
ระเบียบการตีพ ิมพ บทความ 
วารสารวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาล ัยราชภัฏพ ิบลูสงคราม 

 
 วารสารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนส่ือกลางการเผยแพร
ความรูและผลงานวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเภทของผลงานท่ีจะลงพิมพในวารสารน้ี มี 
 2 ประเภท คือ บทความงานวิจัย (Original papers) ท่ีมีลักษณะเปนเอกสารท่ีมีรูปแบบของการวิจัยตามหลัก
วิชาการ เชน มีการต้ังสมมติฐาน ระบุถึงวัตถุประสงคท่ีชัดเจน มีการคนควาทดลองท่ีมีระบบแบบแผน สรุปและ
อภิปรายผล พรอมใหขอเสนอแนะตางๆ อันเปนประโยชน ท่ีจะนําไปใชตอไปได  และบทความวิชาการ  
(Review papers) ท่ีเขียนหรือเรียบเรียงข้ึน เพ่ือเผยแพรความรูหรือแนวคิดใหมของหัวขอปจจุ บันหรือหัวขอท่ี
นาสนใจ หรือเปนบทความเชิงวิเคราะหหรือวิจารณ ท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานทางวิชาการ เ พ่ือประโยชนทางองค
ความรูในสาขาวิทยาศาสตรทุกสาขา บทความวิชาการน้ีอาจเปนผลงานท่ีสงมาเพ่ือพิจารณา ตีพิมพ  ( submitted) 
หรือบทความรับเชิญพิเศษ (invited) วารสารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับพิจารณา ตีพิมพ
ตนฉบับของบุคคลท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   มีกําหนดออกวารสารปละ  2 ฉบับ  (ราย  6 เ ดือน)  
ผลงานท่ีสงมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพ จะตองไมเคยเผยแพรในวารสารวิชาการใดมากอน หรือไมอยูในระหวา งการ
พิจารณาตีพิมพโดยวารสารวิชาการอ่ืนๆ ดังน้ันกองบรรณาธิการจึงกําหนดระเบียบการตีพิมพ เ พ่ือใหบทความ
ตางๆ มีรูปแบบเดียวกัน ดังตอไปน้ี 
การเตรียมตนฉบับเพื่อการตีพิมพ 
 ตนฉบับพิมพดวยกระดาษ  A4 หนาเดียว   ความยาวไมเกิน 15 หนา  จัดพิมพดวย Microsoft word เปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ตัวอักษร Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 ท้ังหมด ยกเวนช่ือเร่ืองท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ตัวอักษร Angsana New ขนาดตัวอักษร 18 ระยะหางระหวางบรรทัดเทากับ 1.5 เวนขอบกระดาษ
ดานบนและดานซาย 2.5 ซม. สวนดานลางและดานขวา 2 ซม. 
บทความวิจัย    

1. บทความวิจัย มีสวนเน้ือเร่ือง (Content) ประกอบดวย   บทคัดยอ (Abstract)  โดยมีคําสําคัญ  (Keywords) 
ไทยและอังกฤษ ดานลางไมเกิน 5 คํา บทนํา (Introduction) วัสดุอุปกรณและวิ ธีการ (Materials and 
Methods) ผลการทดลองและวิจารณผล (Results and Discussion) สรุป (conclusion) กิตติกรรมประกาศ 
(Acknowledgements) และเอกสารอางอิง (References) ถามีรูปภาพหรือตารางประกอบใหแยกสวน
ดังกลาวไวทายตนฉบับ โดยตองพิมพคําอธิบายไวใตรูป และพิมพคําอธิบายตารางไวดานบนตาราง 

2. ช่ือเร่ืองควรสั้นกะทัดรัด แตครอบคลุมสาระท้ังเร่ืองไมใชคํายอ ความยาวไมเกิน 100 ตัวอักษร ช่ือเ ร่ือง
ตองมีภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยนําช่ือเร่ืองภาษาไทยข้ึนกอน 

3. ช่ือผูนิพนธและหนวยงานตนสังกัดทุกคนเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใหพิมพไวตรงกลางกระดาษ
ใตช่ือเร่ืองโดยเร่ืองตามลําดับความสําคัญท่ีแตละคนมีสวนในงานวิจัยน้ัน หนวยงานสังกัดของผู นิพนธ 
ขณะทําการวิจัยเปนภาษาไทยใหพิมพเปนเชิงอรรถใตหนา ระบุช่ือนิพันธหลักใหชัดเจน 



4. บทคัดยอ (Abstract) ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เขียนสรุปวัตถุประสงคของการวิจัย  และสรุป
สาระสําคัญของเร่ือง ใชภาษาใหรัดกุมเปนประโยคสมบูรณมีความหมายในตัวเองไมควรมี คํา ยอ ตอง
เขียนภาษาท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความไมเกิน 300 คํา พิมพอยูก่ึงกลางหนากระดาษและคําวา 
Abstract เฉพาะอักษรนํา(A) ใชพิมพใหญ และจัดพิมพเปน 1 คัมลัมน เรียงลําดับบทคัดยอภาษาไทยข้ึน
กอน 

5. คําสําคัญ (Key word) ใหพิมพไวทายบทคัดยอ จํานวน อยางนอย 3 คํา 
6. คํานํา เปนการอธิบายถึงความสําคัญและเหตุผลท่ีทําการวิจัย การตรวจเอกสาร (literature review) และ 

หลีกเล่ียงเพียงการรวบรวมการตรวจเอกสารมาไวในคํานํา 
7. วิธีการศึกษา (Methods) ช้ีแจง 2 หัวขอใหญ คือ วัสดุและวิธีการศึกษา หัวขอวัสดุใหบอกรายละเอียดส่ิง

ท่ีนํามาศึกษา จํานวน ลักษณะเฉพาะของตัวอยางท่ีศึกษา ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณตา งๆ  ท่ีใชใน
การศึกษา หัวขอวิธีการศึกษา อธิบายรูปแบบแผนการศึกษา การสุมตัวอยาง วิธีหรือมาตรการท่ีใช ศึกษา 
วิธีการเก็บขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใช เปนตน 

8. ผลการทดลอง หรือผลการศึกษา (Results) ควรเรียงลําดับเน้ือหาใหส้ัน กะทัดรัด ถาผลการทดลองไม
ซับซอน ไมมีตัวเลขมาก ควรบรรยายเปนรอยแกว แตถามีตัวเลขมาก ควรเสนอในรูปตาราง  กราฟหรือ
ภาพ (คําอธิบายตาราง กราฟ อาจจะเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได)  และไมควรเ กิน 5 ตาราง 
หรือแผนภูมิ และควรมีคําอธิบายสั้นๆ แตไดสาระครบถวนอยูด านบน ในกรณี ท่ีเปนตาราง  เ พ่ือให
ทราบวาตารางน้ันส่ือถึงเน้ือหาเร่ืองใด สวนภาพและแผนรูปควรมีคําอธิบายอยูดานลาง การเ รีย งลํา ดับ 
ภาพ ตาราง หรือแผนภูมิ ควรเรียงลําดับเน้ือหาของงานวิจัย หรือบทความวิชาการ และตองมีการแปล
ความหมายของผลท่ีคนพบ หรือวิเคราะห วิจารณผลการทดลองเปรียบเ ทียบกับสมมุ ติฐานท่ีต้ังไว  
เพ่ือใหผูอานเห็นดวยตามหลักการหรือคัดคานทฤษฎี ท่ีมีอยู เ ดิม เปรียบเ ทียบการทดลองของผู อ่ืน 
ตลอดจนขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการวิจัยตอไป 

9. สรุปผลการทดลองและวิจารณ (Discussion and Conclusion) ควรสรุปสาระสํา คัญท่ีไมคลุม เครือและ
วิจารณวาผลการศึกษา ตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย หรือแตกตางไปจากผลงานท่ีมี ผูรา ย งานไว
กอนหรือไมอยางไร เพราะเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน ไมควรเดาอยางเล่ือนลอยโดยปราศจาก พ้ืนฐานอา งอิง
ท่ีแนนอน และใหจบบทความดวยขอยุ ติสรุปวาผลท่ีไดตรงกับวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม  ให
ขอเสนอแนะท่ีจะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน หรือประเด็นคําถามการวิจัย สําหรับการวิจัยตอไป 

10. กิตติกรรมประกาศ (ถามี) ควรแสดงความขอบคุณตอเจาของทุน และใหผูความชวย เหลือจนงานวิจัย
สําเร็จลงดวยดี 

 
บทความวิชาการ 
 เปนบทความท่ีเขียนข้ึนหรือการเ รียบเ รีย ง  (Reviews) เ พ่ือเผยแพรความ รูหรือแนวคิดใหม ท่ีเปน
ประโยชนทางวิชาการในแขนงวิทยาศาสตรทุกสาขา มีความยาวไมเกิน 10 หนา  (พรอมบทคัดยอ/Abstract) 
รูปแบบลักษณะการพิมพใชแบบเดียวกับบทความวิจัย 



หลักเกณฑท่ีสําคัญในการเขียนเอกสารอางอิง มีดังน้ี 
 การอางอิง ควรอางอิงถึงแหลงท่ีมาของขอมูลโดยการกํากับเลขอารบิกภายในวงเ ล็บไวทา ยขอความ
ตามลําดับการอางอิงถึงกอนหลังใหตรงกันกับหมายเลขท่ีพิมพไวในสวนทายของเอกสารบทความตัวอยา งการ
อางอิงในการตรวจสอบเอกสาร  เชน  สมศักด์ิ  และคณะพบวา  ปริมาณออกซิเจนในนํ้ามีผลตอการออกไขของ
ปลา  หรือไดมีการคนพบวาปริมาณของออกซิเจนในนํ้ามีผลตอการอกไขของปลา  [1] หรือไดมีการคนพบวา
ปริมาณของออกซิเจนในนํ้ามีผลตอการออกไขของปลา [1] เปนตน 

การอางจํานวนของวารสารไทย  ใหใช  น.  นําหนา ตัว เลขของหนา ท่ีใชอา งอิง  ถา เปนวารสาร
ภาษาอังกฤษใหใช p. นําหนาตัวเลขของหนาท่ีใชอางอิง 
 เอกสารท่ีไมใชวารสาร ตองบอกจํานวนหนาดวย กรณีวารสารไทยใหใช  น.  ตามหลังจํานวนหนา
ท้ังหมดท่ีเปนตัวเลขในกรณีท่ีเปนวารสารภาษาอังกฤษ 
 ช่ือวารสารตางประเทศอาจใชคํายอได และจัดเปนแบบตัวเอียง 
 ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษท่ีเอกสารน้ีอางถึงอีกทอดหน่ึง  ทุกคําจะตองข้ึนตนดวย  ตัว พิมพใหญ  (Capital 
letter) ยกเวนคําท่ีเปนคํานําหนานาม (article) คําสันธาน (conjunction) คําบุรพบท  (preposition) ในบางกรณี 
เชน ช่ือ species ซ่ึงข้ึนตนดวยตัวพิมพเล็กอยูแลวใหข้ึนตนดวยตัวพิมพเล็ก แตหากคําเหลา น้ีเปนคําแรกของช่ือ
เร่ืองใหข้ึนตนดวยตัวพิมพใหญ สวนเอกสารท่ีผูเขียนอางถึงหากมิใชหนังสือตําราใหพิมพ เชนเ ดียว กับเ ร่ืองใน
วารสาร กรณีของเอกสารท่ีมาจากการประชุมสัมมนา หรืออ่ืนๆ ใหเขียนช่ือเ ต็มของการประชุม  หรือสัมมนา
น้ันๆ 
 ช่ือวิทยาศาสตรของสิ่งมีชีวิตใหใชตัวเอน หรือขีดเสนใต โดยแยกขีดเสนใต เปน 2 สวน คือ สวนแรก
เสนใตช่ือ Genus และสวนท่ีสองขีดเสนใตช่ือ species 
 ในกรณีของคําวา in vitro หรือ in vivo หรือคําอ่ืนๆ ลักษณะน้ีใหใชตัวเอน หรือขีดเสนใตไดเชนกัน 
 
 ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง 
 หนังสือ หรือตํารา 
รูปแบบพ้ืนฐาน คือ นามสกุลของผูเขียน อักษรยอช่ือผูเขียน, ปท่ีพิมพ, ช่ือหนังสือ,  เมืองท่ีพิมพ  : สํา นักพิมพ , 
เลขหนา. ในกรณีท่ีมีผูเขียน มากกวา 6 คน ใหใสรายช่ือ ผูเขียนท้ัง 6 คนแรก แลวตามดวยคําวา et al. 
     - ช่ือหนังสือ จะใชตัวพิมพเล็กท้ังหมด ยกเวน ช่ืออักษรตัวแรก และช่ือเฉพาะ 
     - เมืองท่ีพิมพ ถาไมใชเมืองใหญ ใหลงช่ือยอของรัฐในวงเล็บตามหลัง และถาไมปรากฏเมืองท่ีพิมพ
ใหใชคําวา n.p. (no place of publication) ภาษาไทยใชคําวา ม.ป.ท. (ไมปรากฏสถานท่ีพิมพ) 
     - หนังสือบางเลมมีท้ังสํานักพิมพ และโรงพิมพ ใหใชสํานักพิมพ เวนแตไมปรากฏช่ือสํานักพิมพ  จึง
ใชโรงพิมพแทน หากช่ือโรงพิมพมีคําวา and company หรือ Inc. Ltd. ซ่ึงภาษาไทยตรงกับ  คํา วา  สํา นักพิมพ , 
บริษัท, หางหุนสวน ใหตัดคําเหลาน้ีออกไป 
     - ปท่ีพิมพ ถาไมปรากฏใหใช คําวา n.d. หรือ ม.ป.ป. 
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