คําแนะนําสําหรับผู้นิพนธ์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำาหนดพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคมกุมภาพันธ์) ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน) ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถนุ ายน) ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม) ฉบับที่ 5 (กันยายนตุลาคม) ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ผูน้ พ
ิ นธ์ทกุ ท่านสามารถส่งเรือ่ งมาพิมพ์ได้ โดยไม่ตอ้ งเป็นสมาชิก และไม่จาำ เป็นต้อง
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานทีไ่ ด้รบั การพิจารณาในวารสารจะต้องมีสาระทีน่ า่ สนใจ เป็นงานทีท่ บทวนความรูเ้ ดิม
หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำา
ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใด บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไข
เนื้อหา รูปแบบ และสำานวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและ
นำาไปอ้างอิงได้

การเตรียมต้นฉบับ

1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ละเรือ่ งจะต้องมีบทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คำาศัพท์การเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถานให้หลีกเลี่ยงการ
เขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในข้อความ ยกเว้นกรณีจำาเป็น เช่น ศัพท์ทางวิชาการที่ไม่มีทางแปล หรือคำาที่ใช้แล้วทำาให้
เข้าใจง่ายขึน้ คำาศัพท์ภาษาอังกฤษทีเ่ ขียนเป็นภาษาไทยให้ใช้ตวั เล็กทัง้ หมด ยกเว้นชือ่ เฉพาะ สำาหรับต้นฉบับภาษาอังกฤษ
ควรได้รับความตรวจสอบที่ถูกต้องด้านการใช้ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อน
2. ขนาดของต้นฉบับ ใช้กระดาษขนาด A4 (8.5x11 นิ้ว) และพิมพ์โดยเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ
1 นิ้ว จัดเป็น 2 คอลัมน์
3. ชนิดของขนาดตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ต้วอักษร Browallia New ชื่อเรื่องให้ใช้อักษร
ขนาด 18 pt. ตัวหนา ชื่อผู้นิพนธ์ใช้อักษรขนาด 16 pt. ตัวปกติ หัวข้อหลักใช้อักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวข้อรองใช้
ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา บทคัดย่อและเนื้อเรื่องใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อตำาแหน่ง
ทางวิชาการ และที่อยู่ของผู้นิพนธ์ ใช้อักษรขนาด 12 pt. ตัวหนา
4. การพิมพ์ตน้ ฉบับ ผูเ้ สนองานจะต้องพิมพ์สง่ ต้นฉบับในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึง่ ได้แก่
".doc" (MS Word) หรือ ".rft" (Rich Text)
5. จำานวนหน้า ความยาวของบทความไม่ควรเกิน 15 หน้า รวมตาราง รูป ภาพ และเอกสารอ้างอิง
6. จำานวนเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 2 หน้า
7. รูปแบบการเขียนต้นฉบับ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบทความรายงานผลวิจัยหรือบทความวิจัย
(research article) และบทความจากการทบทวนเอกสารวิจัยที่ผู้อื่นทำาเอาไว้ หรือบทความทางวิชาการ หรือบทความทั่วไป
หรือบทความปริทัศน์ (review article)

บทความรายงานผลวิจัย ให้เรียงลําดับหัวข้อดังนี้
ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อเป้าหมายหลังของงานวิจัย ไม่ใช้คำาย่อ ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร
ชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้นิพนธ์ [Author(s)] และที่อยู่ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุตำาแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
หรือสถาบันที่สังกัด และ E-mail address ของผู้นิพนธ์ไว้เป็นเชิงอรรถของหน้าแรก เพื่อกองบรรณาธิการสามารถติดต่อได้
บทคัดย่อ (Abstract) เป็นการย่อเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องให้สั้น และมีเนื้อหาครบถ้วนตามเรื่องเดิม ความยาว
ไม่เกิน 250 คำา หรือไม่เกิน 10 บรรทัด และไม่ควรใช้คำาย่อ
คําสําคัญ (Keyword) ให้ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษาประมาณ 4-5 คำาสั้น ๆ
บทนํา (Introduction) เป็นส่วนเริม่ ต้นของเนือ้ หา ทีบ่ อกความเป็นมา เหตุผล และวัตถุประสงค์ ทีน่ าำ ไปสูง่ านวิจยั นี้
ให้ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบเอกสารประกอบ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา (Materials and Methods) ให้ระบุรายละเอียด วัน เดือน ปีที่ทำ�ทดลอง วัสดุ
อุปกรณ์ สิง่ ทีน่ �ำ มาศึกษา จำ�นวน ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างทีศ่ กึ ษา อธิบายวิธกี ารศึกษา แผนการทดลองทางสถิติ วิธกี าร
เก็บข้อมูลการวิเคราะห์และการแปรผล
ผลการศึกษา (Results) รายงานผลที่ค้นพบ ตามลำ�ดับขั้นตอนของการวิจัย อย่างชัดเจนได้ใจความ ถ้าผลไม่
ซับซ้อนและมีตัวเลขไม่มากควรใช้คำ�บรรยาย แต่ถ้ามีตัวเลข หรือ ตัวแปลมาก ควรใช้ตารางหรือแผนภูมิแทน
วิจารณ์และสรุปผล (Discussion and Conclusion) แสดงให้เห็นว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์และ
เปรียบเทียบกับสมมติฐานของการวิจยั ทีต่ งั้ ไว้ หรือแตกต่างไปจากผลงานทีม่ ผี รู้ ายงานไว้กอ่ นหรือไม่ อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็น
เช่นนั้น และมีพื้นฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และให้จบด้วยข้อเสนอแนะที่นำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือทิ้งประเด็นคำ�ถาม
การวิจัย ซึ่งเป็นแนวการสำ�หรับการวิจัยต่อไป
ตาราง รูป ภาพ แผนภูมิ (Table, Figures, and Diagrams) ควรคัดเลือกเฉพาะที่จำ�เป็น แทรกไว้ในเนื้อเรื่องโดย
เรียงลำ�ดับให้สอดคล้องกับคำ�อธิบายในเนื้อเรื่อง และมีคำ�อธิบายสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน
กรณีที่เป็นตาราง คำ�อธิบายอยู่ด้านบน ถ้าเป็นรูป ภาพ แผนภูมิ คำ�อธิบายอยู่ด้านล่าง
กิตติกรรมประกาศ (Adcknowledgements) ระบุสั้น ๆ ว่างานวิจัยได้รับงานสนับสนุน และความช่วยเหลือจาก
องค์กรใดหรือผู้ใดบ้าง
เอกสารอ้างอิง (References) ระบุรายการเอกสารที่นำ�มาใช้อ้างอิงให้ครบถ้วนไว้ท้ายเรื่อง โดยใช้ Vancouver
Style ดังตัวอย่างข้างล่าง และสามารถดูรายละเอียดและตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่ www.journal.msu.ac.th
1. การอ้างอิงหนังสือ
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. พิมพ์ครั้งที่. สถานที่เมืองพิมพ์: สำ�นักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. p 22-5. (ชื่อชุด; vol 288).
ตัวอย่าง: Getqen,TE. Health economics: Fundamentals of funds. New York: John Wiley & Son; 1997. P. 12-5
(Annals of New York academy of science; voll 288).
ชมพูนุช อ่องจิต. คลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก. พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539
2. การอ้างอิงจากวารสาร
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ. ชื่อย่อวารสาร.ปีที่พิมพ์ เดือนย่อ 3 ตัวอักษร วันที่;ปีที่ (ฉบับที่): เลขหน้า.
ตัวอย่าง:
ก. วารสารไม่เรียงหน้าต่อเนื่องกันตลอดปี
Russell FK, Coppell AL, Davenport AP. Ln vitro enzymatic processing of radiolabelled big ET-1 in human Kidney
as a food ingredient, Biochem Pharmacol 1998 Mar 1;55(5):697-701
พิจารณ์ เจริญศรี. การปรับความพร้อมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนรุ่นเข้าสู่โลกกาวิวัฒน์ครั้งใหม่. นักบริหาร
2547;24(2): 31-6
ข. วารสารเรียงหน้าต่อเนื่องกันตลอดปี
Russell FD, Coppell AL Davenport AP. Ln vitro enzymatic processing of radiolabelled big ET-1 in human Kidney
as a food ingredient, Biochem Pharmacol 1998;55:697-701
พิจารณ์ เจริญศรี. การปรับความพร้อมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนรุ่นเข้าสู่โลกกาวิวัฒน์ครั้งใหม่. นักบริหาร
2547;24(2): 31-6
3. รายงานจากการประชุมวิชาการ
รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อคณะบรรณาธิการ, editors. ชื่อเอกสารรายงานการสัมนา เดือน (ย่อ 3 ตัว) วันที่; เมือง
ที่สัมมนา, ประเทศ. เมืองที่พิมพ์: สำ�นักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. P.1561-5
ตัวอย่าง: Bengtsson S, solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security and security in medical
infromatics. Ln: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Procedings of the 7th World
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switqerland, Amsterdam: North Holland; 1992. P.1561-5.

พิทักษ์ พุทธวรชัย, กิตติ บุญเลิศนิรันด์ ทะนงศักดิ์ มณีวรรณ, พองาม เดชคำ�รณ, นภา ขันสุภา. การใช้เอทธีฟอนกระตุ้น
การสุกของพริก. ใน: เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 15. สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. กรุงเทพฯ; 2541. หน้า 142-9
4. การอ้างอิงจากพจนานุกรม
รูปแบบ: ชื่อพจนานุกรม. พิมพ์ครั้งที่. เมืองหรือสถานที่พิมพ์; ปีที่พิมพ์. หน้า.
ตัวอย่าง: Stedmin's medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119-20.
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชันส์; 2546. หน้า 1488
5. การอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์ ปี เดือน วัน; Sect.: sohk 15.
ตัวอย่าง: Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually. The
Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A: 3(col.5).
พรรณี รุ่งรัตน์ สทศ ตั้งทีมพัฒนาข้อสอบระดับชาติมั่นใจคุณภาพ. เดลินิวส์ 12 พฤษภาคม 2548.
6. อ้างอิงจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ: ชือ่ ผูแ้ ต่ง. ชือ่ เรือ่ ง. ชือ่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ [หรือ serial online] ปีทพ
ี่ มิ พ์เอกสาร ถ้าจำ�เป็นระบุเดือนด้วย; Vol no
(ฉบับที)่ : [จำ�นวนหน้าจากการสืบค้น]. ได้จาก: URL: http://www.edc/gov/neidoc/EID/eid.htm วันที่ เดือน ปีทที่ �ำ การสืบค้น
(เขียนเต็ม)
ตัวอย่าง: More SS. Factors in the emergence of infectious disease, Emerh Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar;
(1): [24 screene]. Available from: RL: http://www.edc/gov/neidoc/EID/eid.htm Accessed 25, 1999.
ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ. นาโนเทคโนโลยีความเป็นไปได้และทิศทางในอนาคต. วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ตุลาคม-ธันวาคม (17):
2542 ได้จาก: http://www.nanotech.sc.mahidol.ac.th/index.html May 13 2005.
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Research manuscripts relevant to subject matters outlined in the objectives are accepted from all institutions
and private parties provided they have not been preprinted elsewhere. The context of the papers may be revised
as appropriate to the standard. Vol.1 (January-February) Vol.2 (March-April) Vol.3 (May-June) Vol.4 (July-August)
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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.
Main Heading: 16 pt. Bold
Sub-heading: 14 pt. Bold
Body of the text: 14 pt
Footnotes for authors and their affiliations: 12pt.
4. The number of pages to 15, including references, tables, graphs, or pictures.
5. Types of munuscripts accepted: research articles and review articles.
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.

Tables, figures,diagrams, pictures: should be screened for those important to support the findings, and separated
from the text. Captions should be placed above the tables but under the figures.
Acknowledgement: the name of the persons, organization, or funding agencies who helped support the research
are acknowledged in this section.
References: listed and referred to in vancouver style.
(http://www.library.uq edu.au/training/citation/vancouv.thml)
7. Authors of review articles should follow the typical format style. This includes an introduction, the body
of content, conclusion, and references.

Review of manuscripts:
1. The editorial board will review all manuscripts for format compliance. Manuscripts formatted incorrectly
will be returned to the author for correction.
2. Following submission of the corrected manuscript, the Peer Review Committee will review and offer
comments
3. Manuscripts receiving the approval of the Peer Review Committe may be returned to the author
for revision as advised by the Committee. Manuscripts failing to adopt the Committee's suggestions will not be
published.

