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ขอบเขต
วารสารวิจยั พลังงาน มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเป็ นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจยั ทางด้ านพลังงาน
และการอนุรักษ์ พลังงาน ในทุกมิตสิ สู่ าธารณะ เพื่อนําองค์ความรู้ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในวงกว้ าง เปิ ดรับ
ผลงานประเภท บทความวิจยั บทความปริทรรศน์ ตลอดทังปี
้
ระเบียบการ
1. บทความที่พิมพ์ในวารสารวิจยั พลังงาน ต้ องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่เชี่ยวชาญแต่ละ
สาขา จํานวน 2-3 ท่าน
2. การส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์ลงในวารสาร ผู้เสนอผลงานจะต้ องส่งต้ นฉบับแบบพิมพ์ จํานวน 3
ฉบับ พร้ อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ “.doc” (MS Word) โดยส่งมาที่ กองวารสารวิจยั พลังงาน
สถาบันวิจยั พลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชัน้ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2188095 โทรสาร 02-2188081 อีเมล์ jer@chula.ac.th
3. บทความที่ผ้ ูนิพนธ์ นํามาส่งเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยพลังงานจะต้ องไม่เคยพิมพ์ เผยแพร่ ใน
วารสาร รายงานหรื อสิง่ พิมพ์อื่นใดมาก่อน
4. การยอมรั บ บทความเป็ นสิท ธิ ของกองบรรณาธิ ก าร และกองบรรณาธิ การไม่รับผิ ดชอบความ
ถูกต้ องของเนื ้อหาในบทความ รวมทังกองบรรณาธิ
้
การสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ ไขบทความและ
อาจส่งกลับคืนให้ ผ้ เู ขียนแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อพิมพ์ต้นฉบับใหม่ แล้ วแต่กรณี
5. ผู้เขียนต้ องเสนอชื่อผู้พิจารณา แนบมาพร้ อมบทความจํานวน 2 ท่าน โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
- เป็ นผู้มีความเชี่ยวชาญตรงสาขาวิชาหรื อเนื ้อหาบทความของท่าน
- จบการศึกษาปริ ญญาเอกหรื อมีตําแหน่งทางวิชาการ
- ผู้พิจารณาต้ องไม่มีชื่อในบทความและไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในบทความของท่าน
- ระบุชื่อผู้พิจารณา พร้ อมทังที
้ ่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ ของผู้พิจารณาทัง้ 2 ท่านให้
ชัดเจน ลงในกระดาษ A4
- กรณี ที่ผ้ ูเขี ยนอยู่ในสังกัดหรื อเป็ นนิสิตของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ให้ เสนอชื่ อผู้
พิจารณาที่ มาจากหน่วยงานภายนอก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จํานวนทัง้ หมด 2
ท่าน หรื อ กรณีผ้ เู ขียนมาจากหน่วยงานที่ไม่ได้ อยู่ในสังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หรื อ มาจากหน่ ว ยงานภายนอก ให้ เสนอชื่ อผู้พิจ ารณาที่ ม าจากหน่ ว ยงานภายใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวนทังหมด
้
2 ท่าน
- ทัง้ นี ้ บรรณาธิ ก ารจะเป็ นผู้พิ จ ารณาว่ า สมควรให้ บุ ค คลที่ ถูก เสนอชื่ อ พิ จ ารณา
บทความเป็ นผู้พิจารณาบทความของผู้นิพนธ์นนหรื
ั ้ อไม่

คําแนะนําสําหรั บผู้นิพนธ์
วารสารวิ จั ย พลัง งาน เป็ นวารสารวิ ช าการจัด พิ ม พ์ โ ดย สถาบัน วิ จัย พลัง งาน จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กําหนดพิมพ์ ปี ละ 2 ฉบับ ผู้นิพนธ์ สามารถส่งเรื่ องมาพิมพ์ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องเป็ นสมาชิก
หรื อ สังกัดจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเท่านัน้ ผลงานที่ได้ รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้ องมีสาระ
น่าสนใจ เป็ นงานที่ทบทวนองค์ความรู้ เดิม หรื อองค์ความรู้ ใหม่ที่ทนั สมัย รวมทังข้
้ อคิดเห็นทางวิชาการที่
เป็ นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผู้นิพนธ์ ที่ต้องการส่งเรื่ องมาลงพิมพ์ต้องเป็ นงานที่ไม่เคยถูกนําไปพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาลงพิมพ์วารสารใดๆ บทความอาจต้ องมีการถูก
ดัดแปลง แก้ ไข เนื ้อหารูปแบบ และสํานวนตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ทังนี
้ ้เพื่อให้ วารสารมีคณ
ุ ภาพ
ในระดับมาตรฐานสากล และนําไปอ้ างอิงได้ หากผู้นิพนธ์ มีข้อสงสัยในการจัดเตรี ยมต้ นฉบับสามารถ
สอบถามเพิ่มเติมได้ จาก ส่วนงานบริ การวิชาการ สถาบันวิจยั พลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 022188095 หรื อ ที่ E-mail : jer@chula.ac.th
การเตรียมต้ นฉบับ
1) ต้ นฉบับเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้ ในกรณีที่ต้นฉบับเป็ นภาษาไทยต้ องมีบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษด้ วยเสมอ ยกเว้ นต้ นฉบับที่เป็ นภาษาอังกฤษไม่ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทย การใช้
ภาษาไทยให้ ยดึ หลักการใช้ คําศัพท์และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้ หลีกเลี่ยงการเขียน
ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในข้ อความ ยกเว้ นกรณีจําเป็ น เช่น ศัพท์ทางวิชาการที่ไม่มีคําแปล หรื อ
คําที่ใช้ แล้ ว ทําให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนปนภาษาไทยให้ ใช้ ตวั เล็กทังหมด
้
ยกเว้ นชื่อเฉพาะสําหรับต้ นฉบับภาษาอังกฤษควรได้ รับการตรวจสอบความถูกต้ องด้ านการใช้
ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาอังกฤษก่อน
2) ขนาดของต้ นฉบับ ใช้ กระดาษขนาด A4 การตังค่
้ าหน้ ากระดาษ ขอบด้ านบนและด้ านล่าง 2 ซม.
ด้ านซ้ ายและด้ านขวา 2.5 ซม.
3) ชนิดและขนาดตัวอักษร ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ใช้ ตวั อักษรแบบ “Cordia New” ชื่อ
บทความใช้ ตวั อักษรขนาด 28 ตัวหนา ชื่อผู้เขียนใช้ ตวั อักษรขนาด 22 ตัวเอียง บทคัดย่อและ
เนื ้อหาต่างๆ ใช้ ตวั อักษรขนาด 14 ชื่อหัวข้ อและหัวข้ อย่อยใช้ ตวั อักษรขนาด 22 ตัวหนา
4) ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้ า รวมตาราง รู ป ภาพ และเอกสารอ้ างอิง
การเรี ยงลําดับหัวข้ อในบทความ
1) ชื่อเรื่ อง (Title) ควรสัน้ กะทัดรัด และสื่อเป้าหมายหลักของงานวิจยั ไม่ใช้ คําย่อ ชื่อเรื่ อง ให้ มีทงภาษาไทยและ
ั้
ภาษาอังกฤษ
2) ชื่อผู้นิพนธ์ (Author(s)) ให้ มีทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษ ใส่ชื่อ-นามสกุล ทุกคนถัดจากบรรทัดชื่อเรื่ อง และ
ระบุ ที่อยูห่ รื อหน่วยงานสังกัด สําหรับผู้นิพนธ์ประสานงานให้ ระบุหมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) อ้ างอิงตรง Footnote เฉพาะหน้ าที่มือชื่อผู้นิพนธ์ตามลําดับ

3) บทคัดย่ อ (Abstract) ให้ มีทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษ และควร เป็ นเนื ้อความสรุปสาระสําคัญของเรื่ อง มี
ความยาวไม่ควรเกิน 500 คํา
4) คําสําคัญ (keywords) ให้ มีทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษและ ให้ ระบุไว้ ท้ายบทคัดย่อ ประมาณ 3-5 คํา
้
าน
5) เนือ้ หา (Text) ให้ พิมพ์แบบคอลัมน์เดียวและให้ จดั ชิดขอบทังสองด้
6) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (ถ้ ามี) ระบุสนๆว่
ั ้ างานวิจยั นี ้ได้ รับทุนสนับสนุนและความช่วยเหลือ
จากองค์กรหรื อผู้ใดบ้ าง
7) เอกสารอ้ างอิง (References) ระบุรายการเอกสารที่นํามาใช้ อ้างอิงให้ ครบถ้ วน การอ้ างอิงท้ ายข้ อความใน
เรื่ อง ให้ กํากับด้ วยตัวเลขในวงเล็บ เช่น [ 1,2,3 ] และใช้ ตวั เลขนําหน้ า การอ้ างอิงเอกสารท้ ายเรื่ อง ให้ มี
เอกสารอ้ างอิงภาษาไทยก่อน ภาษาต่างประเทศเรี ยงลําดับตามพยัญชนะ
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้ างอิง
ทุกรายการบรรณานุกรมต้ องเป็ นไปตามลําดับก่อน-หลัง (in order of appearance) ในเนื ้อหา และ ทุกรายการ
ต้ องปรากฏในเนื ้อหา (in-text citations) ใช้ รูปแบบ IEEE เช่น [1] หรื อ [2, 3] หรื อ [4-6] เป็ นต้ น สําหรับรายการ
ภาษาไทย ให้ ระบุชื่อผู้แต่งเป็ นภาษาไทยโดยไม่ต้องใช้ ตวั อักษรย่ออย่างในภาษาอังกฤษ
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
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ .........................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................................อีเมลล์.................................................................................
มีความประสงค์จะส่งบทความเพือ่ ตีพมิ พ์ลงในวารสารวิจยั พลังงานเรือ่ ง
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้สง่ ต้นฉบับจํานวน 3 ชุด พร้อมไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ “.doc” (MS Word) มาเพือ่ พิจารณา
ทัง้ นี้ ข้าพเจ้ารับทราบ และพร้อมจะปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลงต่อไปนี้
1. ผูน้ ิพนธ์ทม่ี คี วามประสงค์จะส่งบทความเพื่อลงตีพมิ พ์ในวารสารวิจยั พลังงาน จะต้องปฏิบตั ติ ามรูปแบบที่
กําหนดไว้ และต้องส่งต้นฉบับบทความ 2 ชุด พร้อมไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ “.doc” (MS Word) โดยจะมาส่งด้วย
ตนเองหรือทางไปรษณียต์ ามทีอ่ ยูข่ า้ งล่าง แล้วแต่ความสะดวก
กองวารสารวิจยั พลังงาน
สถาบันวิจยั พลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารสถาบัน 3 ชัน้ 12 ถ.พญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. บทความทีผ่ นู้ ิพนธ์นํามาส่งเพือ่ ลงตีพมิ พ์ในวารสารวิจยั พลังงานจะต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร รายงาน
หรือสิง่ พิมพ์อ่นื ใดมาก่อนใดมาก่อน

ลายมือชื่อผูน้ ิพนธ์…………………..………………………
(
)
วันที.่ ........................................................

ลายมือชื่อผูน้ ิพนธ์รว่ ม…………………..…………....……………
(
)
วันที.่ ........................................................

ลายมือชื่อผูน้ ิพนธ์รว่ ม…………………..…………………………
(
)
วันที.่ ........................................................

โปรดส่งกลับแบบฟอร์มนี้ มาพร้อมกับบทความของท่าน

