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คําชี้แจงการสงเรื่องตีพิมพ 
  

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. 

 



   

        เปนที่นายินดีอยางยิ่งที่นักวิทยาศาสตรรุนเยาวของ
ประเทศไทยไดรับรางวัลเหรียญทองจากการแขงขัน
โอลิมปกวิชาการในหลายสาขาวิชา ซึ่งคงเปนแรง
กระตุนใหเยาวชนหันมาสนใจวิทยาศาสตรไดบาง แตก็
คงมีจํานวนไมมาก ทั้งน้ีก็คงเปนเพราะปญหาเดิมๆที่แก
ไมตกอยางเชน วิทยาศาสตรถูกมองวาเปนเรื่องยาก และ
เมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปทํางานไดรับคาจางที่ไมสูง
พอ  ตราบใด ท่ียั งแกปญหาสองประการ น้ีไม ได 
สถานการณทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
บานเมืองของเราก็ยังคงย่ําอยูกับที่เหมือนเดิม ถึงแม
หลายหนวยงานพยายามสงเสริมใหเยาวชนหันมาสนใจ
ในวิทยาศาสตร  แตก็ยังอยู ในวงแคบ  เปนสิ่งที่นา
เสียดายอยางยิ่ งที่ รัฐบาลไมสง เสริมงานทางดาน
วิทยาศาสตรอยางจริงจัง ทั้งๆท่ีรูอยูแกใจวาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ ดังมีคํากลาวที่วา “ผูใดครอบครองเทคโนโลยี   

ผูน้ันครองอํานาจ   ผูใดครอบครองเทคโนโลยี   ผูน้ัน
ครองเศรษฐกิจ” จึงใครวิงวอนใหรัฐบาลและหนวย

ทั้งหลายชวยรวมมือกันสงเสริมใหเยาวชนหันมาสนใจ
วิทยาศาสตร  ก อนที่ ประ เทศชา ติจะขาดแคลน
นักวิทยาศาสตรไปมากวาน้ี และเพ่ือใหสมดังพระราช
หฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ ๔) พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย    
 
 

และพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
(รัชกาลปจจุบัน) พระบิดาแหงเทคโนโลยีไทย  ที่ทรง
วางรากฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแก
ประเทศไทย    

ปน้ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาจะจัดงานวันวิทยาศาสตร
ในชวงระหวางวันที่ 18-19 สิงหาคม ซึ่งมีทั้งการจัด
แสดงนิทรรศการและผลงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมที่
หลากหลาย ซึ่งนองๆ เยาวชนและผูสนใจไมควรพลาด
เขาชมและรวมกิจกรรมในครั้งน้ี  
          เน้ือหาสาระในวารสารกาวทันโลกวิทยาศาสตร
ฉบับน้ียังคงเต็มเปยมไปดวยเน้ือหาสาระที่นาสนใจ
เหมือนอยางเชนทุกฉบับที่ผานมา ขอขอบพระคุณอยาง
สูงสําหรับทุกทานที่สงบทความมาลงตีพิมพเผยแพร  
และขอขอบพระคุณผูติดตามอานวารสารกาวทันโลก
วิทยาศาสตรทุกทาน หวังเปนอยางยิ่งวาผูอานทุกทานคง
ไดรับความรูและประโยชนจากวารสารฉบับน้ีอยาง
เต็มที่คุมคาแกการรอคอย และขอคุณพระศรีรัตนตรัยจง
ดลบันดาลใหผูอานทุกทานประสพแตความสุข ความ
เจริญ  สุขภาพแข็งแรง  เ พ่ือเปนกําลังที่สํ าคัญของ
ประเทศชาติ  
                                                                                     

                                                 บุญมี กวินเสกสรรค 
                                                         บรรณาธิการ 
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ถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสังคม 
พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม  สงเสริมการวิจัย   
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงและถายทอดเทคโนโลยี  บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 

บรรณาธิการแถลง 
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