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ระเบียบการ
1. บทความวิจัยและบทความวิชาการที่พิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญแต่ละสาขา จานวน 2-3 ท่าน
2. การส่งบทความเพื่อพิมพ์ในวารสาร ให้ส่ง 3 ชุด และแผ่นบันทึกไฟล์ข้อมูล พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มส่ง
บทความเพื่อพิจารณาพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน้า ฉ) โดยส่งมาที่ กองบรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย สานักงานบริหารการวิจัย อาคาร
สานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ที่ 18 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 1810 โทรสาร 02-5643151 อีเมล
tstj_tu@yahoo.com
3. การยอมรับบทความเป็นสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบความถูกต้องของ
เนื้อหาในบทความ รวมทั้งกองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขบทความและอาจส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไข
เพิ่มเติมหรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี

คาแนะนาสาหรับผู้เขียน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีการตรวจสอบคุณภาพบทความอย่างเคร่งครัด โดยบทความที่พิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท คือ
1. บทความวิจัย (research article) ที่มีลักษณะและรูปแบบการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น ตั้งสมมุติฐาน
โดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ได้ค้นคว้าทดลองอย่างมีระบบ และสรุปผลการวิจัยที่จะนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
2. บทความวิชาการ (review article) ในลักษณะเชิงวิเคราะห์หรือวิจารณ์ และเสนอแนวคิดใหม่บนพื้นฐาน
วิชาการ อันก่อเกิดองค์ความรู้หรือสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์

การเตรียมต้นฉบับ
ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาดกระดาษ
A4 ความยาวไม่เกิน 12 หน้า โดยพิมพ์หน้าเดียวแบบคอลัมน์เดียว มีระยะห่างจากขอบกระดาษแต่ละด้านละ 1 นิ้ว
ขนาดและชนิดตัวอักษร
ข้อความ
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัดของผู้เขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
หัวข้อ “บทคัดย่อ” “Abstract” และหัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่องย่อย
บทคัดย่อ Abstract เนื้อเรื่อง คาสาคัญ และ Keywords

ข

ขนาด
22
16
14
16
14
14

ชนิด
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวธรรมดา
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวธรรมดา

บทความวิจัยและบทความวิชาการประกอบด้วย
1. ชื่ อ เรื่ อ ง ทั้ ง ภาษาไทยและอั ง กฤษ ไม่ ย าวเกิ น ไป แต่ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาทั้ ง บทความ ให้ พิ ม พ์ ก ลาง
หน้ากระดาษ
2. ชื่อผู้เขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ (ใต้ชื่อเรื่อง)
3. ที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัดของผู้เขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ (ใต้ชื่อ
ผู้เขียนแต่ละคน)
4. บทคัดย่อและ Abstract เป็นการสรุปสาระสาคัญของเรื่อง ความยาวไม่ควรเกิน 250 คา ให้พิมพ์ชิดขอบ
หน้ากระดาษ โดยคาว่า “Abstract” เฉพาะอักษรตัวแรก (A) ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
5. คาสาคัญและ Keywords มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ต่อจากบทคัดย่อและ Abstract ควร
เลือกคาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 คา
6. เนื้อหา ให้พิมพ์ แบบคอลัมน์เดียวและให้จัด ชิดขอบทั้งสองด้าน เมื่อผลงานผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนได้แก้ไขต้นฉบับแล้ว ทางวารสารจะจัดเป็นแบบสองคอลัมน์และส่งให้ผู้เขียนตรวจสอบอีก
ครั้งก่อนการพิมพ์
6.1 กรณีบทความวิจัย เนื้อหาควรประกอบด้วย
6.1.1 บทนา อธิบายความสาคัญและเหตุผลการวิจัย การตรวจเอกสาร (literature review) และ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
6.1.2 อุปกรณ์และวิธีการ อธิบายอุปกรณ์และวิธีการวิจัย
6.1.3 ผลการวิจัยและวิจารณ์ อาจเขียนรวมหรือแยกกันก็ได้ ควรเรียงลาดับเนื้อหา สั้น กะทัดรัด
และควรเสนอในรูปแบบตาราง กราฟ หรือรูป (คาอธิบายตาราง กราฟ และรูปอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็
ได้) ผู้เขียนควรวิจารณ์ ผลการวิจัยเพื่อให้ผู้อ่านเห็ นด้วยตามหลักการ หรือคัดค้ านทฤษฎีที่มีอยู่เดิม โดยอาจ
เปรียบเทียบกับการวิจัยของผู้อื่น และควรมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการวิจัยในอนาคต
6.1.4 สรุป ควรสรุปสาระสาคัญที่ไม่คลุมเครือ เน้นข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
6.1.5 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ควรแสดงความขอบคุณต่อผู้ให้ความช่วยเหลือจนงานวิจัยสาเร็จ
6.1.6 เอกสารอ้างอิง ให้เรียงเอกสารตามลาดับการอ้างอิงก่อนหลัง โดยใช้เลขอารบิกในวงเล็บใหญ่
6.2 กรณีบทความวิชาการ เนื้อหาควรประกอบด้วย บทนา เนื้อเรื่อง และสรุป
หลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิง
1. การอ้างอิง ควรอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล กากับด้วยเลขอารบิกอยู่ในวงเล็บใหญ่ ใส่ไว้ท้ายข้อความ
ตามลาดับการอ้างอิงก่อน-หลัง โดยให้ตรงกับหมายเลขในเอกสารอ้างอิง ตัวอย่างการอ้างอิงในบทความ เช่น สมศักดิ์
และคณะ พบว่าปริมาณออกซิเจนในน้ามีผลต่อการออกไข่ของปลา [1] หรือมีการค้นพบว่าปริมาณของออกซิเจนใน
น้ามีผลต่อการออกไข่ของปลา [1] เป็นต้น
2. การอ้างอิงจานวนหน้าของวารสารไทย ให้ใช้ “น.” นาหน้าตัวเลขของหน้าที่ใช้อ้างอิง ถ้าเป็นวารสาร
ภาษาอังกฤษ การอ้างอิงเพียง 1 หน้า ให้ใช้ “p.” นาหน้าเลขหน้าที่ใช้อ้างอิง และการอ้างอิงมากกว่า 1 หน้า ขึ้นไป
ให้ใช้ “pp.” นาหน้าเลขหน้าที่ใช้อ้างอิง
ค

3. เอกสารที่ไม่ใช่วารสาร ให้บอกจานวนหน้าด้วย กรณีเอกสารภาษาไทย ใช้ “น.” ตามหลังจานวนหน้า
ทั้งหมด และกรณีเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ ใช้ “p.” ตามหลังจานวนหน้าทั้งหมด
4. ชื่อวารสารต่างประเทศอาจใช้คาย่อได้
5. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษที่อ้างอิงทุกคาต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (capital letter) ยกเว้นคานาหน้านาม
(article) คาสันธาน (conjunction) และคาบุรพบท (preposition) บางกรณี เช่น ชื่อสปีชีส์ (species) ซึ่งขึ้นต้น
ด้วยตัวพิมพ์เล็กอยู่แล้ว ให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก แต่หากคาเหล่านี้เป็นคาแรกของชื่อเรื่องให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
6. เอกสารทีม่ าจากการประชุม ให้เขียนชื่อเต็มของการประชุมหรือสัมมนานั้นด้วย
7. ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) ให้ใช้ตัวเอนหรือขีดเส้นใต้ โดยแยกขีดเส้นใต้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
แรก ขีดเส้นใต้ชื่อสกุล (genus) และส่วนที่สองขีดเส้นใต้ชื่อชนิด (สปีชีส์)
8. คาว่า in vitro หรือ in vivo หรือคาอื่นในประเภทเดียวกัน ให้ใช้ตัวเอนหรือขีดเส้นใต้
9. การอ้างอิงจากข้อมูลเว็บไซต์ ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่สืบค้นข้อมูลด้วย
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
1. หนังสือหรือตารา (text)
1.1 กรณีอ้างโดยตรง
[1] ธีระชัย ธนานันต์, 2553, พันธุศาสตร์โมเลกุล, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
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