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ชื่อบทความภาษาไทย (ตัวหนา 16 พอยต์) 
ชื่อบทความภาษาอังกฤษ (ตัวหนา 16 พอยต์) 

(ในกรณีภาษาอังกฤษให้ใช้อักษรตัวใหญ่ในตัวแรกของทุกค า  
ยกเว้นบุรพบทที่มีน้อยกว่า 5 ตัวอักษร ใช้อักษรตัวเล็ก ไมค่วรยาวเกนิ 100 ตัวอักษร) 

เว้น 1 บรรทัด (ตัวปกติ 14 พอยต)์ 
ชื่อ สกลุ1, ชื่อ สกุล2, ชื่อ สกุล3 (ตัวหนา 14 พอยต์)  

(ระบุช่ือต้น ช่ือกลาง (ถ้ามี) และนามสกลุ ทุกคน และใส่ * ที่ต าแหนง่ของผู้ประสานงานบทความ)  
First Name Last Name1, First Name Last Name 2, First Name Last Name 3 (ตัวหนา 14 พอยต์) 

 (ระบุช่ือต้น ช่ือกลาง (ถ้ามี) และนามสกุล ทุกคน และใส่ * ที่ต าแหน่งของผู้ประสานงานบทความ)  
เว้น 1 บรรทัด (ตัวปกติ14 พอยต์) 

1หน่วยงาน (ตัวปกติ 12 พอยต์) (หน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัดผู้เขียนหลกัเป็นภาษาไทย)  
1institution (ตัวปกติ 12 พอยต์) (หน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัดผู้เขียนหลักเปน็ภาษาอังกฤษ)  

2หน่วยงาน (ตัวปกติ 12 พอยต์) (หน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัดผู้เขียนรองเป็นภาษาไทย)  
2institution (ตัวปกติ 12 พอยต์) (หน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด ผู้เขียนรองเปน็ภาษาอังกฤษ)  

3หน่วยงาน (ตัวปกติ 12 พอยต์) (หน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัดผู้เขียนรองเป็นภาษาไทย) 
3institution (ตัวปกติ 12 พอยต์) (หน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด ผู้เขียนรองเปน็ภาษาอังกฤษ) 

เว้น 1 บรรทัด (ตัวปกติ 14 พอยต)์ 
บทคัดย่อ (ตัวหนา 14 พอยต์) 
(ตัวปกติ 14 พอยต์ ชิดซ้าย) ความยาวไม่เกิน 250 ค า หรือ 15 บรรทัด โดยมีเพียง 1 ย่อหน้า โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผล และอภิปราย อย่างต่อเนื่องกัน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เว้น 1 บรรทัด (ตัวปกติ 14 พอยต)์ 
ค าส าคัญ:  ค าที่ 1  ค าที่ 2  ค าที ่3  ค าที่ 4  ค าที่ 5 (ตัวปกติ 14 พอยต์) (ไม่เกิน 5 ค า) 

เว้น 1 บรรทัด (ตัวปกติ 14 พอยต)์ 
Abstract (ตัวหนา 14 พอยต์) 
(ตัวปกติ 14 พอยต์ ชิดซ้าย) ความยาวไม่เกิน 250 ค า หรือ 15 บรรทัด โดยมีเพียง 1 ย่อหน้าโดยเรียงล าดับ
ความส าคัญของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผล และอภิปราย อย่างต่อเนื่องกัน 
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เว้น 1 บรรทัด (ตัวปกติ 14 พอยต)์ 
Keywords: word 1, word 2, word 3, word 4, word 5, (ตัวปกติ 14 พอยต์) (ไม่เกิน 5 ค า) 

เว้น 1 บรรทัด (ตัวปกติ 14 พอยต)์ 
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1. บทน า (ตัวหนา 14 พอยต์) 
 (ตัวปกติ 14 พอยต์) บทน า กล่าวถึงความเป็นมาและเหตุผลที่น าไปสู่การศึกษาวิจัยให้ข้อมูลทางวิชาการ
พร้อมวัตถุประสงค์อย่างคร่าวๆ ของการวิจัย และการส ารวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature review) 

รายช่ือเอกสารที่ใช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจัยที่ได้ตรวจสอบเพื่อน ามาเตรียมรายงานและมีการอ้างถึง 
โดยใช้ระบบช่ือผู้ เขียนและปี  (Author-date system) โดยยึดการอ้างอิงตามรูปแบบ APA (American 
Psychological Association) 7th edition ตัวอย่างการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา  
ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงท้ายข้อความ 

1. (ช่ือ-สกุล ผู้แต่ง, ปีพิมพ์) ไว้ท้ายข้อความทีอ่้างอิง 
 1.1 ผู้แต่ง 1 คน  

(ทินพันธุ์ เนตรแพ, 2561)  
(Murphy, 2018)  กรณีภาษาอังกฤษ ให้ใช้สกุลของผู้แต่ง 
1.2 ผู้แต่ง 2 คน 
(ทินพันธุ์ เนตรแพ และ ชม ปานตา, 2561)  
(Murphy & McCartney, 2018) 
1.3 ผู้แต่ง 3 คนขึ้นไป ให้ใส่เฉพาะผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วยและคณะ (ภาษาไทย) หรือ  

et al. (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ครั้งแรก 
(ทินพันธุ์ เนตรแพ และคณะ, 2549)  
(Murphy et al., 1999) 
กรณีอ้างอิงมากกว่าสองแหล่งใช้เครื่องหมาย ; ขั้นระหว่างช่ือผู้แต่ง 
(Murphy & McCartney, 2018; ทินพันธุ์ เนตรแพ และคณะ, 2549) 

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงหน้าข้อความ 
2. ผู้แต่ง (ปีพิมพ์)  

2.1 ผู้แต่ง 1 คน  
ทินพันธุ์ เนตรแพ (2561) ได้ศึกษาถึง...................................................................................... 
Murphy (2018) ได้ศึกษาถึง.................................................................................................... 
2.2 ผู้แต่ง 2 คน 
ทินพันธุ์ เนตรแพ และ ชม ปานตา (2561) ได้ศึกษาถึง........................................................... 
Murphy and McCartney (2018) ได้ศึกษาถึง...................................................................... 
2.3 ผู้แต่ง 3 คนขึ้นไป ให้ใส่เฉพาะผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วยและคณะ (ภาษาไทย) หรือ  

et al. (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ครั้งแรก 
ทินพันธุ์ เนตรแพ และคณะ (2549) ได้ศึกษาถึง......................................................................  
Murphy et al. (1999) ได้ศึกษาถึง......................................................................................... 
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ผู้แต่งท่ีมียศ ต าแหน่งวิชาการ หรอืมีค าเรียกทางวิชาชีพ เช่น พลเอก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
นายสัตวแพทย์ เป็นต้น ไมต่้องใสย่ศ ต าแหน่งวิชาการ หรือมคี าเรยีกทางวิชาชีพ เช่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทะเนตร  อุฤทธ์ิ (2561) อ้างอิงเป็น ทะเนตร อุฤทธิ์ (2561)   
ทันตแพทย์เชิดพันธ์ุ เบญจกลุ (2561) อ้างอิงเป็น เชิดพันธุ์ เบญจกุล (2561)   

เว้น 1 บรรทัด (ตัวปกติ 14 พอยต)์ 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย (ตัวหนา 14 พอยต์) 

(ตัวปกติ 14 พอยต์) แสดงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิธีการวิจัย และผลการวิจัย
................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เว้น 1 บรรทัด (ตัวปกติ 14 พอยต)์ 
3. วิธีด าเนินการวิจัย (ตัวหนา 14 พอยต์) 

(ตวัปกติ 14 พอยต์) วัสดุอุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย อธิบายเครื่องมือและวิธีการวิจัยให้ชัดเจน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 เว้น 1 บรรทัด (ตัวปกติ 14 พอยต)์ 
4. ผลการวิจัย (ตัวหนา 14 พอยต์) 

(ตัวปกติ 14 พอยต์) เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจน ตรงประเด็น ควรมีรูป และ/หรือ ตารางประกอบ การ
อธิบายผลต้องไม่ซ้ ากับรายละเอียดในรูปและตาราง โดยระบุความเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหากับรูป และ/หรือ ตาราง 
ที่แสดง 

ขนาดตารางห้ามเกิน กั้นหน้า กั้นหลัง โดยสามารถลดขนาดตัวอักษรในตารางให้เล็กกว่า 14 พอยต์ แต่ไม่ควร
ต่ ากว่า 10 พอยต์ โดยตารางต้องไม่มีเส้นสดมภ์ (column) 

เว้น 1 บรรทัด (ตัวปกติ 14 พอยต)์ 
ตารางที่ 1  อุณหภูมิน้ าและอากาศในแม่น้ า (อยู่ชิดริมหน้ากระดาษ โดย ตารางที่... เป็นตัวหนา ขนาด 14 

พอยต์ ขณะที่ค าอธิบายตารางเป็นตัวปกติ 14 พอยต์) 
จุดที ่ เวลา อุณหภูมิน  า (องศาเซลเซียส)  อุณหภูมิอากาศ (องศาเซลเซียส)  

1 11.42 29.00±0.00 31.60±0.50 
2 13.15 29.60±0.50 29.30±0.50 
3 13.40 30.30±0.50 31.00±0.00 
4 14.16 29.00±0.00 29.30±0.50 

 29.50±0.20 30.3±0.40 
เว้น 1 บรรทัด (ตัวปกติ 14 พอยต)์ 
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ขนาดรูปภาพ กราฟ ห้ามเกิน กั้นหน้า กั้นหลัง กรณีเป็นภาพถ่ายควรมีความคมชัดและละเอียดไม่ต่ ากว่า 
600 dpi โดยตัวหนังสือท่ีปรากฏในกราฟ หรือรูปภาพ ต้องเป็นฟอนต์ TH Sarabun New 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เว้น 1 บรรทัด (ตัวปกติ 14 พอยต)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  อุณหภูมิน้ าและอากาศในแม่น้ า (อยูชิ่ดริมหน้ากระดาษ โดย ภาพที่... เป็นตัวหนา 14 พอยต์ขณะที่

ค าอธิบายรูปเป็นตัวปกติ 14 พอยต์) 
 เว้น 1 บรรทัด (ตัวปกติ 14 พอยต)์ 

 
 
 
 
 

5. อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ (ตัวหนา 14 พอยต์) 
(ตัวปกติ 14 พอยต์) อภิปรายผลการวิจัยและเสนอแนะแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
..........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เว้น 1 บรรทัด (ตัวปกติ 14 พอยต)์ 
6. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) (ตัวหนา 14 พอยต์) 
 (ตัวปกติ 14 พอยต์) เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ให้ทุนวิจัยหรือผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือจนกระทั่ง
งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

เว้น 1 บรรทัด (ตัวปกติ 14 พอยต)์ 

สมการทางคณิตศาสตร์ ให้ใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาด 10 พอยต ์

โดยจัดสมการไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ และมีเลขสมการระบุไว้ในวงเล็บท้ายสมการ ชิดขอบขวากระดาษ 

                                                                v     =    u + at                                                 (1) 
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7. เอกสารอ้างอิง (ตัวหนา 14 พอยต์) 
(ตัวปกติ 14 พอยต์) ระบุรายช่ือเอกสารต่าง ๆ ที่มีการอ้างอิงเฉพาะในบทความทุกรายการ โดยจัดเรียง 
ตามล าดับตัวอักษร เริ่มจากเอกสารภาษาไทยโดยยึดรายการอ้างอิงตามรูปแบบ APA (American  
Psychological Association) 7th edition ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง เช่น 
 
การเขียนเอกสารอ้างอิงจากหนังสือ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้อ้างอิง URL หรือเลข DOI (ถ้ามี) ต่อท้ายจาก
ส านักพิมพ ์
1) ผู้แต่ง 1 คน 
 
    
 
 
    เครื่องหมาย / หมายถึงเว้นวรรค 1 เว้นวรรค 

 
2) ผู้แต่ง 2 คน 
 
 
 
 
3) ผู้แต่ง 3-20 คน ให้ใส่ช่ือทุกคน 
 
 
3) ผู้แต่ง 3-20 คน ให้ใส่ช่ือทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไทย ชื่อ/สกุล./(ปีพิมพ์).*/ชื่อเร่ือง/(พิมพ์ครั้งที่).**/ส านักพิมพ์.***/URL (ถ้ามี) 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรย่อชือ่./(ปีพิมพ์)./ชื่อเร่ือง/(พิมพ์ครั้งที่)./ส านักพิมพ์./URL (ถา้มี) 

ไทย ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./ส านักพิมพ์./URL (ถา้มี) 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรย่อชือ่.,/&/สกุล,/อักษรยอ่ชือ่./(ปีพิมพ์)./ชื่อเร่ือง/(พิมพ์ครั้งที่)./ส านักพิมพ์./URL (ถ้ามี) 

* กรณีไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)  

** กรณีพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องระบุครั้งที่พิมพ์  

*** กรณีไม่ปรากฏเมืองหรือส านักพิมพ์ ให้ใส่ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) 

 

ไทย ชื่อ1/สกุล1,/ชื่อ2/สกุล2,/ชื่อ3/สกุล3,/ชื่อ4/สกุล4,/ชื่อ5/สกุล5,/ชื่อ6/สกุล6,/และ/ชื่อ7/สกุล7./(ปีพิมพ์)./ชื่อเร่ือง/ 

/////// (พิมพ์ครั้งที่)./ส านักพิมพ์./URL (ถ้ามี)  

อังกฤษ  สกุล1,/อักษรย่อชือ่1.,/สกุล2,/อักษรย่อชือ่2.,/สกุล3,/อักษรย่อชื่อ3.,/สกุล4,/อักษรย่อชื่อ4.,/สกุล5,/อักษรยอ่ชื่อ5.,/ 

///////สกุล6,/อักษรย่อชือ่6.,/&/สกุล7,/อักษรย่อชือ่7./(ปีพิมพ์)./ชื่อเร่ือง/(พิมพค์รั้งที่)./ส านักพิมพ์./URL (ถ้ามี) 



วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                           6 
                       มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์                               

4. ผู้แต่ง 21 คนขึ้นไป ให้ใส่ช่ือและสกุลของผู้แต่งคนที่ 1–19 ตามด้วยเครื่องหมาย , . . . ก่อนช่ือคนสุดท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง 
มั่นสิน ตณัฑุลเวศม์. (2538). คู่มือวิเคราะหค์ุณภาพน ้า. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ ์
       มหาวิทยาลัย. 

Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. & Walter, P. (2002). Molecular biology of  

       the cell (4th ed.). New York: Garland Science.  
ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา และ ชูจิต ตรีรตันพันธ์. (2560). การคิดเชิงออกแบบ: เรียนรูด้้วยการลงมือท้า.       
       ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC). http://resource.tcdc.or.th/ebook/Design.Thinking.  
       Learning.by.Doing.pdf 
Jackson, L. M. (2019). The phychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.).  
       American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไทย ชื่อ1/สกุล1,/ชื่อ2/สกุล2,/ชื่อ3/สกุล3,/ชื่อ4/สกุล4,/ชื่อ5/สกุล5,/ชื่อ6/สกุล6,ชื่อ7/สกุล7,/ชื่อ8 /สกุล8,/ชื่อ9/สกุล9,/ 

///////ชื่อ10/สกุล10,/ชื่อ11/สกุล11,/ชื่อ12/สกุล12,/ชื่อ13/สกุล13,/ชื่อ14/สกุล14,/ชื่อ15/สกุล15,/ชื่อ16/สกุล16,/ชื่อ17/    

///////สกุล17,/ชื่อ18/สกุล18,/ชื่อ19/สกุล19,/./././ชื่อคนสุดท้าย/สกุลคนสุดท้าย./ (ปีพิมพ์)./ชื่อเร่ือง/(พิมพ์ครั้งที่)./ 

///////ส านักพิมพ์./URL (ถ้ามี)  

อังกฤษ สกุล1,/อักษรย่อชือ่1.,/สกุล2,/อักษรย่อชือ่2.,/สกุล3,/อักษรย่อชื่อ3.,/สกุล4,/อักษรย่อชื่อ4.,/สกุล5,/อักษรยอ่ชื่อ5.,/ 

///////สกุล6,/อักษรย่อชือ่.,6 / สกุล7,/อักษรย่อชือ่7.,/สกุล8,/อักษรยอ่ชื่อ8.,/สกุล9,/อักษรย่อชือ่9.,/สกุล10,/    

///////อักษรย่อชือ่10.,/สกุล11,/อักษรย่อชื่อ11.,/สกุล12,/อักษรยอ่ชื่อ12.,/สกุล13,/อักษรย่อชื่อ13.,/สกุล14,/     

///////อักษรย่อชือ่14.,/สกุล15,/อักษรยอ่ชื่อ15.,/สกุล16,/อักษรย่อชื่อ16.,/สกุล17,/อักษรย่อชือ่17.,/สกุล18,/      

///////อักษรย่อชือ่18.,/สกุล19,/อักษรยอ่ชื่อ19.,/./././สกุลคนสุดท้าย,/อักษรย่อชื่อคนสุดท้าย./(ปีพิมพ์)./      

///////ชื่อเร่ือง/(พิมพ์ครั้งที่)./ส านักพิมพ์./URL (ถ้ามี) 

http://www.garlandscience.com/
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การเขียนเอกสารอ้างอิงจากวารสารวิชาการ ให้อ้างอิงเลข DOI หรือ URL (ถ้ามี) ต่อท้ายจากฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง 
สกุลรตัน์ อุษณาวรงค์. (2549). สังกะสี (Zine) กับภาวะความดันโลหิตสูง. วารสารศูนย์บริการวิชาการ, 14(2),  
       23-28. 
Aksu, Z. (2001). Biosorption of reactive dyes by dried activated sludge: equilibrium and kinetic  
       modeling. Biochemical Engineering Journal, 7, 79-84. https://doi: 10.1016/s1369- 
       703x(00)00098-x 
Theerakarunwong, D. C., & Phanichphant, S. (2018). Visible-light-induced photocatalytic   
       degradation of PAH-contaminated soil and their pathways by Fe-doped TiO2   
       nanocatalyst. Water Air Soil Pollution, 229(291), 1- 11. https://doi: 10.1007/s11270-018- 
       3951-6 
 
การเขียนเอกสารอ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ )Proceeding) ให้อ้างอิงเลข DOI หรือ  
URL (ถ้ามี) ต่อท้ายจากฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง 
สุขเกษม โฆษติเศรษฐ์ และรัตนา เตียงทิพย์. (2552). การหาโปรตีนในปัสสาวะที่บ่งช้ีโรคไตด้วยวธีิโปรติโนมิกส ์
       ใน ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์ (บรรณาธิการ), Changes: New Trends in Medicine.การประชุมวิชาการคณะ 
       แพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ้าปี พ.ศ. 2552 (หน้า 52-59). ปทุมธานี: 
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหัวขอ้การประชุม./ชื่อการประชุม/       

/////// (น./เลขหน้า)./ฐานข้อมูล.  

อังกฤษ  สกุล,/อักษรย่อชือ่./(ปี)./ชื่อเร่ือง./In/ชื่อบรรณาธิการ/(Ed. หรือ Eds.),/ชื่อหัวข้อการประชุม./          

///////ชื่อการประชุม/(pp./เลขหน้า)./ฐานข้อมูล.  

* กรณีมีเลข DOI หรือ URL ให้เติมต่อท้ายจากฐานขอ้มูล ตัวอย่าง ชือ่ฐานข้อมูล./https://doi.org/xxxx 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อเร่ือง/(พิมพ์ครั้งที่)./ส านักพิมพ์./https://doi.org/เลข DOI  

อังกฤษ  สกุล,/อักษรย่อชือ่./(ปีพิมพ์)./ชื่อเร่ือง/(พิมพ์ครั้งที่)./ส านักพิมพ์./https://doi.org/เลข DOI  

* กรณีหนังสืออิเล็กทรอนกิส์มีการเผยแพร่ทั้งแบบรูปเล่มและแบบดิจิทัล ให้ระบุชื่อส านักพิมพ์ตามแบบรูปเล่ม 
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Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R.  
       Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation 
       (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press. 
Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras, In J.  
       Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), Lecture notes in computer  
       science: Vol 4678. Advanced concepts for intelligent vision systems (pp. 97-108). Springer- 
       Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3540-74607-2_9 
 
การเขียนเอกสารอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง 
ขวัญชีวัน วิริยะเจริญมงคล. (2549). การบ้าบัดน ้าทิ งจากโรงงานชุบโลหะส้าหรับอุตสาหกรรม SME โดย 
       กระบวนการเกาะขั วด้วยไฟฟ้าเคมี. (วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะ 
       วิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม. 
Boroughs, B.B.S. (2010). Social networking websites and voter turnout. (Master’s thesis).  
       Georgetown University, Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences.  
 
การเขียนเอกสารอา้งอิงจากราชกิจจานุเบกษา 
 
 
 
ตัวอย่าง 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2559). ราชกิจจานุเบกษา, 133 (ตอนพิเศษ 129 ง), 17-21. 
 
 
 
 

ไทย ชื่อ/สกุล./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อวิทยานพินธ์/[วิทยานพินธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์  

              ///////หรือ วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]./ชื่อมหาวิทยาลยั.  

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชือ่./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อวทิยานิพนธ์/[Unpublished doctoral  

             ///////dissertation หรือ Unpublished master’s thesis]./ชื่อมหาวิทยาลัย. 

ชื่อกฎหมาย./(ปี,/วัน/เดือน)./ราชกิจจานุเบกษา./เล่ม/เลขเล่ม/ตอนที่/เลขตอน./หน้า/เลขหน้า. 
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การเขียนเอกสารอ้างอิงจากเว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง 
นิคม  ละอองศิริวงศ์ และชัชวาล อินทรมนตรี. (เมษายน). การวิเคราะห์ตะกอนดิน. สืบค้นจาก http://eco- 
       town.dpim.go.th/webdatas/articles/ArticleFile697.pdf 
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์. (2554, 27 เมษายน). การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา. จุฬาวิทยานุกรม (Chukapedia). 
       http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php?title=การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 
U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart,  
       Lung, and Blood Institute. (2003). Managing asthma: A guide for schools (NIH Publication  
       No.02-2650). http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf 
Centers for Disease Control and Prevention. (2018, August 22). Preventing HPV-associated   
       cancers. https://www.cdc.gov/cancer/hpv/basic_info/prevention.htm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไทย ชื่อ/สกุลผู้เขียน./(ปี,/วัน/เดือนที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต์./URL  

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชือ่ผู้เขียน./(ปี,/เดือน/วนัที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต์./URL  

* กรณีที่ไม่มีวันที่เผยแพร่ปรากฏ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)  

* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ให้ใส่แค่ (ปี) เท่านั้น  

* กรณีชื่อผู้เขียนและชื่อเวบ็ไซต์เป็นชื่อเดียวกัน ให้ตัดชื่อเว็บไซต์ออก 
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ค าแนะน าส าหรับผู้เขียน ในการเตรียมต้นฉบับบทความ 
 วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารที่พิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

บทความวิจัย (Research paper) ต้องเป็นผลงานที่เตรียมจากข้อมูลที่ผู้ เขียนหรือกลุ่มผู้เขียนได้
ค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเอง พิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word ความยาวทั้งเรื่องไม่เกิน 15 หน้า พิมพ์
หน้าเดียว คอลัมน์เดียว ลงในกระดาษขนาด B5 (182 x 257 มิลลิเมตร) ตั้งขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน ขนาด 2 
เซนติเมตร จัดขอบให้ชิดทั้งสองด้านพร้อมระบุหมายเลขหน้ามุมขวาบน โดยก าหนดตัวอักษรภาษาไทยและ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ TH Sarabun New 

 
การส่งต้นฉบับ 
 ส่งต้นฉบับบทความผ่านระบบออนไลน์ทางเว็ปไซต์วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU  
 
การพิจารณาลงตีพิมพ์ 
 1. วารสารนี้จะรับตีพิมพ์บทความในสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่ สาขา
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

2. ต้นฉบับท่ีส่งมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอ่ืนมาก่อน และจะต้องไม่ส่ง
ตีพิมพ์ซ้ าซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน 

3. การตีพิมพ์บทความลงในวารสาร จะเรียงตามล าดับก่อน-หลัง ตามวันที่ได้รับเรื่อง ทุกบทความจะ
จัดส่งให้กองบรรณาธิการพิจารณาถึงความเหมาะสมของบทความ และอาจจะจัดส่งให้เจ้าของบทความปรับ
แก้ไขในเบื้องต้นก่อนจัดส่งให้ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) 

4. กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตีพิมพ์บทความทุกเรื่อง รวมทั้งการปรับปรุง
บทความบางส่วนตามข้อเสนอแนะของกรรมการภายนอกท่ีเป็นผู้อ่านบทความ 

5. กรณีเป็นบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กองบรรณาธิการจะ
คัดเลือกบทความที่นักศึกษาส่งตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจไม่ได้ตีพิมพ์ทุกบทความ 

6. บทความที่จัดส่งเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเบื้องต้น 
ประกอบด้วย 

    1) ความสอดคล้องกับศาสตร์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ 
    2) การคัดลอกผลงาน (plagiarism) (ไม่ควรเกิน 10%) 
    3) ความลุ่มลึกของเนื้อหา 
    4) ตรงตามรูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความ ท่ีวารสารก าหนด 
7. บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร ถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยของคณะผู้เขียน ไม่ใช่

ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนและคณะต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน 

8. ผลงานท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ถือเปน็ลิขสิทธ์ิของวารสาร 


