คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กําหนดพิมพปละ 6 ฉบับ ผูนิพนธทุกทานสามารถ
สงเรื่องมาพิมพได โดยไมตองเปนสมาชิก และไมจําเปนตองสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานที่ไดรับการพิจารณาใน
วารสารจะตองมีสาระที่นาสนใจ เปนงานที่ทบทวนความรูเดิม หรือองคความรูใหมที่ทันสมัย รวมทั้งขอคิดเห็นทางวิชาการ
ที่เปนประโยชนตอผูอาน และจะตองเปนงานที่ไมเคยถูกนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารอื่นมากอนและไมอยูในระหวาง
พิจารณาลงพิมพในวารสารใด บทความอาจถูกดัดแปลง แกไข เนือ้ หา รูปแบบ และสํานวน ตามทีก่ องบรรณาธิการเห็นสมควร
ทั้งนี้เพื่อใหวารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและนําไปอางอิงได

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 คอลัมภ 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
วรใหขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของจากการตรวจสอบเอกสารประกอบ

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 ถาผลใหม
ซับซอนและมีตัวเลขไมมากควรใชคําบรรยาย แตถามีตัวเลข หรือ ตัวแปลมาก ควรใชตารางหรือแผนภูมิแทน
วิจารณและสรุปผล (Discussion and Conclusion) แสดงใหเห็นวาผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงคและเปรียบ
เทียบกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว หรือแตกตางไปจากผลงานที่มีผูรายงานไวกอนหรือไม 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
รูปแบบ: ชื่อผูแตง. ชื่อเรื่อง. พิมพครั้งที่. สถานที่เมืองพิมพ: สํานักพิมพ; ปที่พิมพ. p 22-5. (ชื่อชุด; vol 288).
ตัวอยาง: 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 อองจิต. คลื่นไฟฟาหัวใจทางคลินิก. พิมพครั้งที่ 5 กรุงเทพ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2539
2. การอางอิงจากวารสาร
รูปแบบ: ชื่อผูแตง. ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ. ชื่อยอวารสาร. ปที่พิมพ เดือนยอ 3 ตัวอักษร วันที่;ปที่ (ฉบับที่): เลขหนา.
ตัวอยาง:
ก. วารสารไมเรียงหนาตอเนื่องกันตลอดป
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
พิจารณ เจริญศรี. การปรับความพรอมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอนรุนเขาสูโลกกาวิวัฒนครั้งใหม. นักบริหาร
2547;24(2): 31-6
ข. วารสารเรียงหนาตอเนื่องกันตลอดป
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
พิจารณ เจริญศรี. การปรับความพรอมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอนรุนเขาสูโลกกาวิวัฒนครั้งใหม. นักบริหาร
2547;24(2): 31-6
3. รายงานจากการประชุมวิชาการ
รูปแบบ : ชื่อผูแตง. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อคณะบรรณาธิการ, editors. ชื่อเอกสารรายงานการสัมนา เดือน (ยอ 3 ตัว) วันที่; เมือง
ที่สัมมนา, ประเทศ. เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปทีพิมพ. P.1561-5
ตัวอยาง: 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.

พิทักษ พุทธวรชัย, กิตติ บุญเลิศนิรันด ทะนงศักดิ์ มณีวรรณ, พองาม เดชคํารณ, นภา ขันสุภา. การใชเอทธีฟอนกระตุน
การสุกของพริก. ใน: เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 15. สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. กรุงเทพฯ; 2541. หนา 142-9
4. การอางอิงจากพจนานุกรม
รูปแบบ: ชื่อพจนานุกรม. พิมพครั้งที่. เมืองหรือสถานที่พิมพ; ปที่พิมพ. หนา.
ตัวอยาง: Stedmin's medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119-20.
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคพับลิเคชันส; 2546. หนา 1488
5. การอางอิงจากหนังสือพิมพ
รูปแบบ: ชื่อผูแตง. ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ ป เดือน วัน; Sect.: sohk 15.
ตัวอยาง: 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 รุงรัตน สทศ ตั้งทีมพัฒนาขอสอบระดับชาติมั่นใจคุณภาพ. เดลินิวส 12 พฤษภาคม 2548.
6. อางอิงจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส
รูปแบบ: ชือ่ ผูแ ตง. ชือ่ เรือ่ ง. ชือ่ วารสารอิเล็กทรอนิกส [หรือ serial online] ปทพ
ี่ มิ พเอกสาร ถาจําเปนระบุเดือนดวย; Vol no
(ฉบับที)่ : [จํานวนหนาจากการสืบคน]. ไดจาก: URL: http://www.edc/gov/neidoc/EID/eid.htm วันที่ เดือน ปทที่ าํ การสืบคน
(เขียนเต็ม)
ตัวอยาง: 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. นาโนเทคโนโลยีความเปนไปไดและทิศทางในอนาคต. วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ตุลาคม-ธันวาคม (17):
2542 ไดจาก: http://www.nanotech.sc.mahidol.ac.th/index.html May 13 2005.

Instruction for Authors
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.

Preparation of manuscripts:
1. Manuscripts can be written in either Thai of English with the abstract in bort 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.
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6. Orgenization of research articles.
Title: denoted in both Thai and English, must ge concise and specific to the point, mormally less than 100 characters.
Name(s): of the author(s) and their affiliation must ge given in both Thai and English.
Abstract: This section of the paper should follow an informative style, concisely covering all the imortant finding
in the text. Authors should attempt to restrict the abstract to mare 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 coulld 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.
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of content, conclusion, and references.
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Manuscripts can be submitted to the Editorial Board, Department of Research Support and Development,
Mahasarakhom University, Khamriang Subdistrict, Kantarawichai District,
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