
หลกัเกณฑก์ารเขียนต้นฉบบัเพ่ือลงพิมพใ์นวารสารวิทยาศาสตร ์มศว 

 

 1.  บทความทีส่่งเพื่อตพีมิพใ์นวารสารวทิยาศาสตร ์มศว ต้องผ่านการพจิารณา (peer reviewed) โดยผูท้รงคุณวุฒ ิ

อย่างน้อย 2 ท่าน โดย 

-   บทความที่ส่งจากบุคคลภายในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จะประเมนิโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบนัทัง้หมด 

-   บทความทีส่ง่จากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จะประเมนิโดยผูท้รงคุณวุฒภิายในและ/

หรอืภายนอกสถาบนั 

 2. ขัน้ตอนการดาํเนินงานและการสรุปผลการประเมนิจะแจง้ใหผู้นิ้พนธต์น้ฉบบัทราบภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 2 เดอืน 

โดยผู้นิพนธ์ต้นฉบับจะได้รับจดหมายยืนยันเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความแล้วภายใน 2 สปัดาห์ และจะส่งให้

ผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สปัดาห ์ดงันัน้วารสารวทิยาศาสตร ์มศว จะไม่พจิารณากรณีที่ต้องมกีาร

ยอมรบัการตพีมิพภ์ายใน 1 เดอืน 

 3.  กองบรรณาธกิารจะไม่รบัพจิารณาต้นฉบบัทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเขยีนต้นฉบบัเพื่อลงพมิพ์ในวารสาร

วทิยาศาสตร ์มศว  

 

สาขาวิชาท่ีรบัตีพิมพ ์

 วารสารวทิยาศาสตร์ มศว รบัตีพมิพบ์ทความวจิยัและบทความวชิาการสาขาวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ

วทิยาศาสตรศกึษา ทีม่คุีณภาพและไม่เคยผ่านการตพีมิพใ์นวารสารใดมาก่อน 

 

ประเภทของเรือ่งท่ีลงพิมพใ์นวารสาร   

1. บทความวิจยั  ทีไ่ม่เคยลงพมิพใ์นวารสารหรอืหนงัสอือื่นมาก่อน 

2. บทความวิชาการ  ได้แก่  งานเขียนที่เรียบเรียงจากเอกสารและหนังสอืต่างๆ ทศันะหรือข้อคิดเห็นที่เป็น

ประโยชน์ทางดา้นวทิยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตรศกึษาทีไ่ม่เคยลงพมิพใ์นวารสารหรอืหนังสอือื่นมา

ก่อน 

 

การเตรียมต้นฉบบั 

1. ตน้ฉบบัเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ  แต่ละเรื่องตอ้งมบีทคดัย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. ขนาดของตน้ฉบบั  ใชก้ระดาษ A4 พมิพห์น้าเดยีว โดยมรีะยะห่างจากขอบกระดาษดา้นละ 2.5 ซม. 

3. ชนิดและขนาดของตวัอกัษร  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัอกัษร Browallia New   

3.1 ชื่อเรื่อง: 18 pt. ตวัหนา 

3.2 ชื่อผูเ้ขยีน: 16 pt. ตวัปกต ิ

3.3 หวัขอ้หลกั: 16 pt. ตวัหนา 

3.4 หวัขอ้ย่อย: 14 pt. ตวัหนา 

3.5 บทคดัย่อและเน้ือเรื่อง: 14 pt. ตวัปกต ิ

3.6 เชงิอรรถประกอบดว้ยสถานทีท่าํงานและอเีมล:์ 12 pt. ตวัปกต ิ



4.   หน้าแรกของต้นฉบบัควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง บทคดัย่อ และเชงิอรรถ ทัง้หมดเป็นภาษาไทย ส่วน

หน้าที ่2 ประกอบดว้ย ชื่อเรื่อง ชื่อผูแ้ต่ง บทคดัย่อ และเชงิอรรถทัง้หมดเป็นภาษาองักฤษ 

5. การสง่ตน้ฉบบั ใหผู้เ้สนอผลงานพมิพข์อ้มลูและสง่ตน้ฉบบั 3 ชุดพรอ้มแผ่นดสิก ์

6. จาํนวนหน้าทัง้หมดของตน้ฉบบั ความยาวไม่ควรเกนิ 15 หน้า 

7. รปูภาพเป็นสขีาว-ดาํ    

 

รปูแบบต้นฉบบั 

1.   ชื่อเรื่อง  (Title) 

2.   ชื่อผูเ้ขยีน [Author (s)] โดย 

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

สถาบนัทีผู่เ้ขยีนสงักดั  

ตวัอย่าง: 

อจัฉรยิา รงัษรุิจิ1 และฮโิรมุ ซุกยิามา2 
1 ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2 Department of Parasitology, National Institute of Infectious Diseases, Shinjuku-ku, Tokyo,   

Japan 

2.2   ผูเ้ขยีนทีเ่ป็นผูนิ้พนธป์ระสานงาน (corresponding author) ใหม้เีครื่องหมายดอกจนัทน์ (*) ต่อจากตวัยก 

ตวัอย่าง: 

นลนิา ประไพรกัษ์สทิธิ ์
* และอรอนงค ์ พริง้ศุลกะ 

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

3.    บทคดัย่อ (Abstract): ความยาวไม่เกนิ 250 คาํ 

4.    คาํสาํคญั (Keywords): ใหร้ะบุไวท้า้ยบทคดัย่อ 

5.    บทนํา (Introduction)  

6.    อุปกรณ์และวธิกีารทดลอง (Materials and Methods)  

7.    ผลการทดลอง (Results) 

8.    สรุปและวจิารณ์ผลการทดลอง (Conclusion and Discussion) 

9.    กติตกิรรมประกาศ (Acknowledgements) 

10.  เอกสารอา้งองิ (References) 

 

รปูแบบการอ้างอิง 

1. การอ้างอิงในบทความ 

รปูแบบ: 

ควรอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของขอ้มูลโดยการกํากบัอกัษรอารบคิภายในวงเลบ็ใหญ่ไว้ท้ายขอ้ความให้ตรงกนักบั

หมายเลขทีพ่มิพไ์วข้า้งทา้ยในสว่นของเอกสารอา้งองิ  

ตวัอย่าง: 



บุญเตมิ และคณะ [1] ไดศ้กึษาถงึผลของกรดอะมโินต่อการสรา้งแบคทรีโิอซนิ ปรากฏการณ์เหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็ว่า

สภาพแวดลอ้มมสีว่นในการช่วยกาํหนดขอบเขตและการเจรญิเตบิโตของพชืแต่ละชนิด [1, 2] 

2. การอ้างอิงจากหนังสือ   

รปูแบบ: 

ชื่อผูแ้ต่ง. ปีทีพ่มิพ.์ ชื่อเรื่อง. พมิพค์รัง้ที.่ สถานทีพ่มิพ.์ สาํนกัพมิพ.์ หน้า.  

ตวัอย่าง: 

พฒันี จนัทรโรทยั. 2547. วิวัฒนาการ: ความเป็นมาและกระบวนการกําเนิดสิง่มีชีวิต. กรุงเทพมหานคร. 

สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ หน้า 65.  

Lewis, R. 2003.  Human Genetics: Concepts and Applications. 5th Ed. New York. McGraw-Hill 

Companies, Inc. p. 291. 

3. การอ้างอิงจากวารสาร   

รปูแบบ: 

ชื่อผูแ้ต่ง. ปีทีพ่มิพ.์ ชื่อเรื่อง. (ขึน้ตน้คาํดว้ยตวัพทิพใ์หญ่)  ชือ่เตม็วารสาร. ปีที(่ฉบบัที)่: เลขหน้า.  

ตวัอย่าง : 

นวลลออ รตันวมิาวงศ.์ 2555. วธิวีเิคราะหป์รมิาณไอโอดนีในน้ําปสัสาวะ สําหรบัการประเมนิภาวะการขาดสาร

ไอโอดนีในประชากร. วารสารวทิยาศาสตร ์ มศว. 28(2): 117-131. 

Jiawen, C., Kistemaker, Jos C. M., Robertus, J., and Feringa, Ben L. 2014. Molecular Stirrers in Action. 

Journal of the American Chemical Society. 136(42): 14924-47932.  

4. การอ้างอิงจากรายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)   

รปูแบบ: 

ชื่อผูแ้ต่ง. ปีทีพ่มิพ.์ ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อคณะบรรณาธกิาร, Editors. ชื่อเอกสารรายงานการสมัมนา. วนั เดอืน ปีที่

สมัมนา. เมอืงทีส่มัมนา. ประเทศ. เมอืงทีพ่มิพ.์ สาํนกัพมิพ.์ หน้า.  

ตวัอย่าง: 

Bengtsson, S., and Solheim, B.G. 1992. Enforcement of data protection, privacy and security in medical 

informatics. In: Lun, K.C., Degoulet, P., Piemme, T.E., Reinhoff O., editors. MEDINFO 92. Proceedings 

of the 7th World Congress on Medical Informatics. 6-10 September 1990. Geneva. Switzerland. 

Amsterdam. North Holland. p. 1561-1565. 

5. การอ้างอิงจากหนังสือพิมพ ์

รปูแบบ: 

ชื่อผูแ้ต่ง (ถา้ม)ี. ชื่อเรื่อง. ชื่อหนงัสอืพมิพ.์ วนั เดอืน ปี. หน้า.  

ตวัอย่าง: 

ทารกอยู่ในครอบครวัสบูบุหรีเ่สีย่งเขา้โรงพยาบาลมากขึน้ 30%. แนวหน้า. 12 มนีาคม 2545. หน้า 15. 

6. การอ้างอิงจากสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

รปูแบบ: 

ชื่อผูแ้ต่ง. ปีทีพ่มิพเ์อกสาร. ชื่อเรื่อง. ไดจ้าก. วนั เดอืน ปีทีท่าํการสบืคน้.   

ตวัอย่าง: 



ทรงยศ  ประมวลญาต ิธวชนีิ แสนเสนา และจริาภรณ์ นพเดช. 2546. การเลกิสบูบุหรี:่ แนวทางการประยุกต์ใชใ้น

เภสชักรชุมชน.  ไดจ้าก http://www.pha.nu.ac.th/practice/ commu/smoking.html. 12 ธนัวาคม 2548.  

Feng, P., Weagant, S. D. and Grant, M. A. 2002. Enumeration of Escherichia coli and the Coliform 

Bacteria. Available from URL: http://www.cfsan.fda.gov/~ebam/bam-4.html. 10 March 2006. 

 

เน้ือหา บทความ หรอืขอ้คดิเหน็ใดๆในวารสารฯ น้ี ถอืว่าเป็นความคดิเหน็โดยเฉพาะผูเ้ขยีนเท่านัน้  

คณะวทิยาศาสตร ์หรอืกองบรรณาธกิารของวารสารฯ น้ี ไมจ่าํเป็นตอ้งเหน็ดว้ย 

 

 


