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คําชี้แจงการสงเรื่องตีพิมพ
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน
วารสารของคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จัดพิมพปละ
2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะ
ของบทความอาจอยูในรูปขาว จดหมาย ขอคิดเห็น
สาระนารู บทความวิชาการ บทความวิจัย บทสัมภาษณ
งานแปล สาระสังเขป และอื่นๆ เพื่อใหเรื่องตีพิมพมี
มาตรฐานเดียวกัน จึงขอชี้แจงหลักเกณฑการสงเรื่อง
ตีพิมพ ดังนี้
1. หลักการทั่วไป
1.1 ตนฉบับ เปนตัวพิมพ Angsana New ขนาด
16 point พิมพลงในกระดาษ A4 หนาเดียว สงพรอม
ดิสกบนั ทึกบทความ
1.2 ตนฉบับงานแปล ตองระบุที่มาของตนฉบับ
เจาของภาษาอยางชัดเจน
1.3 ชื่อเรื่องควรสั้น กะทัดรัด ชัดเจน เนื้อเรื่องควร
ใชภาษาที่เรียบงาย เขียนคําศัพทภาษาตางประเทศของ
คําทับศัพทหรือคําแปลศัพทไวในวงเล็กครั้งแรกที่เดียว
เทานั้น
1.4 ชื่อวิทยาศาสตร เขียนชื่อสกุลและคําบงชนิด
เปนตัวอักษรเอน เชน Aspergillus niger
2. การอางอิง
2.1 การอางอิงภาษาไทยใหใช (ชื่อตัว ชื่อสกุล,
พ.ศ. ที่ตีพิมพ) เชน (ณรงค นิยมวิทย, 2537) กรณีผูแตง
มีมากกวา 2 คนใหเขียน และคณะ ตอจากผูเขียนคนแรก
ถาผูแตงคนเดียวกันมีเรื่องตีพิมพมากกวา 1 เรื่องในป
เดียวกัน ใหเรียงลําดับดวยอักษรภาษาไทยเชน (วิรุฬห
สายคณิต, 2544 ก)

2.2 การอางอิงภาษาอังกฤษใหใช (ชื่อสกุล, ค.ศ. ที่
ตีพิมพ) 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-ชื่อสกุล.
(ปที่พิม พ). ชื่อ เรื่อ ง (ครั้งที่พิม พ). สถานที่พิม พ :
สํานักพิมพ.
เติมศรี ชํานาญกิจ. (2540). สถิติประยุกตทางการแพทย
(พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
ภาษาอังกฤษ ใหเรียงลําดับจาก ชื่อสกุล, ชื่อ
ตนยอ, ชื่อกลางยอ. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ).
สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
Summers, D.C.S. (2000). Quality (2nd ed.). New
Jersey: Prentice-Hall.
3.2 การอางอิงวารสาร
ภาษาไทย ใหเรียงลําดับจาก ชื่อตน-ชื่อสกุล (ป
ที่พิมพ) ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร เลมที่ (ฉบับที่): หนาที่ใช
อางอิง.
ประดิษฐ ครุวรรณนา. (2543). การจําแนกชั้นคุณภาพ
ไวนของประเทศฝรั่งเศส. อาหาร 30(4): 298300.
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บรรณาธิการแถลง
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ ป น เครื่ อ งมื อ
สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ ชาติ ใ ดก็ ต ามที่ มี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญยอมมีโอกาสในการ
เสริ ม สร า งพั ฒ นาความมั่ ง คั่ ง มากกว า ประเทศที่ ด อ ย
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุดมุงหมายสําคัญ
สําหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตรคือการใหผูเรียน
สามารถใช ก ระบวนการคิ ด และทํ า ได ด ว ยตนเอง มี
ทักษะในการคิดอยางมีเหตุผล รูจักใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพื่อคนควาหาความรูและแกปญหาตางๆ
แตเป นที่นา เสี ย ดายเพราะเยาวชนทั้ งในประเทศไทย
และทั่ ว โลกไม ค อ ยสนใจเรี ย นทางด า นวิ ท ยาศาสตร
เนื่องจากคิดวาเปนเรื่องที่ยากและขาดแรงจูงใจในการ
เรี ย น จึ ง ทํ า ให ส ถานการณ ท างวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ใ นประเทศไทยอยู ใ นสภาพที่ ไ ม ค อ ยสู ดี
ถึงแมหลายหนวยงานพยายามสงเสริมใหเยาวชนหันมา
สนใจในวิ ท ยาศาสตร แต ก็ ยั ง ไม ป ระสบผลสํ า เร็ จ
เทาที่ควร ถึงเวลาแลวหรือยังที่รัฐบาลจะตองสงเสริม
งานทางดานวิทยาศาสตรอยางจริงจัง หรือจะปลอยให
สถานการณทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยเปนไปอยางนี้ตอไปเรื่อยๆ จะตองนําเขา
เทคโนโลยีอีกนานเทาไร เมื่อไรจึงจะผลิตเทคโนโลยี

ใชเองไดและมีอยางเพียงพอแกการพัฒนาประเทศ สิ่งที่
ครู ผู ส อนวิ ท ยาศาสตร ทํ า ได ใ นตอนนี้ ก็ คื อ ทํ า ให ก าร
เรียนการสอนเนื้อหาทางดานวิทยาศาสตรเปนเรื่องที่
สนุกตื่นเตนนาติดตาม และทําใหผูเรียนเห็นความสําคัญ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางแจมชัด
เนื้อหาสาระในวารสารกาวทันโลกวิทยาศาสตร
ฉบั บ นี้ ยั ง คงเต็ ม เป ย มไปด ว ยเนื้ อ หาสาระที่ น า สนใจ
เหมือนอยางเชนทุกฉบับที่ผานมา ขอขอบพระคุณอยาง
สูง สํ าหรั บ ทุ ก ทา นที่ส ง บทความมาลงตี พิ ม พ เ ผยแพร
และขอขอบพระคุณผูติดตามอานวารสารกาวทันโลก
วิทยาศาสตรทุกทาน หวังเปนอยางยิ่งวาทั้งผูเขีย น
บทความและผู อ า นทุ ก ท า นคงได รั บ ความรู แ ละ
ประโยชนจากวารสารฉบับนี้อยางเต็มที่
ในวาระปใหมที่มาถึงนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจง
ดลบันดาลใหประชาชนพี่นองชาวไทย ผูเขียนบทความ
และผู อ า นทุ ก ท า นประสพแต ค วามสุ ข ความเจริ ญ
สุ ข ภาพแข็ ง แรง เพื่ อ เป น กํ า ลั ง ที่ สํ า คั ญ ในการนํ า พา
ประเทศชาติไปสูความเจริญรุงเรือง
บุญมี กวินเสกสรรค
บรรณาธิการ
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ปรัชญา
สรางสรรคงานวิจัย ใสใจเทคโนโลยี มีวินัย ใฝคุณธรรม นําชาติเจริญ
วิสัยทัศน
เปนผูนําในการสรางนักวิทยาศาสตร นักเทคโนโลยี และนักวิจัย
ถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคม
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม สงเสริมการวิจัย
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงและถายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม

