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ค ำชี้แจงกำรสง่บทควำมเพื่อตีพิมพ ์
 

วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิชาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลย ี

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับ และจะพิจารณา
การตีพิมพ์ตามความเหมาะสมโดยเรียงล าดับก่อนหลังของการได้รับต้นฉบับบทความที่
สมบูรณ์ 

 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำบทควำม 

1. ประเภทของบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ บทความวิจัย บทความ
วิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ สาระน่ารู้ งานแปล และอื่น ๆ 

2. บทความที่จะลงตีพิมพ์ต้องไม่เคยน าไปเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และ
ต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ือลงในวารสารอื่น ๆ 

3. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์จะไม่รับพิจารณาบทความในกรณีที่ต้องยอมรับ
การตีพิมพ์ภายใน 1 เดือน เนื่องจากการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องใช้
ระยะเวลา 

4. กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้นในด้านเนื้อหาและความถูกต้อง
ของรูปแบบการพิมพ์ หากรูปแบบการพิมพ์ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กองบรรณาธิการจะไม่
รับพิจารณาต้นฉบับ หากผ่านการพิจารณาบทความจะเข้าสู่การประเมินบทความโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา อย่างน้อย 3 ท่าน โดยการประเมินคุณภาพของ
บทความจะเป็นแบบ double blinded กล่าวคือ ผู้นิพนธ์และผู้ประเมินจะไม่ทราบตัวตน
และไม่ถูกเปิดเผยข้อมูลให้ทราบ บทความที่ส่งจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาจะประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทั้งหมด บทความที่ส่งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน 

5. บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์แล้วถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

6. ข้อเขียนและข้อคิดเห็นใด ๆ ในวารสารนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวและเป็นความ
รับผิดชอบของผู้นิพนธ์ทั้งสิ้น ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่
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จ าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากมีประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหา ผู้นิพนธ์จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

7. ถ้ามีการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ผู้นิพนธ์จะต้องแนบหนังสือรับรองที่ได้รับอนุญาตให้
ท าการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ethics 
committee) และระบุหมายเลขหรือรหัสการรับรองลงในบทความ หากมีการศึกษาวิจัยใน
สัตว์ทดลอง เช่น ในหนูทดลอง การวิจัยนั้นจะต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง 

 
กำรเตรียมต้นฉบับ 
 เพื่อให้การตีพิมพ์บทความเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและมีมาตรฐานเดียวกัน  ผู้
นิพนธ์จะต้องปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. ต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ละเรื่องต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ จัดเตรียมด้วยโปรแกรม Microsoft Word  

2. แบบตัวอักษร ใช ้TH SarabunPSK  
3. จ านวนหน้าทั้งหมด ไม่เกิน 20 หน้า ตั้งค่ากระดาษขนาด B5 (กว้าง 7.17 นิ้ว 

ยาว 10.12 นิ้ว หรือ กว้าง 18.2 ซม. ยาว 25.7 ซม.) ระบุเลขหน้าก ากับทุกหน้า โดยจัดไว้
ด้านล่างกึ่งกลางหน้า 

4. การต้ังค่าขอบกระดาษ ด้านละ 0.98 นิ้ว หรือ 2.5 ซม. 
5. บทคัดย่อ พิมพ์เต็มหน้ากระดาษ พิมพ์ 1 คอลัมน์ 
6. การพิมพ์ส่วนเนื้อหา ขนาดตัวอักษร 16 โดยมีระยะห่างระหว่างบรรทัด (line 

spacing) เท่ากับ 1 พิมพ์ 1 คอลัมน์ 
7. ชื่อตาราง รูป แผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16  
8. เนือ้หาในตาราง รูป แผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 หรือตามความเหมาะสม  
9. ชื่อวิทยาศาสตร์ เขียนด้วยตัวอักษรเอียง เช่น Aspergillus niger 
10. ชื่อหัวเรื่องหรือหัวข้อ ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา จัดชิดซ้าย 
 

รูปแบบต้นฉบับ 
1. หน้ำแรก ประกอบด้วย 

1.1 ชื่อบทความภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 20 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ  
1.2 ชื่อผู้เขียนหรือนักวิจัย ไม่ต้องมีค าน าหน้านาม ขนาดตัวอักษร 16 จัดกึ่งกลาง

หน้ากระดาษ และให้ใช้ตัวยก 1, 2  ไว้บนนามสกุลเพื่อระบุสังกัด 
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1.3 ที่อยู่หรือสังกัด ขนาดตัวอักษร 16 ประกอบด้วยสาขาวิชา ภาควิชา คณะ 
มหาวิทยาลัย จังหวัดของผู้เขียนหรือนักวิจัย จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษและใส่หมายเลข
ด้านหน้าบนที่อยู่ เช่น 1สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 

1.4 ผู้เขียนที่เป็นผู้นิพนธ์ประสานงาน (corresponding author) ให้มีเครื่องหมาย
ดอกจันทน์ (*) ต่อจากตัวยก ระบุ Corresponding author email ขนาดตัวอักษร 16 จัด
ชิดซ้ายของหน้ากระดาษ เช่น *Corresponding author email:  

1.5 บทคัดย่อ ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อหาใน
บทคัดย่อ ขนาดตัวอักษร 16 ไม่เกิน 300 ค า หรือ 15 บรรทัด 

1.6 ค าส าคัญ ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ ไม่เกิน 5 ค า 
เช่น ค ำส ำคัญ: การจัดการเทคโนโลยี / อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
2. หน้ำที่สอง ให้เตรียมเช่นเดียวกับหน้าแรก แต่ให้จัดท าเป็นภาษาอังกฤษ 
3. หน้ำถัดไป เป็นส่วนเนื้อหา 

3.1 บทความวิจัย จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ โดยแต่ละหัวข้อมีขนาด
ตัวอักษร 16 ตัวหนา จัดชิดริมซ้ายของหน้ากระดาษ 

3.1.1 บทน า (introduction) เป็นส่วนของความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหาจนน ามาสู่งานวิจัย การตรวจเอกสาร และวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

3.1.2 วัสดุและวิธีการ (materials and methods) เป็นส่วนอธิบายเครื่องมือ 
วิธีการศึกษา การเก็บข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ 

3.1.3 ผลการศึกษา (results) เป็นส่วนบรรยายผลการศึกษาวิจัย พร้อมเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตาราง หรือภาพประกอบ โดยขนาดของภาพควรมีความละเอียดอย่างน้อย 
300 dpi 

3.1.4 วิจารณ์ (discussion) เป็นส่วนบรรยายเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่มี
มาก่อนหน้าอย่างมีหลักการ โดยมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได ้

3.1.5 สรุป (conclusion) เป็นส่วนที่สรุปสาระส าคัญว่าตรงกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัยหรือไม่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

3.1.6 กิตติกรรมประกาศ (acknowledgements) หากไม่มี สามารถตัดหัวข้อ
นี้ออกได ้

3.1.7 เอกสารอ้างอิง (references) 
3.2 บทความวิชาการ จัดท าในรูปแบบเช่นเดียวกับบทความวิจัย ในส่วนเนื้อหา

ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี ้
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3.2.1 บทน า (introduction) เป็นส่วนที่มาและสาเหตุของการเขียนบทความที่
มีลักษณะการกล่าวน าเรื่อง โดยให้ความรู้เบื้องต้นและบอกเจตนาของผู้เขียน 

3.2.2 เนื้อหา (content) เป็นส่วนที่รวบรวมความรู้ สาระต่าง ๆ และความ
คิดเห็นของผู้เขียน โดยมีหัวข้อตามความเหมาะสม 

3.2.3 สรุป (conclusion) เป็นส่วนสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการศึกษา 
3.2.4 กิตติกรรมประกาศ (acknowledgements) หากไม่มี สามารถตัดหัวข้อ

นี้ออกได ้
3.2.5 เอกสารอ้างอิง (references)  

  
รูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิง 
 การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร ์(Vancouver style) 
1. กำรเขียนอ้ำงอิงภำยในเนื้อหำ 
 เขียนอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยการระบุเลขอารบิคภายในวงเล็บใหญ่ไว้
ท้ายข้อความให้ตรงกันกับหมายเลขที่พิมพ์ไว้ในส่วนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เช่น 
 ณรงค ์และคณะ [1] ได้ศึกษาถึงภาวะคอเลสเตอรอลสูงที่ส่งผลกระทบต่อชาวไทย 

ภาวะคอเลสเตอรอลสูงในเส้นเลือดท าให้เกิดการเสียชีวิตในหลายประเทศ [1-3] 
2. กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม 
 ถ้าแหล่งอ้างอิงมาจากภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อผู้แต่งเป็นภาษาอังกฤษ โดยเขียนชื่อ
สกุลตัวเต็มน าหน้าตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้น เช่น Kavinseksan B, Wongsiri S. 
 ถ้าแหล่งอ้างอิงมาจากภาษาไทย ให้เขียนแบบภาษาไทยโดยเขียนชื่อและนามสกุล
เป็นค าเต็ม เช่น เธียร ธีระวรวงศ,์ เกษม คงนิรันดรสุข. 
 ถ้าผู้แต่งมีหลายคนแต่ไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อทุกคนโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น
ระหว่างแต่ละคน และหลังชื่อสุดท้ายใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) 
 ถ้ามีผู้แต่งเกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง 6 คนแรก คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( ,) และ
ตามด้วย "et al" ส าหรับภาษาไทยใช้ค าว่า “และคณะ” 
 ชื่อบทความถ้าเป็นเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อบทความใช้อักษรตัวใหญ่ (Capital letter) 
เฉพาะตัวแรกและชื่อเฉพาะ นอกนั้นให้ใช้อักษรตัวเล็กทั้งหมด เมื่อจบชื่อบทความให้ใช้
เครื่องหมายมหัพภาค (.) 
 ชื่อวารสาร ถ้าเป็นวารสารภาษาอังกฤษให้เขียนด้วยชื่อย่อของวารสารตามที่เป็น
สากล ในกรณีวารสารภาษาไทย ให้ใช้ช่ือเต็มของวารสารที่ปรากฏที่หน้าปก เช่น  
The New England journal of medicine ใช้ N Engl J Med 



v 
 

 เลขหน้าให้ใส่เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย โดยใช้ตัวเลขเต็มส าหรับหน้าแรก และตัด
ตัวเลขซ้ าออกส าหรับเลขหน้าสุดท้าย เช่น หน้า 23-29 เขียนเป็น 23-9 

2.1 กำรอ้ำงองิจำกหนังสือ มีรูปแบบ ดังนี ้
ชื่อผู้นิพนธ์ (author). ชื่อหนังสือ (title of the book). ครั้งที่พิมพ์ (edition). 

เมืองที่พิมพ์ (place of publication): ส านักพิมพ์ (publisher); ปี (year). เช่น  
เติมศรี ช านาญกิจ. สถิติประยุกต์ทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540. 
Summers DS. Quality. 2nd ed. NewJersey: Perntice-Hall; 2000. 

2.2 กำรอ้ำงองิจำกวำรสำร มีรูปแบบ ดังนี ้ 
ชื่อผู้นิพนธ์ (author). ชื่อบทความ (title of the article). ชื่อวารสาร (title 
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