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                วิทยาสารกําแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal ; ISSN 1685-9316) เปนวารสารทาง

วิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กําหนดออกทุก 4 เดือน คือ มกราคม พฤษภาคม 

และกันยายน มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรบทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย ทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ และจาก

ผูเขียนภายนอก ซึ่งหมวดวชิาเกษตรศาสตร วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 12 สาขาวิชา 

ไดแก สาขาพืช (Plants) , สาขาสัตว (Animals) , สาขาสัตวแพทยศาสตร (Veterinary Medicine) , สาขาประมง 

(Fisheries) , สาขาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร (Agricultural Extension and Communication) , สาขา

วิทยาศาสตร (Science) , สาขาวิศวกรรมศาสตร (Engineering) , สาขาสถาปตยกรรมศาสตร (Architecture), 

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (Agro - Industry), สาขาคหกรรมศาสตร (Home Economics) และสาขาการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Natural Resources and Environmental Economics)  

                เร่ืองที่จะสงมาลงพิมพในวิทยาสารกําแพงแสน จะตองเปนบทความทางวิชาการ หรืองานวจิัย 

(Technical papers) เปนการเสนอผลการวิจัยที่ผูเขียนไดจัดทําเอง 

  
การเตรียมตนฉบับ 
1. ตนฉบับ  ควรพิมพบนกระดาษขนาด A4 พิมพหนาเดียว ใช font ชนิด CordiaUPC ขนาด 15 จํานวน 4 ชุด 

และควรแนบมาพรอมกบั computer diskette พรอมท้ังระบุโปรแกรมทีใ่ช ซึ่งควรเปนโปรแกรม word processor 

ที่นิยมใชกันโดยทั่วไป 

2. ชือ่เรื่อง บอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรกระทัดรัดและตรงกับเนื้อเร่ือง 

3. ชือ่ผูเขียน ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บอกชือ่เต็ม 

4. สถานทีท่ํางาน โดยระบุจงัหวัดและรหัสไปรษณียดวย 

5. บทคัดยอ (Abstract)  ใหเขียนนําหนาตัวเรื่อง เปนการสรุปสาระสําคัญของเรื่อง โดยเฉพาะวัตถุประสงค 

วิธีการและผล ไมควรเกนิ 200 คํา หรือ 3%  ของตัวเรื่อง และใหระบุคําสําคัญ (Key words) ทาย abstracts 

จํานวนไมเกิน 5 คํา ไวดวย และใหระบุคําสําคัญ (Key words) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

6. เนือ้หา (Text) ควรประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี  

 6.1 คํานํา (Introduction) เพื่ออธบิายถึงปญหาและวัตถุประสงค และการตรวจเอกสาร  

   (literature review) เขาไวดวยกัน การอางอิงเอกสารใชระบบชื่อและป (name and year system) 

  เชน พีระศักดิ์ (2532) สุพจนและคณะ (2536) หรือ.......(จินตนาและอารีย, 2530) 

 ในกรณีภาษาองักฤษหรือภาษาอื่นที่เขียนดวยภาษาอังกฤษใหใชชื่อ สกุล แลวตามดวย  คศ.

 เชน Backman (1984), Yoneyama et al. (1990) หรือ..(Cochran and Cox, 1968) เปนตน  

6.2 อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) ควรประกอบดวย 

  6.2.1 คําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือและอปุกรณที่ใชในการทดลอง 

  6.2.2 คําอธิบายถึงวิธีการที่ใชทดลอง แตไมจาํเปนตองอธิบายวิธีการที่ถือวาเปนแบบฉบบั ซึ่ง

  เปนที่เขาใจกันดีโดยทั่วไปอยูแลว 

 6.2.3 อุปกรณและวิธีการควรเขียนเปนสวนเดียวกัน โดยไมตองแยกหัวขอ  



   6.3 ผล (Results) เปนการเสนอผลการทดลอง ไมควรอธบิายยาวกวาความจําเปน 

 6.3.1 หนวยวัดภาษาไทยใชคํายอท้ังหมด 

 6.3.2 ใหใชเครื่องหมายที่เปนสากลนิยม เชน   °C แทน องศาเซลเซียส และ % แทน 

เปอรเซ็นต เปนตน  

   6.4 วิจารณ (Discussion) เปนการวิจารณผลการทดลองโดยมีจุดมุงหมายดังนี้ 

 6.4.1 เพื่อใหผูอานเห็นคลอยถึงหลักการที่แสดงออกมาจากผลการทดลอง 

 6.4.2 เพื่อสนับสนุนหรือคัดคานดานทฤษฎีที่มีผูเสนอมากอน 

 6.4.3 เพื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองและการตีความหมายของผูอื่น 

 6.4.4 สรุปสาระสําคัญ และประจักษพยานของผลการทดลอง ควรพยายามเนนถึงปญหา

 หรือขอโตแยงในสาระสําคัญของเรื่องที่กําลังกลาวถึงตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยใน

 อนาคต และลูทางที่จะนําผลไปใชเปนประโยชน  

 6.5 คําขอบคณุ (Acknowledgement) อาจมีหรือไมก็ได เปนการแสดงความขอบคุณแกผูที่

 ชวยเหลือใหงานวิจัยลุลวงไปดวยดี แตมิไดเปนผูรวมงาน  

 6.6 เอกสารอางอิง (Literature Cited) 

 6.6.1 การเรียงลําดับเอกสาร ไมตองมีเลขที่กํากับ ใหเรียงลําดับชื่อผูแตงหรือผูรายงาน

 ตามตัวอักษรเริ่มดวยเอกสารภาษาไทยกอน แลวตอดวยเอกสารภาษาตางประเทศ 

 เอกสารอางอิงหลายเรื่องที่มีผูแตงผูเดียว หรือชุดเดียวกัน ใหเรียงตามลําดับปของ

 เอกสาร ถามีเอกสารอางองิหลายเรื่องโดยผูแตงคนเดียวกัน หรือชุดเดียวกันภายในป

 เดียวกัน ใหใสอักษร ก ข....ในเอกสารภาษาไทย และ a, b,...........ในเอกสาร

 ภาษาตางประเทศไวหลังปของเอกสาร 

 6.6.2 การเขียนชื่อผูเขียน กรณีเอกสารภาษาไทยใหใชชื่อเต็ม โดยใชชือ่ตัวนําหนาตาม

 ดวยชื่อสกุล ในกรณีที่ผูแตงไมไดเขียนชื่อเต็ม หรือไมอาจหาชื่อเต็มของผูแตง อนุโลมใหใช

 ชื่อยอได กรณีเอกสารภาษาตางประเทศใหเอาชือ่สกุลขึ้นกอนตามดวยชือ่น้ันๆ สําหรับชื่อ

 สกุลใหเขียนเต็ม สวนชื่ออืน่ๆใหเขียนเฉพาะอักษรตัวแรกยกเวนกรณีที่จําเปนตองเขียน

 เต็ม เชน Van, de, der, von เปนตน 

 6.6.3 หลักเกณฑที่สําคัญของการเขียนรายชื่อเอกสารอางองิมีดังนี้   

 (1) ชื่อเมอืง ชือ่รัฐ และชือ่ประเทศ ใหเขียนเต็ม  

 (2) การอางอิงหมายเลขหนาของวารสารภาษาตางประเทศ ถาอางเพียง 1 หนา ใช 

 p. หนาตัวเลข ถาอางหลายหนาใช pp. หนาตัวเลข สําหรับวารสาร ภาษาไทยใหใช 

 น.หนาตวัเลข ทั้งกรณีอางหนาเดียวและหลายหนา  

 (3) ชื่อวิทยาศาสตรของสิ่งที่มีชีวิต ใหใชตัวเอน หรือขีดเสนใต  

 (4) คําวา in vitro, in vivo หรือคําอื่นที่คลายกัน ใหใชตวัเอนหรือขีดเสนใต  

 (5) เอกสารที่มใิชวารสาร ตองบอกจาํนวนหนาดวย โดยใช p. หนาตัวเลขแสดงจํานวน

 หนาและใหใช น. หลังตัวเลขสําหรับเอกสารภาษาไทย  

  (6) ชื่อ Journal ตองเขียนดวยคาํยอ ยกเวนชือ่ท่ียอไมได ดังตัวอยางในหัวขอ 5.6.4  



 (7) ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษที่เอกสารนั้นอางถึงอีกทอดหนึ่ง ทุกคําจะตองขึ้นตนดวยตัวพิมพ

 ใหญ (capital letter) ยกเวนคําที่เปนคํานําหนานาม (article) คําสันธาน (conjunction) 

 และคําบุรพบท (preposition) ในบางกรณี เชน ชือ่ species ซึ่งขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็กอยู

 แลวใหขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็กแตหากคําเหลานี้เปนคําแรกของชื่อเร่ืองใหตนดวยตัวพิมพ

 ใหญ สวนเอกสารที่ผูเขียนอางถึง หากมิใชหนังสือตําราใหพมิพเชนเดียวกับเร่ืองในวารสาร  

 (8) ชื่อ conference ใหเขียนเต็ม  

 6.6.4 ตัวอยางการเขียนรายชื่อเอกสารอางองิ 

 จินตนา  อปุดิสสกุล และ อารีย วรัญญวัฒก. 2530. ปริมาณกรดไขมันในถั่งลิสงบาง พันธุ

  ของไทย, น. 657-660. ใน  รายงานการสัมมนาเรื่องการวิจัยถั่วลิสงครั้งที่ 6, 18-20 

  มีนาคม 2530 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สงขลา และวนอุทยานแหงชาติ ทะเล

  บัน สตูล. 

 ทิม  พรรณศิริ. 2518. การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับควายไทย. อางโดย  จรัญ จันทลักขณา.  

  ควายในระบบไรนาไทย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.171 น. 

 พัชรี  เนียมศรีจนัทร. 2522. อทิธิพลของสารเชื่อมท่ีมีตอการเกิดปมและการตรึงไนโตรเจน 

  ไรโซเบียมที่ขึ้นกับถั่วเหลือง. วทิยานิพนธปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  

  กรุงเทพฯ. 

 พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน. 2522. แนวความคิดบางประการกบัการปรับปรุงถั่วเหลืองให  

  เหมาะสมตอสภาพการปลูกของประเทศไทย, น.56-65.ในรายงานผลการวิจัย 

  ประจําป 2522. โครงการวิจัยและพัฒนาพืชโปรตีนสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 พงศักดิ์  วรสุนทโรสถ และ โอะชานุ  ฮิราโอะ. 2522. เทคนิคการใชรถ. โรงพมิพครุสภา,  

  กรุงเทพฯ. 176 น. 

 สุพจน  เอนกวนิช, ธีระศักดิ์  ตรัยมงคลกูล, และ พิภพ  จารภิากร. 2519. การศึกษา 

  ภาวะโรคคีโตซสีในโคนม. ว.เกษตรศาสตร (วิทย.) 10:65-73. 

 สมชาติ  สุขสมวงศ, นริศ ธนะคุมชีพ, และสุพจน จึงแยมปน. 2533. การเลี้ยงปลาเกา.  

  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)  ตองมีเนื้อหาและคําอธบิายเปนภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 7.1 ภาพถาย ควรเปนภาพ-ขาวดํา ภาพสีหากจําเปนตองใช ขนาดอยางต่ําควรเปนขนาด 

  โปสการด (3.5 x 5 นิ้ว) หรือเทาตัวจริงที่จะปรากฎในหนังสือผิวเรียบขัดมัน เขียน 

  คําอธิบายแยกไวตางหาก อยาเขียนลงในรูป อยาหนีบดวยคลิป หรือกลัดดวยเข็มหมุด  

 7.2 ภาพเขียน เขียนดวยหมึกดาํบนกระดาษอารตหนาพอสมควร ตัวหนังสือควรเขียนดวย  

 lettering guide  

 8. ตาราง (Table) ตองมีเนื้อหาและคําอธิบายเปนภาษาองักฤษ  

  8.1 หมายเหตุ ใหใชคําวา Note  

  8.2 คําอธิบายเพิ่มเติมความหมายสวนใดสวนหนึ่งของตาราง ใหใชเครื่องหมาย 1/, 2/, 3/ เปนตน  

  8.3 หนวยตาง ๆ ในภาษาไทยใหใชคํายอท้ังหมด เชน มก./ล.  กม./ชม.  ไมใชระบบยกกาํลัง เชน 

  mg.l-1  เปนตน ยกเวนสาขาวิชาเฉพาะที่จาํเปน  

 9. 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  

 

 

 



การตรวจแกไข 
          คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ตรวจแกไขเรื่องที่สงมาลงพิมพทุกเรื่องตามแตจะเหน็สมควร ในกรณีจําเปน

จะสงตนฉบับเดิมหรือฉบับที่แกไขแลวกลับคืนผูเขียนเพื่อความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง  

 


