
ข้อมูลทั่วไปของวารสารมหาวิทยาลัยทกัษิณ 
 

ลักษณะของวารสาร 
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/ บทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        

ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ 
 

ข้อแนะน าท่ัวไป 
1. เรื่องที่รบัพิมพ์ในวารสารวิจัยนี้ต้องไม่เคยเผยแพรใ่นวารสาร รายงานหรือส่ิงพิมพ์อื่นใดมาก่อน 
2. ผู้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนี้จะต้องเป็นสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้น ยกเว้นบทความ

พิเศษที่กองบรรณาธิการพิจารณาให้ได้รบัการยกเว้น 
3. ต้นฉบบัจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ถ้าเป็นผลงานการวิจัยต้องมบีทคัดย่อทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
4. เนื้อหา บทความ หรือข้อคดิเหน็ที่พิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านัน้ 

กองบรรณาธิการ ไม่จ าเปน็ต้องเห็นด้วย 
5. ต้นฉบบัจะต้องได้รบัการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตพีิมพ์ 
 

ประเภทของผลงานท่ีจะรับตีพิมพ์ 
1. บทความวิจัย (Research Articles) 
2. บทความวิชาการ (Articles) 
3. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to Editor) เพื่อแสดงความคิดเหน็สนับสนุนหรือโต้แย้งความเหน็ของนักวิจัย 
    อื่น ๆ ตลอดจนการเผยแพรค่วามรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจ 
 

รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ 
1. ต้นฉบับต้องพิมพ์บนกระดาษขาว ขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว ใส่เลขหน้าก ากับหน้าทุกหน้า โดยใช้แบบอักษร 

Angsana New ขนาดตัวอักษร 14 ความยาวของเนื้อหา รวมภาพ ตาราง ไม่ควรเกิน 8 หน้า  
2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ 

 ระยะขอบบน (Top margin)  ขนาด 1”      หรือ  2.54  เซนติเมตร 
 ระยะขอบล่าง (Bottom margin)  ขนาด 1”      หรือ  2.54  เซนติเมตร 
 ระยะขอบซ้าย (Left margin)  ขนาด 1.5”   หรือ  3.00  เซนติเมตร 
 ระยะขอบขวา (Right margin)  ขนาด 1”      หรือ  2.54  เซนติเมตร 

3. การส่งต้นฉบับ มี 3  ช่อง ดังนี้ 
ช่องทางที่ 1 ส่งทางไปรษณีย์ ส่งต้นฉบับ (เอกสาร) จ านวน 1 ชุด พร้อมแนบแผ่นบันทึกขอ้มูล (CD) 

ประกอบด้วยไฟล์ข้อมูลเรื่องเต็มรูปแบบ WORD. และ PDF. อย่างละ 1 ไฟล์  พร้อมใบสมัครสมาชิก มายัง
กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 222 หมู่ 2 
ต าบลบ้านพรา้ว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210  

ช่องทางที่ 2 ส่งทาง E-mail address: research.tsu@gmail.com ให้แนบไฟล์ข้อมูลเรื่องเต็มรูปแบบ 
WORD. และ PDF. อย่างละ 1 ไฟล์ พร้อมใบสมัครสมาชิก  

mailto:research.tsu@gmail.com


ช่องทางที่ 3 ส่งทางระบบวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (e-journal) สามารถเข้าไปได ้

http://rms.rdi.tsu.ac.th/ejournal/index.php?lang=th 
ส่วนเอกสารการช าระเงินให้ส่งทางไปรษณีย์มายังกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 222 หมู่ 2 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
93210 โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7250-9 โทรสาร 074-673227 

 

รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ 
 บทความวิจัยให้เรียงล าดับตามองค์ประกอบดังนี้ 

1. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ช่ือภาษาอังกฤษ 
อักษรตัวแรกของทุกค าให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา 

2. ชื่อผู้เขียน (Authors) ครบทุกคน และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ และให้จัดอยู่กึ่งกลางของ
หน้ากระดาษ โดยให้ก ากับหมายเลขยกก าลังไว้ต่อท้ายด้วย ส าหรับช่ือต าแหน่งหรือต าแหน่งวิชาการและ
หน่วยงานให้พิมพ์ไว้ในส่วนของเชิงอรรถ (หน้าที่ 1) โดยพิมพ์ช่ือหน่วยงานต้นสังกัดระบุภาควิชา คณะ 
มหาวิทยาลัย หรือจากงานย่อย ถึงระดับสูงให้ตรงกับตัวเลขยกก าลังที่ก ากับไว้ในหน้าเดียวกัน 

3. บทคัดย่อ และ Abstract ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 200 ค า และอยู่ในบทความหน้าที่ 
1 เท่านั้น และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกต ิ

4. ค าส าคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เลือกค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความไม่เกิน 3 ค า 
โดยพิมพ์ต่อจากส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ และ Abstract ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ และให้จัดชิดซ้าย
ของหน้ากระดาษ Keywords ให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะ 

5. เนื้อเรื่อง (Main Body) ประกอบด้วยหัวข้อดังนี ้
1) บทน า (Introduction) บอกความส าคัญหรือที่มาของปัญหา วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

และอาจรวมการส ารวจเอกสาร (Review of Related Literature) 
2) วัสดุ อุปกรณ์และวิธีด าเนินการ (Materials and Methodology) 
3) ผลการวิจัย (Results) 
4) อภิปรายผล (Discussion) 

* 3) และ 4) อาจเขียนรวมกันได ้
5) เอกสารอ้างอิง (References) ใช้การอ้างอิงแบบตัวเลข 

 6. แนบเอกสาร แสดงการอนุญาตให้ท าการทดลองที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ จรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลอง หรือจริยธรรมของการทดลองในมนุษย์มาพร้อมกับบทความวิจัย 
 7. การใช้ค าย่อ สัญลักษณ์ ค าย่อที่ใช้ในบทความจะต้องมีค าเต็มเมื่อปรากฏเป็นครั้งแรกในบทความ หลังจากนั้น
สามารถใช้ค าย่อเหล่านั้นได้ตามปกติ ควรใช้ให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้ค าย่อที่ช่ือเรื่องและในบทคัดย่อ ไม่แนะน าให้ใช้
ค าย่อที่ใช้ไม่เกิน 4 ครั้ง ใน 1 บทความ ส าหรับสัญลักษณ์ที่ใช้ในบทความจะต้องมีค าจ ากัดความหรือค าอธิบายเมื่อปรากฏ
เป็นครั้งแรกในบทความ หลังจากนั้นไม่จ าเป็นต้องมีค าจ ากัดความหรือค าอธิบาย  
  8. รูปภาพ จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค าบรรยายรูปภาพให้พิมพ์ไว้ใต้รูปภาพตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ ควรเป็น
ภาพถ่ายขาว-ด าที่ชัดเจน นอกจากจ าเป็นจึงควรใช้ภาพสี ค าบรรยายใต้ภาพ ใช้ค าว่า ภาพที่ เป็นตัวหนา และค าบรรยายเป็น
ตัวอักษรปกติ และจัดกลางหน้ากระดาษ 
  9. ตาราง จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค าบรรยายตารางพิมพ์ไว้ด้านบนของหัวข้อตาราง และใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัว
ปกติ 



ถ้ามีภาพประกอบ ควรเป็นภาพถ่ายขาว-ด าที่ชัดเจน นอกจากจ าเป็นจึงควรใช้ภาพสี และถ้ามีภาพวาดลายเส้นให้
วาดบนกระดาษขาว โดยใช้หมึกด าให้สะอาดและลายเส้นคมชัด  

ตัวอย่างเช่น  

ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตของระบบ 

 
ถ้ามีตารางใช้ค าบรรยายบนตารางค าว่า ตารางที่ เป็นตัวหนา และจัดชิดขอบซ้าย  
ตัวอย่างเช่น 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบแบบ Black-box testing. ส่วนหน้าระบบ 

กรณีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1. สามารถสมัครเป็นสมาชิกกับระบบได้ด้วยตนเอง ผ่าน 

2. สามารถดูข้อมูลทั่วไปของการประชุมวิชาการได้  เช่น รูปแบบกิจกรรม อัตราค่าลงทะเบียน 

รายช่ือผู้ลงทะเบียน ฯ 

ผ่าน 

3. ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนของตนได้ เช่น ที่อยู่ส าหรับออก

ใบเสร็จรับเงิน ช่ือ-สกุล ฯ  

ผ่าน 

4. ผู้เข้าร่วมการประชุม (น าเสนอผลงานวิจัย) สามารถแนบไฟล์ผลงานวิจัยผ่านเว็บไซต์ได้ ผ่าน 

5. ผู้เข้าร่วมการประชุม (น าเสนอผลงานวิจัย) สามารถดูผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิผ่าน

เว็บไซต์ได้ 

ผ่าน 

 

 ถ้าเป็นภาพวาดลายเส้นให้วาดบนกระดาษขาวโดยใช้หมึกด าให้สะอาดและลายเส้นคมชัด 
 
 
 
 



การอ้างอิง (References)  แบบตัวเลข   
การอ้างอิงแบบตัวเลข ใช้วิธีการดังนี้   
1. ใส่ตัวเลขก ากับไว้ในเครื่องหมาย [  ] ท้ายข้อความหรือช่ือบุคคลที่อ้างอิง โดยให้ตัวเลขอยู่ในระดับบรรทัด

เดียวกันกับเนื้อหา เช่น [1]  
2. ให้ใส่ตัวเลขอ้างอิงเรียงล าดับตั้งแต่เลข 1 เป็นต้นไป ต่อเนื่องกัน และในกรณีที่มี การอ้างอิงซ้ าให้ใช้ตัวเลขเดิม

ที่เคยใช้อ้างมาก่อนแล้ว   
3. แหล่งที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดในบทความจะไปปรากฏอยู่ในเอกสารอ้างอิง (references) ท้ายบทความ โดยการ

เรียงล าดับตามหมายเลข และพิมพ์หมายเลขอยู่ในเครื่องหมาย [  ]   
4. กรณีที่อ้างอิงเอกสารหลาย รายการในคราวเดียวกัน  

4.1 อ้างอิงไม่เกิน 2 รายการให้ใส่หมายเลขของเอกสารที่อ้างเรียงล าดับโดยใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น 
เช่น [1, 2]  หรือ [1, 5] 

4.2 อ้างอิงเกิน 2 รายการและเป็นรายการที่ต่อเนื่องกันให้ใส่หมายเลขของเอกสารที่อ้างเรียงล าดับโดย
ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) คั่น เช่น [1-3] หรือ [1-5] 

4.3 อ้างอิงเกิน 2 รายการและเป็นรายการทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ให้ใส่หมายเลขของเอกสารที่อ้าง
เรียงล าดับโดยใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นในกรณีไม่ต่อเนื่อง และเครื่องหมายยัติภังค์ (-) คั่นในกรณีต่อเนื่อง 
เช่น [1, 4-5]  

 

การอ้างอิง ในเนื้อเร่ือง 
การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบตวัเลขอยู่ในวงเล็บ “[ ]” หลังข้อความที่อ้างถึง โดยตัวเลขดังกล่าวเรยีงตามล าดับ

การอ้างอิง  
 

ตัวอย่าง 
1. การใช้ปุ๋ยเคมหีรือปุ๋ยเชิงเดี่ยวบางชนิดนานและมากเกินไปมผีลท าให้ธาตุอาหารพืชบางชนิดขาด

แคลน [1]… 
2. Scherer [2] รายงานว่า... 
3. และยังท าให้สมดุลของธาตุอาหารพืชในดินเสียไปด้วย [3,4]... 
 

การอ้างอิงเอกสารอ้างอิง 
1) หนังสือ 
  ช่ือผู้แต่ง.//(ปี พ.ศ./ค.ศ.).//ชื่อหนังสือ.//สถานที่พิมพ/์:/ส านักพิมพ์. 
 ตัวอย่าง 
  [1] มุกดา  สุขสวัสดิ์. (2544). ความอุดมสมบูรณข์องดิน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.์ 

[2] Havlin, J.L., Beaton, J.D., Tisdale, S.L. and Nelson, W.L. (2005). Soil Fertility and Fertilizers : 
an Introduction to Nutrient Management. New Jersey. Pearson Education, Inc.,  

 * กรณีผู้แต่งคนไทย เขียนหนังสอืภาษาอังกฤษ ให้ลงชื่อผู้แตง่เหมอืนคนไทยที่แตง่หนงัสือ
ภาษาไทย 

 * กรณีหนังสือที่พิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ใหร้ะบคุรั้งที่พิมพ์ด้วย โดยเขียนรูปแบบบรรณานุกรม ดังนี้ 
 



 ช่ือผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสอื/(ครั้งที่พิมพ์).//เมืองที่พิมพ์/:/ส านักพิมพ์. 
 ตัวอย่าง 
  [3] มุกดา  สุขสวัสดิ์. (2544). ความอุดมสมบูรณข์องดิน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.์ 
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