
 
 
 
 

ข้อก ำหนดในกำรส่งบทควำมเพื่อพิจำรณำตีพิมพ์ในวำรสำรวิทยำศำสตร์ มข. 
 

1. ประเภทของงำนที่รับพิจำรณำเพื่อลงตีพิมพ์ จะต้องเป็นงานท่ีอยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังไม่เคยถูก
เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้เผยแพร่ในวารสาร หนังสืออื่นใด  โดยแบ่งประเภทของงาน เป็น 2 ประเภท คือ 
บทความวิจัย (Research Articles) และ บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ (Review Articles)  

2. กำรเขียนบทควำมและกำรเตรียมต้นฉบับ จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปน้ี 
2.1 สามารถเขียนเป็นภาษาไทยล้วน หรือภาษาอังกฤษล้วนก็ได้ เป็นภาษาวิชาการที่ถูกต้อง และยึดหลักการใช้ค าศัพท์หรือ

การเขียนทับศัพท์ตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน 

2.2 ต้นฉบับต้องพิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษขาวสั้น ขนาดเอ 4 เว้นระยะขอบกระดาษทุกด้าน 1 น้ิว ใช้รูปแบบตัวอักษร 
TH Saraban New ท้ังหมด และพิมพ์ห่างบรรทัดเดียว (Single space) โดยบทความแต่ละเรื่องมีความยาวไม่เกิน  
10 หน้า จะต้องประกอบด้วย 
2.2.1 ชื่อเรื่องบทควำม (Title) จะต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ข้อความท่ีกระชับ ตัวอักษรหนา ขนาด 20 

จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ และอักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษต้องพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 
2.2.2 ชื่อผู้เขียน (Authors) ใช้ชื่อ-นามสกุลเต็ม ไม่ต้องระบุค าน าหน้าชื่อ ต าแหน่งหรือคุณวุฒิ ใช้ตัวอักษรปกต ิ 

ขนาด 16 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ หากมี 2 คนให้ใช้ “และ/and” ค่ัน หากมีมากว่า 2 คนขึ้นไป กรณีภาษาไทย
ให้เว้นวรรค 2 ครั้งค่ัน แต่กรณีภาษาอังกฤษให้ใส่ (,) ค่ันและเว้นวรรค 1 ครั้งระหว่างแต่ละคน และคนสุดท้ายให้
ใช้ “และ/and” ค่ัน และให้แสดงตัวเลขแบบตัวยก (Superscript) ก ากับเพื่อระบุต้นสังกัด และใช้ (*) ก ากับ 
Corresponding Author ซ่ึงต้องระบุรายละเอียดของต้นสังกัดและท่ีอยู่ (จังหวัดและรหัสไปรษณีย์) ของผู้เขียน
ทุกคน และ E-mail ของ Corresponding Author ไว้บรรทัดถัดจากชื่อผู้เขียน ใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 12  
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

2.2.3 บทคัดย่อ (Abstract) มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้บทคัดย่อภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ หัวข้อ
บทคัดย่อ (Abstract) ใช้ตัวอักษรหนา ขนาด 16 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ พิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ ไม่ควรเกิน 15 
บรรทัด และใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 14 จัดขอบซ้ายขวาตรงกัน บรรทัดแรกย่อหน้า 1.25 ซม. 

2.2.4 ค ำส ำคัญ (Keywords) มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ านวน 3 - 5 ค า ใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 14 โดยระบุ
ไว้ท้ายบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีเป็นชื่อหัวข้อ “ค าส าคัญ” “Keywords” ให้ใช้ตัวอักษรหนา 

2.2.5 เนื้อควำม (Text) พิมพ์เป็น 2 คอลัมน์ ยกเว้นบทความทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีมีสมการทางคณิตศาสตร์
พิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ได้ โดยใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 14 จัดขอบซ้ายขวาตรงกัน  และในการย่อหน้าถ้ามีการ 
ย่อหน้าย่อยหลายครั้งให้แต่ละย่อหน้าย่อยห่างกัน  1.25 ซม. ส่วนท่ีเป็นหัวข้อจะพิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา  
ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย และควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี 

- บทควำมวิจัย (Research Articles) ประกอบด้วย 

 บทน า (Introduction) 

 วิธีการด าเนินการวิจัย (Research Methodology) 

 ผลการวิจัย (Results) 

 วิจารณ์ผลการวิจัย (Discussion) 

 สรุปผลการวิจัย (Conclusions) 

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
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 ค าขอบคุณ หรือกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ถ้ามี 

 เอกสารอ้างอิง (References) ท้ังภายในเนื้อความและท้ายบทความ 
- บทควำมวิชำกำรหรือบทควำมปริทัศน์ (Review Articles) ประกอบด้วย 

 บทน า (Introduction) 

 เนื้อความ (Text) 

 บทสรุป (Summary) 

 ค าขอบคุณ หรือกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ถ้ามี 

 เอกสารอ้างอิง (References) ท้ังภายในเนื้อความและท้ายบทความ 
2.2.6 รูปภำพ ตำรำง แผนภูมิ (Figure, Table and Diagram) สามารถน าเสนอต่อจากข้อความท่ีกล่าวถึง หรือ

น าเสนอภายหลังจากจบหัวข้อน้ันๆ ได้ และสามารถวางรูปภาพหรือตารางที่มีขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมพื้นท่ีของ 
2 คอลัมน์ได้ และต้องระบุหมายเลขล าดับของรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ในบทความด้วยตัวอักษรปกติ ขนาด 14 
โดยใช้ค าว่ารูปท่ี x หรือแผนภูมิท่ี x และค าอธิบายสั้นๆ ไว้ใต้รูปภาพหรือแผนภูมิ และตารางที่ x และค าอธิบาย
สั้นๆ ไว้ด้านบนของตาราง  โดยใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 14 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

2.2.7 ระบบหน่วยที่ใช้ ใช้ระบบหน่วยเมตริกซ์ หรือ SI โดยจะใช้รูปแบบการเขียนแบบเต็มหรือแบบย่ออย่างใดอย่าง
หน่ึงก็ได้ แต่ต้องให้เป็นรูปแบบเดียวกันท้ังบทความ  

3. กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง (References) หรือบรรณำนุกรม (Bibliography) 
3.1 กำรอ้ำงอิงในเนื้อควำม จะใช้ระบบ ชื่อและปี โดยจะวงเล็บชื่อผู้แต่ง (ส าหรับคนไทย) หรือชื่อสกุล (ส าหรับคนต่างชาติ) 

หรือชื่อนิติบุคคลท่ีจัดท าเอกสาร และระบุปีท่ีพิมพ์ของเอกสารท่ีอ้างอิง  เช่น สมศักดิ์และสมศรี (2535) รายงานว่า... 
หรือ ... (สมศักดิ์และสมศรี, 2535) กรณีมีผู้เขียน 3 คนขึ้นไป ให้ใช้ค าว่า “และคณะ” กรณีภาษาไทย หรือ “et al.” 
กรณีภาษาอังกฤษแทน หากมีอ้างอิงจากหลายรายงานในหัวข้อเดียวกัน ให้ใช้ ... (สมศักดิ์, 2535; สมศรี, 2540; 
Williams, 2009) โดยเรียงภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และเรียงตามปีท่ีพิมพ์ 

3.2 กำรอ้ำงอิงท้ำยเรื่อง ใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 14 เรียงล าดับภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และเรียงตามตัวอักษรและสระ 
กรณีผู้เขียนคนเดียวกันให้เรียงตามปีท่ีพิมพ์เอกสาร มีรูปแบบการเขียนส าหรับวารสารวิทยาศาสตร์ มข. ดังน้ี 
3.2.1 ต ำรำ (Textbook) หรือหนังสือ 

ให้ใช้ ชื่อสกุลของผู้แต่ง. (ตัวเลข ปี พ.ศ.ท่ีตีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. (พิมพ์ครั้งท่ี). เมืองท่ีพิมพ์: โรงพิมพ ์
  หรือส านักพิมพ์. เลขหน้าเริ่มต้น–หน้าสุดท้ายท่ีอ้างอิง. 
ภำษำอังกฤษ ให้ใช้ชื่อสกุล, อักษรย่อชื่อต้น. อักษรย่อชื่อรอง (ถ้ามี) ของผู้แต่ง. (ตัวเลข ปี ค.ศ.ท่ีตีพิมพ์). แทน 
เช่น ลัดดา วงศ์รัตน์. (2537). คู่มือการเลี้ยงแพลงก์ตอน. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีววิทยาประมง  
  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 103 – 105. 

Johnson, E.A. and Schroeder, W.A. (1995). Microbial carotenoids. In Advances  
Biochemical Engineering and Biotechnology. Heidelberg: Springer-Verlag.  
pp. 119-178. 

3.2.2 วำรสำร (Journal) 
ให้ใช้  ช่ือสกุลของผู้แต่ง. (ตัวเลข ปี พ.ศ.ท่ีตีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. เล่มท่ี (ฉบับท่ี): เลขหน้าเริ่มต้น– 

หน้าสดุท้ายท่ีอ้างอิง. 
ภำษำอังกฤษ ให้ใช้ ได้ 2 แบบ คือ 

ชื่อสกุล, อักษรย่อชื่อต้น. อักษรย่อชื่อรอง (ถ้ามี) ของผู้แต่ง. (ตัวเลข ปี ค.ศ. ท่ีตีพิมพ์). ชื่อบทความ 
ชื่อวารสาร (แบบย่อ). Volume (Issue): เลขหน้าเริ่มต้น–หน้าสุดท้ายท่ีอ้างอิง. 

ชื่อสกุล, อักษรย่อชื่อต้น. อักษรย่อชื่อรอง (ถ้ามี) ของผู้แต่ง. (ตัวเลข ปี ค.ศ. ท่ีตีพิมพ์). ชื่อบทความ 



ชื่อวารสาร (แบบเต็ม) Volume (Issue): เลขหน้าเริ่มต้น–หน้าสุดท้ายท่ีอ้างอิง. 
เช่น ไพลิน จิตรชุ่ม และลัดดา วงศ์รัตน์. (2550). องค์ประกอบชนิดและความหนาแน่นของโคพีพอดบริเวณ 

อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (section T). 6 (ฉบับพิเศษ 1):  
133 - 142. 

Kiho, T., Morimoto, H., Kobayashi, T., Usui, S., Ukai, S., Aizawa, K. and Inakuma, T.  
    (2000). Effect of a polysaccharide (TAP) from the fruiting bodies of Tremella 

aurantia on glucose metabolism in mouse liver. Biosci Biotechnol Biochem. 
64(2): 417–419. (กรณีชื่อวำรสำรแบบย่อ) 

Turner, J.T. (2004). The importance of small planktonic copepods and their roles in 
pelagic marine food webs. Zoological Studies 43(2): 255-266. 
(กรณีชื่อวำรสำรแบบเต็ม) 

3.2.3 บทควำมในงำนประชุมวิชำกำร (Proceedings) หรือเอกสำร รำยงำนกำรวิจัย 
ให้ใช้ ช่ือสกุลของผู้แต่ง. (ตัวเลข ปี พ.ศ.ท่ีตีพิมพ์). ชื่อบทความ. ใน: ชื่องานประชุมวิชาการหรือชื่อ 
  รายงานการวิจัย. ชื่อผู้จัดงานประชุมหรือชื่อผู้จัดท าโครงการวิจัย, จังหวัด. เลขหน้าเริ่มต้น– 
  หน้าสุดท้ายท่ีอ้างอิง. 
ภำษำอังกฤษ ให้ใช้ ชื่อสกุล, อักษรย่อชื่อต้น. อักษรย่อชื่อรอง (ถ้ามี) ของผู้แต่ง. (ตัวเลข ปี ค.ศ.ท่ีตีพิมพ์). แทน 
เช่น พรรณา วันซวง และละออศรี เสนาะเมือง. (2549). ความหลากชนิดของโรติเฟอร์คลาโดเซอรา และ 

โคพีพอดในแหล่งน้ าชั่วคราวในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. ใน: รายงานการวิจัยในโครงการ 
BRT 2549. วิสุทธิ์ ใบไม้ และรังสิมา คุ้มหอม (บรรณาธิการ). บริษัทจิรวัฒน์เอ็กเพรส จ ากัด, 
กรุงเทพฯ. 105-118.  

Pookpakdi, A. (1992). Soybean production under saturated soil condition in Thailand,  
In C. George Kuo (eds.). In: Adaptation of food crops to temperature and  
water stress proceeding of an international symposium Taiwan 13-18 August  
1992. Asain Vegetable Research and Development Center, Taiwan. 479-485.  

3.2.4 วิทยำนิพนธ์ (Thesis) 
ให้ใช้ ช่ือสกุลของผู้แต่ง. (ตัวเลข ปี พ.ศ.ท่ีตีพิมพ์). ชื่อบทความ. ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์,  

ชื่อมหาวิทยาลัย. จังหวัด. จ านวนหน้า. 
ภำษำอังกฤษ ให้ใช้ ชื่อสกุล, อักษรย่อชื่อต้น. อักษรย่อชื่อรอง (ถ้ามี) ของผู้แต่ง. (ตัวเลข ปี ค.ศ.ท่ีตีพิมพ์). แทน 
เช่น ปิยวรรณ  ศิริสวัสด์ิ. (2552) การศึกษาการติดสีของครามบนเส้นฝ้ายที่เคลือบด้วยไคโตซานจากเปลือก 

กุ้งก้ามกราม. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร:  
55 หน้า 

3.2.5 แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ใช้ ช่ือสกุลของผู้แต่ง. (ตัวเลข ปี พ.ศ.ท่ีตีพิมพ์). ชื่อบทความ. แหล่งข้อมูล: URL ของเว็บไซต์ท่ีอ้างอิง 

ข้อมูล. ค้นเมื่อวันท่ี เดือน ปี พ.ศ.. 
ภำษำอังกฤษ ให้ใช้ ชื่อสกุล, อักษรย่อชื่อต้น. อักษรย่อชื่อรอง (ถ้ามี) ของผู้แต่ง. (ตัวเลข ปี ค.ศ.ท่ีตีพิมพ์). แทน 
เช่น เอกลักษณ์ จันเทร์มะ และ อ่อนจันทร์ โครตพงษ์. (2010). ผีเสื้อกระพือปีก. กรมส่งเสริมคุณภาพ 

สิ่ งแ วด ล้ อ ม  ก ระ ท รว งท รั พ ย าก รธ ร รม ช าติ แ ล ะ สิ่ ง แ วดล้ อ ม , แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล : 
http://www.deqp.go.th/website/20/ index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=4160%3A2010-09-30-03-37-43&catid=50&Itemid=74&lang=th. ค้นเมื่อ
วันท่ี 20 ธันวาคม 2554. 
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3.3 กำรอ้ำงอิงเอกสำรกรณีรอกำรตีพิมพ์ ให้ระบุข้อมูลของเอกสารให้มากท่ีสุด และใช้วงเล็บค าว่า “(ระหว่างตีพิมพ์)” 
หรือ “(in press)” ในกรณีท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามล าดับ โดยวงเล็บต่อท้ายเอกสารอ้างอิงนั้น 

4. กำรส่งต้นฉบับบทควำม ผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับบทความท่ีพิมพ์ตามข้อก าหนดของรูปแบบของวารสาร และบันทึกข้อมูล
ใน รู ป แ บบ ไฟ ล์  .doc ห รือ  .docx และ รู ป แ บบ ไฟ ล์  .pdf และส่ งต้ น ฉบั บ ผ่ าน ระบ บอ อน ไล น์ ท าง เว็บ ไซต์ 
http://scijournal.kku.ac.th  แ ล ะ ห า ก มี ปั ญ ห า ใน ก า ร ใช้ ง า น ร ะ บ บ  ก รุ ณ า ติ ด ต่ อ ม า ยั ง  e-mail address: 
kku_scijournal@kku.ac.th   

5. กำรพิจำรณำและประเมินผลบทควำม ให้เจ้าของบทความเสนอชื่อ ท่ีอยู่และอีเมลล์ของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาน้ันๆ จ านวน 3 คน มาพร้อมกับต้นฉบับบทความ ท้ังน้ี กองบรรณาธิการอาจจะพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเจ้าของ
บทความแนะน ามาหรือไม่ก็ได้ ต้นฉบับบทความท่ีส่งมาตีพิมพ์น้ันจะได้รับการอ่าน และประเมินผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer 
Review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาน้ันๆ อย่างน้อย 2 คนขึ้นไปต่อเรื่อง และกองบรรณาธิการจะแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบผลว่า ต้องแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์โดยไม่มีการแก้ไข หรือไม่ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ 
ซ่ึงจะจัดส่งผลการพิจารณาคืนให้ผู้เขียนทาง E-mail address ของผู้เขียนบทความ และกองบรรณาธิการวารสารจะส่ง
ต้นฉบับบทความให้ผู้เขียนตรวจพิสูจน์อักษรในล าดับสุดท้าย (Final proof) ทั้งนี้จะต้องไม่มีกำรแก้ไขรำยละเอียดใดๆ ใน
ส่วนของเนื้อหำและชื่อเจ้ำของบทควำม และหำกไม่มีกำรติดต่อกลับของผู้ เขียนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  กอง
บรรณาธิการถือว่าบทความน้ันถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 

6. ลิขสิทธิ์ของบทควำม บทความท่ีส่งตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มข. จะต้องเป็นบทความท่ีไม่ลอกเลียนบทความอื่นท่ี
ตีพิมพ์แล้ว และเป็นบทความท่ีไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ซ่ึงลิขสิทธิ์ของบทความต้นฉบับท่ีได้รับการตีพิมพ์ลง
ในวารสารวิทยาศาสตร์ มข. จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้ามน าข้อความท้ังหมดหรือ
บางส่วนไปพิมพ์ซ้ า เว้นเสียแต่ว่าได้ระบุการอ้างอิง (Citation) เป็นลายลักษณ์อักษร และความรับผิดชอบ เนื้อหาของต้นฉบับ
ท่ีปรากฏในวารสารวิทยาศาสตร์ มข. น้ัน จะเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ท้ังนี้จะไม่รวมความผิดพลาดท่ีเกิดจากเทคนิค
การพิมพ ์
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