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คําชี้แจงการสงเร่ืองตีพิมพ 
  

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน
วารสารของคณะ วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จัดพิมพปละ 
2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะ
ของบทความอาจอยูในรูปขาว จดหมาย ขอคิดเห็น 
สาระนารู บทความวิชาการ บทความวิจัย บทสัมภาษณ 
งานแปล สาระสังเขป และอื่นๆ เพ่ือใหเรื่องตีพิมพมี
มาตรฐานเดียวกัน จึงขอช้ีแจงหลักเกณฑการสงเรื่อง
ตีพิมพ ดังน้ี 
1. หลักการท่ัวไป 

1.1 ตนฉบับ เปนตัวพิมพ Angsana New      ขนาด  
16 point  พิมพลงในกระดาษ A4 หนาเดียว สงพรอม
ดิสกบนัทึกบทความ 

1.2 ตนฉบับงานแปล   ตองระบุที่มาของตนฉบับ 
เจาของภาษาอยางชัดเจน 

1.3 ช่ือเรื่องควรสั้น กะทัดรัด ชัดเจน เน้ือเรื่องควร 
ใชภาษาที่เรียบงาย เขียนคําศัพทภาษาตางประเทศของ
คําทับศัพทหรือคําแปลศัพทไวในวงเล็กครั้งแรกที่เดียว
เทาน้ัน 

1.4 ช่ือวิทยาศาสตร    เขียนช่ือสกุลและคําบงชนิด 
 เปนตัวอักษรเอน เชน Aspergillus niger 

 

2. การอางอิง 
2.1 การอางอิงภาษาไทยใหใช       (ช่ือตัว ช่ือสกุล,   

พ.ศ. ที่ตีพิมพ) เชน (ณรงค นิยมวิทย, 2537) กรณีผูแตง
มีมากกวา 2 คนใหเขียน และคณะ ตอจากผูเขียนคนแรก 
ถาผูแตงคนเดียวกันมีเรื่องตีพิมพมากกวา 1 เรื่องในป
เดียวกัน ใหเรียงลําดับดวยอักษรภาษาไทย เชน (วิรุฬห 
สายคณิต, 2544 ก) 

        2.2  การอางอิงภาษาอังกฤษใหใช (ช่ือสกุล, 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    ช่ือตน-ช่ือสกุล. 

 (ปที่พิมพ). ช่ือเรื่อง (ครั้งที่พิมพ). สถานที่พิมพ: 
สํานักพิมพ. 
เติมศรี  ชํานาญกิจ. (2540). สถิติประยุกตทางการแพทย 
 (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย. 
 ภาษาอังกฤษ ใหเรียงลําดับจาก ช่ือสกุล, ช่ือ
ตนยอ, ช่ือกลางยอ. (ปที่พิมพ). ช่ือเรื่อง (ครั้งที่พิมพ). 
สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
Summers, D.C.S. (2000). Quality (2nd ed.). New  
 Jersey: Prentice-Hall. 

3.2 การอางอิงวารสาร 
  ภาษาไทย ใหเรียงลําดับจาก ช่ือตน-ช่ือสกุล (ป

ที่พิมพ) ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร เลมที่ (ฉบับที่): หนาที่ใช
อางอิง.  
ประดิษฐ   ครุวรรณนา. (2543). การจําแนกช้ันคุณภาพ
 ไวนของประเทศฝรั่งเศส. อาหาร 30(4): 298-
 300. 
             ภาษาอังกฤษ  ใหเรียงลําดับจาก ช่ือสกุล, ช่ือตน
ยอ.ช่ือกลางยอ.(ปที่พิมพ).ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร เลมที่ 
(ฉบับที่): หนาที่ใชอางอิง. 
Blank,G. C. (2001). Some properties of the kaprekar 

 numbers and a means of  generation.  
 Science Asia 27(2): 133-136. 

 



   

 

             
  ป 2550 เปนปมหามงคลที่ประชาชนคนไทยมี
ความสุขกับการเฉลิมฉลองการมีพระชนมายุครบ 80 
พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช  (รัชกาลที่  9 )  ซึ่ ง เปนพระบิดาแห ง
เทคโนโล ยีของไทย   แต ดู เหมือนทิศทางความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประ เทศไทยยั งค งย่ํ า อ ยู กั บที่   ซึ่ ง อ าจ เป นด ว ย
สภาพการณทางเศรษฐกิจที่ไมคอยจะสูดีและที่สําคัญก็
คือสถานการณทางการเมืองยังไมเขาที่เขาทาง  ยังไมมี
รัฐบาลชุดใหมเขามาบริหารประเทศและยังไมทราบวา
ผูใดจะมาเปนรัฐมนตรีผูกําหนดนโยบายและทิศทาง
วิทยาศาสตรของประเทศ  จึงตองขอฝากรัฐบาลชุดใหม
ใหชวยสงเสริมสนับสนุนเยาวชนอยางจริงจังในดาน
วิทยาศาสตร เน่ืองจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
รากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ และเพ่ือใหสมดัง
พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรง
มุ งห วั ง พัฒนา เทคโนโลยี ขอ งประ เทศไทยให
เจริญกาวหนา  มีเทคโนโลยี เพียงพอแกการพัฒนา
ประเทศโดยไมตองพึงพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ   
 

 

 
 
        สํ าหรับ เ น้ือหาสาระในวารสารก าวทันโลก
วิทยาศาสตรฉบับน้ีก็ยังคงเต็มเปยมไปดวยเน้ือหาสาระ
ที่ น า สน ใ จ เ ห มื อนอ ย า ง เ ช นทุ ก ฉบั บที่ ผ า นม า 
ขอขอบพระคุณอยางสูงสําหรับทุกทานที่สงบทความมา
ลงตีพิมพเผยแพร  และขอขอบพระคุณผูติดตามอาน
วารสารกาวทันโลกวิทยาศาสตรทุกทาน ในวาระปใหม
2551 น้ี  ขออํานวยพรโดยขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงดล
บันดาลใหผูอานและผูเขียนบทความทุกทานประสพ
ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง และสมหวังในสิ่ง
พึงปรารถนาทุกประการ   
                                                                                     
                                                 บุญมี กวินเสกสรรค 
                                                         บรรณาธิการ 
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