คำแนะนำสำหรับผู้เขียน ในกำรเตรียมต้นฉบับบทควำม
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็ นวารสารทีพ่ มิ พ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักวิจยั นักวิชาการและบุคคลทัวไปที
่
่
สนใจ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กำรเตรียมต้นฉบับ
บทความวิจยั (Research paper) เป็ นผลงานที่เตรียมจากข้อมูลที่ผู้เขียนหรือกลุ่ม ผู้เขียนได้
ค้นคว้าวิจยั ด้วยตัวเอง พิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word ความยาวทัง้ เรื่องไม่เกิน 15 หน้ า
พิมพ์หน้าเดียว คอลัมน์เดียว ลงในกระดาษขนาด B5 (182 x 257 มิลลิเมตร) ตัง้ ขอบกระดาษทัง้ 4 ด้าน
ขนาด 2 เซนติเมตร จัดขอบให้ชดิ ทัง้ สองด้านพร้อมระบุหมายเลขหน้ามุมขวาบน โดยกาหนดตัวอักษร
ภาษาไทยและตัวอักษรภาษาอังกฤษ Browallia New ขนาด ดังนี้
Item
Title
Author’s name
Affiliation, address
Abstract, Body text, Reference
Section heading
Table data

Browallia New (size)
16
14
14
14
14
14

Front style
Bold
Bold
Regular
Regular
Bold
Regular

ให้เรียงตามลาดับดังนี้ (กองบรรณาธิการจะไม่รบั พิจารณาบทความทีไ่ ม่ตรงตามรูปแบบทีก่ าหนด)
1. ชื่อเรื่อง ระบุทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรกะทัดรัดและตรงกับเนื้อเรื่อง สื่อเป้ าหมาย
หลักของการศึกษาวิจยั ไม่ใช้คาย่อ ไม่ควรยาวเกิน 100 ตัวอักษร ในกรณีภาษาอังกฤษให้ใช้อกั ษรตัวใหญ่
ในตัวแรกของคา ยกเว้นบุรพบททีม่ นี ้อยกว่า 5 ตัวอักษร ใช้อกั ษรธรรมดา
2. ชื่อผู้เขียน ระบุช่อื ของผูเ้ ขียนทุกคนตาแหน่ งกึง่ กลางหน้ากระดาษใต้ช่อื เรื่อง โดยชื่อผูเ้ ขียน
หลัก (Corresponding author) ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) และระบุหน่วยงานหรือสถาบันทีส่ งั กัด
3. บทคัดย่ อ จะปรากฏก่อนเนื้อเรื่อง (บทความภาษาไทยจะต้องมี บทคัดย่อ และ Abstract)
ความยาวไม่เกิน 250 คา หรือ 15 บรรทัด โดยเรียงลาดับความสาคัญของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ วิธี
การศึกษา ผลงานและการวิจารณ์ อย่างต่อเนื่องกัน
4. คำสำคัญ ใส่ไว้ทา้ ยบทคัดย่อของแต่ละภาษา ไม่เกิน 5 คา
5. เนื้ อเรือ่ ง ให้ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
5.1 บทน า กล่ า วถึง ความเป็ นมาและเหตุ ผ ลที่น าไปสู่ก ารศึก ษาวิจ ัย ให้ข้อ มู ลทาง
วิช าการพร้อ มวัต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งคร่ า วๆ ของการวิจ ัย และการส ารวจเอกสารงานวิจ ัย ที่เกี่ย วข้อ ง
(Literature review)

5.2 วัสดุอุปกรณ์และวิธดี าเนินการวิจยั อธิบายเครื่องมือและวิธกี ารวิจยั ให้ชดั เจน
5.3 ผลการวิจยั เสนอผลการวิจยั อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ควรมีรูป และ/หรือ ตาราง
ประกอบ การอธิบายผลต้องไม่ซ้ากับรายละเอียดในรูปและตาราง
6. อภิ ป รำยผลกำรวิ จ ัย และข้ อ เสนอแนะ สรุป ผลการวิจ ัย และเสนอแนะแนวทางในการ
ศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป
7. กำรอ้ ำงอิ งในเนื้ อเรื่อง รายชื่อเอกสารที่ใช้เป็ นหลักในการค้นคว้าวิจยั ที่ได้ตรวจสอบเพื่อ
นามาเตรียมรายงานและมีการอ้างถึง โดยใช้ระบบชื่อผูเ้ ขียนและปี (Author-date system)
8. กิ ตติ กรรมประกำศ (ถ้ามี) เป็ นการแสดงความขอบคุณแก่ผใู้ ห้ทุนวิจยั หรือผู้ทไ่ี ด้ให้ความ
ช่วยเหลือจนกระทังงานส
่
าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
9. รำยกำรอ้ ำงอิ ง หรือ บรรณำนุ ก รม ระบุ รายชื่อ เอกสารต่ าง ๆ ที่มีก ารอ้างอิง เฉพาะใน
บทความทุกรายการ โดยจัดเรียงตามลาดับตัวอักษร เริม่ จากเอกสารภาษาไทยโดยยึดรายการอ้างอิงตาม
รูปแบบ APA (America Psychological Association)
กำรส่งต้นฉบับ
ส่งต้นฉบับบทความผ่านระบบออนไลน์ทางเว็ปไซต์วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU
กำรพิ จำรณำลงตีพิมพ์
1. วารสารนี้จะรับตีพมิ พ์บทความในสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่
สาขาฟิ สกิ ส์ เคมี ชีววิทยา สิง่ แวดล้อม เทคโนโลยีชวี ภาพ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เท่านัน้
2. ต้นฉบับทีส่ ง่ มาให้พจิ าณาลงตีพมิ พ์จะต้องไม่เคยตีพมิ พ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และจะต้อง
ไม่สง่ ตีพมิ พ์ซ้าซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน
3. การตีพิม พ์ บ ทความลงในวารสาร จะเรีย งตามลาดับ ก่ อ น-หลัง ตามวัน ที่ไ ด้ร ับ เรื่อ ง ทุ ก
บทความจะจัดส่งให้กองบรรณาธิการพิจารณาถึงความเหมาะสมของบทความ และอาจจะจัดส่งให้เจ้าของ
บทความปรับแก้ไขในเบือ้ งต้นก่อนจัดส่งให้ผปู้ ระเมินอิสระ (Peer Review)
4. กองบรรณาธิก าร ขอสงวนสิท ธิใ์ นการพิจ ารณาและตีพิม พ์บ ทความทุ ก เรื่อ ง รวมทัง้ การ
ปรับปรุงบทความบางส่วนตามข้อเสนอแนะของกรรมการภายนอกทีเ่ ป็ นผูอ้ ่านบทความ
5. กรณีเป็ นบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กองบรรณาธิการ
จะคัดเลือกบทความทีน่ กั ศึกษาส่งตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึง่ อาจไม่ได้ตพี มิ พ์ทุกบทความ
6. บทความทีจ่ ดั ส่งเพื่อขอตีพมิ พ์ในวารสารจะต้องชาระค่าตรวจอ่านบทความ เป็ นเงิน 2,000 บาท
และจะไม่คนื ให้หากไม่ได้รบั การตีพมิ พ์ ชาระโดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี งานบริการวิชาการ บัญชีเลขที่ 984-0-10009-2
7. บทความที่ตีพมิ พ์ลงในวารสาร ถือว่า เป็ นผลงานทางวิชาการหรืองานวิจยั ของคณะผู้เขียน
ไม่ใช่ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ ผูเ้ ขียนและคณะต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน

