คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้นิพนธ์
วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวารสาร
วิชาการสาขาวิชาทางการศึกษา พิมพ์เผยแพร่ผลงานในรูปแบบบทความวิจยั บทความวิทยานิพนธ์ บทความ
วิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไปทางการศึกษา บทความที่ได้รับการพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
จะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงานทบทวนความรูเ้ ดิมหรือสร้างองค์ความรูใ้ หม่ รวมทัง้ ข้อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่าน เป็นบทความที่ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
พิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดๆ บทความอาจได้รับการปรับปรุงตามที่กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบทางวิชาการเห็นสมควร เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและนำ�ไปอ้างอิงได้

การส่งต้นฉบับ
1. ภาษา พิมพ์ต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้
คำ�ศัพท์และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน คำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ใช้
ตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะ ถ้าต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องด้าน
การใช้ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อน
2. รูปแบบต้นฉบับ ใช้กระดาษ A4 พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษด้าน บน ซ้าย 3.5 เซนติเมตร
และล่าง ขวา 2.5 เซนติเมตร จัดรูปแบบ 2 คอลัมน์ ยกเว้น บทคัดย่อทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เอกสารอ้างอิง และตาราง ให้จัดรูปแบบ 1 คอลัมน์
3. ชนิดและขนาดตัวอักษร ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั อักษร Cordia New ซึง่ ขนาด
ตัวอักษร มีดังนี้
ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 20 pt. ตัวหนา
ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวปกติ
หัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา
หัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา
เนื้อเรื่องในหัวข้อหลักและหัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวปกติ
เชิ ง อรรถหน้ า แรกที่ เ ป็ น ชื่ อ -สกุ ล ตำ � แหน่ ง ทางวิ ช าการ และหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของ
ผู้นิพนธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ
4. จำ�นวนหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า รวมตาราง ภาพประกอบ รูปภาพ และ
เอกสารอ้างอิง
5. การส่งส่ง file ต้นฉบับลงในระบบออนไลน์ https://edu.msu.ac.th/ (วารสารการบริหารและ
นิเทศการศึกษา) โดยการสมัครสมาชิกตามระบบและขัน้ ตอนของวารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
ต้นฉบับให้ระบุชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร และ E-mail address ทุกคนที่สามารถติดต่อได้สะดวก

บทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำ�ดับ ดังนี้
1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อภาษาไทย (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 คำ�)
4. คำ�สำ�คัญภาษาไทย
5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 400 คำ�)
6. คำ�สำ�คัญภาษาอังกฤษ (Keywords)
7. บทนำ�
8. วัตถุประสงค์
9. สมมุติฐาน (ถ้ามี)
10. วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เครื่องมือ การดำ�เนินการวิจัย หรือการ
ทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล)
11. ผลการวิจัย
12. อภิปรายผล
13. ข้อเสนอแนะ
14. เอกสารอ้างอิง (ให้อ้างอิงเฉพาะที่อ้างในบทความเท่านั้น)

บทความทั่วไป
ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำ�ดับดังนี้
1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อภาษาไทย
4. คำ�สำ�คัญภาษาไทย
5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
6. คำ�สำ�คัญภาษาอังกฤษ (Keyword) (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 400 คำ�)
7. บทนำ�
8. เนื้อหา
9. บทสรุป
10. เอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงเอกสาร
ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงระบบ American Psychological Association (APA)
ดังตัวอย่าง

ระบบการอ้างอิงแบบนาม-ปี (the author-date system)
ในกรณีทเี่ ป็นการอ้างอิงเนือ้ หาโดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนหรือเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วน
มาโดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย โดยพิมพ์ต่อท้ายปีพิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมาย: อย่างไรก็ตามการไม่
ระบุเลขหน้าอาจทำ�ได้ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงงานของผู้อื่น โดยการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดของ
งานชิ้นนั้น (เช่น บุญชม ศรีสะอาด, 2547: 50-52 หรือประวิต เอราวรรณ์, 2550)
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