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ค ำแนะน ำส ำหรับผู้เขียน 
วำรสำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ท้ังบทความวิจัย
และบทความวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะรวบรวมและจัดพิมพ์เผยแพร่บนช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียว ปีละ 3 
ครั้ง (ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม ถึง เมษายน ฉบับท่ี 2 เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม และฉบับท่ี 3 เดือน กันยายน ถึง ธันวาคม) โดย
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และบทความท่ีจะผ่านการพิจารณาตีพิมพ์
จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน บทความท่ีส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมา
ก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น หากมีเน้ือหา ข้อมูลวิจัยบางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี
ส่วนท่ีเพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนท่ีเคยตีพิมพ์และต้องมีคุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกลองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับ
ความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

กำรเตรียมต้นฉบับ 
1. บทควำมวิจัย (Research Article) 

พิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word
จัดพิมพ์เป็นหน้าเดียวมีความยาวไม่น้อย 10 หน้ากระดาษ A4
หรือไม่น้อยกว่า 2500 ค า โดยการใช้ค าสั่ง word count ใน 
MS Word เพื่อนับค า (แต่ไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ A4) 
ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ เขียน (Title) สถานท่ีท างาน 
(Work place of author & co-authors) การติดต่อผู้เขียน 
( Contact address of correspondence) บ ท คั ด ย่ อ 
(Abstract) และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค า) โดย
เ น้ือหาดังกล่าว ท้ังหมดข้างต้นต้องมี ท้ั งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามด้วยเน้ือเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี)   

เน้ือเรื่องจะประกอบด้วย บทน า ( Introduction), 
ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธี การวิจัย/ทดลอง 
(Materials and Methods), ผลการวิจัย/ทดลอง (Results), 
วิ จารณ์ /อภิปลายผล (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) 
บทความวิชาการควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อ

ผู้เขียน สถานท่ีท างาน วิธีการการติดต่อผู้เขียน บทคัดย่อ 
(Abstract) และค าส าคัญ (Keywords ไม่ เกิน 5 ค า)  ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเน้ือเรื่อง ซ่ึงลักษณะ
องค์ประกอบของเน้ือเรื่องอาจจะคล้ายคลึงกับบทความวิจัย
แต่ ไม่มี เ น้ือหาของ วัสดุ  อุปกรณ์  และวิธีการทดลอง
ผลการวิจัย หรือผลการทดลอง เป็นต้น  

ความยาวท้ังเรื่องไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ ตั้งค่า
หน้ากระดาษ A4 (กว้าง 21 ซม. สูง 29.7 ซม.) เพื่อความ
สะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม Microsoft Word for 
windows พิมพ์บนกระดาษ A4 โดยตั้งหน้ากระดาษดังน้ี 
ขอบกระดำษด้ำนบน-ล่ำง 2.54 ซม. ขอบกระดำษด้ำนซ้ำย
และขวำ 2.54 ซม. พิมพ์ 2 คอลัมน์ กว้ำง 7.25 ซม. 
ระยะห่ำง 0.7 ซม.ระยะหัวกระดำษ และ ท้ำยกระดำษ 
1.25 ซม. การก าหนดจัดรูปแบบตัวอักษรภาษาไทยและ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ TH SarabunPSK ขนาด ดังน้ี  

หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อ
ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม สถานท่ีท างานของผู้เขียนและผู้เขียน
ร่วม บทคัดย่อ พิมพ์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียง
ตามล าดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.2 ซม. 
ส าหรับส่วนอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 รำยกำร  (Items) ขนำดตัวอักษร (size) รูปแบบ (Front style) 
ชื่อเรื่อง (Title)* 16 ตัวเข้ม (Bold) 
ผู้แต่ง (Authors)* 13 ตัวเข้ม (Bold) 
หน่วยงานหรือสถาบันท่ีสังกัด  
(Affiliation, address)* 

13 ตัวปกติ (Regular) 

บทคัดย่อ (Abstract)* 13 ตัวปกติ (Regular) 
หัวเรื่องในเนื้อหำ (Section headings)** 13 ตัวเข้ม (Bold) 
เนื้อหา (Body text)** 13 ตัวปกติ (Regular) 
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ** 13 ตัวปกติ (Regular) 
ตาราง (Tables) *** 13 (หรือตามเหมาะสม) ตัวปกติ (Regular) 
รูปภาพ (Figures)*** 13 ตัวปกติ (Regular) 
เอกสารอ้างอิง (References)*** 13 ตัวปกติ (Regular) 

หมำยเหตุ * ให้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
** สามารถเป็นได้ท้ังภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขึ้นกับผู้แต่ง 
*** ให้เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

(กองบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณาบทความท่ีไม่ตรงตามรูปแบบท่ีก าหนด) 
 
3. ชื่อเรื่อง (Title) ควรกะทัดรัด และสามารถสื่อเป้าหมาย
หลักของการศึกษา ไม่ใช้ค าย่อ ไม่ควรยาวเกิน 100 ตัวอักษร 
พิมพ์กึ่งกลางหน้ากระดาษ ขนาดและตัวพิมพ์อักษรตามท่ีระบุ
ในตาราง 
 
4. ชื่อผู้เขียน ให้ระบุทั้งภำษำและภำษำอังกฤษ อยู่ถัดลงมา
จากชื่อเรื่อง จัดต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ หากมีผู้เขียน
หลายคนท่ีสังกัดต่างหน่วยงานกัน ให้ใช้ตัวเลขอารบิก พิมพ์แบบ
ตัวยก ต่อท้ายนามสกุล ถ้ามีผู้เขียนมากกว่า 1 คน พิมพ์ค าว่า 
“และ” หน้าชื่อคนสุดท้าย  

ไม่ต้องใส่น าหน้าชื่อใด ๆ ท้ังสิ้น การระบุผู้ เขียน
ส าหรับติดต่อ (corresponding author) ให้พิมพ์เครื่องหมาย
ดอกจันทน์ (asterisk) หลังตัวยกเลขอารบกิ 

 
5.บทคัดย่อ (Abstract) มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะ
ปรากฏก่อนเน้ือเรื่อง จ านวนค าอย่างละไม่เกิน 250 ค า หรือ 
15 บรรทัด โดยเรียงล าดับความส าคัญของเ น้ือหา เช่น 
วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลงานและการวิจารณ์ อย่าง
ต่อเน่ืองกัน พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “บทคัดย่อ” ส าหรับบทคัดย่อ
ภาษาไทย และ “Abstract” ส าหรับบทคัดย่อภาษา-อังกฤษ 
โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส าหรับค าว่า “Abstract” 
เฉพาะตัวอักษร “A” เท่าน้ันท่ีใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนเน้ือความ
ให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์ โดยบรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 
ซม. และมีอย่างละย่อหน้าเดียว ท้ังน้ีบทคัดย่อไม่ควรใส่
เอกสารอ้างอิงใด ๆ ท้ังสิ้น  
 
6. ค ำส ำคัญ (Keywords) ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา 
พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “ค าส าคัญ” โดยพิมพ์ไว้ใต้บทคัดย่อ
ภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด และจัดชิดซ้ายของคอลัมน์และท า

ตัวหนา ค าส าคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3-5 ค า 
ให้พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “Keywords” (เฉพาะตัวอักษร “K” 
เท่าน้ันท่ีใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
เว้น 1 บรรทัด จัดชิดซ้ายของคอลัมน์และท าตัวหนา และให้ใช้
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค าแรก
ของแต่ละค าส าคัญเท่าน้ัน  
 
7. เนื้อเรื่อง ได้แก่ บทน า ขอบเขตการวิจัย วัสดุ-อุปกรณ์และ
วิธีการวิจัย/ทดลอง (ถ้ามี) ผลการวิจัย/ทดลอง วิจารณ์/
อภิปรายผล บทสรุป กิตติกรรม-ประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง 
และภาคผนวก (ถ้ามี) ให้พิมพ์เป็น 2 คอลัมน์ โดยไม่ต้องเว้น
บรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อ
ให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละคอลัมน์ ส่วนของเน้ือเรื่องให้ย่อหน้า 
0.5 ซม.  
 
8. กำรล ำดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก ากับ โดยให้บทน า
เป็นหัวข้อหมายเลขที่ “1.” และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย ก็ให้
ใช้ระบบเลขทศนิยมก ากับหัวข้อย่อย เช่น 1.1 , 1.1.1, 1.2, 
1.2.1 เป็นต้น 
 
10. กำรอ้ำงอิงในบทควำม ให้ใช้หมายเลขอ้างอิงในวงเล็บ [ ] 
เรียงตามล าดับตั้งแต่เริ่มต้น โดยหากมีการอ้างอิงหลายคนให้
ใช้ [ ], [ ], [ ] ตัวอย่างดังน้ี 

...เมื่อน าแก้วท่ีได้ไปผ่านกระบวนการควบคุมทางความร้อน 
แก้วจะมีการตกผลึกเฟสเซรามิกออกมาโดยผ่านกระบวนการ
เกิดนิวเคลียสซ่ึงมีลักษณะการเกิดได้สองลักษณะ [1], [2]…. 

11. กำรน ำเสนอรูปภำพและตำรำง การน าเสนอรูปภาพให้ใช้
ค าว่า “Figure” ตามด้วยตัวเลขล าดับท่ีของรูปภาพ การ
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น าเสนอตาราง ให้ใช้ค าว่า “Table” ตามด้วยตัวเลขล าดับท่ี
ของตาราง น าเสนอข้อมูลตารางควรออกแบบให้เหมาะสม 
จากน้ันท าการแทรกตารางจัดรูปแบบ “ไม่มีเส้นตั้งและเส้น
ขอบภายใน ขอบบนและขอบล่างเป็นเส้นคู่” จะต้องมีความ
กว้างเพียงพอท่ีจะลงในหน่ึงคอลัมน์ได้ หรือในกรณีจ าเป็นเพื่อ
รักษารายละเอียดในภาพอาจยอมให้มีความกว้างได้เต็ม
หน้ากระดาษ ผู้เขียนบทความจะต้องรับผิดชอบจัดรูปภาพให้
อยู่ในขนาดท่ีก าหนดน้ี โดยสามารถมองเห็นรายละเอียดและ
อ่านตัวหนังสือในภาพได้ชัดเจน ท้ังน้ี ค าบรรยายในภาพและ
ใต้รูปภาพใช้เป็นภาษาอังกฤษ ค าบรรยายน้ีรวมกันแล้วมีความ
ยาวไม่เกิน 1 บรรทัด หรืออย่างมากท่ีสุดไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

 
 
 
 

 
 

Figure 4 Detail 
ในกรณี ท่ีเป็นตารางจะต้องมีค าบรรยายก ากับ

ตารางไว้เหนือตาราง จัดวางรูปแบบตามความเหมาะสมตาราง 
โดยเนื้อหำข้อควำมในตำรำงเป็นภำษำอังกฤษ 

Table 1 Detail 
Topic Detail 

aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa 
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12. กำรเขียนสมกำร สมการท่ีใช้ในบทความควรจะเป็นการ
สร้างจากโปรแกรม MathType หรือเป็นวัตถุของ Microsoft 
Equation มีขนาด 13 โดยทุกสมการจะต้องมีล าดับหมายเลข
ก ากับโดยเขียนอยู่ในวงเล็บวางไว้ชิดขอบขวา และควรจะเว้น 
1 บรรทัดก่อนและหลังสมการ เช่น 

1) ผลการเปลี่ยนแปลง โมดุลัสความยืดหยุ่นหาได้จาก
สัดส่วนระหว่างค่าความเค้นต่อความเครียดของวัสดุน้ัน ๆ เมื่อ
มีแรงมากระท า ดังสมการท่ี (1) 
(เว้น 1 บรรทัดนี้ ด้วยขนาดอักษร 10) 

E





      (1) 

(เว้น 1 บรรทัดนี้ ด้วยขนาดอักษร 10) 
โดยที ่
E   = โมดุลัสความยืดหยุ่น (เมกกะปาสคาล) 
  = ความเค้น (เมกกะปาสคาล) 
   = ความเครียด  
 

 สัญลักษณ์หรือตัวแปรท่ีเขียนในสมการ จะต้องมี
รูปแบบเดียวกันกับสัญลักษณ์หรือตัวแปรท่ีอยู่ในค าอธิบาย 
และให้จัดชิดซ้ายสุดเสมอ ส่วนเลขบอกล าดับสมการ ให้เขียน
ล าดับเลขใส่ในวงเล็บและจัดชิดขวาสุด ดังตัวอย่างข้างต้น 
 เครื่องหมายเท่ากับ “=” หลังตัวแปรแต่ละบรรทัด ให้
จัดอยู่ตรงกันในแนวต้ัง เว้นระยะห่างจากตัวแปรตามสมควร 
 การเขียนหน่วยของปริมาณต่าง ๆ ในเน้ือหา ให้เขียน
หน่วยเป็นภาษาไทยเท่าน้ัน เช่น ตารางเซนติเมตรหรือ 
กิโลนิวตันต่อตารางเมตร เป็นต้น 
 
13. สรุปและเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion) 
สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไป 
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15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล ถ้า
หากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง
และเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดค าบัญญัติของ
ราชบัณฑิตยสถาน ชื่อสถานท่ีต่าง ๆ ให้ใช้ตามประกาศของ
ส านักนายกรัฐมนตรี  การเขียนค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
หากต้องการทับศัพท์เป็นภาษาไทย หรือต้องการแปลเป็น
ภาษาไทย การแปลหรือเขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่ค าศัพท์
เดิมไว้ในวงเล็บต่อท้ายค าแปลด้วย ซ่ึงถ้าค าศัพท์ใดท่ีไม่ใช่
ค าศัพท์เฉพาะ ก็ไม่จ าเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น “การ
เหน่ียวน า (induction)” “เวเบอร์ (weber)” และเมื่อต้องการ
ใช้ค าแปลเดิมซ้ าอีก ให้ใช้ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษ
ก ากับ 
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