คำแนะนำสำหรับผู้เขียนและกำรเตรียมต้นฉบับบทควำม
วารสารวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นวารสารที่ได้รั บการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งรับ
พิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ง านวิ จั ย และงานทางวิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี วิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา และคณิ ต ศาสตร์
ศึกษา ผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และ
ต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนาไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน
ประเภทผลงำนที่ตีพิมพ์
1. บทความผลงานวิจัย (Research Articles) เป็นผลงานที่เตรียมจากข้อมูลที่ผู้เขียนหรือคณะผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัย
ด้วยตัวเอง
2. บทความวิชาการ (Articles) อาจแยกเป็นบทความปริทรรศน์ (Review articles) บทความเทคนิค (Technical
articles) เรียบเรียงจากการสืบค้น ตรวจสอบเอกสารวิชาการในสาขานั้นๆ และบทความพิเศษ (Special articles) เสนอ
ความรู้ทั่วๆ ไปในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

กำรเตรียมต้นฉบับบทควำม
ต้นฉบับบทความเรื่องเต็มทุกรูปแบบสามารถนาเสนอได้ทั้งในรูปภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้นฉบับภาษาไทย
ควรใช้ ถ้ อ ยค าและศั พ ท์ ภ าษาไทยให้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท าได้ โดยใช้ ต ามพจนานุ ก รมศั พ ท์ แ พทย์ อั ง กฤษ-ไทยฉบั บ
ราชบัณ ฑิตยสถานเป็นบรรทัดฐาน ค าศั พท์ภาษาอังกฤษที่บัญญัติเป็นภาษาไทยแล้ว แต่ยัง ไม่เป็นที่ทราบกันอย่าง
แพร่หลาย หรือแปลแล้วเข้าใจยาก ให้ใส่ภาษาเดิมกากับไว้ในวงเล็บหรืออนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ ต้นฉบับบทความ
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนบทคัดย่อ และส่วนเนื้อเรื่อง มีความยาวรวมกันไม่เกิน 16 หน้า ทั้งนี้ ถ้าบทความใดมี
ความยาวมากกว่า 16 หน้า ทางกองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง โดยจัดพิมพ์ต้นฉบับ
บทความด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003 - 2016 ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK สาหรับหัวเรื่องให้ใช้ตัวหนา
ขนาด 18 point ชื่อผู้เขียน ขนาด 14 point สถาบันต้นสังกัดของผู้เขียนขนาด 12 point ส่วนของเนื้อหาขนาด 14
point และให้ตั้งคาหน้ากระดาษเป็นขนาด A4 (8.5 x 11 นิ้ว) และพิมพ์โดยเว้นระยะจากขอบกระดาษด้านบน ด้านขวา
และด้านล่าง ด้านละ 1 นิ้ว ส่วนด้านซ้ายเว้นระยะเป็น 1.25 นิ้ว จัดเป็นคอลัมน์เดียว ระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น
single space โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนบทคัดย่อ
1) บทคัดย่อประกอบด้วยชื่อเรื่อง (Title) ของคณะผู้วิจัย (Authors) ชื่อสถาบัน และเนื้อหา (Body) พร้อมคา
สาคัญ (Keywords)
2) ชื่ อ เรื่ อ ง ความยาวไม่ เ กิ น 2 บรรทั ด ให้ ใ ช้ ตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่ ยกเว้ น ค าน าหน้ า นาม (article) ค าบุ พ บท
(proposition) และคาสันธาน (conjunction) ให้พิมพ์เป็นตัวพิมพ์เล็ก
3) ชื่อคณะผู้วิจัย พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 14 point ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล โดยไม่ต้ องมีคานาหน้านาม
หรือคุณวุฒิ และใส่ดอกจัน (asterisk, *) หลังนามสกุลของผู้เขียนหลักหรือผู้ประสานงาน (corresponding author)
สาหรับภาษาไทยให้เว้นวรรค 2 เคาะ ระหว่างชื่อผู้วิจัย และผู้ วิจัยคนสุดท้ายให้ใส่ "และ" นาหน้าโดยไม่ต้องเว้นวรรค
และสาหรับภาษาอังกฤษให้ใส่จุลภาค (comma) หลังนามสกุล ยกเว้นคนสุดท้ายให้นาหน้าด้วย "and" และไม่ต้องใส่
จุลภาคหน้า "and"
4) ชื่ อ สถาบั นขึ้ น บรรทั ด ใหม่ พิ ม พ์ ด้ ว ยอั ก ษรขนาด 12 point หากมี ม ากกว่ า 1 สถาบั น ให้ ใ ช้ ตั ว เลขยก
(superscript) กากับหน้าชื่อสถาบันและหลังชื่อผู้วิจัยให้ตรงกัน อีเมลของผู้เขียนหลักหรือผู้ประสานงานพิมพ์บรรทัดใหม่
ใต้ชื่อสถาบันด้วยตัวอักษรขนาด 12 point
5) เนื้อหาในบทคัดย่อควรครอบคลุมสาระสาคัญของการศึกษา เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลและอภิปรายผล

6) คาสาคัญ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ และมีจานวนอย่างน้อย 3 คา แต่ไม่เกิน 5 คา โดยใช้คาที่สื่อความหมายในการ
ค้นอย่างชัดเจน

ส่วนเนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่อง ประกอบด้วยบทนา (Introduction) วิธีดาเนินการวิจัย (Research Method) ผลการวิจัย (Results)
อภิ ป รายผล (Discussion) สรุ ป ผล (Conclusion) กิ ต ติ ก รรมประกาศ (Acknowledgement) เเละเอกสารอ้ า งอิ ง
(References) สาหรับบทความวิชาการอาจจะมีรูปแบบการนาเสนอหรือหัวข้อที่แตกต่างออกไปตามความเหมาะสม
ทั้งนี้รายละเอียดของบทความวิจัยมีดังนี้
1) บทนา เป็นส่วนที่อธิบายถึงที่มาและความสาคัญของปัญหาในการวิจัยหรือการศึกษา ตลอดจนสรุปผลการ
ทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างกระชับเพื่อส่งเสริมให้ที่มาองงานวิจัยสาคัญและชัดเจนมากขึ้น
2) วัตถุประสงค์การวิจัย อาจจะเลือกนาเสนอในรูปแบบของคาถามวิจัยหรือสมมติฐานการวิจัยเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยเป็นการนาเสนอสิ่งที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน
3) วิธีดาเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีดาเนินการวิจัยซึ่ง ขึ้นอยู่กับรูปแบบและประเภทของการวิจัยที่มี
รายละเอียดแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม
4) ผลการวิจัยและอภิปรายผล เป็นการนาเสนอผลจากการศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีดาเนินการ
วิจัยของการวิจัย ควรนาเสนออย่างตรงประเด็นและอภิปรายผลควบคู่ไปกับผลการวิจัยในแต่ละส่วน โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ หรือเปรียบเทียบกับหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
5) สรุปผล เป็นการนาเสนอสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัยอย่างกระชับและเข้าใจได้ง่าย ควรมีการ
ให้ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยหรือการศึกษาเพิ่มเติมเข้าไปด้วย
6) กิตติกรรมประกาศ เป็นการระบุแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือในการศึกษา
7) เอกสารอ้างอิง เป็นการเขียนรายการเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงในส่วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยให้ยึดรูปแบบ
APA (American Psychological Association) ในการเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นที่
นิยมใช้ในสาขาวิชา จิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ การอ้างอิงมีข้อกาหนดตามแหล่งที่มาของเอกสารที่
นามาใช้อ้างอิง และมีลาดับอักษรเรียงตามพยัญชนะ ก ข ค และ A B C ตามลาดับ โดยจัดลาดับให้ภาษาไทยมาก่อน
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
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