วารสารพฤกษศาสตรไทย
สมาคมพฤกษศาสตรในพระบรมราชินูปถัมภ และองคการสวนพฤกษศาสตร
ขอแนะนําสําหรับผูเขียน
วารสารพฤกษศาสตรไทยตีพิมพผลงานวิจัยและ
บทความวิชาการดานพืช สาหราย เห็ดรา ไลเคนส
และหัวขออื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเปนงานวิจัยที่ไมเคย
เผยแพรหรือตีพิมพในวารสารใดมากอน บทความวิจัย
ที่ไดรับการตีพิมพตองไดรับการพิจารณาจากผูทรง
คุณวุฒิ วารสารพฤกษศาสตรไทยมีกําหนดจัดพิมพ
ปละ 2 เลม ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม สําหรับผูที่
สงบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพควรเปนสมาชิก
ของสมาคมพฤกษศาสตร

การสงตนฉบับ
บทความสามารถเขี ย นเป น ภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษที่มีความถูกตองตามหลักการใชภาษา
บทความที่เปนภาษาไทยตองมีบทคัดยอภาษาอังกฤษ
โดยส ง ต น ฉบั บ บทความผ า นระบบออนไลน ไ ด ที่
http://qsbg.or.th/bot/default.aspx หรือทางอีเมล
tjb.manuscripts@gmail.com
ผูเขียนจะไดรับทราบผลการพิจารณาบทความ
วายอมรับเพือ่ ตีพมิ พ ปฏิเสธ หรือตองมีการแกไขภายใน
3 เดือน กรณีทมี่ กี ารแกไขทางวารสารจะสงไปใหผเู ขียน
ดําเนินการแกไขปรับปรุง

การเตรียมตนฉบับ
ตนฉบับควรมีความยาวไมเกิน 20 หนา และพิมพ
เปน 1 คอลัมน ตนฉบับบทความภาษาไทยพิมพดวย
อักษร Browallia New ขนาด 16 pt สวนตนฉบับภาษา
อังกฤษพิมพดว ยอักษร Times New Roman ขนาด 12 pt
พิมพบรรทัดเวนสองบรรทัด ระยะหางจากขอบดานละ
2.5 ซม. บทความประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน
สถาบันทีส่ งั กัด บทคัดยอ คําสําคัญ บทนํา วิธกี ารศึกษา
ผลการวิจัย อภิปรายผลการศึกษา กิตติกรรมประกาศ
และเอกสารอางอิง หรืออาจมีภาคผนวก

ชือ่ เรือ่ ง ตองสัน้ กะทัดรัดและมีคาํ ทีแ่ สดงขอมูลเกีย่ วกับ
การวิจัย บทความภาษาไทยพิมพดวยอักษร Browallia
New ขนาด 20 pt ตัวหนา และตองเขียนทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ บทความภาษาอังกฤษพิมพดวย
อักษร Times New Roman ขนาด 16 pt ตัวหนา
ชื่ อ ผู  เ ขี ย น ให ร ะบุ ชื่ อ ผู  เ ขี ย น บทความภาษาไทย
พิมพดวยอักษร Browallia New ขนาด 16 pt ตัวหนา
ตองเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความ
ภาษาอังกฤษพิมพดวยอักษร Times New Roman
ขนาด 12 pt ตัวหนา สถาบันที่สังกัด ที่อยูสถาบัน และ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ มลของผู  วิ จั ย ที่ เ ป น ผู  ป ระสานงาน
บทความภาษาไทยพิมพดวยอักษร Browallia New
ขนาด 14 pt ตัวหนา ตองเขียนทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ บทความภาษาอังกฤษพิมพดวยอักษร Times
New Roman ขนาด 10 pt ตัวหนา
บทคัดยอ ตองเขียนบทคัดยอที่สรุปความสําคัญของ
เนื้อหา มีความยาวไมเกิน 250 คํา บทความภาษาไทย
พิมพดวยอักษร Browallia New ขนาด 16 pt ตองเขียน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความภาษาอังกฤษ
พิมพดวยอักษร Times New Roman ขนาด 12 pt
คําสําคัญ ควรมี 3–5 คํา และเปนคําที่ไมควรปรากฏ
ในชื่ อ เรื่ อ ง บทความภาษาไทยพิ ม พ ด  ว ยอั ก ษร
Browallia New ขนาด 16 pt ตองเขียนทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บทความภาษาอังกฤษพิมพดวยอักษร
Times New Roman ขนาด 12 pt
เนือ้ หาบทความวิจยั บทความภาษาไทยพิมพดว ยอักษร
Browallia New ขนาด 16 pt บทความภาษาอังกฤษ
พิมพดวยอักษร Times New Roman ขนาด 12 pt
การเขียนชือ่ วิทยาศาสตร หรือชือ่ ละตินเขียนตัวอักษรเอน
เทานั้น

การอ า งอิ ง ในเนื้ อ หาในกรณี อ  า งอิ ง บทความ
ภาษาไทยให ใ ช ชื่อ นามสกุ ล และคณะ (ป) หรือ
(ชื่อ นามสกุล และคณะ, ป) เชน ประนอม จันทรโณทัย
และคณะ (2551) หรือ (ประนอม จันทรโณทัย และคณะ,
2551) กรณีอา งอิงบทความภาษาอังกฤษใหใช นามสกุล
(ป) หรือ (นามสกุล, ป) เชน Chantaranothai et al.
(2008) หรือ (Chantaranothai et al., 2008) หากอางอิง
จากงานวิจยั มากกวา 1 เรือ่ ง ใหเรียงลําดับตามปทพี่ มิ พ
โดยคั่นดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;)
ภาพประกอบ และตาราง ใหเรียงตามลําดับการใช
อักษรตัวเลขอารบิก ภาพและตารางจะตองมีการอางอิง
ในเนื้อความโดยใชวา ตารางที่ และ ภาพที่ ในการสง
ต น ฉบั บ ให แ ยกตารางและภาพประกอบออกจาก
สวนเนื้อหา โดยจัดไวหนาทายสุดของตนฉบับ
การตี พิ ม พ ภ าพสี เจ า ของบทความจะต อ ง
รับผิดชอบคาใชจา ยในการจัดพิมพ โดยติดตอสอบถาม
ราคาจากบรรณาธิการการจัดการ
หนวย หนวยทีใ่ ชตามเกณฑของ Système international
d’unités (SI)
เอกสารอางอิง บทความภาษาไทยพิมพดวยอักษร
Browallia New ขนาด 14 pt บทความภาษาอังกฤษ
พิมพดวยอักษร Times New Roman ขนาด 10 pt
การอางอิงวารสารใหเขียนชื่อเต็มวารสาร และไมควร
อ า งอิ ง โครงงานวิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ ยกเวนไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในวารสารวิชาการแลว การเรียบเรียงเอกสารอางอิง
ใหจัดเรียงตามลําดับอักษรภาษาไทย และตามดวย
ภาษาอังกฤษ ตัวอยางรูปแบบการเขียนดังนี้
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