คำแนะนำสำหรับบทควำมฉบับเต็ม
กำรส่งบทควำม ต้นฉบับต้องไม่เคยลงตีพิมพ์และไม่ได้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาลง
ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง ตี พิ ม พ์ อ่ื นใด ผลงาน จั ด อยู่ ใ นงานเขี ย นประเภทหนึ่ ง ดั ง ต่ อ ไป นี ้
(1) บทควำมวิ จั ย เป็ นการเสนอผลงานวิ จัย แบบสมบู ร ณ์ ท่ี ผู้เขี ย นได้ด าเนิ น การวิจั ย ด้ว ยตนเอง
(2) บทควำมวิชำกำร เป็ นบทความทางวิชาการที่ถกู วิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการโดยมีการตรวจ
เอกสารและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนัน้ ได้ โดยกระบวนการ
อธิบายหรือวิเคราะห์ มีการอ้างอิงที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
กำรเขียนบทควำมวิจัย
บทความเขีย นเป็ น ภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษก็ ได้ ควรมี การตรวจทานการใช้ภาษาและ
คาสะกดต่างๆ อย่างถี่ ถ้วนก่อนนาเสนอ ความยาวไม่ เกิ น 12 หน้า กระดาษ A4 ระยะห่างระหว่าง
บรรทัดขนาด 1 เท่า
กำรพิมพ์
1. การพิมพ์ใช้ตวั อักษร TH SarabunPSK สาหรับบทความภาษาไทย และ Times New
Roman สาหรับบทความภาษาอังกฤษ ตัง้ ค่าขอบกระดาษ ด้านบนและด้านซ้ายขนาด 1.25
นิว้ (3.18 ซม.) ด้านขวาและด้านล่าง 0.8 นิว้ (2.03 ซม.)
2. ชื่อเรื่อง และหัวข้อหลัก เช่น คานา อุปกรณ์และวิธีการ ฯลฯ ใช้อกั ษรตัวหนาขนาดอักษร 16
และจัดกึ่งกลางหน้า ถ้าเรื่องที่เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ หัวข้อหลักใช้ตวั อักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น
ABSTRACT INTRODUCTION เป็ นต้น
3. ชื่อผูแ้ ต่งใช้อกั ษรขนาด 14 และในส่วนของ foot note ได้แก่ key words Corresponding
author และที่อยูใ่ ช้อกั ษรขนาด 12
4. หัวข้อย่อย ใช้อกั ษรขนาด 15 ตัวหนาและจัดชิดซ้าย
5. เนือ้ หา ภาพ และตาราง ใช้ขนาดอักษร 15
6. เลขหน้าอยูด่ า้ นขวาบน อักษรขนาด 15 ห่างจากขอบบน 0.5 นิว้ (1.27 ซม.)
รำยละเอียดของเนือ้ หำ
1. ชื่อเรื่ อง เรื่องที่เขียนเป็ นภาษาไทย ให้ระบุช่ื อ เรื่องทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควร
กระชับและตรงกับเนือ้ เรื่อง จัดให้อยูก่ ่งึ กลางหน้ากระดาษ
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2. ชื่อผู้เขี ยน เรื่องที่เขียนเป็ นภาษาไทย ใช้ช่ื อเต็มทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ตอ้ ง
ระบุเพศ ยศ ตาแหน่ง
3. สถำนที่ทำงำนของผู้เขียน ให้ระบุท่อี ยูข่ องผูเ้ ขียนทุกท่านทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุท่อี ยูท่ ่ตี ิดต่อได้ของผูเ้ ขียนหลัก (corresponding author) และ e-mail address
เนือ้ หำ ประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี ้
1. บทคัดย่อ สรุปสาระสาคัญของผลงานไว้โดยครบถ้วน ทัง้ เรื่องที่ตีพิมพ์เป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 250-300 คา โดยให้
ระบุคาสาคัญ ไว้ทา้ ยบทคัดย่อภาษาไทย และ keywords ไว้ทา้ ยบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
(ABSTRACT) จานวนไม่เกิน 5 คา
2. คำนำ (INTRODUCTION) อธิ บายความสาคัญของปั ญหา การตรวจเอกสาร (literature
review) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเท่านัน้ และวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ในกรณี
งานวิ จัย ทางสัง คมศาสตร์อ าจเพิ่ ม เติ ม ขอบเขตการวิ จัย กรอบแนวคิ ด การวิ จัย และ
สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี)
3. อุ ป กรณ์ แ ละวิ ธี ก ำร (MATERIALS AND METHODS) เขี ย นให้ร ัด กุ ม ไม่ พ รรณนา
วิธีการวิเคราะห์ ใช้วิธีการอ้างอิงชื่อหรือองค์กร เช่น ใช้ตามวิธีของ AOAC (1990)
4. ผลและวิจำรณ์ (RESULTS AND DISCUSSION) ผลการทดลองและวิจารณ์ผลเขียน
รวมกัน
5. สรุ ป (CONCLUSION) ให้ยกใจความสาคัญที่ได้จากการวิจัยรวมถึ งการวิจารณ์ผลที่ได้
จากการวิจยั
6. คำนิยม (ACKNOWLEDGEMENTS) (ถ้ามี) ไม่ควรเกิน 50 คา
7. เอกสำรอ้ำงอิง (REFERENCES) หลักเกณฑ์และรูปแบบการเขียนให้ยืดตามคูม่ ือ
วิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์ ปี ลา่ สุดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีwww.grad.ku.ac.th/thesis/template_ss.php ก่อนส่งต้นฉบับ
ควรตรวจทาน REFERENCES ในเนือ้ หาและในท้ายบทควรตรงกัน และถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ในคูม่ ือดังกล่าว
7.1 การอ้างอิง (citation) ในเนือ้ หาใช้ระบบ name-and-year system
7.2 การเรีย งล าดับ REFERENCES ต้อ งเรีย งตามล าดับ ตัว อั ก ษรชื่ อ ผู้เขี ย น เอกสาร
ทัง้ หมดที่ถกู อ้างอิงในเนือ้ หาต้องปรากฏในรายการ REFERENCES ท้ายบทความด้วย
7.3 การเขียน REFERENCES ชื่อผูเ้ ขียนให้เขียนนามสกุลก่อนและตามด้วยชื่ออื่นๆ ซึ่งย่อ
เฉพาะอักษรตัวแรก
หมำยเหตุ สาหรับบทความวิชาการ ในหัวข้อที่ 3 และ 4 ให้เปลี่ยนชื่อหัวข้อ ตามที่ผเู้ ขียนบทความได้
วางโครงเรื่องไว้
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