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คําแนะนําสําหรับผูเขียน 
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนวารสารที่พิมพ
เผยแพรผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพของนักวิจัย 
นักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

การเตรียมตนฉบับ 
พิมพตนฉบับดวยโปรแกรม Microsoft 

Word ความยาวท้ังเรื่องไมเกิน 25 หนากระดาษ 
B5 (JIS) (กวาง 18.2 ซม. สูง 25.7 ซม.) โดย
กํ าหนดตั วอั กษรภาษา ไทยและตั วอั กษร
ภาษาอังกฤษ TH SarabunPSK ขนาด ดังนี ้

  
 รายการ  (Items) ขนาดตัวอักษร (size) รูปแบบ (Front style) 
ชื่อเรื่อง (Title)* 16 ตัวเขม (Bold) 
ผูแตง (Authors)* 13 ตัวเขม (Bold) 
หนวยงานหรือสถาบันท่ีสังกัด  
(Affiliation, address)* 

13 ตัวปกติ (Regular) 

บทคัดยอ (Abstract)* 13 ตัวปกติ (Regular) 
หัวเรื่องในเนื้อหา (Section headings)** 13 ตัวเขม (Bold) 
เนื้อหา (Body text)** 13 ตัวปกติ (Regular) 
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ** 13 ตัวปกติ (Regular) 
ตาราง (Tables) *** 13 (หรือตามเหมาะสม) ตัวปกติ (Regular) 
รูปภาพ (Figures)*** 13 ตัวปกติ (Regular) 
เอกสารอางอิง (References)*** 13 ตัวปกติ (Regular) 

หมายเหต ุ * ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ;  
** สามารถเปนไดทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขึ้นกับผูแตง;  
*** ใหเปนภาษาอังกฤษเทานั้น   

(กองบรรณาธิการจะไมรับพิจารณาบทความที่ไมตรงตามรูปแบบท่ีกําหนด) 
 

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ  
1. บ ท ค ว า ม วิ จั ย  ( Research 

paper) เปนผลงานที่ เตรียมจากขอมูลที่
ผูเขียนหรือกลุมผู เขียนไดคนควาวิจัยดวย
ตัวเอง  

2. บทความวิชาการชนิดอื่ นๆ 
(Articles) ซึ่ ง  แยกเปนบทความปริทรรศน  
(Review article) บทความเทคนิค (Technical 
article) ซึ่งเรียบเรียงจากการตรวจเอกสารใน
สาขานั้นๆ บทความวิชาการและบทความพิเศษ 

(Special article) ซึ่งเสนอความรูทั่วไป ที่เปน
ประโยชนตอผูอาน 
บทความวิจัย  

ใหเรียงตามลําดับดังนี้  
1. ชื่ อ เ รื่ อ ง  ( Title) คว รกะทั ด รั ด  สื่ อ

เปาหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไมใชคายอ ไม
ควรยาวเกิน 100 ตัวอักษร  

2. ชื่อผูแตง (Authors) ระบุชื่อของผูเขียน
ทุกคน และระบุหนวยงานหรือสถาบันที่สังกัด 
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3. บทคัดยอ (Abstract) จะปรากฏกอน
เนื้อเรื่อง ความยาวไมเกิน 250 คํา หรือ 15 
บรรทัด โดยเรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหา 
เชน วัตถุประสงค วิธีการศึกษา ผลงานและการ
วิจารณ อยางตอเนื่องกัน 

4. คํ า สํ า คั ญ  ( Keywords) ใ ส ไ ว ท า ย
บทคัดยอของแตละภาษา 

5. เนื้อเร่ือง (Text) *** 
5.1 สํ าหรั บบทความวิ จั ย  ( Research 

paper)  
ใชหัวขอดังนี้ 
(1) บทนํา (Introduction) กลาว ถึงความ

เปนมาและเหตุผลที่นาไปสูการศึกษาวิจัยให
ขอมูลทางวิชาการพรอมวัตถุประสงคอยางคราวๆ 
ของการวิจัย และการสํารวจเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของ (Literature review) 

( 2 )  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ แ ล ะ วิ ธี ก า ร วิ จั ย 
(Materials and Methods) อธิบายเครื่องมือ
และวิธีการวิจัยใหชัดเจน 

(3) ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัย
อยางชัดเจน ตรงประเด็น ควรมีรูปและ/หรือ 
ตาราง ประกอบ การอธิบายผลตองไมซ้ํากับ
รายละเอียดในรูปและตาราง 

5.2 สําหรับบทความชนิดอื่นๆ (Articles) 
ไม ต อ ง มี ส วน ป ร ะก อบ ใน ข อ  5.1 แต ใ ห
เรียงลําดับการเนื้อหาเปนหัวขอไป 

5.3 ใหใชหมายเลขอางอิงในวงเล็บ [ ] 
เรียงตามลําดับตั้งแตเริ่มตน โดยหากมีการ
อางอิงหลายคนเรียงกันใหใช [ ], [ ], [ ] ดังนี ้

...เมื่อนําแกวที่ไดไปผานกระบวนการควบคุม
ทางความรอน แกวจะมีการตกผลึกเฟสเซรามิกอ
อกมาโดยผานกระบวนการเกิดนิวเคลียสซึ่งมี
ลักษณะการเกิดไดสองลักษณะ [1], [2]…. 

5.4 รูปภาพใหใชคําวา Figure ตามดวย
ตัวเลขลําดับที่ของรูปภาพ และ ตารางใหใชคํา
วา Table ตามดวยตัวเลขลําดับที่ของตาราง 

และใหคําวา Figure และ Table เปนตัวหนา 
(Bold) 

6. สรุปและเสนอแนะ (Conclusion and 
Suggestion) สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ
แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

7. เอกสารอางอิง (References) รายชื่อ
เอกสารที่ ใช เปนหลักในการคนควาวิจัยที่ได
ตรวจสอบเพื่อนํามาเตรียมรายงานและมีการอาง
ถึง จัดเรียงลําดับตามหมายเลขอางอิงในเนื้อ
เร่ือง 

การเขียนเอกสารอางอิง 
ให ใชแบบ เอกสารอางอิง คือทุกเรื่ องที่

ปรากฏในรายการเอกสารอางอิงตองมีการอางอิง
ในเนื้อเรื่องที่เขียนโดยมีหลักเกณฑดังน้ี 

1. เขียนเรียงลําดับหมายเลขที่อางอิงในเนื้อ
เรื่อง 

2. เอกสารอางอิงท่ีเปนภาษาไทย ใหเพิ่ม (in 
Thai) ไวตอนทายการอางอิง 

3. เขียนช่ือผูรวมแตงบทความ ไมเกิน 3 คน 
ใหเขียนเรียงทุกคน และคั่นดวย จุลภาค (,) คน
สุดทายใหเช่ือมดวย “and”  

4. ในกรณีที่รวมแตงบทความเกิน 3 คน ให
เขียนเฉพาะชื่อผูเขียนคนแรกและตามดวย “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. รูปแบบการเขียนจากแหลงอางอิงตางๆ 
Journal article 
[3] Johnson, C. and Timothy F. 2002. “In 

the Eyes of the State: Negotiating a 
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"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) 

 
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/ne
ws.php?feature=6701.  Accessed 
14 January 2017. 

[14] Pantoom, J. 2008. Food from Corn. 
http://www.ku.ac.th/agri/cornn/cor
n.html. Accessed 14 February 
2017. (in Thai)


