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บทครัดยย่อ: ในบทความววิจจัยตต้องปรากฏ ชชลี่อ ชชลี่อสจังกจัด และอลเมลล์ของผต้ผู้ววิจจัย โดยชชลี่อ
สจังกจัดของผต้ผู้ววิจจัยจะเขลยนเปป็ นภาษาอจังกฤษเพลยงเทท่านจั น
นั้
สจัญลจักษณล์

หรชอสจัญลจักษณล์ทางคณวิตศาสตรล์ในชชลี่อเรชลี่อง

หต้ามแทรกตจัวอจักษรพวิเศษ
และบทคจัดยท่อ

การเขลยน

บทคจัดยท่อควรสรสุปเนชนั้ อหาใจความสสาคจัญของงานววิจจัย โดยการเขลยนบทคจัดยท่อภาษาไทย
ตต้องใชต้ตจัวอจักษร Browallia New ขนาด 12-point ในบทคจัดยท่อจะตต้องกสาหนดการกจัน
นั้
หนต้ ากระดาษแบบชวิดขอบ (Justified) และควรประกอบดต้วยคสาสสาคจัญ อยท่างนต้ อย 3-5
คสา และใชต้เครชลี่องหมายจสุลภาค (,) คจันระหวท่างแตท่ละคสาสสาคจัญ โดยบทคจัดยท่อภาษาไทย
และคสาสสาคจัญจะตต้องสอดคลต้องกจับบทคจัดยท่อ และคสาสสาคจัญทลลี่เขลยนในภาษาอจังกฤษ
คคาสคาครัญ: เนช นื้ อหาดวิจวิทรัล, ปรั ญญาประดวิษฐพ, หผองปฏวิบรัตวิการ, มหาววิทยาลรัยมหาสารคาม,
ประเทศไทย

Abstract: The name, the affiliation, and the e-mail address of the author(s)
are required. The affiliation is required being specified as shown in this
example. DO NOT USE special characters, symbols, or math in title or
abstract. The abstract should summarize the contents of the whole
information of the paper. The abstract text should be in Browallia New with
size 12-point font size. The abstract section to be justified. The abstract text
should not shorter than 200 words and should be no longer than 250
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words. We would like to encourage you to list your keywords between 3 to
5 keywords and use a comma to separate the keywords.

Keywords: Digital Content, Artificial Intelligence, Laboratory, Mahasarakham
University, Thailand

1. บทนค า
ตต้นฉบจับของบทความววิจจัยควรพวิมพล์ดต้วยตจัวอจักษร Browallia New ขนาด 12-point โดย
หจัวขต้อ (Title) ของแตท่ละสท่วน (Section) จะตต้องพวิมพล์ดต้วยตจัวอจักษร Browallia New ขนาด 14-point
แบบหนา และตต้นฉบจับจะตต้องพวิมพล์ใหต้อยท่ผู้ในรผู้ปแบบหนนลี่ งคอลจัมนล์
ตต้นฉบจับของบทความววิจจัยตต้องประกอบดต้วย บทคจัดยท่อ คสาสสาคจัญ เนชนั้ อหา กวิตตวิกรรมประกาศ
(ถต้าจสาเปป็ น) บรรณานสุกรม และภาคผนวก (ถต้าจสาเปป็ น)

2. คคาแนะนค าในการแทรกภาพประกอบ และตาราง
ตต้นฉบจับของบทความววิจจัยไมท่ควรมลความยาวเกวิน
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หนต้ ากระดาษซนลี่งรวมไปถนง

ภาพ

ประกอบ ตาราง กวิตตวิกรรมประกาศ บรรณานสุกรม และภาคผนวก โดยภาพประกอบและตารางจะ
ตต้องประกอบดต้วยตจัวเลขทลลี่ปรากฏขนนั้นโดยเรลยงตามลสาดจับใหต้ถผู้กตต้อง
2.1 ภาพประกอบ
ภาพประกอบควรจะแทรกในสท่วนบน หรชอสท่วนลท่างของหนต้ ากระดาษเทท่านจั น
นั้
พยายามหลลก
เลลย
ลี่ งทลลี่จะไมท่แทรกไวต้ในสท่วนกลางหนต้ ากระดาษ

คสาอธวิบายภาพประกอบจะอยท่ผู้ขต้างใตต้ภาพประกอบ

ควรแทรกภาพประกอบหลจังจากทลลี่มลการเขลยนอต้างอวิงในบทความววิจจัย ขต้อสสาคจัญ ภาพประกอบทสุกภาพ

ควรมลการเขลยนอต้างอวิง คสาอธวิบายภาพประกอบควรพวิมพล์ดต้วยตจัวอจักษร Browallia New ขนาด 11point ตจัวอยท่างการเขลยนคสาอธวิบายภาพประกอบแสดงดจังภาพประกอบทลลี่ 1
2.2 ตาราง
ตารางควรจะแทรกในสท่วนบน

หรชอสท่วนลท่างของหนต้ ากระดาษ

พยายามหลลกเลลลี่ยงทลลี่จะไมท่

แทรกไวต้ในสท่วนกลางหนต้ ากระดาษ คสาอธวิบายตารางจะอยท่ด
ผู้ ต้านบนตาราง ควรแทรกตารางหลจักจากทลลี่มล
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ภาพประกอบ 1 คณะววิทยาการสารสนเทศ มหาววิทยาลจัยมหาสารคาม

การเขลยนอต้างอวิงในบทความววิจจัย ขต้อสสาคจัญ ทสุก ๆ ตารางควรมลการเขลยนอต้างอวิง การพวิมพล์คสาอธวิบาย

ตารางพวิมพล์ดต้วยตจัวอจักษร Browallia New ขนาด 11-point ตจัวอยท่างการแทรก และการเขลยนคสา
อธวิบายตาราง แสดงดจังตารางทลลี่ 1

3. ผลการววิจรัยและการอภวิปรายผล
ในสท่วนของผลการววิจจัยและการอภวิปรายผลควรนส าเสนอ
ขต้อมผู้ลดวิบ หรชอขต้อมผู้ลทลลี่ใชต้ในการทดลอง และผลการทดลอง

ชสุดขต้อมผู้ลทลลี่ใชต้ในการทสาววิจจัย

เชท่น

4. สรรุปผลการววิจรัย
การเขลยนสรสุปผลการววิจจัย ควรทลลี่จะเขลยนเพชลี่อสรสุปถนงผลงานววิจจัยทลลี่ไดต้จากการทดลอง ปจั ญหา
ทลพ
ลี่ บในการทดลอง และขต้อเสนอแนะสสาหรจับการทดลองในครจังนั้ ตท่อไป
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ตารางทขีชื่ 1 การกสาหนดขนาดตจัวอจักษรทลลี่พวิมพล์ลงในบทความววิจจัย
Heading level

ตรัวอยย่าง

ขนาดตรัวอรักษร และรผู้ปแบบ

Title (centered)

Lecture Notes …

16-point, ตจัวหนา

2 -level heading

1.1 Printing Area

12-point, ตจัวหนา

1 -level heading
st

nd

1 Introduction

14-point, ตจัวหนา

กวิตตวิกรรมประกาศ
เทท่านจั น
นั้

หนท่ วยงานทลลี่ใหต้การสนจั บสนสุนในการทสางานววิจจัย

ควรจะเขลยนในสท่วนของกวิตตวิกรรมประกาศ

ไมท่ควรทลลี่จะแทรกลงไปในหนต้ าแรกของบทความววิจจัย

กวิตตวิกรรมประกาศควรเขลยนใหต้กระชจับ

หรชอแทรกลงไปในเชวิงอรรถ

เอกสารอผางอวิง
Citations of published literature in the text should be given in APA in-text style.
APA uses the author’s last name and the year of publication. All references mentioned in
the Reference list must be cited in the text, and vice vera.




One author: (Klingman, 1992)
two authors: (Chen & Li, 2001)
three or more authors: (Chen et al., 2001)

If the name forms part of a sentence, it should be followed by the year in
parenthesis;




One author: Klingman (1992)
two authors: Chen and Li (2001)
three or more authors: Chen et al. (2001)

The References section at the end of the manuscript should list all, only the
references cited in the text in alphabetical order of the first author’s surname and no
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number in front of each reference. Titles of the journal or conference proceedings are not
abbreviated. The following are examples of reference writing.

Reference to a journal article:

Chen, J. and Li, Y. (2006). Coal fly ash as an amendment to container substrate for
Spathiphyllum production. Bioresource Technology. 97(1), 1920-1926.

Reference to article or abstract in a conference proceeding:

Klingman, L.A. (1992). Induction of floral bud in Lansium domesticum by different rates
and times of application of chloroethyl phosphonic acid. Proceedings of the 5

th

Tropical Fruit Crop Symposium, Chiang Mai, Thailand, August 10-12, 1992, 231236.

Reference to a book:

Perry, R.H. and Chilton, C.H. (1973). Chemical Engineers Handbook, McGraw-Hill, New
York, U.S.A., pp. 112-115.

Reference to an edited book:

Day, P.R. (1965). Particle fractionation and particle size analysis. In Methods of Soil
Analysis, C.A. Black, editor. Agronomy no. 9, Part 1. American Society of
Agronomy, Madison, Wisconsin, U.S.A., pp. 545-567.

Reference to an electronic data source (used only when unavoidable):

USGS. (2008). Earthquake Search. United States Geological Survey. Available from:
http://neic.gov/neis/epic/epic.html. [April 15, 2008].
References should be prepared single line spacing. The following are examples
of the Reference section.
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