คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับบทความเพื่อตีพิมพใน
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal)
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปนสื่อกลางในการเผยแพรผลงานวิชาการทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวยสาขาวิชาตาง ๆ ดังนี้
1. วิทยาศาสตรชีวภาพ ไดแก จุลชีววิทยา ชีววิทยา พันธุศาสตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน
2. วิทยาศาสตรกายภาพ ไดแก เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร และสถิติ เปนตน
3. วิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร เภสัชศาสตร เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด
พยาบาลศาสตร และสาธารณสุขศาสตร เปนตน
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
5. วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยรับพิจารณาตีพิมพบทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (review article) ทั้งรูปแบบภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ผลงานวิชาการที่สงมาจะตองไมเคยตีพิมพหรืออยูระหวางการรอพิจารณาตีพิมพจากวารสารวิชาการอื่น
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีกําหนดออกวารสารปละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ซึ่งจะรับพิจารณาตีพิมพผลงานวิชาการทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลักเกณฑการพิจารณาบทความ
บทความที่สงมาพิจารณาควรมีคุณคาทางวิชาการ โดยผูเขียนเปนผูทําการทดลอง สรางสรรค หรือเกี่ยวของกับงาน
โดยปราศจากการคัดลอกผลงานวิจัยหรือบทความของผูอื่น นําเสนอถึงแนวความคิดหรือหลักการใหมที่เปนไปไดซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฎี และนําไปสูการพัฒนาหรือเปนประโยชนตอการศึกษาและการวิจัย มีความสมบูรณในเนื้อหา ภาษา ตลอดจนความ
ชัดเจนของสมมติฐานหรือวัตถุประสงค
บทความจะไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ จํานวน 2-3 คน ซึ่งกองบรรณาธิการสงวน
สิทธิ์ในการตรวจแกไขบทความ และอาจสงกลับคืนใหผูเขียนแกไขเพิ่มเติมหรือพิมพตนฉบับใหม แลวแตกรณี เพื่อปรับปรุง
บทความใหสมบูรณยิ่งขึ้นกอนการตีพิมพ ทั้งนี้ตนฉบับที่ถูกตองตามหลักเกณฑของการเขียนที่กําหนดเทานั้น จึงจะไดรับการ
พิจารณา และดําเนินการประเมินบทความกอนการตีพิมพ
การยอมรับบทความที่จะตีพิมพเปนสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไมรับผิดชอบความถูกตองของ
เนื้อหา หรือความถูกตองของบทความที่สงมาตีพิมพทุกเรื่อง

ขอกําหนดทั่วไปของการพิมพบทความ
1. พิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word for Windows
2. พิมพบนกระดาษ A4 หนาเดียว โดยมีระยะหางจากขอบกระดาษดานละ 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร) และจัดพิมพเปน
1 คอลัมน
3. ใชตัวอักษรแบบ TH Sarabun New
4. ระยะหางของการพิมพแบบ 1.5 line space พิมพแบบเสมอหนา-หลัง (justified)
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5. การกําหนดขนาดและชนิดตัวอักษร
ขอความ
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ชื่อผูเขียน
ที่อยูหรือหนวยงานสังกัดของผูเขียน
อีเมลติดตอเฉพาะผูเขียนประสานงาน (corresponding author)
หัวขอบทคัดยอ (abstract)
หัวขอเรื่องใหญ
หัวขอเรื่องยอย
บทคัดยอ คําสําคัญ เนื้อเรื่อง (วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายและ
สรุปผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอางอิง)
คําบรรยายรูปภาพ
คําบรรยายตาราง

ขนาด
18
16
14
14
16
14
14
14

ชนิด
ตัวหนา
ตัวปกติ
ตัวปกติ
ตัวปกติ
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวปกติ

การจัดหนากระดาษ
กึ่งกลาง
กึ่งกลาง
กึ่งกลาง
กึ่งกลาง
กึ่งกลาง
ชิดซาย
ชิดซาย
ชิดซายขวา

14
14

ตัวปกติ
ตัวปกติ

กึ่งกลาง
ชิดซาย

รายละเอียดการจัดเตรียมตนฉบับ
1. ชื่อเรื่อง มีทั้งชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้น กระชับ และสื่อความหมายตรงกับเรื่องที่ทํา สําหรับชื่อ
ภาษาอังกฤษนั้น อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษใหพิมพดวยอักษรตัวพิมพใหญ
2. ชื่อผูเขียนและสถานที่ทํางาน ชื่อผูเขียนใชชื่อ -นามสกุลเต็ม ไมตองระบุคํานําหนาชื่อ ตําแหนงทางวิชาการ และ
คุณวุฒิ โดยใหมีการกํากับเลขยกกําลังตอทายชื่อ สําหรับผูเขียนประสานงาน (corresponding author) ใหทําเครื่องหมาย
ดอกจันทรไวทายชื่อ พรอมระบุหมายเลขโทรศัพทและอีเมล สําหรับชื่อสถานที่ทํางานควรพิมพใหตรงกับตัวเลขยกกําลังที่
กํากับไวทายชื่อผูเขียน กรณีมีผูเขียน จํานวน 2 คน ใหใช “และ/and” คั่น สําหรับผูเขียนมากกวา 2 คน ขึ้นไป กรณีภาษาไทย
ใหเวนวรรค 2 ครั้งคั่น กรณีภาษาอังกฤษใหใสจุลภาค (,) คั่น และเวนวรรค 1 ครั้ง ระหวางแตละคน กรณีบทความเปนรูปแบบ
ภาษาไทย ใหจัดลําดับบทคัดยอภาษาไทยขึ้นตน และกรณีบทความเปนรูปแบบภาษาอังกฤษ ใหจัดลําดับบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษขึ้นตน
3. บทคัดยอ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยนําเสนอสาระสําคัญของเรื่อง ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค บทนํา
วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายและสรุปผลการวิจัย มีความยาวไมเกิน 250 คํา
4. คําสําคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละ 3-5 คํา ทั้งนี้ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวของกับบทความ
5. เนื้อหา รายละเอียดของการเตรียมตนฉบับบทความแตละประเภทมีดังนี้
5.1 บทความวิจัย (research article) ความยาวไมเกิน 12 หนา
(รวมเอกสารอางอิง ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ)
- บทนํา นําเสนอความสําคัญหรือที่มาของปญหาวิจัย สาระสําคัญจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ และสําหรับ
วัตถุประสงคของการวิจัยใหนําเสนอไวตอนทายของบทนํา
- วิธีดําเนินการวิจัย นําเสนอรายละเอียดที่จําเปนของการทดลองและการวิเคราะหขอมูล
- ผลการวิจัย นําเสนอผลการวิจัยที่สมบูรณ ชัดเจน โดยอาจนําเสนอดวยตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ พรอมมี
การบรรยายประกอบ
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- อภิปรายและสรุปผลการวิจัย เปนการวิเคราะห ประเมิน และตีความผลการวิจัยวาสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือไม มีการเทียบเคียงผลการวิจัยกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมการอางอิงหลักวิชาการหรือทฤษฎี และ
อาจมีขอเสนอแนะประเด็นที่ควรทําวิจัยตอไป
- กิตติกรรมประกาศ แสดงความขอบคุณตอองคกรหรือบุคคลที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัยหรือใหความชวยเหลือ
ในดานตาง ๆ
- เอกสารอางอิง ควรเปนบทความที่ไดรับการตีพิมพหรือกําลังจะไดรับการตีพิมพ และระบุรายการเอกสารที่
นํามาใชอางอิงใหครบถวน โดยใช Vancouver style
5.2 บทความวิชาการ (review article) ความยาวไมเกิน 12 หนา
(รวมเอกสารอางอิง ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ)
นําเสนอเนื้อหาทางวิชาการที่ไดจากเอกสารวิชาการทั่วไป สามารถสอดแทรกความคิดเห็นของผูเขียนที่มีการ
อางอิงจากหลักวิชาการประกอบบทความได ประกอบไปดวย บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนํา เนื้อหา บทสรุป
และเอกสารอางอิง
6. รูปภาพและตาราง
รูปภาพ
ความละเอียดของรูปภาพไมนอยกวา 600 dpi สําหรับภาพขาว-ดํา และไมนอยกวา 300 dpi สําหรับภาพสี ระบุ
ลําดับที่ของรูปภาพ โดยใชคําวา “ภาพที่....... ” (Figure…..) และคําบรรยายใตภาพอยูสวนลาง กึ่งกลางของภาพ สวนที่เปน
สัญลักษณใหนําเสนอในสวนของคําบรรยายใตภาพ พรอมทั้งแนบไฟลรูปภาพที่ประกอบในเนื้อหารวมกับไฟลเอกสารปกติดวย
ตาราง
ระบุลําดับที่ของตาราง โดยใชคําวา “ตารางที่.......” (Table……) และคําบรรยายตารางอยูสวนบนชิดขอบซายของ
ตาราง การนํารูปภาพ แผนภูมิ หรือตารางมาอางอิงประกอบในบทความจะตองมีการอางอิงถึงแหลงที่มาของขอมูลใหถูกตอง
ไมละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น

การเขียนเอกสารอางอิง
1. การอางอิงในเนื้อหา
การอางอิงในเนื้อหาใชระบบ Vancouver style ใหอางเลขลําดับที่ที่กํากับชื่อผูแตง โดยระบุเลขลําดับที่ไวในวงเล็บ
ทายขอความตามลําดับการอางอิงกอน -หลัง เชน จิราวรรณ และคณะ [1] พบวา Geobacillus stearothermophilus
PTL38 ผลิตเอนไซมไลเปสที่สามารถทํางานไดดีที่คาพีเอชเทากับ 6.0 และอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 60 องศาเซลเซียส หรือมี
การคนพบวาน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูดและกระชายมีฤทธิ์ในการตานแบคทีเรียกอโรคแกรมบวกดีที่สุด [2]
2. การอางอิงเอกสารทายบทความ
การอางอิงทายบทความใชระบบ Vancouver style โดยเรียงลําดับใหตรงกับหมายเลขในเอกสารอางอิงที่ไดทําการ
อางอิงในเนื้อหา
ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง
1. หนังสือหรือตํารา
ชื่อผูแตง. ชื่อเรื่อง. พิมพครั้งที่. เมืองหรือสถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปที่พิมพ.
1. สุรินทร ปยะโชคณากุล. พันธุวิศวกรรมเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร; 2548.
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2. Watson JD, Baker TA, Bell SP, Gann A, Levine M, Losick R. Molecular biology of the gene.
5th ed. San Francisco: Pearson Education, Inc.; 2004.
2. วารสาร
ชื่อผูแตง. ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ. ชื่อยอวารสาร. ปที่พิมพ. ปที่ (ฉบับที่): หนา.
1. วรางคณา วิเศษมณี , กาญจนา หริ่มเพ็ง. ความเปนพิษเฉียบพลันและการกลายพันธุจากสารมลพิษรวมใน
น้ําและตะกอนดิน กรณีศึกษาคลองชวดหมัน จังหวัดสมุทรปราการ. วารสาร มฉก. วิชาการ
2554;14
(28):153-73.
2. Supakdamrongkul P, Bhumiratana A, Wiwat C. Characterization of an extracellular lipase
from the biocontrol fungus, Nomuraea rileyi MJ and its toxicity toward Spodoptera litura.
J Invertebr Pathol 2010;105(3):228-35.
3. รายงานจากการประชุมวิชาการ
ชื่อผูแตง. ชื่อเรื่อง. ใน : ชื่อคณะบรรณาธิการ , editors. ชื่อเอกสารรายงานการสัมมนา วันที่ เดือน ป ; เมืองที่
สัมมนา, ประเทศ. เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปที่พิมพ. หนา.
1. วรรณา ศักดิ์สงค , หิรัญญา จันทรเกลี้ยง , ปยาภรณ สุภัคดํารงกุล. การศึกษาประสิทธิภาพของเจลลางมือ
ผสมสารสกัดจากธรรมชาติในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรค. ใน : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2557. คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต. กรุงเทพฯ; 2557. หนา 289-97.
2. Supakdamrongkul P, Wongthong A, Komkaew S. Production and characterization of a
novel high-alkaline and thermal stable lipase from Bacillus sp. HCU3-2 and potential
application as detergent formulation. In: proceedings of the 7th AOHUPO Congress and 9th
International Symposium of the Protein Society of Thailand, August 6-8, 2014; Bangkok,
Thailand; 2014. p. 259-68.
3. Deci EL, Ryan RM. A motivational approach to self: Integration in personality. In: Dienstbier
R, editor. Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on Motivation.
Lincoln: University of Nebraska Press; 1991. p. 237-88.
4. พจนานุกรม
ชื่อพจนานุกรม. พิมพครั้งที่. เมืองหรือสถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปที่พิมพ. คําศัพท; หนา.
1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคพับลิเคชัน; 2546. หนา 1488.
2. Stedmin’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p. 11920.

5
5. วิทยานิพนธ
ชื่อผูแตง. ชื่อวิทยานิพนธ. ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ, ชื่อมหาวิทยาลัย. จังหวัด; ปที่พิมพ.
1. อัจฉรา คอประเสริฐศักดิ์. การศึกษาแบคทีเรียผลิตเอนไซมไลเปสที่มีผลตอการยอยสลายน้ํามันและน้ําเสีย
ประเภทไขมันสูง . วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ; 2542.
2. Darling CW. Giver of due regard: the poetry of Richard Wilbur. Ph.D. Thesis, University of
Conecticut. USA; 1976.
6. หนังสือพิมพ
ชื่อผูแตง. ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ วัน เดือน ป; หนา.
1. สายใจ ดวงมาลี. มาลาเรียลาม 3 จว.ใตตอนบน สธ.เรงคุมเขมกันเชื้อแพรหนัก. คม-ชัด-ลึก 7 มิถุนายน
2548; 25.
2. Di Rado A. Trekking through college: Classes explore modern society using the world of
Star Trek. Los Angeles Time March 15, 1995; p. A3.
7. เว็บไซต
ชื่อผูแตง . ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร [ประเภทของสื่อ ]. ปที่พิมพ [เขาถึงเมื่อ ]; ปที่:[หนา]. เขาถึงไดจาก: URL ของ
เว็บไซตที่อางอิงขอมูลสืบคน
1. ธีรเกียรติ เกิดเจริญ. นาโนเทคโนโลยีความเปนไปไดและทิศทางในอนาคต. วารสารเทคโนโลยีวัสดุ
[อินเตอรเน็ต]. 2542 [เขาถึงเมื่อ 13 ก.ค. 2558]. เขาถึงไดจาก: http://www.nanotech.sc.mahidol.
ac.th/index.html
2. Macia E, Paris S, Chabre M. Binding of the pH and polybasic C-terminal domains of ARNO
to phosphoinositides and to acidic lipids. Biochemistry [Internet].2001 [cited 2004 May 19].
Available from: http://pubs.acs.org/cgibin/article.cgi/bichaw/2001/40/05pdf/bi005123a.pdf

การสงบทความ
การสงบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสาร ใหผูเสนอจัดเตรียมตนฉบับบทความและแบบเสนอบทความ โดยดําเนินการ
จัดสงเอกสารดังกลาวแบบออนไลนทางเว็บไซตของ วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่
http://scijournal.hcu.ac.th/ojs ดังรายละเอียดตอไปนี้
กําหนดไฟลเอกสารที่ตองสงทั้งแบบ
MS Document และ PDF ไฟล ประกอบดวย
1. แบบเสนอบทความ
2. ตนฉบับบทความ
3. ไฟลภาพประกอบบทความ
ทั้งนี้หากพบปญหาในการสงเอกสารแบบออนไลน โปรดติดตอสอบถามมายังกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

6

เว็บไซตวารสาร : http://scijournal.hcu.ac.th/ojs

