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ขอบเขต 
 วารสารวจิยัพลงังาน มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจยัทางด้านพลงังาน
และการอนรัุกษ์พลงังาน ในทกุมิตสิูส่าธารณะ เพ่ือนําองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง เปิดรับ
ผลงานประเภท บทความวิจยั บทความปริทรรศน์ ตลอดทัง้ปี 
 
ระเบียบการ 

1. บทความท่ีพิมพ์ในวารสารวจิยัพลงังาน ต้องผา่นการประเมินจากผู้ทรงคณุวฒุท่ีิเช่ียวชาญแตล่ะ
สาขา จํานวน 2-3 ท่าน 

2. การส่งบทความเพ่ือขอตีพิมพ์ลงในวารสาร  ผู้ เสนอผลงานจะต้องส่งต้นฉบบัแบบพิมพ์ จํานวน 3 
ฉบบั พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ “.doc” (MS Word) โดยส่งมาท่ี  กองวารสารวิจยัพลงังาน   
สถาบนัวิจยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  อาคารสถาบนั 3 ชัน้ 12 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่ 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 02-2188095 โทรสาร 02-2188081 อีเมล์ jer@chula.ac.th 

3. บทความท่ีผู้ นิพนธ์นํามาส่งเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยพลงังานจะต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสาร รายงานหรือสิง่พิมพ์อ่ืนใดมาก่อน 

4. การยอมรับบทความเป็นสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบความ
ถกูต้องของเนือ้หาในบทความ รวมทัง้กองบรรณาธิการสงวนสิทธ์ิในการตรวจแก้ไขบทความและ
อาจสง่กลบัคืนให้ผู้ เขียนแก้ไขเพิ่มเตมิหรือพิมพ์ต้นฉบบัใหม ่แล้วแตก่รณี 

5. ผู้ เขียนต้องเสนอช่ือผู้พิจารณา แนบมาพร้อมบทความจํานวน 2 ท่าน  โดยมีคณุสมบตัดิงันี ้
- เป็นผู้ มีความเช่ียวชาญตรงสาขาวิชาหรือเนือ้หาบทความของท่าน 
- จบการศกึษาปริญญาเอกหรือมีตําแหน่งทางวิชาการ 
- ผู้พิจารณาต้องไมมี่ช่ือในบทความและไมมี่สว่นได้สว่นเสียในบทความของท่าน 
- ระบช่ืุอผู้พิจารณา พร้อมทัง้ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ และอีเมล์ ของผู้พิจารณาทัง้ 2 ท่านให้

ชดัเจน ลงในกระดาษ A4   
- กรณีท่ีผู้ เขียนอยู่ในสังกัดหรือเป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เสนอช่ือผู้

พิจารณาท่ีมาจากหน่วยงานภายนอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํานวนทัง้หมด 2 
ท่าน หรือ กรณีผู้ เขียนมาจากหน่วยงานท่ีไม่ได้อยู่ในสงักดั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หรือมาจากหน่วยงานภายนอก ให้เสนอช่ือผู้พิจารณาท่ีมาจากหน่วยงานภายใน
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํานวนทัง้หมด 2 ท่าน 

- ทัง้นี  ้บรรณาธิการจะเป็นผู้ พิจารณาว่าสมควรให้บุคคลท่ีถูกเสนอช่ือพิจารณา
บทความเป็นผู้พิจารณาบทความของผู้ นิพนธ์นัน้หรือไม ่

 
 



คาํแนะนําสาํหรับผู้นิพนธ์ 
 วารสารวิจัยพลังงาน เป็นวารสารวิชาการจัดพิมพ์โดย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  กําหนดพิมพ์ ปีละ 2 ฉบบั ผู้ นิพนธ์สามารถส่งเร่ืองมาพิมพ์ได้ โดยไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิก 
หรือ สงักดัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเท่านัน้ ผลงานท่ีได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระ
น่าสนใจ เป็นงานท่ีทบทวนองค์ความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีทนัสมยั รวมทัง้ข้อคิดเห็นทางวิชาการท่ี
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน  ผู้ นิพนธ์ท่ีต้องการส่งเร่ืองมาลงพิมพ์ต้องเป็นงานท่ีไม่เคยถกูนําไปพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารอ่ืนใดมาก่อน   และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาลงพิมพ์วารสารใดๆ  บทความอาจต้องมีการถูก
ดดัแปลง แก้ไข เนือ้หารูปแบบ และสํานวนตามท่ีกองบรรณาธิการเห็นสมควร ทัง้นีเ้พ่ือให้วารสารมีคณุภาพ
ในระดับมาตรฐานสากล  และนําไปอ้างอิงได้หากผู้ นิพนธ์มีข้อสงสัยในการจัดเตรียมต้นฉบบัสามารถ
สอบถามเพิ่มเติมได้จาก สว่นงานบริการวิชาการ สถาบนัวิจยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โทร. 02-
2188095  หรือ ท่ี  E-mail : jer@chula.ac.th 
การเตรียมต้นฉบับ 

1) ต้นฉบบัเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได้ ในกรณีท่ีต้นฉบบัเป็นภาษาไทยต้องมีบทคดัยอ่
ภาษาองักฤษด้วยเสมอ ยกเว้นต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาองักฤษไมต้่องมีบทคดัยอ่ภาษาไทย การใช้
ภาษาไทยให้ยดึหลกัการใช้คําศพัท์และการเขียนทบัศพัท์ภาษาองักฤษ  ให้หลีกเล่ียงการเขียน
ภาษาองักฤษปนภาษาไทยในข้อความ ยกเว้นกรณีจําเป็น เชน่ ศพัท์ทางวิชาการท่ีไมมี่คําแปล หรือ
คําท่ีใช้แล้ว ทําให้เข้าใจง่ายขึน้ คําศพัท์ภาษาองักฤษท่ีเขียนปนภาษาไทยให้ใช้ตวัเลก็ทัง้หมด 
ยกเว้นช่ือเฉพาะสําหรับต้นฉบบัภาษาองักฤษควรได้รับการตรวจสอบความถกูต้องด้านการใช้
ภาษาจากผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษก่อน 

2) ขนาดของต้นฉบบั ใช้กระดาษขนาด A4 การตัง้คา่หน้ากระดาษ ขอบด้านบนและด้านลา่ง 2 ซม. 
ด้านซ้ายและด้านขวา  2.5 ซม. 

3) ชนิดและขนาดตวัอกัษร ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใช้ตวัอกัษรแบบ “Cordia New” ช่ือ
บทความใช้ตวัอกัษรขนาด 28 ตวัหนา ช่ือผู้ เขียนใช้ตวัอกัษรขนาด 22 ตวัเอียง บทคดัยอ่และ
เนือ้หาตา่งๆ ใช้ตวัอกัษรขนาด 14 ช่ือหวัข้อและหวัข้อยอ่ยใช้ตวัอกัษรขนาด 22 ตวัหนา  

4) ความยาวของบทความไมเ่กิน 15 หน้า รวมตาราง รูป ภาพ และเอกสารอ้างอิง 
 
การเรียงลาํดับหัวข้อในบทความ 

1) ช่ือเร่ือง (Title) ควรสัน้ กะทดัรัด และส่ือเป้าหมายหลกัของงานวิจยั ไมใ่ช้คําย่อ ช่ือเร่ือง ให้มีทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  

2) ช่ือผู้นิพนธ์ (Author(s))  ให้มีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใสช่ื่อ-นามสกลุ ทกุคนถดัจากบรรทดัช่ือเร่ือง และ
ระบ ุท่ีอยูห่รือหน่วยงานสงักดั สําหรับผู้ นิพนธ์ประสานงานให้ระบหุมายเลขโทรศพัท์ และไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-mail) อ้างอิงตรง Footnote เฉพาะหน้าท่ีมือช่ือผู้ นิพนธ์ตามลําดบั 



3) บทคัดย่อ (Abstract)  ให้มีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และควร เป็นเนือ้ความสรุปสาระสําคญัของเร่ือง มี
ความยาวไมค่วรเกิน 500 คํา  

4) คาํสาํคัญ (keywords) ให้มีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษและ ให้ระบไุว้ท้ายบทคดัยอ่  ประมาณ 3-5 คํา 
5) เนือ้หา (Text) ให้พิมพ์แบบคอลมัน์เดียวและให้จดัชิดขอบทัง้สองด้าน 

6) กติตกิรรมประกาศ (Acknowledgements) (ถ้ามี) ระบสุัน้ๆวา่งานวิจยันีไ้ด้รับทนุสนบัสนนุและความช่วยเหลือ
จากองค์กรหรือผู้ใดบ้าง 

7)  เอกสารอ้างองิ (References)  ระบรุายการเอกสารท่ีนํามาใช้อ้างอิงให้ครบถ้วน   การอ้างองิท้ายข้อความใน
เร่ือง ให้กํากบัด้วยตวัเลขในวงเลบ็ เช่น [ 1,2,3 ] และใช้ตวัเลขนําหน้า การอ้างองิเอกสารท้ายเร่ือง ให้มี
เอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน ภาษาตา่งประเทศเรียงลําดบัตามพยญัชนะ 
ตวัอยา่งการเขียนเอกสารอ้างอิง 

  ทกุรายการบรรณานกุรมต้องเป็นไปตามลําดบัก่อน-หลงั (in order of appearance) ในเนือ้หา และ ทกุรายการ
  ต้องปรากฏในเนือ้หา (in-text citations) ใช้รูปแบบ IEEE เช่น [1] หรือ [2, 3] หรือ [4-6] เป็นต้น สําหรับรายการ
ภาษาไทย ให้ระบช่ืุอผู้แตง่เป็นภาษาไทยโดยไมต้่องใช้ตวัอกัษรยอ่อยา่งในภาษาองักฤษ 
For book 
[1] J. K. Author, “Title of chapter in the book,” in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, 

Country if not USA: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx. 
 

For periodicals and journals 
[2] J. K. Author, “Name of paper,” Abbrev. Title of Periodical, vol. x, no. x, pp. xxx-xxx, Abbrev. Month, year. 
 

For reports 
[3] J. K. Author, “Title of report,” Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, Rep. xxx, year. 
 

For conference articles 
[4] J. K. Author, “Title of paper,” in Unabbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), 

year, pp. xxx-xxx. 
 

For theses and dissertations 
[5] J. K. Author, “Title of thesis,” M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year. 
 

For online sources 
J. K. Author. (year). Title (edition) [Type of medium]. Available http: 

 
 
 
 

 



จดหมาย นําส่งบทความ 
 
ขา้พเจา้..................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู.่......................................................................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................................อเีมลล.์................................................................................ 
มคีวามประสงคจ์ะสง่บทความเพือ่ตพีมิพล์งในวารสารวจิยัพลงังานเรือ่ง
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
     
ขา้พเจา้ไดส้ง่ตน้ฉบบัจาํนวน  3  ชุด พรอ้มไฟลอ์เิลก็ทรอนิกส ์ “.doc” (MS Word) มาเพือ่พจิารณา 
 
ทัง้น้ีข้าพเจ้ารบัทราบ และพร้อมจะปฏิบติัตามข้อตกลงต่อไปน้ี 

1. ผูนิ้พนธท์ีม่คีวามประสงคจ์ะสง่บทความเพื่อลงตพีมิพใ์นวารสารวจิยัพลงังาน จะตอ้งปฏบิตัติามรปูแบบที่
กาํหนดไว ้และตอ้งสง่ตน้ฉบบับทความ 2 ชุด พรอ้มไฟลอ์เิลก็ทรอนิกส ์“.doc” (MS Word) โดยจะมาสง่ดว้ย
ตนเองหรอืทางไปรษณียต์ามทีอ่ยูข่า้งลา่ง แลว้แต่ความสะดวก 
กองวารสารวจิยัพลงังาน 

 สถาบนัวจิยัพลงังาน  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 อาคารสถาบนั 3 ชัน้ 12 ถ.พญาไท 
 แขวงวงัใหม ่ เขตปทุมวนั  กรงุเทพฯ 10330 
2. บทความทีผู่นิ้พนธนํ์ามาสง่เพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารวจิยัพลงังานจะตอ้งไมเ่คยพมิพเ์ผยแพรใ่นวารสาร รายงาน

หรอืสิง่พมิพอ์ื่นใดมาก่อนใดมาก่อน 
 
 

ลายมอืชื่อผูนิ้พนธ…์………………..……………………… 
                  (                                                  ) 
      วนัที.่........................................................ 

 
 

                                ลายมอืชื่อผูนิ้พนธร์ว่ม…………………..…………....…………… 
                             (                                                  ) 
                                                            วนัที.่........................................................ 

 
 

                                 ลายมอืชื่อผูนิ้พนธร์ว่ม…………………..………………………… 
                   (                                                  ) 
                                                            วนัที.่........................................................ 
 
 
โปรดสง่กลบัแบบฟอรม์น้ี มาพรอ้มกบับทความของทา่น  


