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รูปแบบและขั้นตอนการจัดทําตนฉบับบทความ
“สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ”
นิตยสาร “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” เปนนิตยสารเปดอิเล็กทรอนิกส (ฉบับภาษาไทย) ภายใตการสนับสนุน
ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology) มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรบทความ
วิ ช าการทางด า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพแขนงต า ง ๆ ทางเว็ บ ไซต ส มาคมเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห ง ประเทศไทย
(http://www.biotec.or.th/tsb/) โดยมีกําหนดเผยแพรประจํารายเดือน
เงื่อนไขการรับบทความ
- บทความจัดทําขึ้นโดยใชภาษาไทยเทานั้น และตองผานการตรวจขอผิดพลาดในขอความและจากการพิมพ
- บทความที่สงมาพิจารณาลงพิมพ ตองไมเคยเผยแพรในสื่อออนไลนหรือสิ่งพิมพใด ๆ มากอน ขอความและ
ขอคิดเห็นตาง ๆ เปนของผูเขียนบทความนั้น ๆ ไมใชความเห็นของกองบรรณาธิการหรือของวารสารสรรสาระ
เทคโนโลยีชีวภาพ
- ทุกบทความที่ไดผานการคัดเลือกเพื่อพิมพเผยแพร จะถือเปนกรรมสิทธิ์ของวารสารสรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ
- กองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาในการตีพิมพใหผูเขียนทราบภายใน 1 สัปดาห นับจากวันที่สงบทความ
- กองบรรณาธิการจะไมรับผิดชอบในขอผิดพลาดใด ๆ ในบทความ ที่เกิดจากความผิดพลาดของผูเขียน
ขอกําหนดในการสงบทความสําหรับผูเขียน
- บทความตองจัดทําเปนภาษาไทยและตองผานการตรวจการใชหลักไวยากรณอยางถูกตองมาแลว
- ในการจัดทําบทความผูเขียนจะตองจัดทําบทความในรูปแบบที่ทางวารสารสรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพกําหนดไว
ตามรายละเอียด “คําแนะนําในการเขียนบทความ”
- ผูเขียนจะตองสงตนฉบับบทความในรูปแบบของไฟลเอกสาร Microsoft Word เทานั้น จํานวนไมเกิน 2 หนา
(รวมภาพและตารางที่เกี่ยวของ และเอกสารอางอิง) โดยสงมาที่ fermenttechresearchcenter@gmail.com
รายละเอียดของบทความ ประกอบดวย
ผูเขียนสามารถจัดทํารูปแบบการนําเสนอไดตามความเหมาะสม แตเนื้อหาตองนําเสนอองคความรูใหมที่
นาสนใจหรือความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพแขนงตาง ๆ โดยมีหัวขอดังนี้
1. ชื่อเรื่องและชื่อผูเขียนบทความ ชื่อเรื่องพิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ควรเปนชื่อเรื่องที่สั้น กระชับ
ไดใจความตรงกับเนื้อหา ตามดวยชื่อผูเขียนบทความซึ่งพิมพเปนภาษาไทยเทานั้น
2. เนื้อหา นําเสนอขอมูลวิชาการหรือแนวคิดทฤษฎีที่นําเสนอในประเด็นตาง ๆ อยางถูกตอง ซึ่งอาจมีการเสนอ
ขอมูลในรูปแบบตารางและภาพประกอบได
3. เอกสารอางอิง เปนการรวบรวมรายชื่อหนังสือหรือสิ่งตีพิมพอื่น ๆ ที่ใชสําหรับการคนควาและอางอิง
ประกอบบทความ ตามที่ไดกําหนดไวในเอกสารนี้
4. หนวยงานที่สังกัด ในสวนที่อยูหรือสถานที่ทํางานของผูเขียน ใหระบุไวที่เชิงอรรถ
หมวดบทความ
ผูเขียนตองระบุหมวดบทความที่เขียนในสวนของหัวกระดาษ ซึ่งประกอบดวย 6 หมวด ไดแก
1. การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2. วิศวกรรมเคมีชีวภาพและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
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3. การแพทย คลินิกและเภสัชกรรม
4. สิ่งแวดลอมและพลังงาน
5. กฎหมายและการศึกษา
6. ปกิณกะ
คําแนะนําในการเขียนบทความ
ขนาดกระดาษ จัดพิมพลง Microsoft Word กระดาษขนาด A4
ขอบกระดาษ เวนระยะขอบ 2.54 เซนติเมตร ทุกดาน
จํานวนหนา ไมเกิน 2 หนา (พรอมภาพและตารางที่เกี่ยวของ และเอกสารอางอิง)
ตัวอักษร ตัวอักษรในบทความทั้งหมดใหใช Cordia New ตามที่กําหนดดังนี้
ชื่อเรื่อง พิมพเปนภาษาไทยหรืออังกฤษ ขนาด 16 point กําหนดกลาง ตัวหนา กระชับ ถาชื่อเรื่องเปน
ภาษาอังกฤษ ตัวแรกของทุกคําตองใชตัวใหญ ตัวตอไปใชตัวเล็ก ทั้งนี้ยกเวนบุพบทและ Article นําหนาคํา
ชื่อผูเขียนบทความ พิมพเปนภาษาไทย ขนาด 14 point ตัวเอียง จัดชิดขวา
ที่อยูหรือสถานที่ทํางานของผูเขียน ใหระบุไวที่เชิงอรรถ ขนาด 12 point โดยระบุภาควิชา และ
มหาวิทยาลัย ตนสังกัดเทานั้น จัดชิดซาย
บทความ ตัวบทความ ขนาด 14 point โดยกําหนดเนื้อหา ไมรวมเอกสารอางอิง และขอมูลเพิ่มเติม
500-700 คํา กําหนดการยอหนา 0.5 นิ้ว
ตารางและภาพประกอบ ผูเขียนสามารถใสตารางไดจํานวน 1 ตาราง และภาพประกอบ 1 ภาพ หรืออยางใด
อยางหนึ่ง จํานวนรวม 2 ตาราง/ภาพ
ตาราง ทุกตารางจะตองมีหมายเลขและคําอธิบายตารางโดยพิมพไวเหนือตาราง หมายเลขกํากับและ
คําอธิบายนี้รวมกันแลวควรมีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด คําอธิบายเพิ่มเติมและแหลงที่มาของตารางใหใสไวใตตาราง โดย
จัดชิดซายของกระดาษ กําหนดใหใชขนาด12 point ทั้งหมด กําหนดใหตารางที่นําเสนอเปนไฟลนามสกุล JPEG หรือ
พิมพขึ้นเอง โดยตัวอักษรในตารางจะตองมีขนาดไมใหญไปกวา คําอธิบายตาราง การตีเสนกรอบตารางใหตีเฉพาะ
เสนแนวนอนเสนเดียวและดวยหมึกดําใหชัดเจน ระหวางตารางและคําอธิบายตาราง/คําอธิบายเพิ่มเติมและแหลงที่มา
ของตารางไมตองเวนบรรทัด สวนการระบุหมายเลขตารางในบทความใหระบุเปนตารางที่ เชน ตารางที่ 1, ตารางที่ 1-3
เปนตน ดังตัวอยาง
ตารางที่ 1 ผลของโซเดียมเบนโซเอตตอการผลิตไซลิทอลจากไซโลส
โซเดียม
อัตราการเติบโต
ผลได
ผลได
เบนโซเอต
จําเพาะ
เซลล
ไซลิทอล
-1
(ชม. )
(กรัม/กรัม)
(กรัม/กรัม)
(ppm)
0
0.015
100
0.010
150
0.008
200
0.007
300
0.007
400
0.006
500
0.004
600
0.003
ที่มา: สาโรจน และคณะ, 2548/53/54

0.207
0.133
0.114
0.118
0.114
0.103
0.081
0.059

0.326
0.350
0.351
0.363
0.369
0.372
0.420
0.436

อัตราจําเพาะ
การใชไซโลส
(กรัม/กรัม ชม.)

อัตราจําเพาะ
การผลิตไซลิทอล
(กรัม/กรัม ชม.)

0.063
0.074
0.074
0.061
0.060
0.061
0.054
0.053

0.021
0.026
0.026
0.022
0.022
0.023
0.023
0.023
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ภาพ พิมพลําดับ/ภาพที่ คําอธิบายภาพ และแหลงที่มาของภาพใหใสไวใตภาพ โดยใชขนาด 12 point
จัดชิดซาย กําหนดไฟลนามสกุล JPEG คําอธิบายภาพควรใชภาษาที่กระชับเนื้อหาไดใจความ หมายเลขกํากับและ
คําอธิบายภาพนี้รวมกันแลวควรมีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด ภาพประกอบควรเลือกที่มีความคมและชัดเจน และระวัง
อยาใหกลับขางซายเปนขวาหรือกลับหัวบนเปนลาง หากมีภาพยอยใหระบุอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กตามลําดับ
อักษรไวภายในวงเล็บโดยใชตัวอักษรสีดําและตัวหนา กําหนดใหจัดวางไวภายในภาพยอยแตละภาพบริเวณดานบนของ
ภาพและจัดชิดซาย ดังตัวอยาง
(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 1 สวนประกอบหลักของถั่งเชาที่ประกอบดวย (a) หนอนผีเสื้อคางคาวตายซาก และเห็ด Cordyceps sinensis (b) ลักษณะของหนอน
ผีเสื้อที่ติดเชื้อจากเห็ด C. sinensis ที่เจริญขึ้นเองในธรรมชาติ และ (c) ถั่งเชาที่มีการวางจําหนายในตลาดการคาของทิเบต
ที่มา: Winkler, 2008

การเนนคํา ใหใชวิธีการเขียนตัวเอน แทนการใชตัวหนาเขม และเครื่องหมายสัญประกาศ (“ ”)
เครื่องหมายวรรคตอน เชน , หรือ : และ ; ใหเวน (ตาม) ดวย 1 เคาะ หากเปนไปไดควรหลีกเลี่ยงการใช
เครื่องหมายวรรคตอน
คําทับศัพท ที่บัญญัติอยางเปนทางการหรือใชจนเคยชินแลวถือวาเปนคําไทย ตัวอยางของคําเหลานี้ ไดแก
วัคซีน ฮอรโมน แอลกอฮอล ไวรัส เซลล ฟลม ไบโอดีเซล เปนตน
คํายอ ไมควรใชถาไมมีความจําเปน การเขียนยอคําตองใชเฉพาะที่คุนเคยกันดี และใชอยูเปนปกติโดยทั่วไป
สําหรับภาษาอังกฤษตองใชคํายอที่เปนสากล มิฉะนั้นจะตองเขียนคําเต็มและใสคํายอในวงเล็บไวตอนแรกของเรื่อง 1 ครั้ง
คําสําคัญ ผูเขียนสามารถกําหนดคําสําคัญได 3-5 คํา ไวเหนือสวนเอกสารอางอิง โดยใหขีดเสนใตคําวา คํา
สําคัญ และใหใชขนาด 12 point จัดชิดซายเรียงตามลําดับตัวอักษร แตละคําสําคัญใหระบุทั้งคําไทยและคําอังกฤษ
(ตัวพิมพเล็กทั้งหมด) และใหใสเครื่องหมาย (/) คั่นระหวางคําไทยและคําอังกฤษ และเครื่องหมาย (,) คั่นระหวางคํา
สําคัญ โดยใชอักษรแบบปกติ ดังตัวอยาง
อาหารเพื่อสุขภาพ/functional food, แปงที่ทนตอการยอยดวยเอนไซม/resistant starch, เสนใยอาหาร/dietary fiber, คาดัชนีไกล
เซมิก/Gylcemic Index/Gl

เอกสารอางอิง ใหขีดเสนใตคําวา เอกสารอางอิง โดยใชขนาด 12 point ชิดซายเรียงตามลําดับตัวอักษร โดยไม
ตองมีเลขที่กํากับและไมแยกประเภทของเอกสารและสิ่งอางอิง โดยจัดใหเอกสารภาษาไทยไวลําดับกอนโดยเรียงลําดับ
ตามอักษรตัวแรกของชื่อผูแตง และจัดใหเอกสารภาษาอังกฤษอยูลําดับหลังภาษาไทยโดยเรียงลําดับตามอักษรตัวแรก
ของชื่อสกุล
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