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คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
วำรสำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทั้งบทความวิจัย
และบทความวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะรวบรวมและจัดพิมพ์เผยแพร่บนช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียว ปีละ 3
ครั้ง (ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ถึง เมษายน ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือน กันยายน ถึง ธันวาคม) โดย
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และบทความที่จะผ่านการพิจารณาตีพิมพ์
จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมา
ก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น หากมีเนื้อหา ข้อมูลวิจัยบางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี
ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมีคุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกลองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับ
ความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

กำรเตรียมต้นฉบับ
1. บทควำมวิจัย (Research Article)
พิ ม พ์ ต้ น ฉบั บ ด้ ว ยโปรแกรม Microsoft Word
จัดพิมพ์เป็นหน้าเดียวมีความยาวไม่น้อย 10 หน้ากระดาษ A4
หรือไม่น้อยกว่า 2500 คา โดยการใช้คาสั่ง word count ใน
MS Word เพื่อนับคา (แต่ไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ A4)
ประกอบด้ ว ย ชื่ อ เรื่ อ ง ชื่ อ ผู้ เ ขี ย น (Title) สถานที่ ท างาน
(Work place of author & co-authors) การติ ด ต่ อ ผู้ เ ขี ย น
( Contact address of correspondence) บ ท คั ด ย่ อ
(Abstract) และคาสาคัญ (Keywords ไม่เกิ น 3-5 คา) โดย
เนื้ อ หาดั ง กล่ า วทั้ ง หมดข้ า งต้ น ต้ อ งมี ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิ ตติก รรมประกาศ (ถ้ามี)
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี)
เนื้ อเรื่ องจะประกอบด้ วย บทน า (Introduction),
ขอบเขตการวิ จั ย /วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละวิ ธี ก ารวิ จั ย /ทดลอง
(Materials and Methods), ผลการวิ จั ย /ทดลอง (Results),
วิ จ ารณ์ /อภิ ป ลายผล (Discussion) บทสรุ ป (Conclusion)
กิ ต ติ ก ร ร ม ป ร ะ ก า ศ ( Acknowledgement,ถ้ า มี ) แ ล ะ
เอกสารอ้างอิง (References)

2 บทควำมวิชำกำร (Academic Article)
บทความวิ ชาการควรประกอบด้ วย ชื่อ เรื่ อ ง ชื่ อ
ผู้เ ขีย น สถานที่ท างาน วิ ธีก ารการติ ดต่ อ ผู้เ ขี ย น บทคัด ย่ อ
(Abstract) และค าส าคั ญ (Keywords ไม่ เ กิ น 5 ค า) ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ตามด้ว ยเนื้อเรื่อง ซึ่ งลั ก ษณะ
องค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึงกับบทความวิจัย
แต่ ไ ม่ มี เ นื้ อ หาของ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และวิ ธี ก ารทดลอง
ผลการวิจัย หรือผลการทดลอง เป็นต้น
ความยาวทั้งเรื่องไม่ เกิ น 20 หน้ากระดาษ ตั้งค่า
หน้ า กระดาษ A4 (กว้ า ง 21 ซม. สู ง 29.7 ซม.) เพื่ อ ความ
สะดวกในการแก้ ไข ควรใช้โ ปรแกรม Microsoft Word for
windows พิ ม พ์ บ นกระดาษ A4 โดยตั้ ง หน้ า กระดาษดั ง นี้
ขอบกระดำษด้ำนบน-ล่ำง 2.54 ซม. ขอบกระดำษด้ำนซ้ำย
และขวำ 2.54 ซม. พิ ม พ์ 2 คอลั ม น์ กว้ ำ ง 7.25 ซม.
ระยะห่ ำ ง 0.7 ซม.ระยะหั วกระดำษ และ ท้ ำ ยกระดำษ
1.25 ซม. การก าหนดจั ด รู ป แบบตั ว อั ก ษรภาษาไทยและ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ TH SarabunPSK ขนาด ดังนี้
หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อ
ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม สถานที่ทางานของผู้เขียนและผู้เขียน
ร่ ว ม บทคั ด ย่ อ พิ ม พ์ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษเรี ย ง
ตามลาดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.2 ซม.
สาหรับส่วนอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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รำยกำร (Items)
ชื่อเรื่อง (Title)*
ผู้แต่ง (Authors)*
หน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด
(Affiliation, address)*
บทคัดย่อ (Abstract)*
หัวเรื่องในเนื้อหำ (Section headings)**
เนื้อหา (Body text)**
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) **
ตาราง (Tables) ***
รูปภาพ (Figures)***
เอกสารอ้างอิง (References)***

ขนำดตัวอักษร (size)
16
13
13

รูปแบบ (Front style)
ตัวเข้ม (Bold)
ตัวเข้ม (Bold)
ตัวปกติ (Regular)

13
13
13
13
13 (หรือตามเหมาะสม)
13
13

ตัวปกติ (Regular)
ตัวเข้ม (Bold)
ตัวปกติ (Regular)
ตัวปกติ (Regular)
ตัวปกติ (Regular)
ตัวปกติ (Regular)
ตัวปกติ (Regular)

หมำยเหตุ * ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
** สามารถเป็นได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขึ้นกับผู้แต่ง
*** ให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
(กองบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณาบทความที่ไม่ตรงตามรูปแบบที่กาหนด)
3. ชื่อเรื่อง (Title) ควรกะทัดรัด และสามารถสื่อเป้าหมาย
หลักของการศึกษา ไม่ใช้คาย่อ ไม่ควรยาวเกิน 100 ตัวอักษร
พิมพ์กึ่งกลางหน้ากระดาษ ขนาดและตัวพิมพ์อักษรตามที่ระบุ
ในตาราง

ตัวหนา คาสาคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3-5 คา
ให้ พิ ม พ์ หั ว เรื่ อ งค าว่ า “Keywords” (เฉพาะตั ว อั ก ษร “K”
เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
เว้น 1 บรรทัด จัดชิดซ้ายของคอลัมน์และทาตัวหนา และให้ใช้
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่เฉพาะตัวแรกของคาแรก
ของแต่ละคาสาคัญเท่านั้น

4. ชื่อผู้เขียน ให้ระบุทั้งภำษำและภำษำอังกฤษ อยู่ถัดลงมา
จากชื่อเรื่ อง จัดต าแหน่ งกึ่ งกลางหน้ า กระดาษ หากมี ผู้เขี ยน
หลายคนที่สังกัดต่างหน่วยงานกัน ให้ใช้ตัวเลขอารบิก พิมพ์แบบ
ตัวยก ต่อท้ายนามสกุ ล ถ้ามี ผู้เขียนมากกว่า 1 คน พิมพ์คาว่า
“และ” หน้าชื่อคนสุดท้าย
ไม่ ต้ องใส่ น าหน้ าชื่ อใด ๆ ทั้ งสิ้ น การระบุ ผู้ เขี ย น
ส าหรั บติ ดต่ อ (corresponding author) ให้ พิ มพ์ เครื่ องหมาย
ดอกจันทน์ (asterisk) หลังตัวยกเลขอารบิก

7. เนื้อเรื่อง ได้แก่ บทนา ขอบเขตการวิจัย วัสดุ-อุปกรณ์และ
วิ ธี ก ารวิ จั ย /ทดลอง (ถ้ า มี ) ผลการวิ จั ย /ทดลอง วิ จ ารณ์ /
อภิปรายผล บทสรุป กิตติกรรม-ประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง
และภาคผนวก (ถ้ามี) ให้พิมพ์เป็น 2 คอลัมน์ โดยไม่ต้องเว้น
บรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อ
ให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละคอลัมน์ ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า
0.5 ซม.

5.บทคัดย่อ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะ
ปรากฏก่อนเนื้อเรื่อง จานวนคาอย่างละไม่เกิน 250 คา หรือ
15 บรรทั ด โดยเรี ย งล าดั บ ความส าคั ญ ของเนื้ อ หา เช่ น
วั ต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก ารศึ ก ษา ผลงานและการวิ จ ารณ์ อย่ า ง
ต่อเนื่องกัน พิมพ์หัวเรื่องคาว่า “บทคัดย่อ” สาหรับบทคัดย่อ
ภาษาไทย และ “Abstract” สาหรับบทคัดย่อภาษา-อังกฤษ
โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ สาหรับคาว่า “Abstract”
เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนเนื้อความ
ให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์ โดยบรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5
ซม. และมี อ ย่ า งละย่ อ หน้ า เดี ย ว ทั้ ง นี้ บ ทคั ด ย่ อ ไม่ ค วรใส่
เอกสารอ้างอิงใด ๆ ทั้งสิ้น

8. กำรลำดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขกากับ โดยให้บทนา
เป็นหัวข้อหมายเลขที่ “1.” และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย ก็ให้
ใช้ระบบเลขทศนิย มก ากั บหัวข้ อย่อย เช่น 1.1, 1.1.1, 1.2,
1.2.1 เป็นต้น
10. กำรอ้ำงอิงในบทควำม ให้ใช้หมายเลขอ้างอิงในวงเล็บ [ ]
เรียงตามลาดับตั้งแต่เ ริ่มต้น โดยหากมีการอ้างอิงหลายคนให้
ใช้ [ ], [ ], [ ] ตัวอย่างดังนี้
...เมื่อนาแก้ วที่ได้ไปผ่านกระบวนการควบคุมทางความร้อน
แก้วจะมีการตกผลึกเฟสเซรามิกออกมาโดยผ่านกระบวนการ
เกิดนิวเคลียสซึ่งมีลักษณะการเกิดได้สองลักษณะ [1], [2]….

6. คำสำคัญ (Keywords) ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา
พิ ม พ์ หั ว เรื่ อ งค าว่ า “ค าส าคั ญ ” โดยพิ ม พ์ ไ ว้ ใ ต้ บ ทคั ด ย่ อ
ภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด และจัดชิดซ้ายของคอลัมน์และทา

11. กำรนำเสนอรูปภำพและตำรำง การนาเสนอรูปภาพให้ใช้
ค าว่ า “Figure” ตามด้ ว ยตั ว เลขล าดั บ ที่ ข องรู ป ภาพ การ
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นาเสนอตาราง ให้ใช้คาว่า “Table” ตามด้วยตัวเลขลาดับที่
ของตาราง นาเสนอข้อมู ล ตารางควรออกแบบให้เ หมาะสม
จากนั้นทาการแทรกตารางจัดรูปแบบ “ไม่มีเส้นตั้ง และเส้น
ขอบภายใน ขอบบนและขอบล่างเป็นเส้นคู่ ” จะต้องมีความ
กว้างเพียงพอที่จะลงในหนึ่งคอลัมน์ได้ หรือในกรณีจาเป็นเพื่อ
รั ก ษารายละเอี ย ดในภาพอาจยอมให้ มี ค วามกว้ า งได้ เ ต็ ม
หน้ากระดาษ ผู้เขียนบทความจะต้องรับผิดชอบจัดรูปภาพให้
อยู่ในขนาดที่กาหนดนี้ โดยสามารถมองเห็นรายละเอียดและ
อ่านตัวหนังสือในภาพได้ชัดเจน ทั้งนี้ คาบรรยายในภาพและ
ใต้รูปภาพใช้เป็นภาษาอังกฤษ คาบรรยายนี้รวมกันแล้วมีความ
ยาวไม่เกิน 1 บรรทัด หรืออย่างมากที่สุดไม่เกิน 2 บรรทัด

สั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ ตั ว แปรที่ เ ขี ย นในสมการ จะต้ อ งมี
รูปแบบเดีย วกั นกั บสัญลัก ษณ์ หรือตัวแปรที่อยู่ในคาอธิบาย
และให้จัดชิดซ้ายสุดเสมอ ส่วนเลขบอกลาดับสมการ ให้เขียน
ลาดับเลขใส่ในวงเล็บและจัดชิดขวาสุด ดังตัวอย่างข้างต้น
เครื่องหมายเท่ากับ “=” หลังตัวแปรแต่ละบรรทัด ให้
จัดอยู่ตรงกันในแนวตั้ง เว้นระยะห่างจากตัวแปรตามสมควร
การเขียนหน่วยของปริมาณต่าง ๆ ในเนื้อหา ให้เขียน
หน่ ว ยเป็ น ภาษาไทยเท่ า นั้ น เช่ น ตารางเซนติ เ มตรหรื อ
กิโลนิวตันต่อตารางเมตร เป็นต้น
13. สรุป และเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)
สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไป
14. เอกสำรอ้ำงอิง (References) การเขียนเอกสารอ้างอิง
ให้ ใ ช้ ก ารอ้ า งอิ ง แบบ IEEE โดยเนื้ อ หำข้ อ ควำมเป็ น
ภำษำอังกฤษ และทุกเรื่องที่ปรากฏในรายการเอกสารอ้างอิง
ต้องมีการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง
หากเป็นการอ้างอิงจากตาราภาษาไทยให้ทาการแปล
เป็ น ภาษาอั ง กฤษและระบุ ค าว่ า (in Thai) ไว้ ท้ า ยของทุ ก
รายการที่ แปล รายชื่ อเอกสารที่ ใช้ ควรเป็ นเอกสารที่ มี ก าร
ค้ น คว้ า และสามารถอ้ า งอิ ง สอดคล้ อ งกั บ บทความ การ
จัดรูปแบบกาหนดให้จัดชิดขอบซ้าย (Align Left) เรียงลาดับ
ตามหมายเลขอ้างอิงในเนื้อเรื่อง และไม่ต้องแยกประเภทของ
เอกสาร ที่เขียนโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1) เอกสารอ้ า งอิ ง ที่ เ ป็ น ภาษาไทยให้ แ ปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยเพิ่มคาว่า (in Thai) ไว้ตอนท้าย
การอ้างอิง
2) เขียนเรียงลาดับหมายเลขที่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง
3) เขียนชื่อผู้ร่วมแต่งบทความ ไม่เกิน 3 คน ให้เขียน
เรียงทุกคน และคั่นด้วย จุลภาค (,) คนสุดท้ายให้
เชื่อมด้วย “and”
4) ในกรณี ที่ ร่ ว มแต่ ง บทความเกิ น 3 คน ให้ เ ขี ย น
เฉพาะชื่ อ ผู้ เ ขี ย นคนแรกและตามด้ ว ย “and et
al.”ตัวอย่างเช่น

Figure 4 Detail
ในกรณี ที่ เ ป็ น ตารางจะต้ อ งมี ค าบรรยายก ากั บ
ตารางไว้เหนือตาราง จัดวางรูปแบบตามความเหมาะสมตาราง
โดยเนื้อหำข้อควำมในตำรำงเป็นภำษำอังกฤษ
Table 1 Detail
Topic
aaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbb
cccccccccccccc
ddddddddddddd

Detail
aaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbb
cccccccccccccc
dddddddddddd

12. กำรเขียนสมกำร สมการที่ใช้ในบทความควรจะเป็นการ
สร้างจากโปรแกรม MathType หรือเป็นวัตถุของ Microsoft
Equation มีขนาด 13 โดยทุกสมการจะต้องมีลาดับหมายเลข
กากับโดยเขียนอยู่ในวงเล็บวางไว้ชิดขอบขวา และควรจะเว้น
1 บรรทัดก่อนและหลังสมการ เช่น
1) ผลการเปลี่ยนแปลง โมดุลัสความยืดหยุ่นหาได้จาก
สัดส่วนระหว่างค่าความเค้นต่อความเครียดของวัสดุนั้น ๆ เมื่อ
มีแรงมากระทา ดังสมการที่ (1)

[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.

(เว้น 1 บรรทัดนี้ ด้วยขนาดอักษร 10)

E 




(1)

(เว้น 1 บรรทัดนี้ ด้วยขนาดอักษร 10)

โดยที่
E = โมดุลัสความยืดหยุ่น (เมกกะปาสคาล)
 = ความเค้น (เมกกะปาสคาล)
 = ความเครียด
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15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล ถ้า
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