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  วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย
สยาม จัดพิมพ์ปีละ 1 ฉบับ รับบทความภาษาไทยท้ัง
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย วารสารฯ รับ
พิมพ์บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full paper) แบบเนื้อหา
สั้น (Short communication) รวมถึงบทความวิชาการท่ี
ได้จากการเรียบเรียงพรรณนาความอย่างสมเหตุสมผล
หรือบทความประมวลความรู้ เชิงวิเคราะห์ (Review 
articles) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเสนอใน
วารสารวิชาการใดมาก่อน และมีจ านวนไม่เกิน 10 หน้า 
 

การส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ 
 บทความท่ีเสนอจะต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2000 เป็นภาษาไทย 
โดยใช้กระดาษ A4 ตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้ ขอบบน 
(top) 2.9 ซม. ขอบล่าง (bottom) 2.9 ซม.ขอบซ้าย (left) 
2.1 ซม. ขอบขวา 2.1 ซม. และประกอบด้วยหัวข้อหลัก
ดังนี้ 
  1. ชื่อเรื่อง ใช้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(ภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ) ใช้อักษร Browallia New 
ขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้า 
  2. ชื่อผู้ท างานวิจัย ใช้ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (ภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ) ใช้อักษร 
Browallia New ขนาด 15 ตัวหนา จัดก่ึงกลางหน้า ขีด
เส้นใต้ส าหรับส าหรับชื่อผู้ เขียนหลักท่ีเป็นผู้ เสนอ
บทความ 
  3. สถานท่ีท างาน คือ ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ของ
ผู้เขียน ใช้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย
ก่อนภาษาอังกฤษ) โดยใช้ตัวอักษรเดียวกันขนาด 12 
แต่ให้อยู่ตอนล่างของหน้าแรกในลักษณะเชิงอรรถ 
  4. บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
บทน า อุปกรณ์และวิธีการ ผลการทดลองและวิจารณ์ 
สรุป และเอกสารอ้างอิง จัดพิมพ์เป็น 1 สดมภ์ (column) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.1 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้
ตัวอักษร Browallia New ขนาด 15 ธรรมดา ไม่เกิน 
200 ค า หัวเรื่องค าว่า “บทคัดย่อ” และ “ABSTRACT” 

ใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาด 16 ตัวหนา จัดชิด
ซ้าย 
 4.2 เนื้อความซึ่งประกอบด้วย บทน า 
อุปกรณ์และวิธีการ ผลการทดลองและวิจารณ์ สรุปและ
เอกสารอ้างอิง ใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาด 15 
ธรรมดา ส่วนหัวเรื่องเช่น ค าว่า บทน า อุปกรณ์และ
วิธีการ ฯลฯ ใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาด 16 
ตัวหนา จัดชิดซ้าย 
 4.3 พิมพ์โดยไม่เว้นบรรทัด หากจะขึ้นหัว
เรื่องใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด และย่อหน้า 1.27 ซม. 
 4.4 ชื่อตารางและค าบรรยายรูปประกอบใน
เนื้อความอาจพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย โดย
ใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาด 15 ธรรมดา ดังนี้ 
  - ชื่อตาราง จัดพิมพ์ไว้เหนือตารางจัดชิด
ซ้าย 
  - ค าบรรยายรูปประกอบ จัดพิมพ์ไว้ก่ึงกลาง
ด้านล่างรูป 
 4.5 เอกสารอ้างอิง การอ้างอิงให้ใช้ระบบ
ตัวเลข ให้ก าหนดหมายเลขเอกสารไว้ในวงเล็บใหญ่ [  ] 
ท้ายข้อความท่ีอ้างอิง เรียงตามล าดับการอ้างถึง หาก
อ้างอิงซ้ ารายการเดิมให้ใช้หมายเลขเดิม การเขียน
เอกสารอ้างอิงจากแหล่งตีพิมพ์ต่างๆ ให้เป็นดังนี้ 
  วารสาร :Park, H.J., Weller, C.L., Vergano, 
P.J. and Testin, R.F. 1993. Permeability and 
MechanicalProperties of Cellulose-based Edible 
Films. J. Food Sci. 56: 1361-1364. 
  หนังสือ :Pomeranz, Y. 1991. Functional 
Properties of Food Component. Academic Press. 
San Diego. 560 p. 
  ส่วนหน่ึงของสิ่งพิมพ์ :Le Bot, Y. and Gouy, 
P.A. 1995. Polyols from Starch.p.155-177. In 
Kearsley, M.W. and Dziedic, S.Z. (ed.) Handbook of 
Starch Hydrolysis Product and their Derivatives. 
Blackie Acad.& Professional. London 275 p. 
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  รายงานการประชุมวิชาการ :Chindapan, N., 
and Somsuai, S. (2006). Effects of carboxy 
methylcellulose on tensile strength, water vapor 
transmission rate and oil resistance of mung bean 
protein-based films. Page 264. 32nd Congress on 
Science and Technology of Thailand. October 10-
12. Queen Sirikit National Convention Center.  
Bangkok. Thailand. 

  เอกสารอ้างอิงภาษาไทย : วิจิตร วังใน. 
2539. มะม่วง. ศรีสมบัติการพิมพ์. กรุงเทพฯ. หน้า 2 – 
9. 
 ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับ 3 ชุด พร้อมบันทึก
เรื่องเต็มลงในแผ่น Diskette ในรูปแบบ Microsoft word 
มายัง ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ  ภาควิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ตามท่ีอยู่ในฉบับ ต้นฉบับ
ของท่านจะถูกส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ 
พิจารณาอย่างน้อย 2 ท่าน 
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