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ค าแนะน าส าหรบัผู้เขียนวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัสยาม 
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 วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย
สยาม มขีอบเขตครอบคลุมเนื้อหาเกีย่วกบังานวจิยัดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่
เกีย่วขอ้ง  ซึง่ก าหนดพมิพปี์ละ 1 ฉบบั  ตอ้งเป็นงานที่
ไม่เคยถูกน าไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน  
และไมอ่ยูใ่นระหว่างการพจิารณาลงพมิพใ์นวารสารใดๆ  
  บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มี 2 
ประเภท ได้แก่ 1) บทความวิจัย เป็นบทความที่มี
รูปแบบการเขียนตามหลักวิชาการ ระบุถึงปญัหา 
วตัถุประสงค์ วิธกีารด าเนินงานวจิยั สามารถอภิปราย
และสรุปผลทีจ่ะน าไปสู่ความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอื
การน าไปประยุกต์ใช้ และ 2) บทความวชิาการ เป็น
บทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์ วิจารณ์หรือ
เสนอแนวคดิใหม่ๆ จากพื้นฐานวิชาการที่ได้รวบรวม 
และเรยีบเรยีงมาจากผลงานทางวชิาการของตนเองหรอื
ของผูอ้ื่น หรอืเป็นบทความทางวชิาการทีเ่ขยีนขึน้เพื่อ
เป็นความรูส้ าหรบัผูท้ีส่นใจทัว่ไป 
 

การเตรียมต้นฉบบับทความ 
1. ขนาดกระดาษต้นฉบบั ใชก้ระดาษขนาด A4 สขีาว 
พมิพ์แบบแนวตัง้ (portrait) โดยตัง้ค่าหน้ากระดาษ 
(page setup) ดงันี้ 
 สว่นระยะขอบ (margins): 
  ดา้นบน (top)  2.9 เซนตเิมตร 
  ดา้นล่าง (bottom) 2.9 เซนตเิมตร 
  ดา้นซา้ย (left)  2.1 เซนตเิมตร 
  ดา้นขวา (right)  2.1 เซนตเิมตร 
  ขอบเยบ็กระดาษ (gutter): 0 นิ้ว 
   หวักระดาษ (header) 1.25 เซนตเิมตร 
   ทา้ยกระดาษ (footer) 1.25 เซนตเิมตร 
 

2. ระยะห่างระหว่างบรรทดั หนึ่งชว่งบรรทดัของเครื่อง
คอมพวิเตอร์ (line spacing) เป็นลกัษณะบรรทดัเดีย่ว 
(Single Space) และตอ้งระบุหมายเลขบรรทดัและเลข
หน้าก ากบัไวท้กุหน้า ใหม้ขีนาด 16 point 
 

3. ตวัอกัษร ใชไ้ทยสารบญัพเีอสเค (TH SarabunPSK) 
และพมิพต์ามทีก่ าหนดดงันี้  
  3.1 ช่ือเร่ือง (title)   ภาษาไทย และภาษาองักฤษ
ขนาด 18 point ก าหนดกึง่กลาง ตวัหนา  
 

 3.2 ช่ือผู้เขียน (ทุกคน)  
   ชื่อผูเ้ขยีน (author (s)) ภาษาไทย-องักฤษ 
ขนาด 14 point ตวัธรรมดา ก าหนดกึง่กลาง หากมผีู้
แต่งหลายคนและมีหน่วยงานที่แตกต่างกัน ให้ใช้
ตัวอักษรอารบิคตัวเล็กที่แตกต่างกัน  ก ากับเหนือ
ตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุลของแต่ ล ะคน  ใส่
เครื่องหมายจุลภาค (comma) ถดัจากตวัอกัษรอารบคิ 
และใชเ้ครื่องหมายดอกจนัทร ์(asterisk) ส าหรบัผูท้ีใ่ช้
เป็นบุคคลในการตดิต่อ (corresponding author) 
   ชื่อหน่วยงานของผู้เขยีน (affiliation) 
ภาษาไทย–องักฤษ ขนาด 14 point ตวัธรรมดา ก าหนด
กึ่งกลาง อยู่ถัดลงมาจากชื่อผู้ เขียน ให้เขียนเรียง
ตามล าดบัตวัอกัษรอารบคิทีก่ ากบัไวใ้นสว่นของชือ่ผูแ้ต่ง 
โดยใชต้วัอกัษรแบบ ขนาด 14 point ตวัธรรมดา โดย
ประกอบด้วยสาขาวิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย 
ส า ห รับ ส ถ าบัน ก า ร ศึกษ า  ส่ ว นห น่ ว ย ง า น อื่ น 
ประกอบดว้ยแผนก และหน่วยงาน 
   อีเมลล์ของผู้แต่งที่ต้องการใช้ในการติดต่อ 
(email of corresponding author)  อยู่ถดัลงมาจากทีอ่ยู่
ของผู้แต่ง โดยให้ใส่อเีมลล์ที่สามารถติดต่อกลบัได้ใน
ระหว่างด าเนินการ โดยใช้ตวัอกัษรและขนาดเดยีวกบัที่
อยูข่องผูแ้ต่ง 
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 3.3 บทคดัย่อ  
  ชื่อ “บทคดัย่อ” และ “ABSTRACT” ขนาด 
16 point ก าหนดกึง่กลาง ตวัหนา  
   ขอ้ความของบทคดัย่อภาษาไทย และภาษา 
องักฤษ ขนาด 16 point ก าหนดชดิขอบ, ตวัธรรมดา  
  ใหย้อ่หน้า 1.27 เซนตเิมตร 
  มจี านวนค าไมเ่กนิ 250 ค า ส าหรบัภาษาไทย 
และไมเ่กนิ 200 ค า ส าหรบัภาษาองักฤษ  
   ค าส าคญั (keyword) ทัง้ภาษาไทยและภาษา 
องักฤษ ตอ้งไม่เกนิภาษาละ 5 ค า ควรเลอืกค าส าคญัที่
เกีย่วขอ้งกบับทความ (โดยอยู่ด้านล่างของบทคดัย่อ) 
และใชต้วัอกัษร ขนาด 14 point ตวัธรรมดา 
 

 3.4 เน้ือหาของบทความ (content) ความยาว
เรื่องไม่ควรเกนิ 15 หน้า รวมทัง้ตาราง รูปภาพ และ
เอกสารอา้งองิ 
  หวัขอ้ใหญ่ ขนาด 16 point ก าหนดชดิซา้ย 
ตวัหนา  
   หวัขอ้รอง ขนาด 16 point ก าหนดชดิซา้ย 
ตวัหนา  
   ตวัอกัษร ขนาด 16 point ก าหนดชดิขอบ ตวั
ธรรมดา  
   ยอ่หน้า 1.27 เซนตเิมตร 
   กรณีที่มคี าอธิบายเป็นภาษาองักฤษให้ใช้
ตวัอกัษรพมิพเ์ลก็ 
 ส่วนรายละ เอียดของเนื้ อหาบทความ มี
ดงัต่อไปนี้ 
 1) บทน า (introduction)  
 2) วสัดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง (materials 
and methods)  
 3) ผลการทดลองและวิจารณ์ (results and 
discussion)  
 4) สรปุผล (conclusions) 
 5) กิตติกรรมประกาศ (acknowledgements) 
(ถา้ม)ี 
 6) เอกสารอา้งองิ (references) 

 3.5 ตารางและรปูภาพ (table and figure)  
 ส าหรบัหวัตารางและหวัรปูภาพ ใหใ้ชต้วัอกัษร
ขนาด 16 point ตวัหนา ส าหรบัค าอธบิายตารางหรอื
รปูภาพใหใ้ชต้วัอกัษรขนาดเดยีวกนัแต่เป็นตวัธรรมดา 
ตวัอกัษรหรอืตวัเลขทีน่ าเสนอในรปูกราฟหรอืตาราง ให้
มขีนาดตามความเหมาะสม ทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน
เมื่อตีพมิพ์แล้ว ค าอธิบายและตวัอกัษรต่างๆ ใน
ตาราง กราฟ และรูปภาพต้องเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านัน้ ส าหรบัค าอธบิายเชงิอรรถ (footnote) ให้ใช้
ตวัอกัษรขนาด 14 point ตวัธรรมดา 
 

 3.6 การเขียนเอกสารอ้างอิง 
 1) การพมิพอ์า้งองิแทรกในเนื้อหาของบทความ 
   ใ ช้ก า ร อ้ า ง อิ ง ร ะ บบ ล า ดับหมา ย เ ล ข 
(numerical order system) โดยระบุล าดบัหมายเลข
อา้งองิทา้ยขอ้ความหรอืชื่อบุคคลทีน่ ามาอา้งองิ ใหเ้ริม่
จากหมายเลข 1, 2, 3 ไปตามล าดบัทีอ่า้งองิก่อน-หลงั 
โดยใชเ้ลขอารบคิอยูใ่นวงเลบ็ใหญ่ 
   การอา้งองิจากเอกสารมากกว่า 1 ฉบบั ถา้มี
การอา้งองิต่อเนื่องกนัจะใชเ้ครือ่งหมายยตภิงัค์ (hyphen 
หรอื -) เชือ่มระหว่างฉบบัแรกถงึฉบบัสุดทา้ย เช่น [1-5] 
แต่ถ้าอ้างอิงเอกสารที่มีล าดับไม่ต่อเนื่องกนั จะใช้
เครื่องหมายจุลภาค (,) คัน่ระหว่าง เช่น [4,8,12-15] 
เป็นตน้ 
 2) การพมิพเ์อกสารอา้งองิทา้ยบทความ 
 การอ้ า งอิง ใ นตอนท้า ยของบทความ ให้
เรยีงล าดบักอ่น-หลงั (numerical order) 
   ต าราหรอืหนังสอื : ชื่อผูแ้ต่ง. (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อ
หนังสอื. เล่มที ่หรอืจ านวนเล่ม (ถา้ม)ี. ครัง้ทีพ่มิพ ์(ถา้ม)ี. 
ชื่ อชุ ดหนั งสือและล า ดับที่ ( ถ้ า มี ) . สถานที่พิมพ์ : 
ส านกัพมิพ.์ 
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