คําแนะนําผูน้ ําเสนอผลงาน
วารสารสังคมศาสตร์และศิ ลปศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Social Sciences and
Liberal Arts Kasetsart University; ISSN 2286-7651) เป็ นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เป็ นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจยั และบทความทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจยั และ
นักวิชาการตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ ดําเนินการตีพมิ พ์ผลงานวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาการส่งเสริมการเกษตร และสาขาการจัดการการกีฬา นันทนาการและการ
ท่อ งเที่ย ว ทัง้ นี้ วารสารจะเผยแพร่ในลัก ษณะของ Electronic Journal (website: www.re.kps.ku.ac.th/e-journal/)
กําหนดออกปี ละ 2 ฉบับ ในเดือน มิถุนายน และธันวาคม
เรื่องทีจ่ ะส่งมาลงพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องเป็ น
บทความทางวิชาการ หรืองานวิจยั (Technical papers) เป็ นการเสนอผลการวิจยั ทีผ่ เู้ ขียนได้จดั ทําเอง
การเตรียมต้นฉบับ
1. ต้นฉบับ ควรพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว ใช้ font ชนิด Browallia New ขนาด 15 จํานวน 4 ชุด
และควรแนบมาพร้อมกับ computer diskette พร้อมทัง้ ระบุโปรแกรมทีใ่ ช้ ซึง่ ควรเป็ นโปรแกรม word processor ที่
นิยมใช้กนั โดยทัวไป
่
2. ชื่อเรื่อง บอกทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรกระทัดรัดและตรงกับเนื้อเรือ่ ง
3. ชื่อผูเ้ ขียน ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บอกชือ่ เต็ม
4. สถานที่ทาํ งาน โดยระบุจงั หวัดและรหัสไปรษณียด์ ว้ ย
5. บทคัดย่อ (ABSTRACT) ให้เขียนนําหน้าตัวเรือ่ ง เป็ นการสรุปสาระสําคัญของเรือ่ ง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์
วิธกี ารและผล ไม่ควรเกิน 200 คํา หรือ 3% ของตัวเรือ่ ง และให้ระบุคาํ สําคัญ (Key words) ท้าย abstracts จํานวน
ไม่เกิน 5 คํา ไว้ดว้ ย และให้ระบุคาํ สําคัญ (Key words) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. เนื้ อหา (Text) ควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
6.1 คํานํา (Introduction) เพือ่ อธิบายถึงปั ญหาและวัตถุประสงค์ และการตรวจเอกสาร
(literature review) เข้าไว้ดว้ ยกัน การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบชื่อและปี (name and year system) เช่น พี
ระศักดิ์ (2532) สุพจน์และคณะ (2536) หรือ.......(จินตนาและอารีย,์ 2530) ในกรณีภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นทีเ่ ขียน
ด้วยภาษาอังกฤษให้ใช้ช่อื สกุล แล้วตามด้วย คศ.เช่น Backman (1984), Yoneyama et al. (1990) หรือ..(Cochran
and Cox, 1968) เป็ นต้น
6.2 อุปกรณ์ และวิ ธีการ (Materials and Methods) ควรประกอบด้วย
6.2.1 คําอธิบายเกีย่ วกับเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดลอง
6.2.2 คําอธิบายถึงวิธกี ารทีใ่ ช้ทดลอง แต่ไม่จาํ เป็ นต้องอธิบายวิธกี ารทีถ่ อื ว่าเป็ นแบบฉบับ ซึง่
เป็ นทีเ่ ข้าใจกันดีโดยทัวไปอยู
่
แ่ ล้ว
6.2.3 อุปกรณ์และวิธกี ารควรเขียนเป็ นส่วนเดียวกัน โดยไม่ตอ้ งแยกหัวข้อ
6.3 ผล (Results) เป็ นการเสนอผลการทดลอง ไม่ควรอธิบายยาวกว่าความจําเป็ น
6.3.1 หน่วยวัดภาษาไทยใช้คาํ ย่อทัง้ หมด
6.3.2 ให้ใช้เครือ่ งหมายทีเ่ ป็ นสากลนิยม เช่น °C แทน องศาเซลเซียส และ % แทน
เปอร์เซ็นต์ เป็ นต้น

6.4 วิ จารณ์ (Discussion) เป็ นการวิจารณ์ผลการทดลองโดยมีจุดมุง่ หมายดังนี้
6.4.1 เพือ่ ให้ผอู้ ่านเห็นคล้อยถึงหลักการทีแ่ สดงออกมาจากผลการทดลอง
6.4.2 เพือ่ สนับสนุ นหรือคัดค้านด้านทฤษฎีทม่ี ผี เู้ สนอมาก่อน
6.4.3 เพือ่ เปรียบเทียบกับผลการทดลองและการตีความหมายของผูอ้ ่นื
6.4.4 สรุปสาระสําคัญ และประจักษ์พยานของผลการทดลอง ควรพยายามเน้นถึงปั ญหา หรือข้อ
โต้แย้งในสาระสําคัญของเรือ่ งทีก่ าํ ลังกล่าวถึงตลอดจนข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคตและลูท่ างทีจ่ ะนําผลไปใช้
เป็ นประโยชน์
6.5 คําขอบคุณ (Acknowledgement) อาจมีหรือไม่กไ็ ด้เป็ นการแสดงความขอบคุณแก่ผทู้ ช่ี ่วยเหลือให้
งานวิจยั ลุลว่ งไปด้วยดี แต่มไิ ด้เป็ นผูร้ ว่ มงาน
6.6 เอกสารอ้างอิ ง (Literature Cited)
6.6.1. การเรียงลําดับเอกสาร ไม่ตอ้ งมีเลขทีก่ าํ กับ ให้เรียงลําดับชือ่ ผูแ้ ต่งหรือผูร้ ายงานตามตัวอักษร
เริม่ ด้วยเอกสารภาษาไทยก่อน แล้วต่อด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศเอกสารอ้างอิงหลายเรื่องที่มผี ูแ้ ต่งผูเ้ ดียว หรือชุด
เดียวกัน ให้เรียงตามลําดับปี ของเอกสาร ถ้ามีเอกสารอ้างอิงหลายเรื่องโดยผูแ้ ต่งคนเดียวกัน หรือชุดเดียวกันภายในปี
เดียวกัน ให้ใส่อกั ษร ก ข....ในเอกสารภาษาไทย และ a, b,...........ในเอกสารภาษาต่างประเทศไว้หลังปี ของเอกสาร
6.6.2 การเขียนชื่อผูเ้ ขียน กรณีเอกสารภาษาไทยให้ใช้ช่อื เต็ม โดยใช้ช่อื ตัวนําหน้าตามด้วยชื่อสกุล
ในกรณีทผ่ี แู้ ต่งไม่ได้เขียนชือ่ เต็มหรือไม่อาจหาชื่อเต็มของผูแ้ ต่งอนุ โลมให้ใช้ช่อื ย่อได้ กรณีเอกสารภาษาต่างประเทศ
ให้เอาชือ่ สกุลขึน้ ก่อนตาม ด้วยชื่อนัน้ ๆสําหรับชื่อสกุลให้เขียนเต็มส่วนชื่ออื่นๆ ให้เขียนเฉพาะอักษรตัวแรกยกเว้น
กรณีทจ่ี าํ เป็ นต้องเขียนเต็ม เช่น Van, de, der, von เป็ นต้น
6.6.3 หลักเกณฑ์ทส่ี าํ คัญของการเขียนรายชือ่ เอกสารอ้างอิงมีดงั นี้
(1) ชือ่ เมือง ชือ่ รัฐ และชือ่ ประเทศ ให้เขียนเต็ม
(2) การอ้างอิงหมายเลขหน้าของวารสารภาษาต่างประเทศ ถ้าอ้างเพียง 1 หน้า ใช้p.
หน้าตัวเลข ถ้าอ้างหลายหน้าใช้ pp. หน้าตัวเลข สําหรับวารสารภาษาไทยให้ใช้ น.หน้าตัวเลข ทัง้ กรณีอา้ งหน้าเดียว
และหลายหน้า
(3) ชือ่ วิทยาศาสตร์ของสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ให้ใช้ตวั เอน หรือขีดเส้นใต้
(4) คําว่า in vitro, in vivo หรือคําอื่นทีค่ ล้ายกัน ให้ใช้ตวั เอนหรือขีดเส้นใต้
(5) เอกสารทีม่ ใิ ช่วารสาร ต้องบอกจํานวนหน้าด้วย โดยใช้ p. หน้าตัวเลขแสดงจํานวน
หน้าและให้ใช้ น. หลังตัวเลขสําหรับเอกสารภาษาไทย
(6) ชือ่ Journal ต้องเขียนด้วยคําย่อ ยกเว้นชือ่ ทีย่ อ่ ไม่ได้ ดังตัวอย่างในหัวข้อ
(7) ชื่อ เรื่อ งภาษาอังกฤษที่เอกสารนั น้ อ้างถึงอีก ทอดหนึ่ ง ทุ ก คําจะต้อ งขึ้น ต้น ด้ว ย
ตั ว พิ ม พ์ ใหญ่ (capital letter) ยกเว้ น คํ า ที่ เป็ นคํ านํ าหน้านาม (article) คํ าสั น ธาน (conjunction) และคํ า บุ ร พบท
(preposition) ในบางกรณี เช่น ชือ่ species ซึ่งขึ้น ต้น ด้วยตัว พิม พ์เล็ก อยู่แล้วให้ข้ึนต้นด้วยตัวพิมพ์เล็กแต่ หากคํา
เหล่านี้ เป็ นคําแรกของชื่อเรื่องให้ต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนเอกสารที่ผู้เขีย นอ้างถึงหากมิใช่ห นั งสือ ตําราให้พ ิม พ์
เช่นเดียวกับเรือ่ งในวารสาร
(8) ชือ่ conference ให้เขียนเต็ม
6.6.4 ตัวอย่างการเขียนรายชื่อเอกสารอ้างอิ ง
จินตนา อุปดิสสกุล และ อารีย์ วรัญญวัฒก์. 2530. ปริมาณกรดไขมันในถังลิ
่ สงบางพันธุ์
ของไทย, น. 657-660. ใน รายงานการสัมมนาเรือ่ งการวิจยั ถัวลิ
่ สงครัง้ ที่ 6, 18-20
มีนาคม 2530 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา และวนอุทยานแห่งชาติ ทะเลบัน สตูล.

ทิม พรรณศิร.ิ 2518. การศึกษาเบือ้ งต้นเกีย่ วกับควายไทย. อ้างโดย จรัญ จันทลักขณา. ควายในระบบไร่นา
ไทย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.171 น.
พัชรี เนียมศรีจนั ทร์. 2522. อิทธิพลของสารเชือ่ มทีม่ ตี ่อการเกิดปมและการตรึงไนโตรเจนไรโซเบียมที่
ขึน้ กับถัวเหลื
่ อง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พีระศักดิ ์ ศรีนิเวศน์. 2522. แนวความคิดบางประการกับการปรับปรุงถัวเหลื
่ องให้เหมาะสมต่อสภาพการ
ปลูกของประเทศไทย, น.56-65.ใน รายงานผลการวิจยั ประจําปี 2522. โครงการวิจยั และพัฒนาพืช
โปรตีนสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พงศักดิ ์ วรสุนทโรสถ และ โอะชานุ ฮิราโอะ. 2522. เทคนิคการใช้รถ. โรงพิมพ์ครุสภา, กรุงเทพฯ. 176 น.
สุพจน์ เอนกวนิช, ธีระศักดิ ์ ตรัยมงคลกูล, และพิภพ จาริภากร. 2519. การศึกษาภาวะโรคคีโตซีสในโคนม.
ว.เกษตรศาสตร์ (วิทย.) 10: 65-73.
สมชาติ สุขสมวงศ์, นริศ ธนะคุม้ ชีพ, และสุพจน์ จึงแย้มปิ่ น. 2533. การเลีย้ งปลาเก๋า. วารสารการประมง
33: 447-455.
Aase, J.K. and F.H. Siddoway. 1980. Determining winter wheat stand densities using spectral
reflectance measurements. Agron. J. 72: 149-152.
Backman, P.A. 1984. Soilborne diseases-steam rot, pp. 15-16. In D.M. Porter, D.H. Smith, and R.
Rodriguez-Kabana (eds.), Compoduim of Peanut Diseases. Amer. Phytopath. Soc., St.
Paul, Minnesota.
Campbell, W.V., J.C. Wynne, D.A. Emery, and R.W. Mozingo. 1997. Registration of NC 6 peanuts.
Crop Sci. 17: 346.
Chandler, J.M. and P.W. Santelmann. 1968. Interactions of four herbicides with Rhizoctonia solani
on seedling cotton. Weed Sci. 16: 453-456.
Cochran, W.G. and G.M. Cox. 1968. Experimental Designs. 2nd ed., John Wiley and Sons, Inc.,
New York, 611 p.
Kawano, K.,S. Sarakarn, A. Limsila, A. Tongglum, and D. Suparhan. 1990. Cassava cultivar
evolution viewed through harvest index and biomass production, pp. 202-211. In R.H.
Howler (ed). Proceedings 8th
Symposium of the International Society for Tropical Root Crops. Oct. 30-Nov. 5, 1988. Bangkok,
Thailand.
Nutter, F.W. Jr. 1989. Detection and measurement of plant disease gradients in peanut using a
multispectral radiometer. Phytopathology 79: 958-963.
Spraque, G.F. 1966. Quantitative genetics in plant improvement, pp. 315-354. In K.J.Frey (ed.).
Plant Breeding. The lowa State University Press, Ames, Iowa.Soivio, A. and A. Oikari.
1976. Hematologial effects of stress on a teleost (Esox lucius L.). J. Fish Biol. 8: 397-411.
Yoneyama,T.,T.Murakmami, N. Boonkerd, P. Wadisirisuk, S. Siripin, and K. Kouno. 1990. Natural
15N abundance in shrub and tree legumes, casuarina and non N2 Fixation plant in
Thailand. Plant and Soil 128: 287-292.

7. ภาพประกอบ (llustration) ต้องมีเนื้อหาและคําอธิบายเป็ นภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 ภาพถ่าย ควรเป็ นภาพ-ขาวดํา ภาพสีหากจําเป็ นต้องใช้ ขนาดอย่างตํ่าควรเป็ นขนาดโปสการ์ด (3.5
x 5 นิ้ว) หรือเท่าตัวจริงทีจ่ ะปรากฎในหนังสือผิวเรียบขัดมัน เขียนคําอธิบายแยกไว้ต่างหาก อย่าเขียนลงในรูปอย่า
หนีบด้วยคลิป หรือกลัดด้วยเข็มหมุด
7.2 ภาพเขียน เขียนด้วยหมึกดําบนกระดาษอาร์ตหนาพอสมควร ตัวหนังสือควรเขียนด้วย lettering
guide
8. ตาราง (Table) ต้องมีเนื้อหาและคําอธิบายเป็ นภาษาอังกฤษ
8.1 หมายเหตุ ให้ใช้คาํ ว่า Note
8.2 คําอธิบายเพิม่ เติมความหมายส่วนใดส่วนหนึ่งของตาราง ให้ใช้เครือ่ งหมาย 1/, 2/, 3/ เป็ นต้น
8.3 หน่วยต่างๆ ในภาษาไทยให้ใช้คาํ ย่อทัง้ หมด เช่น มก./ล. กม./ชม. ไม่ใช้ระบบยกกําลัง เช่น mg.l-1
เป็ นต้น ยกเว้นสาขาวิชาเฉพาะทีจ่ าํ เป็ น
9. การส่งต้นฉบับ การส่งต้นฉบับสามารถส่งได้ 2 รูปแบบ คือ ทาง E-mail: sakheena.r@ku.th หรือเป็ นเอกสารได้
ที่ นางสาวซากีนา รุง่ โรจน์ กองบริหารการวิจยั และบริการวิชาการ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. (034) 341549, Fax. (034) 341548
การตรวจแก้ไข
คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิตรวจแก้
ไขเรือ่ งทีส่ ง่ มาลงพิมพ์ทุกเรือ่ งตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีจาํ เป็ นจะ
์
ส่งต้นฉบับเดิมหรือฉบับทีแ่ ก้ไขแล้วกลับคืนผูเ้ ขียนเพือ่ ความเห็นชอบอีกครัง้ หนึ่ง

