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Instructions for the Preparation of Manuscripts 
คําชี้แจงสําหรับการเตรียมบทความตีพิมพ 

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนวารสารพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมทั้งสถาบันและหนวยงานอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ 
ซ่ึงจัดพิมพเปนราย 12 เดือน (ปละ 1 ฉบับ) 

บทความที่สงมาเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารน้ี ตองมีคุณคาทางวิชาการอยางเดนชัด จะตองไมเคยพิมพเผยแพรใน
วารสาร หรือส่ิงพิมพอ่ืนใดมากอน และไมอยูระหวางการพิจารณาของวารสารอ่ืน ทุกบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารน้ี 
ไดผานการตรวจสอบเชิงวิชาการ และดานภาษาจากผูทรงคุณวุฒิ และไดรับการสงวนสิทธ์ิตาม พรบ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2521 

ขอบเขต (Scope) ของวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เปนวารสารที่จัดพิมพเพื่อเผยแพรงานวิจัยและบทความวิจัยและวิชาการของคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและนักวิชาการทั่วไป รวมทั้งเปนส่ือกลางการนําเสนอขาวสารสาระนารูแกนักวิชาการและบุคคล
ทั่วไป โดยรับตีพิมพบทความในกลุมตางๆ ดังน้ี กลุมสาขาวิทยาศาสตร ไดแก ฟสิกส เคมี ชีว วิทยา คณิตศาสตร/สถิติ 
วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมสาขาแพทยศาสตร และที่เก่ียวกับสุขภาพอนามัย ไดแก แพทยศาสตร ทันต
แพทยศาสตร เภสัชศาสตร เทคนิคการแพทย กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดแก พยาบาลศาสตร กายภาพบําบัด 
วิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ไดแก วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร  กลุมสาขาวิชา
เกษตรศาสตร วนศาสตร และการประมง ไดแก สัตวแพทยศาสตร  สัตวบาล ประมง วาริชศาสตร เกษตรศาสตร วนศาสตร 
ผลิตภัณฑ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ธุรกิจการเกษตร/สงเสริมการเกษตรและสหกรณ 
การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร เปนตน 

บทความที่ตีพิมพในวารสารแบงเปน 4 ประเภท ไดแก 
1. บทความทางวิชาการ (Article) ประมาณ 5-7 หนา  ตอบทความ 
2. บทความวิจัย (Research Paper) ประมาณ 6-8 หนา  ตอบทความ 
3. บทความปริทรรศน (Review Article) ประมาณ 6-8 หนา  ตอบทความ 
4. บทวิจารณหนังสือ (Book Review) ประมาณ 1-2 หนา  ตอบทวิจารณ 

นโยบายในการตีพิมพ (Publication policy) วารสารยินดีตอนรับบทความจากนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ทุกทาน โดยไมจําเปนที่จะตองเปนคณาจารยของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลําดับในการ
ตีพิมพบทความจะเปนไปตามลําดับของผูที่ไดรับการตอบรับตีพิมพ (accept) กอนหลัง เน้ือหาและขอคิดเห็นของบทความถือ
เปนของสวนตัวของผูเขียนเทาน้ัน ไมใชของวารสารวิจัย ความคิดเห็นและขอเสนอแนะใดๆ ควรจะสงโดยตรงไปที่ผูเขียน
บทความ 

การเสนอตนฉบับบทความเพื่อการตีพิมพ (Submission of manuscripts) ผูเขียนควรจะเตรียมตนฉบับดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่เปนที่นิยม เชน โปรแกรม Microsoft Word เปนตน ตามคําชี้แจงสําหรับการเตรียมตนฉบับของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ http://www.sci.pnruweb.com/book.php ใหนําเสนอ
ตนฉบับบทความจํานวน 3 ชุดสงมาที่บรรณาธิการวารสาร ผูเขียนจะตองไมเสนอตนฉบับบทความที่ไดรับการตอบรับตีพิมพ
แลวหรืออยูในระหวางการพิจารณาของวารสารอ่ืนๆ 

หลักเกณฑในการตอบรับตีพิมพ (Criteria for acceptance) บทความวิจัยที่จะไดรบัการตอบรับตีพิมพน้ันจะตองแสดงให
เห็นถึงองคความรูใหมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากกระบวนการวิจัยที่ถูกตองเหมาะสม ตนฉบับบทความจะถูก
พิจารณาในขั้นแรกถึงความถูกตองของรูปแบบทั่วไป โดยที่ตนฉบับจะตองใชภาษาที่ถูกตองตามหลักภาษาน้ันๆ จากน้ันจะถูก
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ตรวจอานดวยกรรมการผูตรวจอานผูทรงคุณวุฒิ ผูเขียนอาจถูกขอใหแกไขบทความตามคําแนะนําของผูตรวจอานและ
บรรณาธิการวารสาร ผลการตัดสินของบรรณาธิการใหถือเปนที่สุด เม่ือไดรับการตอบรับ ใหผูเขียนสงตนฉบับบทความที่ได
แกไขเรียบรอยแลวในลักษณะแฟมขอมูลอิเลกทรอนิกส ลงในซีดีรอม สงมาที่ “บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 แจงวัฒนะ บางเขน อนุสาวรีย กรุงเทพฯ 
10220” หรือที่อีเมล science.techno11@gmail.com 

ตนฉบับเตรียมตีพิมพ สําเนาบทความตีพิมพ และ ลิขสิทธิ์  (Proofs, reprints, and copyrights) ตนฉบับ
เตรียมตีพิมพ (proof) จํานวนหน่ึงชุดจะสงไปใหผูเขียนตรวจสอบกอนการตีพิมพ ซ่ึงควรจะเปนแคการแกไขที่คําผิดเพียง
เล็กนอย ผูเขียนจะไดรับสําเนาบทความตีพิมพแลว (reprint) จํานวน 1 ชุด บทความที่ตีพิมพแลวถือเปนลิขสิทธ์ิของ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แตสามารถที่จะนําไปใชเปนบางสวนไดโดยไมตองขออนุญาต 
ถามีการอางอิงถึงอยางเหมาะสม 

รูปแบบทั่วไปของตนฉบับบทความ (General presentation of manuscript) บทความภาษาไทยใชตัวอักษร 
TH SarabunPSK ขนาด 14 พ.บทความภาษาอังกฤษใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พ.ทั้งบทความ โดยจัดใน
ลักษณะการกระจายแบบไทย เน้ือหาหลักของบทความจะตองเขียนเปนภาษาไทยที่ถูกตองเหมาะสมตามหลักภาษา ควรใช
ภาษาที่อานเขาใจงาย และใชคําศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถานหรือคําเขียนทับศัพทแทนคําภาษาอังกฤษ โดยวงเล็บ
ภาษาอังกฤษไวครั้งแรกครั้งเดียว ชื่อระบบหนวยทางวิทยาศาสตรใหใชระบบเอสไอ (SI) เขียนดวยคําเต็มภาษาไทย ยกเวนใน
รูปภาพหรือตารางที่ใหใชคํายอหรือสัญลักษณได ใหใชคําวา “รอยละ” หรือสัญลักษณ % แทนคารอยละ และอนุญาตใหใช
เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ไดเฉพาะเม่ือเวนระหวางตัวเลขและเม่ือเวนระหวางชื่อคนเทาน้ัน ตนฉบับตองพิมพในกระดาษขาว 
ขนาด A4 พิมพหนาเดียว เวนขอบซายและขอบขวา 1.5 เซนติเมตร ขอบบนลาง 2.54 เซนติเมตรและระยะหางบรรทัดเทากับ 
1.5 lines แบงเปน 2 คอลัมน ตั้งแตสวนของบทนําและมีระยะหางระหวางคอลัมน 0.50 เซนติเมตร โดยบรรจุเน้ือหาในพื้นที่
ขนาด 21 x 29.7 เซนติเมตร หลังจาก คําสําคัญ/Keywords ใหแบงบทความออกเปนสองสดมภ ระยะหางจากขอบกระดาษ
ดานตางๆ และขนาดของสดมภกําหนดไวในตารางที่ 1 สําหรับบทความวิจัยควรมีสวนประกอบ ดังน้ี 

1. ชื่อเรื่อง
2. ชื่อและที่อยู ผูเขียน
3. บทคัดยอ
4. คําสําคัญ
5. บทนํา (Introduction) ระบุความสําคัญของปญหา ทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของ)
6. เน้ือหาบทความ ไดแก วัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย  (Material and Methods) ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

(Results and Discussion) และสรุปผลการวิจัย (Conclusion) 
7. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (ถามี)
8. เอกสารอางอิง (References)

*บทความทางวิชาการ บทความปริทรรศน และบทวิจารณหนังสือ ไมตองมีบทคัดยอ และคําสําคัญ

ตนฉบับบทความวิจัยใหประกอบดวย 
- ช่ือบทความ (ภาษาไทย ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 20 พ.ตัวเขม) ซ่ึงควรมีขนาดส้ัน ชัดเจน ไดใจความตรงตาม
เน้ือหา (ไมควรเกิน 70 ตัวอักษร) ถาบทความเปนภาษาไทย ชื่อเรื่องตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Times New Roman ขนาด 16 พ. ตัวเขม) 
- รายช่ือผูเขียน (ภาษาไทย ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พ. ตัวเขม) และที่อยูสําหรับการติดตอทางไปรษณียของ
ผูเขียนทุกคน ระบุดวยตัวเลขตัวยก (ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พ.ตัวเอียง) ใหระบุผูที่เปนผูเขียนประสานงาน
(correspondent author) ดวยเครื่องหมาย * และเพิ่มเบอรโทรศัพทติดตอและเบอรอีเมลดวย
- บทคัดยอ (ภาษาไทย ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พ.ตัวธรรมดา) ความยาวประมาณ 200 คํา ใหมีเน้ือหาที่ยอ
กระชับ แตใหสามารถสรุปที่มา เน้ือหาสําคัญ และขอสรุปของทั้งบทความได
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- คําสําคัญ (ภาษาไทย TH SarabunPSK ขนาด ขนาด 14 ตัวธรรมดา) เฉพาะคําภาษาไทย จํานวน 3-5 คํา เรียงตามลําดับ
อักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถาเปนภาษาอังกฤษอักษรแรกตองเปนตัวพิมพใหญ และคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค
โดยใหแปลความจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษอยางเหมาะสมถูกตองตามหลักภาษา

ตอไปใหเปนเน้ือหาบทความวิจัย เรียงลําดับจาก บทนํา (Introduction) วัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย (Materials 
and methods) ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and Discussion)  สรุปผลการวิจัย(Conclusion) 
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) (ถามี) และ เอกสารอางอิง (References) ตาราง (Tables) และคําอธิบายรูป 
(Figure legends) (ทั้งหมดใชภาษาไทย ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พ.ตัวธรรมดา ยกเวนหัวขอหลักใหใช ขนาด 
16 ตัวเขม และหัวขอรอง ขนาด 14 ตัวเอียงเขม) ใหใสเลขหนาในแตละหนาดวย บทนําจะตองใหขอมูล เหตุผล และ
ความสําคัญของการวิจัย รวมทั้งผลการศึกษาที่ผานมาและวัตถุประสงคในการศึกษาครั้งน้ี ในสวนของวิธีการทดลอง จะตอง
เขียนขั้นตอนการทดลองที่ชัดเจนเพียงพอตอการทําการทดลองซํ้าได  รวมทั้งไมควรใชเชิงอรรค (footnote) 

เอกสารอางอิง การอางอิงเอกสารในเน้ือหาใหใชตัวเลขลอยอยูในวงเล็บหลักจากขอความที่อางถึง เรียงลําดับตัวเลข
ตามการปรากฏในเน้ือหา เชน เอทานอลที่มีความบริสุทธ์ิ 99.5% ขึ้นไป (1, 5-7)  
เอกสารอางอิงใชระบบการอางอิงในเน้ือหาบทความ แบบนาม-ป และหนา  
นามผูประพันธ, (ปที่พิมพ). ช่ือหนังสือ. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
นามผูเขียนบทความ, (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร, เลมที่ : เลขหนา : 

นามผูเขียนวิทยานิพนธ, (ป). ช่ือวิทยานิพนธ. ระดับวิทยานิพนธ (หรือปริญญานิพนธ) 
ถามีทั้งเอกสารอางอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหเรียงตามลําดับอักษรและใหเอกสารอางอิงภาษาไทยเรียงเปนลําดับแรก 

การเขียนเอกสารอางอิงใหใชตามตัวอยางดังตอไปนี้ 
บทความวิจัย : Sugiyama, H., Okuda, M., Matsumoto, M., Kikuchi, T., Odagiri, Y. and Tomimura, T. 1985. 
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ตนฉบับบทความวิจัยจะตองมีการอางอิงที่มาของขอมูล จากเฉพาะบทความที่ไดรับการตีพิมพหรือกําลังจะไดรับการ
ตีพิมพในเอกสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับเทาน้ัน เชน วารสารวิจัย หนังสือหรือตํารา วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก หรือ
หนังสือประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สําหรับบทความวิชาการอ่ืนๆ อาจจะใชบรรณานุกรมประกอบโดยไมอางอิงในเน้ือหา
ได สวนบทความแปลจะตองบอกที่มาของการแปลอยางละเอียด 

ช่ือวิทยาศาสตร เขียนชื่อวิทยาศาสตรและชื่อสกุล (Generic name) ของส่ิงมีชีวิตดวยตัวเอียง ใหถูกตองตาม
หลักการตั้งชื่อของ ICBN หรือ IZBN ควรใสชื่อของผูตั้งชื่อ (author) เม่ือเขียนถึงส่ิงมีชีวิตน้ันเปนครั้งแรกในบทความ  

ตาราง ใหพิมพแยกออกจากเน้ือหาของบทความ เรียงลําดับตารางดวยตัวเลขตามลําดับที่ปรากฏในเน้ือหา พิมพเลข
ตารางและชื่อตารางที่ดานบนของตาราง ถามีเชิงอรรคจากตาราง ใหเขียนไวที่ดานลางของตาราง ระบุดวยอักษรตัวยก 

รูปภาพประกอบ ใหเตรียมรูปภาพประกอบแยกออกมาจากเน้ือหาของบทความ เรียงลําดับรูปภาพตามลําดับที่
ปรากฏในเน้ือหา อางอิงถึงดวยคําวา “ภาพที่ ...” รูปภาพประกอบควรมีขนาดใหญชัดเจน มีความละเอียดสูงเพียงพอแกการ
ตีพิมพ (เชน ถาเปนแบบ JPEG ควรมีขนาด 800 x 600 จุด) รวมทั้งตัวหนังสือภายในรูปภาร ควรจะเปนตัวเขม เห็นไดชัดเจน 
วารสารวิจัยมีขอจํากัดที่จะตีพิมพเฉพาะรูปภาพที่เปนภาพขาวดํา โดยผูเขียนไมตองเสียคาใชจาย ถาตองการตีพิมพภาพสี 
ผูเขียนจะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม 


