หลักเกณฑและคําแนะนําสําหรับผูนิพนธ
(Instructions for the Authors)
วารสารเภสัชศาสตรอีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences) กําหนดตีพิมพปละ 3 ฉบับ
(มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม และ กันยายน-ธันวาคม) วารสารยินดีพิจารณาตีพิมพบทความวิจัยประเภท
นิพนธตนฉบับ (Research article) และพิจารณาบทความวิจัยอื่นๆ เชน short communication เพื่อตีพิมพตามที่
เห็นสมควร และตองเปนงานที่ไมเคยถูกนําไปพิมพเผยแพรในวารสารอื่นใดมากอน และไมอยูในระหวางการพิจารณา
ลงพิมพในวารสารใดๆ โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาตนฉบับ (manuscript) ตามขอกําหนดของรูปแบบวารสาร และ
สงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขา (Referee) จํานวน 3 ทาน เปนผูอาน หากผูทรงคุณวุฒิมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข
เพิ่ ม เติ ม บทความอาจถู ก ดั ด แปลง แก ไ ข เนื้ อ หา รู ป แบบ และสํ า นวน ตามที่ ก องบรรณาธิ ก ารเห็ น สมควร กอง
บรรณาธิการจะสงข อเสนอแนะให แกผู นิพนธ เพื่อดําเนินการ หากผู นิพนธ มีเหตุผลตามหลักวิ ชาการที่ไ มสามารถ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะได ขอใหชี้แจงเปนลายลักษณอักษร เพื่อกองบรรณาธิการจะไดพิจารณาการตีพิมพตอไป
และเพื่อใหวารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและนําไปอางอิงได

1. การเตรียมตนฉบับ
1.1 ภาษา เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ถาเปนภาษาไทยใหยึดหลักการใชคําศัพทหรือการเขียนทับศัพทตาม
หลักของราชบัณฑิตยสถาน ใหหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในขอความ ยกเวน ในกรณี
จําเปน เชน ศัพททางวิชาการที่ไมมีคําแปล หรือคําที่ใชแลวทําใหเขาใจงายขึ้น
1.2 ขนาดและรูปแบบของตนฉบับ
1) พิมพหนาเดียวบนกระดาษขาวขนาด เอ 4 (22x24 ซม.) เวนขอบทุกดานประมาณ 1 นิ้ว พิมพหางบรรทัด
คู หากจะเวนวรรคระหวางคําหรือประโยค ใหเคาะ space bar เพียง 1 ครั้ง
2) ชนิดและขนาดของตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหใช รูปแบบตัวอักษร Browallia New
โดยที่ชื่อเรื่องใชขนาด 18 pt. ตัวหนา ชื่อผูนิพนธใชขนาด 12 pt. ตัวธรรมดา หัวขอหลักใชตัวอักษรขนาด
14 pt. ตัวหนา โดยอาจกําหนดเปนตัวเลขยอย บทคัดยอและเนื้อเรื่องใชตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัว
ธรรมดา และเชิงอรรถหนาแรกที่เปนชื่อ ตําแหนงทางวิชาการและที่อยูของผูนิพนธ ใชตัวอักษรขนาด 12
pt. ตัวธรรมดา จัดพิมพดวยโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด และใสหมายเลขหนาตามลําดับกํากับทุกหนา, ใส
หมายเลขบรรทัดทุก 5 บรรทัด ทางซายมือ
3) จํานวนตาราง (Table) ควรมีเทาที่จําเปน และตองเปนตนฉบับของผูนิพนธ หากเปนการคัดลอกจาก
แหลงอื่น จะตองอางอิงแหลงที่มา และตองมีคําอธิบายตารางใหเปนที่เขาใจ ใหพิมพตารางและคําอธิบาย
ตารางในหนาที่แยกออกมาจากสวนเนื้อหา ถามีมากกวา 1 ตาราง ใหใสตัวเลขแสดงลําดับที่ของตาราง ใน
1 หนาใหมีเพียง 1 ตาราง คําอธิบายผลการศึกษาวิจัยที่อางถึงตารางใหเติมวงเล็บลําดับตารางทาย
ประโยคที่มีการอางถึง เชน (ตารางที่ 2) ไมตีเสนขางหรือเสนแบงคอลัมน สวนเสนในแนวนอนเพื่อแบง
แถว ควรใชเทาที่จําเปน ควรสรางตารางใหมีขนาดความกวางสําหรับจัดวางไดพอดีในคอลัมน (8.4 ซม.)
หรือ 1 หนากระดาษ (17.6 ซม.)

4) รูปหรือไดอะแกรม (Figure) ควรมีเทาที่จําเปน และเปนตนฉบับของผูนิพนธ หากเปนการคัดลอกจาก
แหลงอื่น จะตองอางอิงแหลงที่มา และตองมีคําอธิบายรูปใหเปนที่เขาใจ รูปตองมีความชัดเจน ใหพิมพรูป
และคําอธิบายรูปในหนาที่แยกออกมาจากสวนเนื้อหา ถามีมากกวา 1 รูป ใหใสตัวเลขแสดงลําดับที่ของรูป
ใน 1 หนาใหมีเพียง 1 รูป คําอธิบายผลการศึกษาวิจัยที่อางถึงตารางใหเติมวงเล็บลําดับตารางทาย
ประโยคที่มีการอางถึง เชน (รูปที่ 2) รูปหรือไดอะแกรม ควรใชเสนสีดํา พื้นหลังสีขาว ตัวอักษรควรมี
ขนาดใหญเพียงพอใหสามารถยอขนาดรูปภาพได รูปควรเปนไฟลที่มีนามสกุล JPEGs หรือ TIEFs ที่มี
ความละเอียดไมต่ํากวา 300 dpi รูปถายควรมีคุณภาพดีคมชัด ภาพขยายควรแสดงมาตราสวนกํากับใน
ภาพใหชัดเจน ใหใชสีขาว ดํา หรือ เทา แทนการใชลวดลาย หรือสีสันบนแทงกราฟ
5) ถามีการเขียนคํายอ (Abbreviation) ใหเขียนคําเต็มในครั้งแรกกอนทุกครั้ง และวงเล็บคํายอดานหลังใน
ครั้งแรกที่ชื่อนั้นปรากฏในตนฉบับ ควรหลีกเลี่ยงคํายอที่ไมเปนทางการ ไมมีมาตรฐาน หรือไมเปนที่
ยอมรับโดยทั่วไป คํายอที่แสดงถึงหนวยตาง ๆ ใหใชดังตัวอยางตอไปนี้
ความยาว: m, cm, mm, µm, nm,
น้ําหนักและมวล: kg, g, mg, µg, ng, pg, mol, µmole, pmole
ปริมาตร: L, dL, mL, µL
เวลา: sec, min, hr
อุณหภูมิ: °C, °K, °F
ความเขมขน: M, mM, µmol/L, mnM/L, mg/L, µg/L, ng/L, %, %(v/v), %(w/w), ppm, ppb
6) ละเวนการจัดรูปแบบเอกสารอัตโนมัติ (autoformat) เชน heading
7) ละเวนการจัดมากกวา 1 คอลัมน
8) ในการวาดสูตรโครงสรางทางเคมี ควรใชโปรแกรม ChemDraw วาดตามแบบ JOC
1.3 จํานวนหนา บทความและบทวิจัยในสวนของเนื้อหาไมควรเกิน 15 หนา รวมทั้งสวนของตาราง รูปภาพและ
เอกสารอางอิง
1.4 การอางอิงเอกสารในตัวบทความ (Citation)
1) อางอิงจากเอกสารภาษาอังกฤษ
- ถามีผูแตงหนึ่งรายใหอางนามสกุลของผูแตง เครื่องหมายจุลภาค (,) และปที่พิมพ เชน (Kuss,
1999)
- ถามีผูแตงสองรายใหอางนามสกุลของผูแตงสองราย เครื่องหมายจุลภาคและปที่พิมพ เชน (Kuss
and Saito, 1999)
- ถามีผูแตงมากกวาสองรายใหอางนามสกุลของผูแตงรายแรก เพิ่มคําวา ‘et al.’ ตามดวยเครื่องหมาย
จุลภาคและปที่พิมพ เชน (Kuss et al., 1999)
- ถามีเอกสารที่นํามาอางอิงมากกวา 1 รายการ ใหใชเครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นกลางระหวาง
รายการอางอิง เชน (Kuss, 1999; Kuss and Saito, 1999)
- ใหเรียงลําดับการอางอิงตามลําดับพยัญชนะตัวแรกของนามสกุลผูแตง เชนเดียวกับลําดับการอางอิง
ในสวนเอกสารอางอิง
2) อางอิงจากเอกสารภาษาไทย
- ถามีผูแตงหนึ่งรายใหอางชื่อของผูแตง เครื่องหมายจุลภาค (,) และปที่พิมพ เชน (ปทุม, 2544)
- ถามีผูแตงสองรายใหอางชื่อของผูแตงรายแรก เวนวรรคหนึ่งครั้ง พิมพคําวา ‘และ’ แลวตามดวยชื่อ
ผูแตงรายที่สอง เครื่องหมายจุลภาค (,) และปที่พิมพ เชน (ปทุม และสุดา, 2545)

-

ถามีผูแตงมากกวาสองรายใหอางชื่อของผูแตงรายแรก เวนวรรคหนึ่งครั้งเพิ่มคําวา ‘และคณะ’ ตาม
ดวยเครื่องหมายจุลภาคและปที่พิมพ เชน (ปทุม และคณะ, 2546)
ถามีเอกสารที่นํามาอางอิงมากกวา 1 รายการ ใหใชเครื่องหมายเซมิโคลอน (;) คั่นกลางระหวาง
รายการอางอิง เชน (ปทุม, 2544; ปทุม และสุดา, 2545)
ใหเรียงลําดับการอางอิงตามลําดับพยัญชนะตัวแรกของชื่อผูแตง เชนเดียวกับลําดับการอางอิงใน
สวนเอกสารอางอิง

2. การเรียงลําดับเนื้อหานิพนธตนฉบับ (Research article)
2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรมีรายละเอียดดังนี้
- หัวเรื่องสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องควรสื่อความหมายไดชัดเจนและสอดคลอง
กับเนื้อหาในเรื่อง ยกเวน คําเชื่อมและคําบุพบท หากไมจําเปนไมควรใชคํายอ และมีความยาวไมเกิน 2
บรรทัด ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใหใชอักษรตัวใหญที่อักษรตัวแรกของแตละคํา (Title Case)
 กรณีบทความตนฉบับเปนภาษาไทย ใหพิมพชื่อเรื่องภาษาไทยกอนแลวตามดวยภาษาอังกฤษ
 กรณีบทความตนฉบันเปนภาษาอังกฤษ ใหพิมพชื่อเรื่องภาษาอังกฤษกอนแลวตามดวยภาษาไทย
 ผูนิพนธตองกําหนดชื่อเรื่องภาษาอังกฤษแบบสั้นที่ครอบคลุมเนื้อหา (Abbreviated running
headline) ไมเกิน 10 คํา มาพรอม โดยแทรกในสวนหัวกระดาษมุมซาย
- ชื่อผูนิพนธและผูรวมนิพนธ ตามดวยวุฒิการศึกษาสูงสุด ใหรายละเอียดตําแหนงทางวิชาการ,
ภาควิชา, สถาบันหรือสถานที่ของแตละทานอยูดานลางของหนา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และให
มีเครื่องหมายดอกจันกํากับสําหรับผูเขียนที่สามารถติดตอได (Corresponding author) โดยแยก
รายละเอียดของสถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail address ใหชัดเจน
2.2 บทคัดยอ (Abstract)
เขียนใหครอบคลุมสาระสําคัญของเรื่องทั้งหมด ไมเกิน 250 คํา มีทั้งบทภาษาไทยและบทภาษาอังกฤษ ให
บทคัดยอภาษาไทยขึ้นกอนบทคัดยอภาษาอังกฤษ กรณีบทความตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ ใหพิมพบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษกอน แลวตามดวยบทคัดยอภาษาไทย
2.3 คําสําคัญ (Keywords)
เปนคําหรือขอความสั้นๆ ที่บงบอกจุดสําคัญของเนื้อเรื่อง รวมกันแลวไมเกิน 5 คํา โดยใหระบุทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ใสไวทายบทคัดยอของแตละภาษา
2.4 บทนํา (Introduction)
เปนสวนของเนื้อหาที่บอกความเปนมา เหตุผลและความสําคัญที่นําไปสูการศึกษาวิจัย โดยใหขอมูลทาง
วิชาการพรอมทั้งระบุจุดมุงหมายที่เกี่ยวของอยางยอและมีวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยนั้นดวย
2.5 วิธีดําเนินการวิจัย (Methods)
ใหบอกรายละเอียดวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณตางๆ และวิธีการศึกษา สิ่งที่นํามาศึกษา จํานวน ลักษณะของ
ตัวอยางที่ศึกษา ที่ใชในการศึกษา รูปแบบแผนการศึกษา การสุมตัวอยาง วิธีหรือมาตรการที่ใชศึกษา วิธีการ
เก็บขอมูล วิธีวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช
2.6 ผลการศึกษาวิจัย (Results)
รายงานผลการทดลองศึกษาโดยการบรรยายอยางละเอียด ชัดเจน และตรงประเด็น อาจแยกเปนหัวขอเพื่อให
เขาใจงาย ควรใชตาราง แผนภูมิ เพื่อชวยอธิบายผลการศึกษาวิจัย และควรแปลความหมายรวมถึงการ
วิเคราะหผลที่คนพบ และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว

2.7 ตาราง รูป ภาพ แผนภูมิ (Tables, Figure and Diagram) ควรคัดเลือกเฉพาะที่จําเปนแทรกไวในเนื้อเรื่อง
โดยเรียงลําดับใหสอดคลองกับคําอธิบายในเนื้อเรื่องและตองมีคําอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายไดสาระ
ครบถวน กรณีที่เปนตารางคําอธิบายอยูดานบน ถาเปนรูป ภาพ แผนภูมิ คําอธิบายใหอยูดานลาง
2.8 อภิปรายผลและสรุป (Discussion and Conclusion)
ชี้แจงวาผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย เหมือนหรือแตกตางไปจากผลการศึกษาวิจัยที่มี
ผูรายงานไวกอน พรอมอธิบายเหตุผลประกอบที่มีพื้นฐานอางอิงเชื่อถือได อาจมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
หรือทิ้งประเด็นคําถามการวิจัย ซึ่งเปนแนวทางสําหรับการวิจัยตอไป
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