คําแนะนําสําหรับผู้นิพนธ์
(วารสารวิ ชาการสาขาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิมพ์ขนึ เพือเผยแพร่ความรูท้ างวิชาการ
และผลงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม ขี อบเขตครอบคลุมเนือหาเกีย วกับงานวิจยั ด้าน
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ กําหนดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ อาจารย์และ
นักวิจยั ทุกท่านสามารถส่งเรืองมาลงพิมพ์ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นสมาชิก หรือ สังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเท่านัน ผลงานทีไ ด้รบั การพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็ นงานทีท บทวน
ความรูเ้ ดิม หรือองค์ความรูใ้ หม่ทที นั สมัย รวมทัง ข้อคิดเห็นทางวิชาการทีเ ป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน และจะต้อง
เป็ นงานทีไ ม่เคยถูกนําไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอืนใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาลงพิมพ์ใน
วารสารใดๆ บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไข เนือหา รูปแบบ และสํานวน ตามทีก องบรรณาธิการเห็นสมควร
ทัง นีเพือให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนําไปอ้างอิงได้
การเตรียมต้นฉบับ
1. ภาษา เขียนบทความเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ละเรืองจะต้องมีบทคัดย่อทัง ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาไทยให้ยดึ หลักการใช้คาํ ศัพท์และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตาม
หลักของราชบัณฑิตยสถาน อย่างไรก็ตาม ให้หลีกเลีย งการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในข้อความ
ยกเว้นกรณีจาํ เป็ น เช่น ศัพท์ทางวิชาการทีไ ม่มคี าํ แปล หรือคําทีใ ช้แล้วทําให้เข้าใจง่ายขึน คําศัพท์
ภาษาอังกฤษทีเ ขียนปนภาษาไทยให้ใช้ตวั เล็กทัง หมด ยกเว้นชือ เฉพาะ สําหรับต้นฉบับภาษาอังกฤษ
ควรได้รบั การตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษาจากผูเ้ ชีย วชาญด้านภาษาอังกฤษก่อน
2. ขนาดของต้นฉบับ ใช้กระดาษขนาด A4 (8.5 x 11 นิว) และพิมพ์โดยเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ
ด้านละ 1 นิว จัดเป็ นสองคอลัมน์ ระยะห่างระหว่างบรรทัด ในภาษาไทยใช้ double space ภาษาอังกฤษ
ล้วนให้ใช้ single space
3. ชนิ ดและขนาดตัวอักษร ทัง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั อักษร Browallia New ชือเรืองใช้
ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา ชือผูน้ ิพนธ์ใช้ตวั อักษรขนาด 16 pt. ตัวปกติ หัวข้อหลักใช้ตวั อักษรขนาด
16 pt. ตัวหนา หัวข้อย่อยใช้ตวั อักษรขนาด 16 pt. ตัวปกติ บทคัดย่อและเนือเรืองใช้ตวั อักษรขนาด 14
pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหน้าแรกทีเ ป็ นชือ ตําแหน่งทางวิชาการ และทีอ ยู่ของผูน้ ิพนธ์ ใช้อกั ษรขนาด 12 pt.
ตัวปกติ
4. การพิมพ์ตน้ ฉบับ ผูเ้ สนอผลงานจะต้องพิมพ์และส่งต้นฉบับในรูปแบบของแฟ้ มข้อมูลต่อไปนีอย่างใด
อย่างหนึง ได้แก่ “.doc” (MS Word) หรือ “.rft” (Rich Text)
5. จํานวนหน้ า ความยาวของบทความไม่ควรเกิน 15 หน้า รวมตาราง รูป ภาพ และเอกสารอ้างอิง
6. รูปแบบการเขียนต้นฉบับ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบทความรายงานผลงานวิจยั และบทความ
ทัวไป
 หรือบทความจากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ทีผ อู้ นื ได้ทาํ ไว้ (Review article)
บทความรายงานผลงานวิจยั ให้เรียงลําดับหัวข้อดังนี
ชื:อเรือ: ง (Title) ควรสัน กะทัดรัด และสือ เป้ าหมายหลักของงานวิจยั ไม่ใช้คาํ ย่อ ความยาวไม่ควรเกิน
100 ตัวอักษร ชือเรืองให้มที งั  ภาษาไทย และอังกฤษ โดยให้นําชือ เรืองภาษาไทยขึน ก่อน

ชื:อผูน้ ิ พนธ์ [Author(s)] และทีอ ยู่ ให้มที งั  ภาษาไทยและอังกฤษ และระบุตําแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงานหรือสถาบัน ทีอ ยู่ และ E-mail address ของผูน้ ิพนธ์ เพือกองบรรณาธิการใช้ตดิ ต่อเกีย วกับ
ต้นฉบับและบทความทีต พี มิ พ์แล้ว
บทคัดย่อ (Abstract) เป็ นการย่อเนือความงานวิจยั ทัง เรืองให้สนั  และมีเนือหาครบถ้วนตามเรือ งเต็ม
ความยาวไม่เกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัด ไม่ควรใช้คาํ ย่อทีไ ม่เป็ นสากล และให้บทคัดย่อภาษาไทยขึน
ก่อนภาษาอังกฤษ
คําสําคัญ (Keywords) ให้ระบุไว้ทา้ ยบทคัดย่อของแต่ละภาษา
บทนํา (Introduction) เป็ นส่วนเริม ต้นของเนือหา ทีบ อกความเป็ นมา เหตุผล และวัตถุประสงค์ ที
นําไปสูก่ ารทํางานวิจยั นี ควรให้ขอ้ มูลทางวิชาการทีเ กีย วข้องจากการตรวจเอกสารประกอบ
วัสดุ อุปกรณ์และวิ ธีการศึกษา (Materials and Methods) ให้ระบุรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ สิง ที
นํามาศึกษา จํานวน ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างทีศ กึ ษา อธิบายวิธกี ารศึกษา แผนการทดลองทางสถิติ
วิธกี ารเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการแปลข้อมูล
ผลการศึกษา (Results) รายงานผลการศึกษาทีค น้ พบ ตามลําดับหัวข้อของการศึกษาวิจยั อย่าง
ชัดเจนได้ใจความ ถ้าผลไม่ซบั ซ้อน ไม่มตี วั เลขมาก ควรใช้คาํ บรรยาย แต่ถา้ มีตวั เลข หรือ ตัวแปรมาก
ควรใช้ตาราง หรือ กราฟ หรือแผนภูมิ แทน ไม่ควรมีเกิน 5 ตาราง หรือแผนภูมิ
วิ จารณ์และสรุปผล (Discussion and Conclusion) แสดงให้เห็นว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์
ของงานวิจยั หรือแตกต่างไปจากผลงานทีม ผี รู้ ายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็ นเช่นนัน
และมีพนื ฐานอ้างอิงทีเ ชือถือได้ และให้จบด้วยข้อเสนอแนะทีจ ะนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ หรือทิง
ประเด็นคําถามการวิจยั ซึง เป็ นแนวทางนําหรับการวิจยั ต่อไป
ตาราง รูป ภาพ แผนภูม◌ิ (Table, figure, and diagram) ควรคัดเลือกเฉพาะทีจ าํ เป็ น แยกออกจาก
เนือเรือง โดยเรียงลําดับให้สอดคล้องกับคําอธิบายในเนือเรือง และต้องมีคาํ อธิบายสัน ๆแต่สอื ความหมาย
ได้สาระครบถ้วน กรณีทเี ป็ นตาราง คําอธิบายอยู่ดา้ นบน ถ้าเป็ นรูป ภาพ แผนภูมิ คําอธิบายอยู่ดา้ นล่าง
กิ ตติ กรรมประกาศ (Acknowledgement) ระบุสนั  ๆว่างานวิจยั นีได้รบั ทุนสนับสนุน และความ
ช่วยเหลือจากองค์กรใด หรือผูใ้ ดบ้าง
เอกสารอ้างอิ ง ระบุรายการเอกสารทีน ํามาใช้อา้ งอิงให้ครบถ้วนไว้ทา้ ยเรือง โดยใช้ Vancouver Style
และสามารถดูตวั อย่างได้ที website: http://www.journal.msu.ac.th เอกสารทีน ํามาอ้างอิงต้องเป็ น
เอกสารทีได้รบั การตีพมิ พ์ และได้รบั การยอมร◌ับทางวิชาการ ไม่ใช่การติดต่อส่วนตัว ถ้ายังไม่ได้รบั การ
ตีพ◌ิ มพ◌์ให◌้ระบุว่ารอการตีพมิ พ์

สําหรับบทความทางวิชาการ หรือ Review article มีสว่ นประกอบหลัก ได้แก่ บทคัดย่อ คํานําหรือ
บทนํา เนือเรือง บทสรุป และเอกสารอ้างอิง
การส่งต้นฉบับและการพิ จารณา
ผูน้ ิพนธ์สง่ ต้นฉบับ 1 ชุด และสําเนา1 ชุดพร้อมแผ่นดิสก์ มาทีก องบรรณาธิการ งานวารสาร กองส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจยั มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารบรมราชกุมารี ชัน 3 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-43754238 หรือ 0-43754231-40 ต่อ 13hi โทรสาร 0-43754238
1. เมือกองบรรณาธิการได้รบั ต้นฉบับแล้ว จะทําการตรวจสอบรูปแบบว่าถูกต้องตามทีก าํ หนด
หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง กองบรรณาธิการจะส่งกลับให้ผนู้ พิ นธ์แก้ไข เมือผูน้ ิพนธ์แก้ไข เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้สง่ กลับมายังกองบรรณาธิการเพือดําเนินการต่อไป
2. กองบรรณาธิการจะประชุมพิจารณาต้นฉบับทีไ ด้รบั การแก้ไขถูกต้องแล้ว ว่าสมควรตีพมิ พ์
หรือไม่ และควรจัดส่งให้ผทู้ รงคุณวุฒทิ ่านใดเป็ นผูพ้ จิ ารณา
3. กองบรรณาธิการจัดส่งต้นฉบับตามข้อ 2 ให้ผทู้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาให้ขอ้ เสนอแนะ
4. เมือกองบรรณาธิการได้รบั ต้นฉบับกลับคืนมาจากผูท้ รงคุณวุฒแิ ล้ว จะส่งให้ผนู้ ิพนธ์แก้ไขตามที
ผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ขอ้ เสนอแนะ ผูน้ ิพนธ์จะต้องส่งต้นฉบับกลับคืนมายังกองบรรณาธิการภายใน
เวลาทีก าํ หนด ถ้าผูน้ ิพนธ์ไม่ยอมแก้ไข กองบรรณาธิการจะไม่ตพี มิ พ์
5. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบ ทบทวนรายละเอียดต้นฉบับอีกครัง เพือความถูกต้องก่อนส่งโรง
พิมพ์
6. ให้ผนู้ พิ นธ์จดั ส่งคํารับรองว่าจะตีพมิ พ์ในวารสารนีเท่านัน

