คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กําหนดพิมพปละ 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคมกุมภาพันธ) ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน) ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถนุ ายน) ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม) ฉบับที่ 5 (กันยายนตุลาคม) ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ผูน พ
ิ นธทกุ ทานสามารถสงเรือ่ งมาพิมพได โดยไมตอ งเปนสมาชิก และไมจาํ เปนตอง
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานทีไ่ ดรบั การพิจารณาในวารสารจะตองมีสาระทีน่ า สนใจ เปนงานทีท่ บทวนความรูเ ดิม
หรือองคความรูใหมที่ทันสมัย รวมทั้งขอคิดเห็นทางวิชาการที่เปนประโยชนตอผูอาน และจะตองเปนงานที่ไมเคยถูกนํา
ไปตีพิมพเผยแพรในวารสารอื่นมากอนและไมอยูในระหวางพิจารณาลงพิมพในวารสารใด บทความอาจถูกดัดแปลง แกไข
เนื้อหา รูปแบบ และสํานวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อใหวารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและ
นําไปอางอิงได

การเตรียมตนฉบับ
1. ตนฉบับพิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได แตละเรือ่ งจะตองมีบทคัดยอทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การใชภาษาไทยใหยึดหลักการใชคําศัพทการเขียนทับศัพทภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถานใหหลีกเลี่ยงการ
เขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในขอความ ยกเวนกรณีจําเปน เชน ศัพททางวิชาการที่ไมมีทางแปล หรือคําที่ใชแลวทําให
เขาใจงายขึน้ คําศัพทภาษาอังกฤษทีเ่ ขียนเปนภาษาไทยใหใชตวั เล็กทัง้ หมด ยกเวนชือ่ เฉพาะ สําหรับตนฉบับภาษาอังกฤษ
ควรไดรับความตรวจสอบที่ถูกตองดานการใชภาษาจากผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษกอน
2. ขนาดของตนฉบับ ใชกระดาษขนาด A4 (8.5x11 นิ้ว) และพิมพโดยเวนระยะหางจากขอบกระดาษดานละ
1 นิ้ว จัดเปน 2 คอลัมน ระยะหางระหวางบรรทัดในภาษาที่ใช double space ภาษาอังกฤษลวนใหเปน single space
3. ชนิดของขนาดตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหใชตวอักษร Browallia New ชื่อเรื่องใหใชอักษร
ขนาด 18 pt. ตัวหนา ชื่อผูนิพนธใชอักษรขนาด 16 pt. ตัวปกติ หัวขอหลักใชอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวขอรองใช
ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา บทคัดยอและเนื้อเรื่องใชตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เชิงอรรถหนาแรกที่เปนชื่อตําแหนง
ทางวิชาการ และที่อยูของผูนิพนธ ใชอักษรขนาด 12 pt. ตัวหนา
4. การพิมพตน ฉบับ ผูเ สนองานจะตองพิมพสง ตนฉบับในรูปแบบของแฟมขอมูลตอไปนี้ อยางใดอยางหนึง่ ไดแก
".doc" (MS Word) หรือ ".rft" (Rich Text)
5. จํานวนหนา ความยาวของบทความไมควรเกิน 15 หนา รวมตาราง รูป ภาพ และเอกสารอางอิง
6. จํานวนเอกสารอางอิงไมเกิน 20 หนา
7. รูปแบบการเขียนตนฉบับ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทบทความรายงานผลวิจัยหรือบทความวิจัย
(research article) และบทความจากการทบทวนเอกสารวิจัยที่ผูอื่นทําเอาไว หรือบทความทางวิชาการ หรือบทความทั่วไป
หรือบทความปริทัศน (review article)

บทความรายงานผลวิจัย ใหเรียงลําดับหัวขอดังนี้
ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อเปาหมายหลังของงานวิจัย ไมใชคํายอ ความยาวไมเกิน 100 ตัวอักษร
ชื่อเรื่องใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ชื่อผูนิพนธ [Author(s)] และที่อยู ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุตําแหนงทางวิชาการ หนวยงาน
หรือสถาบันที่สังกัด และ E-mail address ของผูนิพนธไวเปนเชิงอรรถของหนาแรก เพื่อกองบรรณาธิการสามารถติดตอได
บทคัดยอ (Abstract) เปนการยอเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องใหสั้น และมีเนื้อหาครบถวนตามเรื่องเดิม ความยาว
ไมเกิน 250 คํา หรือไมเกิน 10 บรรทัด และไมควรใชคํายอ
คําสําคัญ (Keyword) ใหระบุไวทายบทคัดยอของแตละภาษาประมาณ 4-5 คําสั้น ๆ
บทนํา (Introduction) เปนสวนเริม่ ตนของเนือ้ หา ทีบ่ อกความเปนมา เหตุผล และวัตถุประสงค ทีน่ าํ ไปสูง านวิจยั นี้
ใหขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของจากการตรวจสอบเอกสารประกอบ

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา (Materials and Methods) ใหระบุรายละเอียด วัน เดือน ปที่ทําทดลอง วัสดุ
อุปกรณ สิง่ ทีน่ าํ มาศึกษา จํานวน ลักษณะเฉพาะของตัวอยางทีศ่ กึ ษา อธิบายวิธกี ารศึกษา แผนการทดลองทางสถิติ วิธกี าร
เก็บขอมูลการวิเคราะหและการแปรผล
ผลการศึกษา (Results) รายงานผลที่คนพบ ตามลําดับขั้นตอนของการวิจัย อยางชัดเจนไดใจความ ถาผลไม
ซับซอนและมีตัวเลขไมมากควรใชคําบรรยาย แตถามีตัวเลข หรือ ตัวแปลมาก ควรใชตารางหรือแผนภูมิแทน
วิจารณและสรุปผล (Discussion and Conclusion) แสดงใหเห็นวาผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงคและ
เปรียบเทียบกับสมมติฐานของการวิจยั ทีต่ งั้ ไว หรือแตกตางไปจากผลงานทีม่ ผี รู ายงานไวกอ นหรือไม อยางไร เหตุผลใดจึงเปน
เชนนั้น และมีพื้นฐานอางอิงที่เชื่อถือได และใหจบดวยขอเสนอแนะที่นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือทิ้งประเด็นคําถาม
การวิจัย ซึ่งเปนแนวการสําหรับการวิจัยตอไป
ตาราง รูป ภาพ แผนภูมิ (Table, Figures, and Diagrams) ควรคัดเลือกเฉพาะทีจ่ าํ เปน แทรกไวในเนือ้ เรือ่ งโดย
เรียงลําดับใหสอดคลองกับคําอธิบายในเนื้อเรื่อง และมีคําอธิบายสั้น ๆ เปนภาษาอังกฤษ ที่สื่อความหมายไดสาระครบถวน
กรณีที่เปนตาราง คําอธิบายอยูดานบน ถาเปนรูป ภาพ แผนภูมิ คําอธิบายอยูดานลาง
กิตติกรรมประกาศ (Adcknowledgements) ระบุสั้น ๆ วางานวิจัยไดรับงานสนับสนุน และความชวยเหลือจาก
องคกรใดหรือผูใดบาง
เอกสารอางอิง (References) ระบุรายการเอกสารที่นํามาใชอางอิงใหครบถวนไวทายเรื่อง โดยใช Vancouver
Style ดังตัวอยางขางลาง และสามารถดูรายละเอียดและตัวอยางเพิ่มเติมไดที่ www.journal.msu.ac.th
1. การอางอิงหนังสือ
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3. รายงานจากการประชุมวิชาการ
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Preparation of manuscripts:
1. Manuscripts can be written in either Thai or English with the abstract in both Thai and Ehglish. Papers
should be specific, clear, concise, accurate, and consistent. English language manuscripts should be checked by
an English language editor prior to submission.
2. Manuscripts should be typed in MS word ".doc" or ".rtf" (Rich Text) on standard size paper, A4 or
8.5x11 inches, and arranged in two columns: single space for English, double space for Thai language.
3. Browallia font type is required with font siqe as follows:
Title the article: 18 pt. Bold
Name(s) of the authors: 16 pt.
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Footnotes for authors and their affiliations: 12pt.
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6. Organization of research articles.
Title: denoted in both Thai and English, must be concise and specific to the point, normally less than 100 characters.
Name(s): of the author(s) and their affiliation must be given in both Thai and English.
Abstract: This section of the paper should follow an informative style, concisely covering all the important findings
in the text. Authors should attempt to restrict the abstract to no more than 250 words.
Keywords: Give at least 4-5 concise words.
The body of the text comprises the following headings:
Introduction: A summary of who is doing what, why where, and when?
Materials and Methods: A discussion of the materials used, and a description clearly detailing how the experiment
was undertaken, e.g., experimental desigh, data collection and analysis, and interpretation.
Results: Present the output. Li the information in complicated, add tables, graphs, disgrams etc., as necessary.
Discussion and Conclusion: Discuss how the results are relevant to the objectives or former findings, why? Finally
state what recommendations could be drawn.
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