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ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กําหนดออกปละ 3 ฉบับ คือ มกราคม พฤษภาคม และ

กันยายน มีวตัถุประสงคเพื่อเผยแพรบทความทางวชิาการ และผลงานวิจัย ทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ และจาก

ผูเขียนภายนอก ซึ่งหมวดวชิาสาขาสังคมศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย 6 สาขาวิชา ไดแก สาขา
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บริหารธุรกิจ (Business Administration), และสาขามนษุยศาสตร (Humanities) สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

(Health science) 

  
 เรื่องที่จะสงมาพิมพในวิทยาสารกําแพงแสน แยกไดเปน 2 ประเภท 
1. งานวิจัย เปนการเสนอผลการวิจัยที่ผูเขียนไดดําเนินการดวยตนเอง 

2. บทความ เปนบทความทางวิชาการที่นําเสนอสาระซึ่งผานการวิเคราะหหรือประมวลผลจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

เชน จากงานวิจัยที่ผานมา จากเอกสารอางอิง จากความคิดเห็นของผูเขียนและผูอื่น เปนตน  

  
การเตรียมตนฉบับ  
1. ตนฉบับ เปนตนฉบับพิมพใชภาษาไทยลวน หรือภาษาอังกฤษลวนก็ได (ไมใชสําเนา) ควรพิมพบนกระดาษ

ขนาด A4 พิมพหนาเดียว ใช font ชนิด CordiaUPC ขนาด 15 จํานวน 4 ชุด และควรแนบมาพรอม แผน CD 

2. ชื่อเรื่อง  ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรกระชับและตรงกับเนื้อเร่ือง  

3. ชื่อผูเขียน  ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย  

4. สถานที่ทํางานของผูเขียน  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บอกชื่อเต็มและสถานที่ทํางาน โดยระบุจังหวัด

และรหัสไปรษณียดวย สําหรับบทความภาษาไทยใหระบุจังหวัดและรหัสไปรษณีย และใหบอกสถานที่ทํางานของ

ผูเขียนที่สามารถติดตอไดสะดวกเปนภาษาอังกฤษ  

5. บทคัดยอ  (Abstract) ควรสรุปสาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวน และควรมีความยาวไมเกิน 1,000 คํา

หรือประมาณ 3% ของตัวเรื่อง สําหรับบทความภาษาไทยจะตองมีบทคัดยอเปนภาษาอังกฤษ (Abstract) และให

ระบุคําสําคัญ (Key words) จํานวนไมเกิน 5 คําไวดวย และใหระบุคําสําคัญ (Key words) ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

6. เนื้อหา (Text) เนื้อหางานวิจัย ควรประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี  

 คํานํา    อธิบายถึงความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค และขอบเขตของการวิจัย

    สมมติฐาน ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ อาจรวมถึงการตรวจเอกสารไวดวย  

 การตรวจเอกสาร  เปนการสังเคราะหสาระจากวรรณคดีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อแสดง 

    แนวความคิด ทฤษฎี และขอมูลที่มีสวนสัมพันธกับเร่ืองที่วิจัย  



 วิธีดําเนินการวิจัย  ระบุวิธีการเก็บขอมูล  ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล รวมถึงป พ.ศ. ที่ทําการ

    วิจัย วิธีวิเคราะหขอมูลซึ่งอาจเปนวิธีการเชิงคุณภาพ  หรือวิธีการเชิงปริมาณ

    ขึ้นอยูกับชนิดของการวิจัย  

 ผลของการวิจัย   แสดงผลของการวิจัย และขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษาวิจัยนั้น ๆ อาจมี

    ภาพ ตาราง และแผนภูมิประกอบ  

 บทสรุป วิจารณ และ เปนการสรุปผลที่ไดรับจากการวิจัยรวมถึงการอภิปรายผลและใหขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะ บนพื้นฐานของการวิจัย 

7.ภาพประกอบและตาราง  ควรมีเฉพาะที่จําเปน และมีหมายเลขกํากับภาพตามลําดับ ภาพจะตองชัดเจนแสดง

เนื้อหาสําคัญของเรื่อง ภาพถายควรเปนภาพขาว-ดํา ภาพสีใชในกรณีที่จําเปน คําอธิบายภาพประกอบและตาราง

ใหใชขอความกะทัดรัด ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ  

8. เอกสารอางอิง  เอกสารอางอิงภายในเนื้อเร่ืองและภายใตหัวขอเอกสารอางอิงตองตรงกัน ไมควรอางอิงเรื่องที่

ไมเกี่ยวของหรือหางไกล การอางอิงตองถูกตองตามหลักวิชาการ และจะตองมีรายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับเอกสาร

ไวครบถวน เพื่อความสะดวกในการติดตามเอกสารที่ผูเขียนไดอางอิงไว และการอางอิงควรใชรูปแบบเดียวกันโดย

สม่ําเสมอ โดยใชระบบชื่อและป   

 8.1 การเรียงลําดับเอกสาร เรียงตามลําดับอักษรชื่อผูเขียนโดยไมตองมีเลขกํากับ เร่ิมดวยรายชื่อ 

  เอกสารภาษาไทยและตอดวยรายชื่อเอกสารภาษาตางประเทศ  

 8.2 การอางอิงเอกสารที่เปนภาษาไทย ชื่อผูเขียนใชชื่อเต็ม  

 8.3 การอางอิงเอกสารที่เปนภาษาตางประเทศ ชื่อผูเขียนใหอางนามสกุลกอน โดยเขียนเปนคําเต็มและ

ตามดวยชื่ออื่น ๆ ชื่อยอเฉพาะอักษรตัวแรก ในกรณีชื่อที่มีขึ้นตนวา Van, de der, von ใหเขียนเติม

นําหนาชื่อสกุล สําหรับชื่อของผูเขียนที่เปนคนไทย ใหเขียนเปนคําเต็มดวย  

 

ตัวอยางการเขียนรายชื่อเอกสารอางอิง 
หนังสือ ตํารา และรายงานทั่วไป 
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วารสารและหนังสือพิมพ 
  ก. บทความในวารสาร 
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 สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 1 (มกราคม - กุมภาพันธ 2542) : 47-71. 
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ค. บทความในหนังสือพิมพ 
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9. ขอแนะนําในการใชภาษา 
 9.1 ใชภาษาที่ถูกตอง เขาใจงายและกะทัดรัด 

 9.2 ใชคําศัพทหรือคําตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และประกาศของ   

  ราชบัณฑิตยสถาน 

 9.3 การใชศัพทบัญญัติทางวิชาการ ควรใชคูกับศัพทภาษาอังกฤษ 

 9.4 การเขยีนชื่อเฉพาะหรือคําแปลจากภาษาตางประเทศที่ปรากฎเปนครั้งแรกในบทความ หาก 

  จําเปนก็ควรพิมพภาษาเดิมของชื่อน้ัน ๆ กํากับไวในวงเล็บ เชน ไทรบุรี (Kedah) เคปเวอรด  

  (Cape Vede) เปนตน 

 9.5 ไมควรใชภาษาตางประเทศในกรณีที่มีคําไทยใชแพรหลายอยูแลว 

 9.6 รักษาความสม่ําเสมอในการใชคําศัพท การใชตัวยอ โดยตลอดทั้งบทความ   

10. การตรวจแกไขตนฉบับ  คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ตรวจแกไขตนฉบับที่สงมาพิมพทุกเรื่องตามแตจะ

เห็นสมควร ในกรณีจําเปน จะสงตนฉบับเดิมหรือฉบับที่แกไขแลวกลับคืนมายังผูปปปปปแหอิด ฝเขียนเพื่อขอ

ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง   

11. การสงตนฉบับ การสงตนฉบับสามารถสงได 2 รูปแบบ คือ ทาง E-mail มาไดที่ rdisnpw@ku.ac.th   

หรือเปนเอกสารไดที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ต.

กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร. (034)281090 ภายใน 3650, 3994  


