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คาํแนะนําสาํหรบัผูเ้ขียน 

วารสารวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
 

วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี เป็นวารสารทีพ่มิพ์

เผยแพร่ผลงานทางวชิาการด้านวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพของ

นกัวจิยั นกัวชิาการและบุคคลทัว่ไปทีส่นใจ ทัง้

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

การเตรียมต้นฉบบั 

พิ ม พ์ ต้ น ฉ บั บ ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม 

Microsoft Word ความยาวทัง้เรื่องไม่เกิน 15 

ห น้ ากระดาษ A4 โดยกําหนดตัวอักษร

ภาษ า ไท ย แ ละตั ว อักษ รภาษ าอัง กฤ ษ 

Browallia New ขนาด ดงัน้ี 
 

 

 รายการ  (Items) ขนาดตวัอกัษร (size) รปูแบบ (Front style) 

ชื่อเรื่อง (Title)* 15 ตวัเข้ม (Bold) 

ผูแ้ต่ง (Authors)* 12 ตวัเข้ม (Bold) 

หน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดั  

(Affiliation, address)* 

12 ตวัปกต ิ(Regular) 

บทคดัยอ่ (Abstract)* 12 ตวัปกต ิ(Regular) 

หวัเรื่องในเน้ือหา (Section headings)** 12 ตวัเข้ม (Bold) 

เน้ือหา (Body text)** 12 ตวัปกต ิ(Regular) 
กติตกิรรมประกาศ (Acknowledgement) ** 12 ตวัปกต ิ(Regular) 
ตาราง (Tables) *** 12 (หรอืตามเหมาะสม) ตวัปกต ิ(Regular) 
รปูภาพ (Figures)*** 12 ตวัปกต ิ(Regular) 
เอกสารอา้งองิ (References)*** 12 ตวัปกต ิ(Regular) 

หมายเหต ุ * ใหม้ทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ;  

** สามารถเป็นไดท้ัง้ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษขึน้กบัผูแ้ต่ง;  

*** ใหเ้ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้   

(กองบรรณาธิการจะไม่รบัพิจารณาบทความท่ีไม่ตรงตามรปูแบบท่ีกาํหนด) 
 

ประเภทผลงานท่ีตีพิมพ ์ 

1. บ ท ค ว า ม วิ จัย  ( Research 

paper) เป็นผลงานที่เตรียมจากข้อมูลที่

ผูเ้ขยีนหรอืกลุ่มผูเ้ขยีนไดค้้นคว้าวจิยัดว้ย

ตวัเอง  

2. บทความวิชาการชนิดอ่ืนๆ 

(Articles) ซึ่ง แยกเป็นบทความปริทรรศน์ 

(Review article) บทความเทคนิค (Technical 

article) ซึ่งเรยีบเรยีงจากการตรวจเอกสารใน

สาขานัน้ๆ บทความวิชาการและบทความ

พเิศษ (Special article) ซึ่งเสนอความรู้ทัว่ไป 

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน 

207 

 



วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีที ่19 ฉบบัที ่3 กนัยายน - ธนัวาคม 2560 

บทความวิจยั  

ใหเ้รยีงตามลาํดบัดงัน้ี  

1. ช่ือเรื่อง  (Title) ควรกะทัดรัด  สื่ อ

เป้าหมายหลกัของการศกึษาวจิยั ไม่ใช้คาย่อ 

ไม่ควรยาวเกนิ 100 ตวัอกัษร  

2. ช่ื อ ผู้ แ ต่ ง  ( Authors) ร ะบุ ชื่ อ ข อ ง

ผูเ้ขยีนทุกคน และระบุหน่วยงานหรอืสถาบนัที่

สงักดั 

3. บทคดัย่อ (Abstract) จะปรากฏก่อน

เน้ือเรื่อง ความยาวไม่เกิน 250 คํา หรือ 15 

บรรทดั โดยเรยีงลาํดบัความสาํคญัของเน้ือหา 

เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลงานและ

การวจิารณ์ อย่างต่อเน่ืองกนั 

4. คํา สํา คัญ  ( Keywords) ใ ส่ ไ ว้ ท้ า ย

บทคดัย่อของแต่ละภาษา 

5. เน้ือเรือ่ง (Text) *** 

5.1 สําหรับบทความวิจัย (Research 

paper)  

ใช้หวัข้อดงัน้ี 

(1) บทนํา (Introduction) กล่าว ถงึความ

เป็นมาและเหตุผลที่นาไปสู่การศึกษาวิจยัให้

ข้อมูลทางวิชาการพร้อมวัตถุประสงค์อย่าง

คร่าวๆ ของการวิจยั และการสํารวจเอกสาร

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (Literature review) 

( 2 )  วัส ดุ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร วิ จัย 

(Materials and Methods) อธิบายเครื่องมือ

และวธิกีารวจิยัใหช้ดัเจน 

(3) ผ ล ก า ร วิ จั ย  ( Results) เ ส น อ

ผลการวจิยัอย่างชดัเจน ตรงประเดน็ ควรมรีูป

และ/หรอื ตาราง ประกอบ การอธบิายผลต้อง

ไม่ซํ้ากบัรายละเอยีดในรปูและตาราง 

5.2 สํ า ห รั บ บ ท ค ว า ม ช นิ ด อ่ื น ๆ 

(Articles) ไม่ต้องมีส่วนประกอบในข้อ 5.1 

แต่ให้เรียงลาํดบัการเน้ือหาเป็นหวัข้อไป 

5.3 ให้ใช้หมายเลขอ้างอิงในวงเลบ็ [ ] 

เรียงตามลาํดบัตัง้แต่เร่ิมต้น โดยหากมีการ

อ้างอิงหลายคนเรียงกนัให้ใช้ [ ], [ ], [ ] ดงัน้ี 

...เมื่อนําแก้วที่ได้ไปผ่านกระบวนการ

ควบคุมทางความร้อน แก้วจะมีการตกผลึก

เฟสเซรามกิออกมาโดยผ่านกระบวนการเกิด

นิวเคลยีสซึ่งมลีกัษณะการเกดิได้สองลกัษณะ 

[1], [2]…. 

5.4 รปูภาพให้ใช้คาํว่า Figure ตามด้วย

ตวัเลขลาํดบัท่ีของรปูภาพ และ ตารางให้

ใช้คาํว่า Table ตามด้วยตวัเลขลาํดบัท่ีของ

ตาราง และให้คาํว่า Figure และ Table เป็น

ตวัหนา (Bold) 

6. สรุปและเสนอแนะ (Conclusion 

and Suggestion) ส รุ ป ผ ล ก า ร วิ จั ย แ ล ะ

เสนอแนะแนวทางในการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป 

7. เอกสารอ้างอิง (References) รายชื่อ

เอกสารที่ใช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจัยที่ได้

ตรวจสอบเพื่อนํามาเตรยีมรายงานและมีการ

อา้งถึง จดัเรียงลาํดบัตามหมายเลขอ้างอิง

ในเน้ือเรือ่ง 

การเขียนเอกสารอ้างอิง 

ให้ใช้แบบ เอกสารอ้างอิง คือทุกเรื่องที่

ปรากฏในรายการเอกสารอ้างอิงต้องมีการ

อา้งองิในเน้ือเรือ่งทีเ่ขยีนโดยมหีลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. เขยีนเรียงลําดบัหมายเลขที่อ้างอิงใน

เน้ือเรื่อง 

2. เอกสารอา้งองิทีเ่ป็นภาษาไทย ใหเ้พิม่ 

(in Thai) ไวต้อนทา้ยการอา้งองิ 
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3. เขยีนชื่อผูร่้วมแต่งบทความ ไม่เกิน 3 

คน ให้เขยีนเรียงทุกคน และคัน่ด้วย จุลภาค 

(,) คนสดุทา้ยใหเ้ชื่อมดว้ย “and”  

4. ในกรณีที่ร่วมแต่งบทความเกิน 3 คน 

ใหเ้ขยีนเฉพาะชื่อผู้เขยีนคนแรกและตามดว้ย 

“and et al.” 

[1] Johnson, C. and Timothy F. 2002. “In 

the Eyes of the State: Negotiating a 

"Rights-Based Approach" to Forest 

Conservation in Thailand”. World 

Development. 30 (9): 1591-1605. 

[2] Martin, J. R. and et al. 1997. Working 

with Functional Grammar. London: 

Arnold. 

5. รปูแบบการเขยีนจากแหล่งอา้งองิต่างๆ 

Journal article 

[3] Johnson, C. and Timothy F. 2002. “In 

the Eyes of the State: Negotiating a 

"Rights-Based Approach" to Forest 

Conservation in Thailand”. World 

Development. 30 (9): 1591-1605. 

[4] Koolkalya, S., Matchakuea, U. and 

Jutagate, T. 2016. Catch status and 

trend analysis of Brachyuran 

fisheries in the Gulf of Thailand. 

Burapha Science Journal 22(1):  

240-252. (in Thai)  

Book 

[5] Wyatt, D.K. 1984. Thailand: a Short 

History. New Haven: Yale 

University Press. 

[6] Suvarnaraksha, A. 2013. Ichthyology. 

Chiangmai: Maejo University Press. 

(in Thai) 
 
Edited Book Chapter 
[7] Wambugu, F. 2002. Why Africa needs 

agricultural biotech? In: M. Ruse 

and D. Castle (eds.) Genetically 

Modified Foods: Debating 

Biotechnology, NY: Prometheus 

Books. 

[8] Sukosol, T. 1980. Antigen and antibody 

In: Sarasombat S. (ed.) 

Immunology, Bangkok, K-T 

Printing. (in Thai) 
 
Conference Proceedings 

[9] Jagacinski, N. and Gongjin, Z. 1990. 

Agricultural Sacrifice and Village 

Culture of Dai People. In: 

Proceedings of the 4th 

International Conference on Thai 

Studies, 11-13 May 1990. 

Kunming, China. 

[10] Ployyod, Y. and Porntrai, S. 2016. 

Chromosome simulation: activity for 

teaching mitotic cell division. In: 

Proceedings of the 10th National 

Research Conference of Ubon 

Ratchathani University, 7-8 July 

2016. Ubon Ratchathani, Thailand. 

(in Thai) 
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Thesis / Dissertation 

[11] Hanmanop, S. 2010. The Therapeutic 

Effects Of White Kwao Krua 

Pueraria mirifica Airy, Shaw & 

Suvatabandhu on Ovariectomy-

induced Osteoporotic Rats. M.Sc. 

Thesis, Chulalongkorn University. 

(in Thai) 

[12] Sidthilaw, S. 1996. Impact Force and 

Kinematic Analysis of 

Roundhouse Kicks in Thai 

Boxing. PhD Dissertation, 

Department of Biomechanics, 

Oregon State University. 

Websites 

[13] Buis, A. and Lynch, P. 2016. NASA 

Releases New Eye-Popping View 

of Carbon Dioxide. 

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.

php?feature=6701.  Accessed 14 

January 2017. 

[14] Pantoom, J. 2008. Food from Corn. 

http://www.ku.ac.th/agri/cornn/corn.h

tml. Accessed 14 February 2017. 

(in Thai) 
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