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คําชี้แจงการสงเรื่องตีพิมพ
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน
วารสารของคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จัดพิมพป
ละ 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ลักษณะของบทความอาจอยูในรูปขาว
จดหมาย ขอคิดเห็น บทความวิชาการ บทความวิจัย
บทสัมภาษณ งานแปล สาระสังเขป และอื่นๆ เพื่อให
เรื่องตีพิมพมีมาตรฐานเดียวกัน จึงขอชี้แจงหลักเกณฑ
การสงเรื่องตีพิมพ ดังนี้
1. หลักการทั่วไป
1.1 ตนฉบับ เปนตัวพิมพ Angsana New ขนาด
16 point พิมพลงในกระดาษ A4 หนาเดียว สงพรอม
ดิสกบันทึกบทความ
1.2 ตนฉบับงานแปล ตองระบุที่มาของตนฉบับ
เจาของภาษาอยางชัดเจน
1.3 ชื่อเรื่องควรสั้น กะทัดรัด ชัดเจน เนื้อเรื่อง
ควรใชภาษาที่เรียบงาย เขียนคําศัพทภาษาตางประเทศ
ของคําทับศัพทหรือคําแปลศัพทไวในวงเล็กครั้งแรก
ที่เดียวเทานั้น
1.4 ชื่อวิทยาศาสตร เขียนชื่อสกุลและคําบง
ชนิดเปนตัวอักษรเอน เชน Aspergillus niger
2. การอางอิง
2.1 การอางอิงภาษาไทยใหใช (ชื่อตัว ชื่อสกุล,
พ.ศ. ที่ตีพิมพ) เชน (ณรงค นิยมวิทย, 2537) กรณีผู
แตงมีมากกวา 2 คนใหเขียน และคณะ ตอจากผูเขียน
คนแรก ถาผูแตงคนเดียวกันมีเรื่องตีพิมพมากกวา 1
เรื่องในปเดียวกัน ใหเรียงลําดับดวยอักษรภาษาไทย
เชน (วิรุฬห สายคณิต, 2544 ก)

2.2 การอางอิงภาษาอังกฤษใหใช (ชื่อสกุล, ค.ศ.
ที่ตีพิมพ) เชน (Summers, 2000) กรณีผูแตงมีมากกวา
2 คนใหเขียน et al. ตอจากผูเขียนคนแรก เชน (Daly
et al., 1999) ถาผูแตงคนเดียวกัน มีเรื่องที่ตีพิมพมาก
กวา 1 เรื่องในปเดียวกัน ใหเรียงลําดับดวยตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ เชน (Black, 2001a)
3. การเขียนเอกสารอางอิง
3.1 การอางอิงหนังสือ
ภาษาไทย ใหเรียงลําดับจาก ชื่อตน-ชื่อ
สกุล.(ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง.ครั้งที่พิมพ.สถานที่พิมพ:
สํานักพิมพ.
เติมศรี ชํานาญกิจ. (2540). สถิติประยุกตทางการ
แพทย (พิมพครั้งที่ 5).กรุงเทพฯ: จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย.
ภาษาอังกฤษ ใหเรียงลําดับจาก ชื่อสกุล,
ชื่อตนยอ, ชื่อกลางยอ. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่
พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
Summers,D.C.S. (2000). Quality (2nd ed.). New
Jersey: Prentice-Hall.
3.2 การอางอิงวารสาร
ภาษาไทย ใหเรียงลําดับจาก ชื่อตน-ชื่อสกุล
(ปที่พิมพ) ชื่อเรื่อง.ชื่อวารสาร เลมที่ (ฉบับที่): หนาที่
ใชอางอิง.
ประดิษฐ ครุวรรณนา. (2543). การจําแนกชั้นคุณ
ภาพไวนของประเทศฝรั่งเศส. อาหาร 30
(4): 298-300.
ภาษาอังกฤษ ใหเรียงลําดับจาก ชื่อสกุล,
ชื่อตนยอ.ชื่อกลางยอ.(ปที่พิมพ).ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร
เลมที่ (ฉบับที่): หนาที่ใชอางอิง.
Blank,G. C. (2001). Sone properties of the kaprekar
numbers and a means of generation.
Science Asia 27(2): 133-136.

บรรณาธิการแถลง
เปนที่รับรูและยอมรับกันโดยทั่วไปวา
ความรู ท างวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ ป น
พื้ น ฐานสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาประเทศ ซึ่ ง
ป จ จุ บั น ความก า วหน า ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีเจริญกาวหนาไปมาก แตประเทศ
ไทยยังคงตองพึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากเยาวชนพลเมืองซึ่ง
เปน กําลังสํ าคัญในการพัฒนาประเทศยังขาด
ความสนใจในการศึ ก ษาหาความรู ท าง
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เนื่ อ งจาก
วิ ท ยาศาสตร ถูก มองว า เป น เรื่ องที่ยุ ง ยากและ
ซับซอน
ดั ง นั้ นครู แ ละอาจารยผูส อน
วิทยาศาสตรจึงตองตระหนักอยูตลอดเวลาวาจะ
จุดประกายอยางไรเพื่อทําใหนักเรียน นักศึกษา
และเยาวชนเกิดความรัก ตื่นตัว และสนใจใน
วิทยาศาสตร ในสวนของภาครัฐก็จะตอง
ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ท างวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีอยางเต็มกําลัง ดวยความหวังที่วาใน
อนาคตประเทศไทยจะไดมีเทคโนโลยีเพียงพอ

สําหรับการพัฒนาประเทศ
ในสวนของ
เทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันจะตองถูกนํามาใช
เพื่อใหเกิดประโยชนคุมคาสูงสุด ซึ่งตองอาศัย
ความรูทางดานการจัดการเทคโนโลยี ดังนั้น
นอกจากการสงเสริม ให เ ยาวชนสนใจเรีย นรู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวยังตองทํา
ให เ ยาวชนมี ค วามรู ใ นด า นการบริ ห ารและ
จัดการเทคโนโลยีอีกดวย
เนื้ อ หาสาระในวารสารก า วทั น โลก
วิทยาศาสตรฉบับนี้ยังคงอัดแนนดวยเนื้อหาที่
น า สนใจเหมื อ นกั บ ฉบั บ ที่ ผ า นๆ
มา
ขอขอบพระคุณอยางสูงสําหรับผูเขียนบทความ
ทุกทานที่สงบทความมาลงตีพิมพเผยแพร และ
ขอขอบพระคุ ณ ผู อ า นทุ ก ท า นที่ ติ ด ตามอ า น
วารสารกาวทันโลกวิทยาศาสตร หวังเปนอยาง
ยิ่ ง ว า ผู อ า นทุ ก ท า นคงได รั บ ประโยชน จ าก
วารสารฉบับนี้อยางเต็มที่คุมคาแกการรอคอย
บุญมี กวินเสกสรรค
บรรณาธิการ
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