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หลกัเกณฑก์ารเขียนต้นฉบบัเพ่ือลงพิมพใ์นรายงานการประชุมวิทยาศาสตรวิ์จยัครัง้ท่ี 12 

 

1. บทความวจิยัทีส่่งเพื่อตพีมิพใ์นรายงานการประชุมวทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12 ตอ้งผ่านการพจิารณา (peer 

reviewed) โดยผูท้รงคุณวุฒอิยา่งน้อย 2 ท่าน 

2. การสรุปผลการประเมนิจะแจง้ใหผู้น้ิพนธต์น้ฉบบัทราบ ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดอืน  

3. กองบรรณาธกิารจะไมร่บัพจิารณาต้นฉบบัทีไ่มเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเขยีนตน้ฉบบัเพื่อลงพมิพใ์น

รายงานการประชุมวทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12 

 

ประเภทของเร่ืองท่ีลงพิมพใ์นวารสาร 

1. บทความวจิยั ทีไ่มเ่คยลงพมิพใ์นวารสารหรอืหนังสอือื่นมาก่อน 

 

การเตรียมต้นฉบบั 

1. ตน้ฉบบัเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ แต่ละเรือ่งตอ้งมบีทคดัยอ่ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. เตรยีมตน้ฉบบัโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Word ใชข้นาดกระดาษ A4 พมิพห์น้าเดยีว โดยมรีะยะห่างจาก

ขอบกระดาษดา้นละ 2.5 ซม.  

3. ชนิดและขนาดของตวัอกัษร ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัอกัษร Browallia New  

3.1 ชื่อเรือ่ง: 18 pt ตวัหนา 

 3.2 ชื่อผูเ้ขยีน: 16 pt ตวัปกต ิ

 3.3 หวัขอ้หลกั: 16 pt ตวัหนา 

 3.4 หวัขอ้ยอ่ย: 14 pt ตวัหนา 

 3.5 บทคดัยอ่และเนื้อเรือ่ง: 14 pt ตวัปกต ิ

 3.6 เชงิอรรถประกอบดว้ยสถานทีท่ างานและอเีมล: 12 pt ตวัปกต ิ

4. หน้าแรกของตน้ฉบบัควรประกอบดว้ย ชื่อเรือ่ง ชื่อผูแ้ต่ง บทคดัยอ่ และเชงิอรรถ ทัง้หมดเป็นภาษาไทย 

ส่วนหน้าที ่2 ประกอบดว้ย ชื่อเรือ่ง ชื่อผูแ้ต่ง บทคดัยอ่ และเชงิอรรถทัง้หมดเป็นภาษาองักฤษ 

5. การส่งตน้ฉบบับทความวจิยั ใหผู้น้ิพนธส์่งตน้ฉบบัในรปูแบบออนไลน์ 

6. จ านวนหน้าทัง้หมดของตน้ฉบบั ความยาวไม่น้อยกว่า 4 หน้า 
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องคป์ระกอบของต้นฉบบั 

1. ชื่อเรือ่ง (Title) 

2. ชื่อผูเ้ขยีน (Authors) โดย 

2.1 ใหใ้ชต้วัยก (superscript) เป็นตวัเลข 1, 2, 3 ตามหลงัชื่อผูเ้ขยีนทุกคน โดยตวัเลขหมายถงึทีอ่ยูข่อง

สถาบนัทีผู่เ้ขยีนสงักดั 

ตวัอย่าง: 

อจัฉรยิา รงัษริุจ1ิ และฮโิรม ุซุกยิามา2 

1 ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2 Department of Parasitology, National Institute of Infectious Diseases, Shinjuku-ku,  

  Tokyo, Japan 

 2.2 ผูเ้ขยีนทีเ่ป็นผูน้ิพนธป์ระสานงาน (corresponding author) ใหม้เีครือ่งหมายดอกจนั (*) ต่อจากตวัยก 

ตวัอย่าง: 

นลนิา ประไพรกัษ์สทิธิ*์ และอรอนงค ์พริง้ศุลกะ 

ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
*ผูน้ิพนธป์ระสานงาน, email: nalena@swu.ac.th 

3. บทคดัยอ่ (Abstract): ความยาวไมเ่กนิ 250 ค า 

4. ค าส าคญั (Keywords): ใหร้ะบุไวท้า้ยบทคดัยอ่ 

5. บทน า (Introduction) 

6. อุปกรณ์และวธิกีารทดลอง (Materials and Methods) 

7. ผลการทดลอง (Results) 

8. สรปุและวจิารณ์ผลการทดลอง (Conclusion and Discussion) 

9. กติตกิรรมประกาศ (Acknowledgements) 

10. เอกสารอา้งองิ (References)
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รปูแบบการอ้างอิงในบทความ  

ใหใ้ชร้ปูแบบการเขยีนอา้งองิแทรกในเนื้อหาโดยใชต้วัเลขดงัตวัอยา่งการอา้งองินี้ 

ตวัอย่าง (กรณีเขียนบทความเป็นภาษาไทย): 

Wang et al. (2018) [1] ไดศ้กึษาถงึผลของกรดอะมโินต่อการสรา้งแบคทรีโิอซนิ ปรากฏการณ์เหล่านี้

แสดงใหเ้หน็ว่าสภาพแวดลอ้มมสี่วนในการช่วยก าหนดขอบเขตและการเจรญิเตบิโตของพชืแต่ละชนิด [1, 2]  

ตวัอย่าง (กรณีเขียนบทความเป็นภาษาองักฤษ): 

Antonie et al. (2009) [4] and Annett et al. (2010) [5] found that Lakes are sensitive ecosystems 

that integrate the effects of stressors in the watershed. Moreover, most shallow lakes may be 

susceptible to pesticide contamination through surface run-off or leaching [6, 7, 8]  

 

รปูแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง  

ใหใ้ชร้ปูแบบการเขยีนอา้งองิดงัตวัอยา่งการอา้งองินี้ 

1. การอ้างอิงจากหนังสือ 

รปูแบบ: 

ชื่อผูแ้ต่ง/บรรณาธกิาร. (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่หนงัสอื. (ครัง้ทีพ่มิพ)์. เมอืงทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพ.์  

ตวัอย่าง: 

[9]  ศวิาพร ลงยนัต ์และ ไพศาล สทิธกิรกุล. (2555). Microtechniques-ไมโครเทคนิค. 

สมทุรปราการ: advance printing service. 

[10]  Starr, C., Evers, C., & Starr, L. (2010). Biology: concepts and applications. Cengage 

Learning. 

[11]  Joreskog, K.G., & Sorbom, D. (1996). LISREL 8: User’s Reference Guide. Chicago: 

Scientific Software. 
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2. การอ้างอิงจากวารสาร 

รปูแบบ: 

ชื่อผูแ้ต่ง. (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่วารสาร, เล่มทีพ่มิพ(์ฉบบัทีพ่มิพ)์, หน้าแรก-หน้าสุดทา้ย. 

ตวัอย่าง: 

[12]  หทัยา จติรพสัตร,์ ณฐัยา วธาวนิชกุล, และ ปทุมพร เมอืงพระ. (2558). การศกึษาความเป็นพษิ

  ของไกลโฟเซตทางการคา้ต่อการเคลื่อนที ่ขนาดของล าตวั การสบืพนัธุ ์และกจิกรรมของ 

  เอนไซม ์Catalase ของไรแดง. วารสารวจิยัและพฒันา มจธ. 38(2), 138-143. 

[13]  Chen, J., Kistemaker, J. C., Robertus, J., & Feringa, B. L. (2014). Molecular stirrers in  

  action. Journal of the American Chemical Society, 136(42), 14924-14932. 

 

3. การอ้างอิงจากรายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ทีผ่า่นกระบวนการพิจารณา

บทความ (Peer review process)  

รปูแบบ: 

ชื่อผูแ้ต่ง. (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่รายงานการประชุมทางวชิาการ, วนั เดอืน ปี สถานทีจ่ดั. เมอืง 

        ทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพ.์ 

ตวัอย่าง: 

[14]  Bengtsson, S., & Solheim, B.G. (1992). Enforcement of data protection, privacy and 

security in medical informatics. Proceedings of the 7th World Congress on Medical 

Informatics, 6-10 September 1990 Geneva Switzerland. Amsterdam: North Holland. 

[15]  ชนากานต ์อนิทศร ีและ ฐาปนา ชลธนานารถ. (2019). ค่าความชุกของการตดิตวัอ่อนพยาธใิบไม้

ในหอยฝาเดยีวในพืน้ทีเ่กษตรกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา. งานประชุมวชิาการเกษตร ครัง้ที ่20, 28-

29 มกราคม 2562 คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ขอนแก่น: แก่นเกษตร  
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ในกรณีที่ท่านเขยีนบทความเป็นภาษาองักฤษ การอ้างองิในบทความและเอกสารอ้างอิงต้องเป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยยดึรูปแบบตามประเภทของสิง่ที่อ้างองิเช่นเดยีวกบัขา้งต้นและให้วงเลบ็ค าว่า 

(in Thai) ไวท้า้ยสุดของรายการอา้งองินัน้ 

ตวัอย่าง: 

[16] Ekgasit, S. (2016). From Fundamental Research to Commercialization: A case Study of 

Silver Nanotechnology. Srinakharinwirot Science Journal, 32(2), 1-21. (in Thai) 


