
คําแนะนําสาํหรับผูเขียนบทความ (เริ่มใชตั้งแตป พ.ศ. 2560) 
บทความในวารสารวิทยาศาสตรประยุกตจําแนกได 3 ประเภท คือ บทความวิจัย (research article) 

บทความวิชาการ (academic article) และบทความปริทัศน (review article)      บทความที่เสนอจะตองพิมพเปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่กําหนด (สามารถ download ไฟลตนแบบไดจากเว็บไซตของวารสาร) โดย
บทความภาษาไทยใหใชตัวอักษร “Angsana New” ในการพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความภาษาอังกฤษ
ใหใชตัวอักษร “Tahoma” บทความวิจัยภาษาไทยจะตองประกอบดวยสวนตางๆ ตามลําดับตอไปนี้ ช่ือเรื่อง
ภาษาไทย ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ช่ือ-นามสกุลผูเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สถานที่ทํางานทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีเมลของผูเขียนบทความหลัก บทคัดยอภาษาไทย คําสําคัญภาษาไทย บทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ คําสําคัญภาษาอังกฤษ เนื้อความหลัก (เชน บทนํา วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง ผลการทดลอง 
วิจารณผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง) กิตติกรรมประกาศ (ถามี) และเอกสารอางอิง ซึ่งแตละหัวขอจะแยก
บรรทัดกัน บทความวิชาการมีสวนประกอบตางๆ เหมือนบทความวิจัย ยกเวนเนื้อความหลักที่อาจจะประกอบดวย 
บทนํา เนื้อหา และสรุป  บทความภาษาอังกฤษไมตองมีบทคัดยอภาษาไทยและคําสําคัญภาษาไทย การใชคําศัพท
ผูเขียนควรใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน และหากผูเขียนประสงคที่จะเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษในวงเล็บ
หลังคําศัพทภาษาไทยจะตองใชตัวพิมพเล็กเทานั้น ยกเวนคําศัพทนั้นเปนช่ือเฉพาะ เชน แร (mineral), เครื่องนับเม็ด
เลือด (haemocytometer), ชุดแบบอักษรเฉพาะคราว (soft font) และ วิธีนิวตัน-ราฟสัน (Newton-Raphson method) 
เปนตน ผูเขียนบทความสามารถดาวนโหลดเทมเพล็ตไดที่ http://www.journal.sci.kmutnb.ac.th 
 
1. รายละเอียดของบทความ 
1.1  บทความวิจัยภาษาไทย 

การพิมพช่ือเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชอักษรแบบหนา ขนาด 24 พอยต ใหวางตําแหนงชิดซาย
หนากระดาษ โดยเริ่มจากชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษมีอักษรตัวแรกเทานั้นที่ตองเปนตัวใหญ ช่ือ-
นามสกุล ผูเขียนและผูรวมงาน (ถามี) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชอักษรแบบหนา ขนาด 14 พอยต ไมตองระบุ
ตําแหนงทางวิชาการหรือสถานะของนิสิตนักศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น (หากสถานที่ทํางานของผูเขียนและผูรวมงานตางกัน 
ใหพิมพหมายเลขตางกันเปนตัวยก ตอทายแตละช่ือ) สถานที่ทํางานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชอักษรแบบปกติ 
ขนาด 12 พอยต (หากสถานที่ทํางานของผูเขียนและผูรวมงานตางกัน ใหพิมพหมายเลขเปนตัวยก นําหนาสถานที่
ทํางานซึ่งตางกัน) อีเมลของผูเขียนบทความหลักหรือผูใหติดตอใชอักษรแบบปกติ ขนาด 12 พอยต (ใหใชสัญลักษณ 
* ตอทายหมายเลขระบุสถานที่ทํางานและนําหนาคําวา E-mail) บทคัดยอและคําสําคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เนื้อความหลัก กิตติกรรมประกาศ (ถามี) ใชอักษรแบบปกติ ขนาด 14 พอยต โดยบรรทัดแรกใหเยื้องเขามา 1.27 ซม. 
เอกสารอางอิงใชอักษรแบบปกติ ขนาด 14 พอยต  เฉพาะหัวขอใชอักษรแบบหนา ขนาด 14 พอยต หัวขอยอย (ถามี) 
ไมมีการเยื้อง พิมพตัวเลขหัวขอยอยตามลําดับ ใชอักษรแบบหนา ตัวเอียง ขนาด 14 พอยต และใหผูเขียนบทความจัด
เนื้อเรื่องในแตละบรรทัดเรียงชิดดานซายและขวาอยางสวยงาม  



1.2  บทความวิจัยภาษาอังกฤษ 
การพิมพช่ือเรื่องใชอักษรแบบหนา ขนาด 14 พอยต ใหวางตําแหนงชิดซายหนากระดาษ โดยเริ่มจากชื่อ

เรื่องซึ่งเฉพาะอักษรตัวแรกเทานั้นที่ตองเปนตัวใหญ  ช่ือ-นามสกุลผูเขียนและผูรวมงาน (ถามี) ใหเขียนตัวเต็ม ไมใช
ตัวยอ ใชอักษรแบบหนา ขนาด 10 พอยต ไมตองระบุตําแหนงทางวิชาการหรือสถานะของนิสิตนักศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น 
(หากสถานที่ทํางานของผูเขียนและผูรวมงานตางกัน ใหพิมพหมายเลขตางกันเปนตัวยก ตอทายแตละช่ือ) สถานที่
ทํางานใชอักษรแบบปกติ ขนาด 8 พอยต (หากสถานที่ทํางานของผูเขียนและผูรวมงานตางกัน ใหพิมพหมายเลขเปน
ตัวยก นําหนาสถานที่ทํางานซึ่งตางกัน) อีเมลของผูเขียนบทความหลักหรือผูใหติดตอใชอักษรแบบปกติ ขนาด 8 
พอยต (ใหใชสัญลักษณ * ตอทายหมายเลขระบุสถานที่ทํางานและนําหนาคําวา E-mail) บทคัดยอและคําสําคัญ 
เนื้อความหลัก กิตติกรรมประกาศ (ถามี) ใชอักษรแบบปกติ ขนาด 10 พอยต โดยบรรทัดแรกใหเยื้องเขามา 1.27 ซม. 
เอกสารอางอิงใชอักษรแบบปกติ ขนาด 10 พอยต  เฉพาะหัวขอใชอักษรแบบหนา ขนาด 10 พอยต หัวขอยอย (ถามี) 
ไมมีการเยื้อง พิมพตัวเลขหัวขอยอยตามลําดับ ใชอักษรแบบหนา ตัวเอียง ขนาด 10 พอยต และใหผูเขียนบทความจัด
เนื้อเรื่องในแตละบรรทัดเรียงชิดดานซายและขวาอยางสวยงาม 
 
1.3  บทความวิชาการและบทความปริทัศนภาษาไทย 

การพิมพช่ือเรื่อง ช่ือผูเขียนและผูรวมงาน (ถามี)  สถานที่ทํางาน  อีเมลของผูเขียนบทความหลักหรือผูให
ติดตอ บทคัดยอและคําสําคัญ เนื้อความหลัก กิตติกรรมประกาศ (ถามี) และเอกสารอางอิง ใหใชเกณฑเดียวกันกับ
การเขียนบทความวิจัยภาษาไทย โดยเนื้อความหลักไมไดแยกเปน บทนํา วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง ผลการ
ทดลอง วิจารณผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง แตอาจจะประกอบดวย บทนํา เนื้อหา สรุป และ
เอกสารอางอิง โดยทั่วไปบทความวิชาการและบทความปริทัศนควรมีจํานวนหนาไมเกิน 16 หนา 
1.4  บทความวิชาการและบทความปริทัศนภาษาอังกฤษ 

การพิมพช่ือเรื่อง ช่ือผูเขียนและผูรวมงาน (ถามี)  สถานที่ทํางาน  อีเมลของผูเขียนบทความหลักหรือผูให
ติดตอ บทคัดยอและคําสําคัญ เนื้อความหลัก กิตติกรรมประกาศ (ถามี) และเอกสารอางอิง ใหใชเกณฑเดียวกันกับ
การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ โดยเนื้อความหลักไมไดแยกเปน บทนํา วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง ผลการ
ทดลอง วิจารณผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง แตอาจจะประกอบดวย บทนํา เนื้อหา สรุป และ
เอกสารอางอิง โดยทั่วไปบทความวิชาการและบทความปริทัศนควรมีจํานวนหนาไมเกิน 16 หนา 
 
2. รูป ตาราง และสมการ ในบทความ 
2.1 การจัดทํารูป  

ตัวอักษรทั้งหมดในรูปจะตองมีขนาดใหญสามารถอานไดสะดวก และตองไมเล็กกวาตัวอักษรในเนื้อเรื่อง 
รูปทุกรูปจะตองมีหมายเลขกํากับโดยใชอักษรแบบหนา เชน รูปท่ี 1. หรือ Figure 1. คําบรรยายใตรูปใชอักษร 

 



แบบปกติ รูปลายเสนจะตองเปนเสนหมึกดําที่มีความคมชัด สวนรูปถายเปนรูปสีหรือขาวดําที่มีความคมชัดและมี
ความละเอียดไมตํ่ากวา 800 d p i  ใหเวนบรรทัดเหนือรูป1  บรรทัด และเวนบรรทัดใตคําบรรยายรูป 1  บรรทัด  
2.2 การจัดทําตาราง  

ตัวอักษรในตารางจะตองไมเล็กกวาตัวอักษรในเนื้อเรื่อง ควรตีเสนกรอบตารางดวยหมึกดําใหชัดเจน 
ตารางทุกตารางจะตองมีหมายเลขกํากับเหนือตารางโดยใชอักษรแบบหนา เชน ตารางที่ 1. หรือ Table 1. คํา
บรรยายเหนือตารางใชอักษรแบบปกติ ใหเวนบรรทัดเหนือคําบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเวนบรรทัดใตตาราง 1 
บรรทัด  
2.3 การเขียนสมการ 

สมการทุกสมการจะตองมีหมายเลขกํากับอยูภายในวงเล็บและเรียงลําดับที่ถูกตอง จัดสมการใหอยูตรง
กลางคอลัมน และตําแหนงของหมายเลขสมการจะตองอยูชิดขอบดานขวาของคอลัมน ใหเวนหน่ึงบรรทัดกอนเขียน
สมการและเวนหนึ่งบรรทัดหลังเขียนสมการ 
 
3. การอางอิงและเอกสารอางอิง 
3.1 การอางอิง 

การอางอิงในบทความใชระบบนาม-ป และเพื่อเปนการรักษามาตรฐานของวารสารวิทยาศาสตรประยุกต
ขอใหพยายามหลีกเลี่ยงการนําเอาคูมือ (handbook) รายงาน (report) วิทยานิพนธ (thesis) เว็บไซต (website) หรือ
ขอมูลอื่น ๆ ที่ไมไดผานการตรวจสอบและกลั่นกรองจากคณะผูทรงคุณวุฒิในดานนั้น  ๆ มาใชในการอางอิง 
บทความภาษาไทย กรณีผูเขียนคนเดียว เอกสารภาษาไทยใชช่ือผูแตงและป พ.ศ. เชน นิรนาม (2555) หรือ (นิรนาม, 
2555) เอกสารภาษาอังกฤษใชนามสกุลผูแตงและป ค.ศ. เชน Smile (2014) หรือ (Smile, 2014) กรณีผูเขียนสองคน 
เอกสารภาษาไทยใช “และ” คั่นและติดกับช่ือผูแตงคนแรก เชน นิรนามและนิรนัย (2555) หรือ (นิรนามและนิรนัย, 
2555) เอกสารภาษาอังกฤษใช  “และ” คั่นและติดกับนามสกุลผูแตงคนแรก เชน SmileและSmell (2014) หรือ  
(SmileและSmell, 2014) กรณีผูเขียนมากกวาสองคน เอกสารภาษาไทยใช “และคณะ” ตอจากและติดกับช่ือผูแตงคน
แรก เชน นิรนามและคณะ (2555) หรือ (นิรนามและคณะ, 2555) เอกสารภาษาอังกฤษใช  “และคณะ” ตอจากและติด
กับนามสกุลผูแตงคนแรก เชน Smileและคณะ (2014) หรือ (Smileและคณะ, 2014) กรณีอางอิงจากหลายแหลง
อางอิงใช “ ; ” คั่นระหวางแหลงอางอิง เชน (นิรนาม, 2555; นิรนัยและคณะ, 2555; SmileและSmell, 2014) 
บทความภาษาอังกฤษ กรณีผูเขียนคนเดียว ใชนามสกุลผูแตงและป ค.ศ. เชน Smile (2014) หรือ (Smile, 2014) 
กรณีผูเขียนสองคน ใช  “and” คั่นนามสกุลผูแตง เชน Smile and Smell (2014) หรือ  (Smile and Smell, 

2014) กรณีผูเขียนมากกวาสองคน ใช  “et al.” ตอจากนามสกุลผูแตงคนแรก เชน Smile et al. (2014) หรือ 
(Smile et al., 2014) กรณีอางอิงจากหลายแหลงอางอิงใช “ ; ” คั่นระหวางแหลงอางอิง เชน (Smile, 2014; 

Smell and Small, 2014; Small et al., 2014) 
 
 



3.2 เอกสารอางอิง 
เพื่อเปนการรักษามาตรฐานของวารสารวิทยาศาสตรประยุกตขอใหพยายามหลีกเลี่ยงการนําเอาคูมือ 

(handbook) รายงาน (report) วิทยานิพนธ (thesis) เว็บไซต (website) หรือขอมูลอื่น ๆ ที่ไมไดผานการตรวจสอบ
และกลั่นกรองจากคณะผูทรงคุณวุฒิในดานนั้น  ๆ มาใชในการอางอิง 

เอกสารอางอิงใหพิมพตามลําดับตัวอักษรชิดขอบซายและใหตรงกันทุกเอกสาร  หากเอกสารอางอิงมีความ
ยาวเกินหนึ่งบรรทัด บรรทัดถัดไปใหเยื้องเขามา 1.27 ซม. ในกรณีที่ใชเอกสารอางอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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