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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 ใหเรียงลําดับดวยอักษรภาษาไทยเชน (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. 

 



   

        
มีคนเคยกลาวไววา “ผูใดครอบครองเทคโนโลยี 

ผูน้ันครองอํานาจ  ผูใดครอบครองเทคโนโลยี ผูน้ัน
ครองเศรษฐกิจ" จากคํากลาวน้ีคงไมมีใครปฏิเสธวาไม
จริง คําถามในเรื่องน้ีก็คือแลวจะตองทําอยางไรประเทศ
ไทยจึงจะเปนผูครอบครองเทคโนโลยี คําตอบก็คือยัง
มองไมเห็นหนทางที่จะทําไดเชนน้ัน สถานการณทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยยังหางไกล
จากประเทศที่เจริญทางดานน้ีอยูมาก  

ณ ปจจุบันเทคโนโลยีที่ใชกันอยูในประเทศไทย
เกือบทั้ งหมดเปนเทคโนโลยีที่ ตองนํา เข ามาจาก
ตางประเทศ สวนที่เปนเทคโนโลยีที่คนไทยคิดและผลิต
ขึ้นมาใชเองมีนอยมาก คําถามตอมาก็คือเพราะเหตุใด
คนไทยจึงผลิตเทคโนโลยีขึ้นมาใชเองไดนอยมาก 
คํ าตอบ ก็คื อคนไทยยั งข าดความ รู พ้ื นฐ านทาง
วิทยาศาสตรเพ่ือเอาไปใชพัฒนาเปนเทคโนโลยี และ
ขาดการคนควาวิจัยทางดานเทคโนโลยีอยางจริงจัง  
คําถามตอมาอีกก็คือแลวเมื่อไรคนไทยจึงจะผลิต
เทคโนโลยีใชไดเองอยางเพียงพอแกการพัฒนาประเทศ  
คําตอบก็คือยังมองไมเห็นอนาคตในเร่ืองน้ี ยังคงตอง
นําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศตอไป บางที่อาจจะ
ตองทําเชนน้ีไปตลอดกาล  ถาทางภาครัฐยังไมสามารถ
ทําใหเยาวชนหันมาสนใจเลาเรียนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีได  

สิ่งที่สําคัญก็คือรัฐบาลจะตองมี เปาหมายที่
ชัดเจนที่จะผลิตนักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยี และ
จะตองจัดทําแผนเสนทางเดินหรือ road map ทางดาน
เทคโนโลยีของประเทศไทย  โดยจะตองมีเปาหมายท่ี
ชัดเจนวาอีก 10 ปหรือ 20 ปขางหนาเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยจะไปอยูที่จุดใด แตก็คงเปนไปไดยาก
เพราะภาครัฐยังขาดวิสัยทัศนทางดานเทคโนโลยี 
เพราะฉะน้ันในตอนน้ีคนไทยคงตองทําตัวเปนผูบริโภค
เทคโนโลยีที่ดี อยาปลอยใหเทคโนโลยียอนกลับมาทํา
รายตัวเองและทํารายสังคมได ก็นาจะพอใจแลว 
             เน้ือหาสาระในวารสารกาวทันโลกวิทยาศาสตร
ฉบับน้ียังคงเต็มเปยมไปดวยเน้ือหาสาระที่นาสนใจ
เหมือนอยางเชนทุกฉบับที่ผานมา ขอขอบพระคุณอยาง
สูงสําหรับทุกทานที่สงบทความมาลงตีพิมพเผยแพร  
และขอขอบพระคุณผูติดตามอานวารสารกาวทันโลก
วิทยาศาสตรทุกทาน หวังเปนอยางย่ิงวาทั้งผูเขียน
บทความและผู อ านทุกท านคงได รับความรู และ
ประโยชนจากวารสารฉบับน้ีอยางเต็มที่   

                                                                                      

บุญมี กวินเสกสรรค   
                                   บรรณาธิการ 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ปรัชญา 
สรางสรรคงานวิจัย  ใสใจเทคโนโลยี  มีวินัย  ใฝคุณธรรม  นําชาติเจริญ 
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พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม  สงเสริมการวิจัย   
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