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ช่วงท่ี 1 คดักรองเบื �องต้น

ช่วงท่ี 2 ตรวจประเมิน

ช่วงท่ี 3 การจดัทํารูปเลม่

ช่วงท่ี 4 เผยแพร่

- รูปแบบ	และขอบเขตเนือ้หา

- การเขียนเอกสารอ้างอิง	ท่ีมาจากแหลง่พิมพ์ทางวิชาการ

ท่ีเช่ือถือได้	โดยหลกีเหลีย่งการอ้างอิงจากเวบ็ blog

ตรวจประเมินคณุภาพโดยผู้ทรงคณุวฒุิอยา่งน้อย 3 ทา่น

ด�าเนินการจดัพิมพ์

น�าสง่เลม่วารสาร	และเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ขอบเขต และค�ำชีแ้จงกำรส่งบทควำมตีพมิพ์ในวำรสำรวทิยำศำสตร์
แห่งมหำวทิยำลัยรำชภฏัเพชรบุรี

1.วัตถุประสงค์และขอบเขตของวำรสำร

	 	วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ	 เป็นวารสารท่ีจดัท�าโดย	คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ	มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นแหลง่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีมีคณุคา่	 เพ่ือน�า
ไปสูก่ารพฒันาองค์ความรู้ใหมแ่ละนวตักรรมท่ีทนัสมยั	ซึง่ผลงานท่ีเผยแพร่เป็นทัง้บทความวิจยั	(research	article)	
บทความวิจยัอยา่งยอ่	(short	report)	บทความปริทศัน์	(review	article)	และ	บทความคดิเหน็	(opinion	article)	ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลายสาขา	เชน่	ฟิสกิส์	เคมี	ชีววิทยา	จลุชีววิทยา	วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม	วิทยาศาสตร์
ศกึษา	ทางด้านคณิตศาสตร์	สถิต	ิคอมพิวเตอร์	และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยบทความท่ีจะขอรับการตีพิมพ์
ต้องเป็นผลงานท่ีไมไ่ด้ท�าการคดัลอกจากผลงานของผู้ อ่ืน	ต้องไมเ่คยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไมอ่ยูใ่นระหวา่ง
การพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน	โดยทกุบทความจะต้องผา่นกระบวนการตรวจสอบความถกู	ต้องทางวิชาการจาก
คณะผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะสาขาท่ีเก่ียวข้อง

2. ขัน้ตอนกำรด�ำเนินงำนจดัท�ำวำรสำร
		 ขัน้ตอนการด�าเนินงานจดัท�าวารสารวิทยาศาสตร์แหง่มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุมีล�าดบัการด�าเนินงาน
โดยแบง่เป็น	4	ชว่งหลกัๆ	ประกอบด้วย	ชว่งคดักรองเบือ้งต้น	ชว่งตรวจประเมิน	ชว่งการท�ารูปเลม่และ	เผยแพร่	
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ปฏิเสธ 

ผู้ เขียนสง่บทความมายงักองบรรณาธิการ 
(เปิดรับบทความตลอดทัง้ปี) 

กองบรรณาธิการพิจารณาบทความเบือ้งต้น 
(ตรวจสอบ รูปแบบ ความถกูต้อง ความสมบรูณ์) 

ผลการพิจารณา แจ้งผู้ เขยีน แจ้งผู้ เขยีน แก้ไข 

รับ 

ตรวจประเมินคณุภาพโดยผู้ทรงคณุวฒุิ  

กองบรรณาธิการตรวจสอบความถกูต้อง 

ผลการแจ้งผู้ เขยีน แจ้งผู้ เขยีน ไมผ่า่น ผา่นแบบมเีง่ือนไข

ผา่น 

กองบรรณาธิการออกหนงัสอืตอบรับการตีพิมพ์ 

แก้ไขโดยสง่ให้

แก้ไขโดยไมต้่องสง่ให้

กองบรรณาธิการรวบรวมต้นฉบบั 
ตรวจภาษาและพิสจูน์อกัษร 

กองบรรณาธิการจดัท ารูปแบบและรูปเลม่ 

ด าเนินการจดัพิมพ์วารสาร 

ช่วงที่ 4 น าวารสารสง่ให้ผู้ เขียน  
และเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ 

ช่วงที่ 1 คดักรองเบือ้งต้น 

ช่วงที่ 2 ตรวจประเมิน 

ช่วงที่ 3 การจดัท ารูปเล่ม 
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3. ขัน้ตอนวธีิกำรส่งบทควำม
 
	 ผู้ เขียนด�าเนินการสง่ต้นฉบบัเป็น	Microsoft	Word	for	Windows	โดยให้มีรายละเอียดครบตามแบบฟอร์ม
ของวารสาร	โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี	http://sciencejournal.pbru.ac.th		และการสง่จะสง่ผา่นทาง
ระบบบนเวบ็ไซต์ของวารสารเทา่นัน้	
 ขัน้ตอนกำรส่งบทควำม 
  หากยงัไมเ่คยเป็นสมาชิกในเวบ็วารสาร	ให้ด�าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
		 1.	สมคัรสมาชิก
		 2.	เม่ือกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วทา่นสามารถ	เข้าสูร่ะบบแล้วด�าเนินการสง่งานออนไลน์ได้ทนัที
  กรณีเป็นสมาชิกอยูแ่ล้ว	มีขัน้ตอนการด�าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
		 1.	เข้าสูร่ะบบ
		 2.	สง่งานออนไลน์	โดยคลกิท่ีเมน	ูสง่บทความออนไลน์	(เมนสูง่บทความออนไลน์จะปรากฏก็ตอ่เม่ือ	login	
เข้าสูร่ะบบแล้วเทา่นัน้)
  
 วธีิกำรส่งไฟล์
	 1.	เลือกหมวดหมูก่ารสง่บทความออนไลน์
		 2.	เลือกไฟล์บทความเพ่ือแนบสง่เข้าระบบ
	 3.	กรอกข้อมลูรายละเอียด	ช่ือ	ท่ีอยู	่
																		เบอร์โทรศพัท์	อีเมลล์ของผู้วิจยัทกุทา่น
	 4.	คลกิปุ่ ม	Strart	Upload	เพ่ือสง่

			 โดยเม่ือแนบไฟล์	upload	เรียบร้อย	ช่ือไฟล์งานท่ีupload	จะปรากฏท่ีสว่นบน	ดงัภาพ

		 ทัง้นีเ้ม่ือบทความได้รับการตีพิมพ์	ผู้ เขียนจะได้รับวารสารฉบบัท่ีบทความนัน้ตีพิมพ์	1	ฉบบั	โดยจะให้ผู้ เขียน
ท่ีเป็นช่ือแรก	
		 หากมีข้อสงสยัหรือแจ้งปัญหาในการใช้งานระบบติดตอ่ได้ท่ี	e-mail:	sciencejournal@mail.pbru.ac.th			
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4. รูปแบบการจดัเตรียมต้นฉบบั

ช่ือเร่ืองภาษาไทย (Cordia New ขนาด 18 ตัวเข้ม)
ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษ (Cordia New ขนาด 18 ตัวเข้ม)

ช่ือ นามสกลุผู้วิจยัทา่นแรก1* และ ช่ือ นามสกลุผู้วิจยัร่วม2

Name Lastname1* and Name Lastname2

1ชือ่หน่วยงานของผูวิ้จยัท่านแรก ภาษาไทย
2ชือ่หน่วยงานของผู้่วิจยัร่วมกรณีอยู่คนละหน่วยงาน  ภาษาไทย
1 Faculty ....................   
2 Department ..............

บทคัดย่อ (Cordia New ขนาด16ตัวเข้ม)

	 ตัวอย่างการจัดพิมพ์บทคัดย่อ	ขอให้ท่านปฏิบัติโดยเคร่งครัด	บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
อยา่งละไมเ่กิน	300	ค�า	และมีความยาวรวมกนัไมเ่กิน	1	หน้ากระดาษ	A4	โดยใช้ตวัอกัษรแบบ	Cordia	New	ขนาด	14	
ในบทคดัยอ่ควรกลา่วถงึวตัถปุระสงค์รวมถงึสรุปผลท่ีได้จากงานวิจยันัน้	ๆ	กรณีบทคดัยอ่เป็นสตูรทางคณิตศาสตร์
ซึง่ไมส่ามารถเขียนภาษาไทยได้	ให้เขียนบทคดัยอ่เป็นภาษาองักฤษเพียงอยา่งเดียวได้	และกรุณาระบ	ุ*Corresponding	
author	ด้านลา่งให้ชดัเจนดงัตวัอยา่ง

ค�ำส�ำคัญ  :		ค�าส�าคญัและ	Key	words	อยา่งละไมเ่กิน	5	ค�า

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	pre-
pared	using	Cordia	New	14.	The	abstract	should	include	a	concise	statement	of	objectives	and	a	sum-
mary	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
 
	 องค์ประกอบของบทความควรประกอบด้วย
สว่นตา่ง	ๆ	ตามล�าดบัตอ่ไปนี ้
	 เนือ้เร่ือง	ประกอบด้วย	บทน�า	วิธีการวิจยั	ผล
การวิจยัและอภิปรายผล	สรุปผลการวิจยั		โดยจดัเป็น	2	
คอลมัน์		เขียนเป็นความเรียง
	 ตารางและรูปภาพ	 (ถ้ามี)	 ผู้ เขียนจะต้อง 
รับผิดชอบจดัต�าแหน่งรูปภาพและตารางให้สอดคล้อง
กบัเนือ้หาบทความ	และมีความสวยงาม	รูปภาพท่ีใช้ควร
มีความละเอียดอยา่งน้อย	300	dpi	ในการระบคุ�าอธิบาย
ของตารางให้ระบไุว้สว่นบนตารางท่ี..../Table.....	และใน
การระบุค�าอธิบายของรูปภาพให้ระบุไว้ส่วนใต้ภาพ
ท่ี....../Figure......	
	 กิตตกิรรมประกาศ	(ถ้ามี)
	 เอกสารอ้างอิง	(ใช้ระบบตวัเลข	และเขียนแบบ
แวนคเูวอร์	(Vancouver	Style)
	 ในการพิมพ์ เ รียบเ รียง เ นื อ้หา เ ป็นแบบ 
ความเรียงต้องพิมพ์โดยไม่เว้นบรรทัด	จะเว้นบรรทัด 
ก็ตอ่เม่ือจะขึน้หวัข้อใหมใ่ห้เว้นบรรทดัได้	1	บรรทดั	และ
ต้องพิมพ์ให้เต็มคอลมัน์ก่อนท่ีจะขึน้คอลมัน์ใหม่หรือ
หน้าใหม	่ห้ามมิให้เว้นท่ีเหลือไว้วา่งเปลา่	ตวัอกัษรแบบ	
Cordia	New	โดยช่ือเร่ืองภาษาไทยขนาด	18	ภาษา
องักฤษขนาด	18	ตวัเข้ม	 ช่ือผู้ วิจยัขนาด	12	 ท่ีอยู่หรือ
หน่วยงานของผู้ วิจยั	ขนาด12	ตวัเอียง	และหวัข้อเร่ือง	
(บทน�า	วสัดอุปุกรณ์และวิธีการ	ผลการศกึษา	อภิปราย
ผล	สรุป	กิตตกิรรมประกาศ	เอกสารอ้างอิง)	ใช้ขนาด	16		
เนือ้หาใช้ขนาด	14	ตามท่ีแสดงไว้ท่ีนี	้		ส�าหรับบทความ
วิจยัต้องมีความยาวไม่เกิน	15	หน้า	สว่นของบทความ
วิชาการต้องมีความยาวไมเ่กิน	10	หน้า

  กำรตัง้ค่ำหน้ำกระดำษ ก�าหนดกระดาษ	B5	
กว้าง	18.5เซนตเิมตร	สงู	26	เซนตเิมตร	โดยก�าหนดแบบ
เป็นสองหน้า	ระยะหา่งของสว่นหวั	(TOP)	และสว่นท้าย	
(Buttom)	2.4	เซนตเิมตร	ด้านใน	1.5	เซนตเิมตร	ด้านนอก	
2	เซนตเิมอตร	ดงัแสดงใน	Figure	1

Figure 1.	Page	Setup

		 หลงัจากบทน�า	(Abstract)	สว่นของเนือ้หาให้
แบ่งเป็น	2	คอลัมถ์โดยก�าหนดค่าระยะห่างระหว่าง 
คอลมัถ์	0.6	ซม.	ดงัแสดงใน	Figure	2
 

 
Figure 2. Columns
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		 การเขียนสมการ	สมการท่ีใช้ในบทความควร
จะเป็นการสร้างจากโปรแกรม	MathType	หรือเป็นวตัถุ
ของ	Microsoft	Equation	มีขนาด	14	และเป็นตวัอกัษร	
Cordia	New	ขนาด14	โดยทุกสมการจะต้องมีล�าดบั
หมายเลขก�ากบัโดยเขียนอยูใ่นวงเลบ็วางไว้ชิดขอบขวา	
และควรจะเว้น	1	บรรทดัก่อนและหลงัสมการ

a	=	b	+	c																																			(1)
	 ทัง้นีก้ารอธิบายตวัแปรท่ีระบุในสมการให้ใช้ 
ตวัอกัษร	Cordia	New		ขนาด14	ตวัอยา่ง	เชน่	
a	หมายถึง................,	 	b	หมายถึง...................และ	 
c	หมายถงึ....................

ผลกำรศกึษำ 

		 รูปภาพจะต้องมีความกว้างเพียงพอท่ีจะลงใน
หนึง่คอลมัน์ได้	หรือในกรณีจ�าเป็นจริง	ๆ	เพ่ือรักษาราย
ละเอียดในภาพอาจยอมให้มีความกว้างได้เต็มหน้า
กระดาษ	ผู้ เขียนบทความจะต้องรับผิดชอบจดัรูปภาพให้
อยูใ่นขนาดท่ีก�าหนดนี	้โดยสามารถมองเหน็รายละเอียด
และอ่านตวัหนงัสือในภาพได้ชดัเจน	ทัง้นีค้�ำบรรยำย 
ในภำพและใต้ รูปภำพใช้ เ ป็นภำษำอังกฤษ 
ค�าบรรยายนีร้วมกนัแล้วมีความยาวไมเ่กิน	1	บรรทดั	หรือ
อยา่งมากท่ีสดุไมเ่กิน	2	บรรทดั

Figure 3.		Detail

		 ในกรณีท่ีเป็นตารางจะต้องมีค�าบรรยายก�ากบั
ตารางไว้เหนือตาราง	จดัวางรูปแบบตามความเหมาะสม
ตาราง	 โดยเนือ้หำข้อควำมในตำรำงเป็นภำษำ
อังกฤษ

Table	1.			Detail

Topic Detail

aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa

bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb

ccccccccccccccccc cccccccccccccccccc

dddddddddddddddd dddddddddddddddd

อภปิรำยผล
 
		 บทความแตล่ะเร่ืองจะต้องสง่เป็นไฟล์	 .docx	
เท่านัน้	 และหากมิจัดพิมพ์รูปแบบการจัดวางของ
บทความให้เป็นไปตามข้อก�าหนดทางกองบรรณาธิการ
ขอสงวนสทิธ์ิในการตีพิมพ์

สรุป
   
		 บทความของทา่นควรได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้ ร่วมเขียนทุกท่านก่อนท�าการส่งบทความ	 เพ่ือท�าให้
บทความของทา่นมีคณุภาพสงูท่ีจะผา่นการพิจารณา 
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		 ขอขอบคณุผู้สง่บทความทกุทา่นท่ีให้ความร่วม
มือรักษาระเบียบการเขียนบทความนี ้
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