
คาํแนะนําสําหรับผู้เขยีนบทความ (เร่ิมใชต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2561) 
บทความในวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์จําแนกได้ 3 ประเภท คือ บทความวิจัย (research article) 

บทความวิชาการ (academic article) และบทความปริทศัน์ (review article)      บทความท่ีเสนอจะตอ้งพิมพเ์ป็น

ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษตามรูปแบบท่ีกาํหนด (สามารถ download ไฟลต์น้แบบไดจ้ากเวบ็ไซตข์องวารสาร) โดย

บทความภาษาไทยให้ใช้ตวัอกัษร “Angsana New” ในการพิมพท์ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ บทความภาษาองักฤษ

ให้ใช้ตัวอักษร “Tahoma” บทความวิจัยภาษาไทยจะตอ้งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามลาํดับต่อไปน้ี ช่ือเร่ือง

ภาษาไทย ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ ช่ือ-นามสกุลผูเ้ขียนบทความทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษ สถานท่ีทาํงานทั้ ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีเมลของผูเ้ขียนบทความหลกั บทคัดย่อภาษาไทย คาํสําคัญภาษาไทย บทคัดย่อ

ภาษาองักฤษ คาํสําคญัภาษาองักฤษ เน้ือความหลกั (เช่น บทนาํ วสัดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง ผลการทดลอง 

วจิารณ์ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง) กิตติกรรมประกาศ (ถา้มี) และเอกสารอา้งอิง ซ่ึงแต่ละหัวขอ้จะแยก

บรรทดักนั บทความวิชาการมีส่วนประกอบต่างๆ เหมือนบทความวิจยั ยกเวน้เน้ือความหลกัท่ีอาจจะประกอบดว้ย 

บทนาํ เน้ือหา และสรุป  บทความภาษาอังกฤษไม่ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและคําสําคัญภาษาไทย การใชค้าํศพัท์

ผูเ้ขียนควรใชศ้พัท์บญัญติัของราชบณัฑิตยสถาน และหากผูเ้ขียนประสงคท่ี์จะเขียนคาํศพัท์ภาษาองักฤษในวงเล็บ

หลงัคาํศพัทภ์าษาไทยจะตอ้งใชต้วัพิมพเ์ลก็เท่านั้น ยกเวน้คาํศพัทน์ั้นเป็นช่ือเฉพาะ เช่น แร่ (mineral), เคร่ืองนบัเม็ด

เลือด (haemocytometer), ชุดแบบอกัษรเฉพาะคราว (soft font) และ วิธีนิวตนั-ราฟสัน (Newton-Raphson method) 

เป็นตน้ ผูเ้ขียนบทความสามารถดาวน์โหลดเทมเพลต็ไดท่ี้ http://www.journal.sci.kmutnb.ac.th 

 

1. รายละเอยีดของบทความ 

1.1  บทความวจิยัภาษาไทย 

การพิมพช่ื์อเร่ืองทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษใชอ้กัษรแบบหนา ขนาด 24 พอยต ์ให้วางตาํแหน่งชิดซา้ย

หน้ากระดาษ โดยเร่ิมจากช่ือเร่ืองภาษาไทย ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษมีอักษรตัวแรกเท่านั้นที่ต้องเป็นตัวใหญ่ ช่ือ-

นามสกลุ ผูเ้ขียนและผูร่้วมงาน (ถา้มี) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษใชอ้กัษรแบบหนา ขนาด 14 พอยต ์ไม่ตอ้งระบุ

ตาํแหน่งทางวชิาการหรือสถานะของนิสิตนกัศึกษาใดๆ ทั้งส้ิน (หากสถานท่ีทาํงานของผูเ้ขียนและผูร่้วมงานต่างกนั 

ใหพิ้มพห์มายเลขต่างกนัเป็นตวัยก ต่อทา้ยแต่ละช่ือ) สถานท่ีทาํงานทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษใชอ้กัษรแบบปกติ 

ขนาด 12 พอยต ์(หากสถานท่ีทาํงานของผูเ้ขียนและผูร่้วมงานต่างกนั ให้พิมพห์มายเลขเป็นตวัยก นาํหนา้สถานท่ี

ทาํงานซ่ึงต่างกนั) อีเมลของผูเ้ขียนบทความหลกัหรือผูใ้หติ้ดต่อใชอ้กัษรแบบปกติ ขนาด 12 พอยต ์(ใหใ้ชส้ญัลกัษณ์ 

* ต่อทา้ยหมายเลขระบุสถานท่ีทาํงานและนาํหนา้คาํวา่ E-mail) บทคดัยอ่และคาํสาํคญัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

เน้ือความหลกั กิตติกรรมประกาศ (ถา้มี) ใชอ้กัษรแบบปกติ ขนาด 14 พอยต ์โดยบรรทดัแรกใหเ้ยื้องเขา้มา 1.27 ซม. 

เอกสารอา้งอิงใชอ้กัษรแบบปกติ ขนาด 14 พอยต ์ เฉพาะหวัขอ้ใชอ้กัษรแบบหนา ขนาด 14 พอยต ์หัวขอ้ยอ่ย (ถา้มี) 

ไม่มีการเยื้อง พิมพต์วัเลขหวัขอ้ยอ่ยตามลาํดบั ใชอ้กัษรแบบหนา ตวัเอียง ขนาด 14 พอยต ์และใหผู้เ้ขียนบทความจดั

เน้ือเร่ืองในแต่ละบรรทดัเรียงชิดดา้นซา้ยและขวาอยา่งสวยงาม และเวน้ 1 บรรทดั เม่ือข้ึนหนา้ใหม่ 



การพิมพต์วัเลขในบทความใหใ้ชแ้ป้นพิมพภ์าษาองักฤษในการพิมพเ์พราะจะไดต้วัเลขท่ีมีขนาดใหญ่กวา่

การใชแ้ป้นพิมพภ์าษาไทย เช่น 120 วนั (ใชแ้ป้นพิมพภ์าษาไทย) กบั 120 วนั (ใชแ้ป้นพิมพภ์าษาองักฤษ) เป็นตน้ 

1.2  บทความวจิยัภาษาอังกฤษ 

การพิมพช่ื์อเร่ืองใชอ้กัษรแบบหนา ขนาด 14 พอยต ์ ใหว้างตาํแหน่งชิดซา้ยหนา้กระดาษ โดยเร่ิมจากช่ือ

เร่ืองซ่ึงเฉพาะอกัษรตวัแรกเท่านั้นท่ีตอ้งเป็นตวัใหญ่  ช่ือ-นามสกลุผูเ้ขียนและผูร่้วมงาน (ถา้มี) ใหเ้ขียนตวัเตม็ ไม่ใช้

ตวัยอ่ ใชอ้กัษรแบบหนา ขนาด 10 พอยต ์ไม่ตอ้งระบุตาํแหน่งทางวชิาการหรือสถานะของนิสิตนกัศึกษาใดๆ ทั้งส้ิน 

(หากสถานท่ีทาํงานของผูเ้ขียนและผูร่้วมงานต่างกนั ใหพิ้มพห์มายเลขต่างกนัเป็นตวัยก ต่อทา้ยแต่ละช่ือ) สถานท่ี

ทาํงานใชอ้กัษรแบบปกติ ขนาด 8 พอยต ์(หากสถานท่ีทาํงานของผูเ้ขียนและผูร่้วมงานต่างกนั ใหพิ้มพห์มายเลขเป็น

ตวัยก นาํหนา้สถานท่ีทาํงานซ่ึงต่างกนั) อีเมลของผูเ้ขียนบทความหลกัหรือผูใ้หติ้ดต่อใชอ้กัษรแบบปกติ ขนาด 8 

พอยต ์ (ใหใ้ชส้ญัลกัษณ์ * ต่อทา้ยหมายเลขระบุสถานท่ีทาํงานและนาํหนา้คาํวา่ E-mail) บทคดัยอ่และคาํสาํคญั 

เน้ือความหลกั กิตติกรรมประกาศ (ถา้มี) ใชอ้กัษรแบบปกติ ขนาด 10 พอยต ์โดยบรรทดัแรกใหเ้ยื้องเขา้มา 1.27 ซม. 

เอกสารอา้งอิงใชอ้กัษรแบบปกติ ขนาด 10 พอยต ์ เฉพาะหวัขอ้ใชอ้กัษรแบบหนา ขนาด 10 พอยต ์หวัขอ้ยอ่ย (ถา้มี) 

ไม่มีการเยื้อง พิมพต์วัเลขหวัขอ้ยอ่ยตามลาํดบั ใชอ้กัษรแบบหนา ตวัเอียง ขนาด 10 พอยต ์และใหผู้เ้ขียนบทความจดั

เน้ือเร่ืองในแต่ละบรรทดัเรียงชิดดา้นซา้ยและขวาอยา่งสวยงาม 

1.3  บทความวชิาการและบทความปริทศัน์ภาษาไทย 

การพิมพช่ื์อเร่ือง ช่ือผูเ้ขียนและผูร่้วมงาน (ถา้มี)  สถานท่ีทาํงาน  อีเมลของผูเ้ขียนบทความหลกัหรือผูใ้ห้

ติดต่อ บทคดัยอ่และคาํสาํคญั เน้ือความหลกั กิตติกรรมประกาศ (ถา้มี) และเอกสารอา้งอิง ใหใ้ชเ้กณฑเ์ดียวกนักบั

การเขียนบทความวจิยัภาษาไทย โดยเน้ือความหลกัไม่ไดแ้ยกเป็น บทนาํ วสัดุอุปกรณ์และวธีิการทดลอง ผลการ

ทดลอง วจิารณ์ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง แต่อาจจะประกอบดว้ย บทนาํ เน้ือหา สรุป และ

เอกสารอา้งอิง โดยทัว่ไปบทความวชิาการและบทความปริทศันค์วรมีจาํนวนหนา้ไม่เกิน 16 หนา้ 

1.4  บทความวชิาการและบทความปริทศัน์ภาษาอังกฤษ 

การพิมพช่ื์อเร่ือง ช่ือผูเ้ขียนและผูร่้วมงาน (ถา้มี)  สถานท่ีทาํงาน  อีเมลของผูเ้ขียนบทความหลกัหรือผูใ้ห้

ติดต่อ บทคดัยอ่และคาํสาํคญั เน้ือความหลกั กิตติกรรมประกาศ (ถา้มี) และเอกสารอา้งอิง ใหใ้ชเ้กณฑเ์ดียวกนักบั

การเขียนบทความวจิยัภาษาองักฤษ โดยเน้ือความหลกัไม่ไดแ้ยกเป็น บทนาํ วสัดุอุปกรณ์และวธีิการทดลอง ผลการ

ทดลอง วจิารณ์ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง แต่อาจจะประกอบดว้ย บทนาํ เน้ือหา สรุป และ

เอกสารอา้งอิง โดยทัว่ไปบทความวชิาการและบทความปริทศันค์วรมีจาํนวนหนา้ไม่เกิน 16 หนา้ 

 

2. รูป ตาราง และสมการ ในบทความ 

2.1 การจดัทาํรูป  

ตวัอกัษรทั้งหมดในรูปจะตอ้งมีขนาดใหญ่สามารถอ่านไดส้ะดวก และตอ้งไม่เลก็กวา่ตวัอกัษรในเน้ือเร่ือง 

รูปทุกรูปจะตอ้งมีหมายเลขกาํกบัโดยใชอ้กัษรแบบหนา เช่น รูปที ่ 1. หรือ Figure 1. คาํบรรยายใตรู้ปใชอ้กัษร 



 

แบบปกติ รูปลายเสน้จะตอ้งเป็นเสน้หมึกดาํท่ีมีความคมชดั ส่วนรูปถ่ายเป็นรูปสีหรือขาวดาํท่ีมีความคมชดัและมี

ความละเอียดไม่ตํ่ากวา่ 800 d p i  ใหเ้วน้บรรทดัเหนือรูป 1  บรรทดั และเวน้บรรทดัใตค้าํบรรยายรูป 1  บรรทดั  

2.2 การจดัทาํตาราง  

ถา้ไม่มีความจาํเป็น ตวัอกัษรในตารางควรจะตอ้งไม่เลก็กวา่ตวัอกัษรในเน้ือเร่ือง และควรตีเส้นตารางดว้ย

หมึกดาํใหช้ดัเจน เสน้ของตารางจะใชเ้ส้นเฉพาะในแนวนอนเท่านั้น ตารางทุกตารางจะตอ้งมีหมายเลขกาํกบัเหนือ

ตารางโดยใชอ้กัษรแบบหนา เช่น ตารางที่ 1. หรือ Table 1. คาํบรรยายเหนือตารางใชอ้กัษรแบบปกติ ให้เวน้

บรรทดัเหนือคาํบรรยายตาราง 1 บรรทดั และเวน้บรรทดัใตต้าราง 1 บรรทดั  

2.3 การเขียนสมการ 

สมการทุกสมการจะตอ้งมีหมายเลขกาํกบัอยู่ภายในวงเล็บและเรียงลาํดบัท่ีถูกตอ้ง จดัสมการให้อยู่ตรง

กลางคอลมัน์ และตาํแหน่งของหมายเลขสมการจะตอ้งอยูชิ่ดขอบดา้นขวาของคอลมัน์ ใหเ้วน้หน่ึงบรรทดัก่อนเขียน

สมการและเวน้หน่ึงบรรทดัหลงัเขียนสมการ 

 

3. การอ้างองิและเอกสารอ้างองิ 

3.1 การอ้างอิง 

การอา้งอิงในบทความทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใชร้ะบบนาม-ปี เป็นภาษาองักฤษ ตามรูปแบบของ 

APA (American Psychological Association) และเพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานของวารสารวทิยาศาสตร์ประยกุต ์

ขอใหพ้ยายามหลีกเล่ียงการนาํเอา เอกสารจากงานประชุม (proceedings) คู่มือ (handbook) รายงาน (report) 

วทิยานิพนธ์ (thesis) เวบ็ไซต ์ (website) หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบและกลัน่กรองจากคณะ

ผูท้รงคุณวฒิุในดา้นนั้น  ๆ มาใชใ้นการอา้งอิง 

การอา้งอิงเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ กรณีผูเ้ขียนคนเดียว ใชน้ามสกลุผูแ้ต่งและปี ค.ศ. เช่น 

Sookdee (2017) หรือ (Sookdee, 2017) กรณีผูเ้ขียนสองคน ใช ้  “&” คัน่นามสกลุผูแ้ต่งคนแรก เช่น Sookdee & 

Sooksan (2017) หรือ (Sookdee & Sooksan, 2017) กรณีผูเ้ขียนมากกวา่สองคน ใช ้ “et al.” ต่อจากนามสกลุผูแ้ต่งคน

แรก เช่น Sookdee et al. (2017) หรือ (Sookdee et al., 2017) กรณีอา้งอิงจากหลายแหล่งอา้งอิงใช ้“ ; ” คัน่ระหวา่ง

แหล่งอา้งอิง เช่น (Sookdee, 2015; Sookdee & Sooksan, 2016; Sookdee et al., 2017) 

3.2 เอกสารอ้างอิง 

การเขียนเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้เขียนเป็นภาษาองักฤษ ใชรู้ปแบบ

ของ APA (American Psychological Association) และเพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานของวารสารวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ขอให้พยายามหลีกเล่ียงการนําเอา เอกสารจากงานประชุม (proceedings) คู่มือ (handbook) รายงาน (report) 

วิทยานิพนธ์ (thesis) เว็บไซต์ (website) หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและกลัน่กรองจากคณะ

ผูท้รงคุณวฒิุในดา้นนั้น ๆ มาใชใ้นการเขียนเอกสารอา้งอิง 



เอกสารอา้งอิงใหพิ้มพต์ามลาํดบัตวัอกัษรชิดขอบซา้ยและใหต้รงกนัทุกเอกสาร  หากเอกสารอา้งอิงมีความ

ยาวเกินหน่ึงบรรทดั บรรทดัถดัไปใหเ้ยื้องเขา้มา 1.27 ซม. ตวัอยา่งรูปแบบการเขียนเอกสารอา้งอิงมีดงัน้ี 

 

วารสาร (journal) (วารสารท่ีอา้งอิงจะตอ้งไม่มีช่ืออยูใ่น Beall’s list of predatory publishers) 

ผูแ้ต่ง. (ปี). ช่ือเร่ือง. ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบบัท่ี), เลขหนา้. doi หรือ URL ของ doi (ถา้มี)  

โดยช่ือวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใหใ้ชช่ื้อเตม็ 
ตัวอย่าง 

Smile, A. A., Smell, B. B. & Small, C. C. (2016). Effect of UV-D on some elements under the sea. The Journal of 

Applied Science, 12(4), 1-12. http://dx.doi.org/1234/2016/001 

Sookdee, A., Sooksan, B. & Sooksom, C. (2017). Chemical analysis for plant cells. Current Topic Journal, 56(3), 

21-36. doi: 1234/j.curr.2014.01.001 (in Thai) 

กรณีผูเ้ขียนมากกวา่ 6 คน ใหใ้ช ้ “et al.” ต่อจากช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 6 ยกเวน้ถา้มีผูแ้ต่ง 6 คน ใหเ้ขียนช่ือผูแ้ต่งทั้ง 6 คน 

 

ในกรณีท่ีเป็นวารสารแบบ Open Access ซ่ึงไม่มี ปีท่ี ฉบบัท่ี และเลขหนา้ มีรูปแบบการเขียนเอกสารอา้งอิงคือ 

ผูแ้ต่ง. (ปี) ช่ือเร่ือง. ช่ือวารสาร, เลขบทความ, จาํนวนหนา้. Doi หรือ URL ของ doi (แต่ถา้มี ปีท่ี ฉบบัท่ี ใหใ้ส่มา

ดว้ย) 

ตัวอย่าง 

Smile, A. A., Smell, B. B. & Small, C. C. (2016). Effect of UV-D on some elements under the sea. Journal of 

Open Access, 12(4), 6 pp. doi: 1234/j.opace.2016.01.001 

Sookdee, A., Sooksan, B. & Sooksom, C. (2017). Chemical analysis for plant cells. Current Topic Journal, Article 

ID 1234, 12 pp. http://dx.doi.org/1234/2017/001 (in Thai) 

 
หนงัสือ (book) 

ผูแ้ต่ง. (ปี). ช่ือหนังสือ (คร้ังท่ีพิมพ)์. สถานท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ.์ 

ตัวอย่าง 

Smile, A. A., Smell, B. B. & Small, C. C. (2016). Flowering and Non-flowering Plants (2nd ed.). Bangkok, 

Thailand: ABAB Publisher. 

กรณีผูเ้ขียนมากกวา่ 6 คน ใหใ้ช ้  “et al.” ต่อจากช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 6 ยกเวน้ถา้มีผูแ้ต่ง 6 คน ใหเ้ขียนช่ือผูแ้ต่งทั้ง 6 คน 

 

 

 

 



บทในหนงัสือ (book chapter) 

ผูแ้ต่ง. (ปี). ช่ือเร่ือง. ใน ช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ช่ือหนังสือ (คร้ังท่ีพิมพ)์ เลขหนา้. สถานท่ีพิมพ:์ 

สาํนกัพิมพ.์ 

ตัวอย่าง 

Smile, A. A., Smell, B. B. & Small, C. C. (2016). Chemical analysis for plant cells. In D. D. Smart & E. E. 

Smooth (Eds.), Flowering and Non-flowering Plants (2nd ed.) pp. 39-72. Bangkok, Thailand: ABAB 

Publisher. 

กรณีผูเ้ขียน 6 คน หรือมากกวา่ 6 คน ใหย้ดึแนวทางตามแบบท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือ 

 

เอกสารจากงานประชุม (proceedings) (ขอใหพ้ยายามหลีกเล่ียงการนาํเอาเอกสารจากงานประชุมมาใชใ้นการอา้งอิง) 

ผูแ้ต่ง. (ปี). ช่ือเร่ือง. เลขหนา้. ใน ช่ืองานประชุม, วนั เดือน ปี ท่ีจดัการประชุม, สถานท่ีจดัการประชุม. 

ตัวอย่าง 

Smile, A. A., Smell, B. B. & Small, C. C. (2016).  Chemical analysis for plant cells. pp. 39-72. In The 1st Applied 

Science Conference, 1-7 August 2014, Faculty of Applied Science,    King Mongkut’s University of 

Technology North Bangkok, Bangkok. 
 

วทิยานิพนธ์ (thesis) (ขอใหพ้ยายามหลีกเล่ียงการนาํเอาวทิยานิพนธ์มาใชใ้นการอา้งอิง) 

ผูแ้ต่ง. (ปี). ช่ือวิทยานิพนธ์ (ระดบัปริญญา) สาขาวชิาหรือภาควชิา, คณะ, มหาวทิยาลยั, สถานท่ี. 

ตัวอย่าง 

Sookdee, A. (2017). Chemical analysis for plant cells (Ph.D. thesis) Department of Applied Biology, Faculty of 

Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok. (in Thai) 
 

เวบ็ไซต ์(website) (ขอใหพ้ยายามหลีกเล่ียงการนาํเอาเวบ็ไซตม์าใชใ้นการอา้งอิง) 

ผูแ้ต่ง. (ปี). ช่ือเร่ือง. วนั เดือน ปี ท่ีสืบคน้, ท่ีมา ช่ือ URL 

ตัวอย่าง 

Smile, A. A., Smell, B. B. & Small, C. C. (2016). Chemical analysis for plant cells. Retrieved  January 1, 2015, 

from http://www.journal.sci.kmutnb.ac.th 

 


