
คําชี้แจงการสงบทความเพื่อตีพิมพ 
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีวัตถุประสงคเปน

สื่อกลางในการเผยแพรความรู  และผลงานวิชาการทางดาน
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต  และเทคโนโลยี เนื้อหาที่จะลง
พิมพในวารสารไดแก บทความวิจัย บทความปริทรรศน บทความ
วิชาการ บทวิจารณหนังสือ สาระนารู งานแปล และอื่นๆ เพื่อให
บทความที่จะตีพิมพมีมาตราฐานเดียวกัน จึงขอชี้แจงหลักเกณฑ
การสงเร่ืองตีพิมพ ดังนี้ 
1. บทความวิจัย 

ก.หนาแรก ประกอบดวย 
1.ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดอักษร 24 

(ตัวหนา)จัดกึ่งกลางหนากระดาษ 
2.ชื่อผูเขียนทุกคน ไมตองมีคํานําหนานาม ขนาดอักษร 18 

(ตัวหนา) จดัดานริมขวาของหนากระดาษ 
3.ใหเขียนเคร่ืองหมาย*ไวบนชื่อบทความเพื่อระบุสังกัด

แหลงทุนที่ ได รับการอุดหนุนไวในเชิงอรรถและให เขียน
เคร่ืองหมาย* , * *ไวบนนามสกุลเพื่อระบุสังกัด  ภาควิชา  คณะ 
มหาวิทยาลัย เมือง จังหวัด ของผูเขียนทุกคน ขนาดตัวอักษร16 
เขียนไวดานริมขวาตอจากชื่อผูเขียน 

5.บทคัดยอ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ไมเกิน 300 คํา หรือ
15-17 บรรทัด ขนาดอักษร18(ตัวหนา)จัดกึ่งกลางหนากระดาษ 

6. คําสําคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดอักษร 16 
(ตัวหนา) 

ข.หนาถัดไป สวนเนื้อหาประกอบดวย  
1.บทนํา  
2. วัตถุประสงค   
3. วิธีการทดลอง  วิธีการศึกษา  เปนการอธิบายวิธีการ

ดําเนินการวิจัยซึ่งขึ้นอยูกับการวิจัยแตละประเภท   
4. ผลการทดลองและวิจารณผลหรือผลการศึกษาและ

อภิปรายผล  
5. สรุป  
6. กิตติกรรมประกาศ (ระบุแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย)  
7. เอกสารอางอิง 

2 บทความปริทัศน บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสือ และอื่นๆ 
ก. หนาแรก มีสวนประกอบเหมือนบทความวิจัย (มีบทคัดยอ

ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ) 
ข. เนื้อหา ประกอบดวย บทนํา เนื้อหาสาระ สรุป  เอกสาร- 

อางอิง ตามลําดับ ขนาดอักษร 16 
รูปแบบการพิมพบทความ 

ก.แบบตัวอักษร ใช Angsana New  
 ข. จํานวนหนาท้ังหมด  6-12 หนา 

ค.บทคัดยอ พิมพเต็มหนากระดาษ(พิมพ 1 คอลัมน) 

ง. การพิมพสวนเนื้อหา  พิมพ 2 คอลัมน 
จ. ชื่อตาราง ชื่อรูป ชื่อแผนภูมิ ขนาดอักษร 16 (ตัวหนา) 
ฉ. เนื้อหาในตาราง/แผนภูมิ ขนาดอักษร 14  
ช. ชื่อวิทยาศาสตร เขียนชื่อสกุลและคําบงชนิดเปนตัวอักษร

เอน เชน Aspergillus niger 
ซ. ชื่อหัวเรื่อง ขนาดตัวอักษร 18(ตัวหนา)จัดชิดซาย  

รูปแบบการเขียนอางอิง 
ใชแบบการลงรายการบรรณานุกรมตามกฎ  American 

Psychological Association (APA) Style 
1. การอางอิงภาษาไทย (ชื่อตัว ชื่อสกุล, พ.ศ.ที่ตีพิมพ) เชน  

(ณรงค นิยมวิทย, 2553) กรณีผูแตงมีมากกวา 2 คนใหเขียนและ
คณะ ตอจากผู เขียนคนแรก ถาผูแตงคนเดียวกันมีเร่ืองตีพิมพ
มากกวา 1 เร่ืองในปเดียวกัน ใหเรียงลําดับดวยอักษรภาษาไทย เชน 
(วิรุฬห สายคณิตย, 2544ก) 

2. การอางอิงภาษาอังกฤษใหใช (ชื่อสกุล, ค.ศ.ที่ตีพิมพ)  
เชน (Summers, 2010) กรณีผูแตงมีมากกวา 2 คนใหเขียน et al. ตอ
จากผูเขียนคนแรก เชน (Daly et al., 1999) ถาผูแตงคนเดียวกันมี
เร่ืองตีพิมพมากกวา 1 เร่ืองในปเดียวกัน ใหเรียงลําดับดวยอักษร
ภาษาอังกฤษ เชน (Black ,2001a) 

3. การเขียนเอกสารอางอิง 
 3.1 การอางอิงหนังสือ 
 ภาษาไทย ใหเรียงลําดับจาก ชื่อตน ชื่อสกุล.(ปที่

พิมพ)  ชื่อเร่ือง (คร้ังที่พิมพ).สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ  
เติมศรี ชํานาญกิจ. (2540). สถิติประยุกตทางการแพทย. (พิมพคร้ัง

ที่ 5). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 ภาษาอังกฤษ ใหเรียงลําดับจาก ชื่อสกุล, ชื่อตนยอ, 

ชื่อกลางยอ .  (ป ท่ี พิมพ )  ชื่อ เรื่อง  (ครั้ ง ท่ี พิมพ ) .สถานที่ พิมพ :
สํานักพิมพ. 
Summers, D. S. (2000). Quality. 2 nd ed. NewJersey: Perntice-Hall. 

 3.2 การอางอิงวารสาร 
 ภาษาไทย ใหเรียงลําดับจาก ชื่อตน ชื่อสกุล.(ปท่ี

พิมพ) ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เลมท่ี (ฉบับท่ี): หนาท่ีใชอางอิง. 
ประดิษฐ ครุวรรณนา . (2543). การจําแนกชั้นคุณภาพไวนของ

ประเทศฝรั่งเศส. อาหาร, 30(4): 298-300. 
 ภาษาอังกฤษ ใหเรียงลําดับจาก ชื่อตน ชื่อตนยอ.ชื่อ
กลางยอ. (ปท่ีพิมพ) ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เลมท่ี (ฉบับท่ี) : หนาท่ีใช
อางอิง. 
Blank, G. C. (2001). Some properties of the kaprekar numbers and 

means of generation. Science Asia, 27(2) : 133-136. 
  3.3 การอางอิงเอกสารออนไลน (online) 
Satalkar, B. (2010). Autolyzed yeast extract.  Retrieved November 22, 
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