Year of publication of information on the
internet). \Title /Article name, \Retrieved \ month
date, year, From \ URL
Example:
Department of Biology, Lund University. (2018). How to
write correct references. Retrieved January 20,
2020, from https://libguides.lub.lu.se/c.php?g= 297505
&p=1984175
Note: 1. The symbol \ means 1 space distance.
2. References from thesis or independent research,
should be referring from the published article.

Examples for Reference
Reference document is a reference at the end of
the article by compiling a list of all the documents the
author has referred in the body as well as arranging the
list of documents in alphabetical order of the author,
and use the references in accordance with APA guidelines as follows:
Book

Format:
Author’s name.\ (Year of publication).\ Book title.\ Edition\
Printing location\ : \ Imprint.
Example:
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content ordering, analysis, criticism, reviewing, language
using and presentation methods for readers to understand
and get the complete information.
2.2.3 Conclusion. Identify the main points
of the article by brief or summarize the importance of
the content that can be used, or will cause what the
next, or may ask questions for the reader to search for
added knowledge, or continue innovate and develop
that matter. The conclusion should be no longer than
1-2 paragraphs.
2.3 Supplementary
2.3.1 Acknowledgments (if any). Specify
only the thank you message to the person or organization concerned in writing the article. The length should
not exceed 100 words.
2.3.2 Reference. Identify the document used
for study. Use content inserting references in form of
APA, including writing references. The reference
documents at the end of every article must have references in the article. The reference must be referenced
correctly according to academic principles according to
the format type of the referenced document.
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Okuda, M. & Okuda, D. (1993). Star Trek Chronology:
The History of the Future. New York: Pocket books.
Articles from books with specific authors, and from the
report of the academic conference
Format:
Author’s name.\(Year of publication).\ Article title /chapter/
chapter. \ In \ Editor’s name,\ Book name \(Page).\
Printing location \: \ Publisher.
Example:
McKenzie, H., Boughton, M., Hayes, L., & Forsyth, S. (2008).
Explaining the complexities and value of nursing
practice and knowledge. In I. Morley & M. Crouch
(Eds.), Knowledge as value: Illumination through critical
Prisms, (pp. 209-224). Amsterdam, Netherlands: Rodopi.
Articles from journals or magazines
Format:
Author’s name\ (Public year).\Article title.\Journal name.\
Year (Issue),\ page.
Example:
Pimchan, P., Khaorapapong, N., & Ogawa, M. (2014).
The effect of cetyltrimethylammonium ion and
type of smectites on the luminescence efficiency
of bis(8-hydroxyquinoline) zinc(II) complex. Applied
Clay Science, 101. (pp. 223-228).
Newspaper articles
Format:
Author’s name.\ (Year of publication / MM /dd).\Article
name. \Newspaper.\ Page in which the article appeared.
Example:
De Rado, A. (1995, March 15). Trekking through College:
Classes Explore Modern Society Using the World of
Star Trek. Los Angeles Times, p. A3.

