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บทคัดยอ
บทความทางวิชาการทุกบทความจะมีรูปแบบเดียวกัน และจะตองเขียนตามขอกําหนดตามการ
เตรียมบทความขางลางนี้ เพื่อความชัดเจนของบทความ สวนแรกของบทความคือบทคัดยอซึ่งควรจะมี
ความยาวหนึ่ งย อหนา ควรประกอบด วยวั ตถุ ประสงค ขอบเขตของเนื้อหา ผลการวิ จัย และขอสรุ ป
ความยาวของบทคัดยอควรจะอยูระหวาง 200 ถึง 250 คํา และไมควรมีการอางถึงบรรณานุกรม
Abstract
The first section of the manuscript is to be a short single paragraph abstract
outlining the aims, scope, results and conclusion of the paper. Authors should aim for
an abstract length of between 200 and 250 words. Abstract should not refer to the
references.
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1. บทนํา
คํานํ าหรื อบทนํ า (Introduction) คื อ ส วนที่ นําไปสู การวิ จัย ชี้ใ ห เ ห็ นว า ป ญ หาที่เ กิ ด ขึ้ นใน
ปจจุบันขาดงานวิจัยมาสนับสนุนอยางไร เปนสวนที่ดึงดูดความสนใจใหผูอานอานเนื้อหาตอไป อาจมี
การตั้ ง คําถามหรือสมมุ ติ ฐานว า ทํ าไมต องทํ างานวิ จัย ชิ้ นนี้ ใช ข อความที่ สอดคล องกั บวั ต ถุป ระสงค
วิธีการวิจัย ในการเขียนงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพในวารสาร รวมทั้งสวนของการตรวจทบทวนเอกสาร
สามารถเปนสวนหนึ่งในคํานําได
วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนวารสารที่จัดพิมพเพื่อเผยแพร
งานวิ จัย และบทความวิ จัย และวิ ช าการของคณาจารย ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม และนักวิชาการทั่วไป รวมทั้งเปนสื่อกลางการนําเสนอขาวสารสาระนารูแกนักวิชาการและ
บุ ค คลทั่ วไป โดยรั บ ตี พิ ม พ บ ทความในสายวิ ศ วกรรมศาสตร ส าขาต า งๆ คื อ วิ ศ วกรรมเหมื อ งแร
วิศวกรรมโยธา วิ ศวกรรมอุต สาหการ วิ ศวกรรมเครื่องกล วิ ศวกรรมไฟฟา วิศ วกรรมเคมี วิ ศวกรรม

สิ่งแวดลอม วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมโลจิ
สติกส และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนตน
วารสารจัดพิมพเปนราย 6 เดือน (ปละ 2 ฉบับ) โดยผลงานที่นํามาตีพิมพทุกบทความจะผาน
ความเห็ นชอบและการตรวจสอบทางวิชาการ โดยผูทรงคุ ณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข องและไดรับการ
สงวนสิทธิ์ตามพ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง
วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง (Materials and methods) การทดลอง (experimental)
ตอนนี้อาจแบงออกเปน 2 สวน คือ
2.1 วัสดุอุปกรณ (materials)
2.2 วิธีการ (methods)
ควรใหมีขอความละเอียดพอที่นักวิทยาศาสตรคนอื่นๆที่อยูในสายงานเดียวกัน จะสามารถนําไป
ทําการทดลองซ้ําได

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการวิจัยและการอภิป รายผล (Results and Discussion) เปนการนําเสนอผลของการ
ทดลองหรือศึกษาวิจัยโดยที่ผูเขียนควรนํามาเลือก จําแนก จัดหมวดหมู และวิเคราะหเพื่อใหสามารถ
ตีค วามหมายและวิ จารณ ได ส ะดวก แตไ ม มี การออกความเห็ นหรือวิ จารณ ผ ลนั้นๆในตอนนี้ ควรให
สัมพันธกับเนื้อหาที่ไดแจงไวในวัตถุประสงค แตไมควรอธิบายอยางยืดยาว ถาเปนไปได ควรเสนอในรูป
ของตาราง กราฟ หรือรูปภาพ
การวิจารณผ ลนั้นผูเ ขีย นควรแยกเอาผลที่ ได มาจากการทดลองมาวิ จารณ และควรอางอิ งถึ ง
ผลตางๆเหลานั้ นตามที่ ป รากฏในกราฟ ตาราง หรื อรูป ภาพ ในบทวิ จารณอาจมี ต าราง กราฟ หรื อ
รูปภาพซึ่งไดมาจากวิเคราะหผลในแงตาง ๆ แลว
สมการ วางสมการชิดขอบซายของสดมภ ใสลําดับที่ของสมการในวงเล็บ ( ) ณ ขอบขวาของ
สดมภในบรรทัดเดียวกัน สมการที่ 1 แสดงตัวอยางของสมการ
S 

   v 0   
Cc
H log 

1 e 0
   v 0


(1)

4. สรุปผลการวิจัย
สรุป ผลการวิ จัย (conclusion) บทสรุป กล าวถึง ผลโดยยอและข อสรุปที่ ได จากการวิจารณ
บทสรุปตางกับบทคัดยอ กลาวคือบทสรุปจะมีความหมายก็ตอเมื่อไดอานตัวบทความแลว จึงนิยมเอาไว
ตอนท ายของบทความ สวนบทคั ดยอนั้ น นอกจากจะยาวกวาแลวยัง มีความสมบูรณใ นตัวของมั นเอง
สามารถอานเขาใจได แมไมไดอานตัวบทความนั้น
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