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วัตถุประสงค์ ขอบเขต และค�ำชีแ้ จงการส่ งบทความตีพมิ พ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์
แห่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.วัตถุประสงค์ และขอบเขตของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็ นวารสารที่จดั ท�ำโดย คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคณ
ุ ค่า เพื่อน�ำ
ไปสูก่ ารพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ทนั สมัย ซึง่ ผลงานที่เผยแพร่เป็ นทังบทความวิ
้
จยั (research article)
บทความวิจยั อย่างย่อ (short report) บทความปริ ทศั น์ (review article) และ บทความคิดเห็น (opinion article) ทาง
ด้ านวิทยาศาสตร์ ที่หลากหลายสาขา เช่น ฟิ สกิ ส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ สง่ิ แวดล้ อม วิทยาศาสตร์
ศึกษา ทางด้ านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบทความที่จะขอรับการตีพมิ พ์
ต้ องเป็ นผลงานทีไ่ ม่ได้ ท�ำการคัดลอกจากผลงานของผู้อนื่ ต้ องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยูใ่ นระหว่าง
การพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น โดยทุกบทความจะต้ องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูก ต้ องทางวิชาการจาก
คณะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้ อง

2. ขัน้ ตอนการด�ำเนินงานจัดท�ำวารสาร

ขันตอนการด�
้
ำเนินงานจัดท�ำวารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีล�ำดับการด�ำเนินงาน
โดยแบ่งเป็ น 4 ช่วงหลักๆ ประกอบด้ วย ช่วงคัดกรองเบื ้องต้ น ช่วงตรวจประเมิน ช่วงการท�ำรูปเล่มและ เผยแพร่
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3. ขัน้ ตอนวิธีการส่ งบทความ
ผู้เขียนด�ำเนินการส่งต้ นฉบับเป็ น Microsoft Word for Windows โดยให้ มีรายละเอียดครบตามแบบฟอร์ ม
ของวารสาร โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ http://sciencejournal.pbru.ac.th  และการส่งจะส่งผ่านทาง
ระบบบนเว็บไซต์ของวารสารเท่านัน้
ขัน้ ตอนการส่ งบทความ
หากยังไม่เคยเป็ นสมาชิกในเว็บวารสาร ให้ ด�ำเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. สมัครสมาชิก
2. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้ วนแล้ วท่านสามารถ เข้ าสูร่ ะบบแล้ วด�ำเนินการส่งงานออนไลน์ได้ ทนั ที
กรณีเป็ นสมาชิกอยูแ่ ล้ ว มีขนตอนการด�
ั้
ำเนินการดังต่อไปนี ้
1. เข้ าสูร่ ะบบ
2. ส่งงานออนไลน์ โดยคลิกที่เมนู ส่งบทความออนไลน์ (เมนูสง่ บทความออนไลน์จะปรากฏก็ตอ่ เมื่อ login
เข้ าสูร่ ะบบแล้ วเท่านัน)
้
วิธีการส่ งไฟล์
1. เลือกหมวดหมูก่ ารส่งบทความออนไลน์
2. เลือกไฟล์บทความเพื่อแนบส่งเข้ าระบบ
3. กรอกข้ อมูลรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่
                  เบอร์ โทรศัพท์ อีเมลล์ของผู้วิจยั ทุกท่าน
4. คลิกปุ่ ม Strart Upload เพื่อส่ง

  

โดยเมื่อแนบไฟล์ upload เรี ยบร้ อย ชื่อไฟล์งานที่upload จะปรากฏที่สว่ นบน ดังภาพ

ทังนี
้ ้เมือ่ บทความได้ รับการตีพมิ พ์ ผู้เขียนจะได้ รับวารสารฉบับทีบ่ ทความนันตี
้ พมิ พ์ 1 ฉบับ โดยจะให้ ผ้ เู ขียน
ที่เป็ นชื่อแรก
หากมีข้อสงสัยหรื อแจ้ งปั ญหาในการใช้ งานระบบติดต่อได้ ที่ e-mail: sciencejournal@mail.pbru.ac.th   
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4. รู ปแบบการจัดเตรี ยมต้ นฉบับ

ชื่อเรื่ องภาษาไทย (Cordia New ขนาด 18 ตัวเข้ ม)
ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ (Cordia New ขนาด 18 ตัวเข้ ม)
ชื่อ นามสกุลผู้วิจยั ท่านแรก1* และ ชื่อ นามสกุลผู้วิจยั ร่วม2
Name Lastname1* and Name Lastname2
1
ชื อ่ หน่วยงานของผูว้ ิ จยั ท่านแรก ภาษาไทย
2
ชื อ่ หน่วยงานของผู่้วิจยั ร่ วมกรณี อยู่คนละหน่วยงาน ภาษาไทย
1
Faculty ....................
2
Department ..............

บทคัดย่ อ (Cordia New ขนาด16ตัวเข้ ม)
ตัวอย่างการจัดพิมพ์ บทคัดย่อ ขอให้ ท่านปฏิบัติโดยเคร่ งครั ด บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อย่างละไม่เกิน 300 ค�ำ และมีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้ ากระดาษ A4 โดยใช้ ตวั อักษรแบบ Cordia New ขนาด 14
ในบทคัดย่อควรกล่าวถึงวัตถุประสงค์รวมถึงสรุปผลที่ได้ จากงานวิจยั นัน้ ๆ กรณีบทคัดย่อเป็ นสูตรทางคณิตศาสตร์
ซึง่ ไม่สามารถเขียนภาษาไทยได้ ให้ เขียนบทคัดย่อเป็ นภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวได้ และกรุณาระบุ *Corresponding
author ด้ านล่างให้ ชดั เจนดังตัวอย่าง
ค�ำส�ำคัญ :  ค�ำส�ำคัญและ Key words อย่างละไม่เกิน 5 ค�ำ

Abstract
This sheet contains the instructions for preparing your manuscript for Burapha Science Journal.
Please follow the guideline explicitly. The abstracts in Thai and in English should not exceed 300 words
for each and an overall length for both should not exceed one A4 page. This manuscript should be prepared using Cordia New 14. The abstract should include a concise statement of objectives and a summary of important results.
Keywords : Keyword1, Keyword2, Keyword3, Keyword4, Keyword5 (not more than five words)

*Corresponding author; E-mail: sciencejournal@mail.pbru.ac.th
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บทน�ำ
องค์ประกอบของบทความควรประกอบด้ วย
ส่วนต่าง ๆ ตามล�ำดับต่อไปนี ้
เนื ้อเรื่ อง ประกอบด้ วย บทน�ำ  วิธีการวิจยั ผล
การวิจยั และอภิปรายผล สรุปผลการวิจยั   โดยจัดเป็ น 2
คอลัมน์  เขียนเป็ นความเรี ยง
ตารางและรู ป ภาพ (ถ้ ามี ) ผู้ เขี ย นจะต้ อ ง
รับผิดชอบจัดต�ำแหน่งรู ปภาพและตารางให้ สอดคล้ อง
กับเนื ้อหาบทความ และมีความสวยงาม รูปภาพทีใ่ ช้ ควร
มีความละเอียดอย่างน้ อย 300 dpi ในการระบุคำ� อธิบาย
ของตารางให้ ระบุไว้ สว่ นบนตารางที.่ .../Table..... และใน
การระบุค� ำ อธิ บ ายของรู ป ภาพให้ ร ะบุไ ว้ ส่ว นใต้ ภ าพ
ที่....../Figure......
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ ามี)
เอกสารอ้ างอิง (ใช้ ระบบตัวเลข และเขียนแบบ
แวนคูเวอร์ (Vancouver Style)
ในการพิ ม พ์ เ รี ยบเรี ยงเนื อ้ หาเป็ นแบบ
ความเรี ยงต้ องพิมพ์ โดยไม่เว้ นบรรทัด จะเว้ นบรรทัด
ก็ตอ่ เมื่อจะขึ ้นหัวข้ อใหม่ให้ เว้ นบรรทัดได้ 1 บรรทัด และ
ต้ องพิมพ์ ให้ เต็มคอลัมน์ ก่อนที่จะขึน้ คอลัมน์ ใหม่หรื อ
หน้ าใหม่ ห้ ามมิให้ เว้ นที่เหลือไว้ วา่ งเปล่า ตัวอักษรแบบ
Cordia New โดยชื่อเรื่ องภาษาไทยขนาด 18 ภาษา
อังกฤษขนาด 18 ตัวเข้ ม ชื่อผู้วิจยั ขนาด 12 ที่อยู่หรื อ
หน่วยงานของผู้วิจยั ขนาด12 ตัวเอียง และหัวข้ อเรื่ อง
(บทน�ำ  วัสดุอปุ กรณ์และวิธีการ ผลการศึกษา อภิปราย
ผล สรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้ างอิง) ใช้ ขนาด 16  
เนื ้อหาใช้ ขนาด 14 ตามที่แสดงไว้ ที่นี ้   ส�ำหรับบทความ
วิจยั ต้ องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ า ส่วนของบทความ
วิชาการต้ องมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ า
การตัง้ ค่ าหน้ ากระดาษ ก�ำหนดกระดาษ B5
กว้ าง 18.5เซนติเมตร สูง 26 เซนติเมตร โดยก�ำหนดแบบ
เป็ นสองหน้ า ระยะห่างของส่วนหัว (TOP) และส่วนท้ าย
(Buttom) 2.4 เซนติเมตร ด้ านใน 1.5 เซนติเมตร ด้ านนอก
2 เซนติเมอตร ดังแสดงใน Figure 1

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University
Volume 13 Number 2 July-December 2016

Figure 1. Page Setup
หลังจากบทน�ำ (Abstract) ส่วนของเนื ้อหาให้
แบ่งเป็ น 2 คอลัมถ์ โดยก� ำหนดค่าระยะห่างระหว่าง
คอลัมถ์ 0.6 ซม. ดังแสดงใน Figure 2

Figure 2. Columns
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การเขียนสมการ สมการที่ใช้ ในบทความควร
จะเป็ นการสร้ างจากโปรแกรม MathType หรื อเป็ นวัตถุ
ของ Microsoft Equation มีขนาด 14 และเป็ นตัวอักษร
Cordia New ขนาด14 โดยทุกสมการจะต้ องมีล�ำดับ
หมายเลขก�ำกับโดยเขียนอยูใ่ นวงเล็บวางไว้ ชิดขอบขวา
และควรจะเว้ น 1 บรรทัดก่อนและหลังสมการ
a = b + c                                   (1)
ทังนี
้ ้การอธิ บายตัวแปรที่ระบุในสมการให้ ใช้
ตัวอักษร Cordia New  ขนาด14 ตัวอย่าง เช่น
a หมายถึง................,  b หมายถึง...................และ
c หมายถึง....................

ผลการศึกษา
รูปภาพจะต้ องมีความกว้ างเพียงพอที่จะลงใน
หนึง่ คอลัมน์ได้ หรื อในกรณีจ�ำเป็ นจริ ง ๆ เพื่อรักษาราย
ละเอี ย ดในภาพอาจยอมให้ มี ค วามกว้ า งได้ เ ต็ม หน้ า
กระดาษ ผู้เขียนบทความจะต้ องรับผิดชอบจัดรูปภาพให้
อยูใ่ นขนาดทีก่ �ำหนดนี ้โดยสามารถมองเห็นรายละเอียด
และอ่านตัวหนังสือในภาพได้ ชดั เจน ทัง้ นีค้ �ำบรรยาย
ในภาพและใต้ รู ปภาพใช้ เป็ นภาษาอั ง กฤษ
ค�ำบรรยายนี ้รวมกันแล้ วมีความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด หรือ
อย่างมากที่สดุ ไม่เกิน 2 บรรทัด
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ในกรณีที่เป็ นตารางจะต้ องมีค�ำบรรยายก�ำกับ
ตารางไว้ เหนือตาราง จัดวางรูปแบบตามความเหมาะสม
ตาราง โดยเนื อ้ หาข้ อ ความในตารางเป็ นภาษา
อังกฤษ
Table 1.   Detail
Topic
Detail
aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb
ccccccccccccccccc cccccccccccccccccc
dddddddddddddddd dddddddddddddddd

อภิปรายผล
บทความแต่ละเรื่ องจะต้ องส่งเป็ นไฟล์ .docx
เท่ า นั น้ และหากมิ จั ด พิ ม พ์ รู ป แบบการจั ด วางของ
บทความให้ เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดทางกองบรรณาธิการ
ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์

สรุ ป
บทความของท่านควรได้ รับการตรวจสอบจาก
ผู้ร่วมเขียนทุกท่านก่อนท�ำการส่งบทความ เพื่อท�ำให้
บทความของท่านมีคณ
ุ ภาพสูงที่จะผ่านการพิจารณา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้สง่ บทความทุกท่านทีใ่ ห้ ความร่วม
มือรักษาระเบียบการเขียนบทความนี ้
Figure 3.  Detail
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เอกสารอ้ างอิง
รู ปแบบการพิมพ์เอกสารอ้ างอิงให้ เรี ยงล�ำดับ
ตามหมายเลขอ้ างอิง แบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style)
หากรู ปแบบการเขียนเอกสารไม่เป็ นไปตามระบบของ
วารสาร บทความของท่านอาจไม่ได้ รับเข้ าสูข่ นตอนการ
ั้
พิจารณา
การเขียนอ้ างอิงจากวารสาร
ภาษาไทยให้ เรี ยงล�ำดับจากชื่อต้ น ชื่อสกุล. ปี ที่พิมพ์.
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