คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ
เรื่องที่ตีพิมพ
บทความวิจัย บทความปริทัศน หรือบทความวิชาการ ทางดานเกษตรศาสตรและสาขา
ที่เกี่ยวของ
การเตรียมตนฉบับ
1. ภาษา เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
2. การพิมพ พิมพหนาเดียวบนกระดาษขนาด A4 ดวย ไมโครคอมพิวเตอรโปรแกรม
ไมโครซอฟ เวิรด ตัวอักษร Cordia new ขนาด 14 ตัวอักษรตอนิ้ว ความยาวไมควรเกิน 10 หนา
(รวมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3. การเรียงลําดับเนื้อหา
3.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น ชัดเจน และตองสื่อเปาหมายหลักของการศึกษาวิจัย ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.2 ชื่อผูเขียน เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับที่อยู (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) ใหพิมพเปนเชิงอรรถ (Footnote) ในหนาแรกของบทความ
3.3 บทคัดยอ (Abstract) ควรเปนเนื้อหาที่สั้น ชัดเจนและเขาใจงาย โดยรวมเหตุผลใน
การศึ กษาวิ จั ย อุ ปกรณ วิ ธี การ ตลอดจนผลการศึ กษาและสรุ ปด วย ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ไมควรเกิน 250 คํา และใหระบุคําสําคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอแตละ
ภาษาดวย (บทความปริทัศนอาจไมตองมีบทคัดยอ)
3.4 คํานํา (Introduction) แสดงความเปนมาและเหตุผลที่นําไปสูการศึกษาวิจัย อาจรวม
การตรวจเอกสาร (Review of Literature) และวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยไวดวย
3.5 อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) ใหบอกรายละเอียดวัสดุ อุปกรณที่
ใช ตลอดจนวิธีและแบบจําลองการศึกษาวิจัยที่ชัดเจน และสมบูรณ
3.6 ผลการศึกษาหรือผลการทดลอง (Results) ใหบรรยายผลการศึกษาวิจัย พรอม
เสนอขอมู ลในรู ปแบบ ตารางหรื อภาพประกอบได โดยตารางหรื อภาพ ให จั ดทํ าเป น
ภาษาอังกฤษทั้งหมด
3.7 วิจารณ (Discussion) ควรเชื่อมโยงกับผลการศึกษาวาสอดคลองกับสมมุติฐาน หรือ
แตกตางไปจากผลงานวิจัยที่มีผูรายงานไวกอนหรือไมอยางไรและดวยเหตุใด โดยมีพื้นฐาน
การอางอิงที่เชื่อถือได วิจารณอาจนําไปรวมกับผลการศึกษาเปนผลการศึกษาและวิจารณ
(Results and Discussion)
3.8 สรุป (Conclusion) ควรสรุปผลที่ไดรับจากการศึกษาวิจัย วาเปนไปตามวัตถุประสงค
หรือไม พรอมใหขอเสนอแนะ หรือระบุอุปสรรคและแผนงานวิจัยที่จะดําเนินการตอไป
4. กิตติกรรมประกาศ หรือ คําขอบคุณ (Acknowledgement)
อาจมีหรือไมมีก็ได เปนการแสดงความขอบคุณแกผูที่ชวยเหลือในงานวิจัย แตไมได
เปนผูรวมงานวิจัย
5. เอกสารอางอิง (References)
5.1 ในเนื้อเรื่อง ไมควรอางอิงถึงเรื่องที่ไมเกี่ยวของหรือหางไกล ระบบที่ใชอางอิงคือ ระบบ
ชื่อ และป (Name-and-year System) ในเอกสารภาษาไทย ใหใชชื่อตัวและป พ.ศ. เชน สมชาย
(2545) รายงานวา…หรือ…(สมชาย, 2545) หากมีผูเขียน 2 คน ใหใชเปน สมชาย และสมหญิง
(2547) รายงานวา…หรือ…(สมชาย และสมหญิง, 2547) และถามีผูเขียนตั้งแต 3 คนขึ้นไป ใหใช
ชื่อคนแรกแลวตามดวยคําวา และคณะ เชน สมชาย และคณะ (2546) รายงานวา…หรือ…(สมชาย
และคณะ, 2546) ในกรณีเอกสารเปนภาษาอังกฤษ ใหใชชื่อสกุลและป ค.ศ. เชน Johny (2003)…
หรือ…(Johny, 2003) ถาผูเขียนมี 2 คน ใหใชเปน Johny and Walker (2004) …หรือ…(Johny
and Walker, 2004) หากมีมากกวา 3 คน ใหใชเปน Johny et al. (2005)…หรือ…(Johny et al., 2005)
สําหรับในบัญชีเอกสารอางอิง ใหใสชื่อผูเขียนทุกคน หามใชคําวา และคณะ หรือ et al.
5.2 ในบัญชีเอกสารอางอิง ใหเรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ โดยเรียง
ตามลําดับอักษรในแตละภาษา ตามรูปแบบการเขียนมีดังนี้

1) วารสาร (Journals)
ชื่อผูเขียน. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (เขียนเต็ม) ปที่(ฉบับที่): เลขหนาเริ่มตนเลขหนาที่สิ้นสุด.
วันทนา มุทิ ตา และ ณั ฐา ควรประเสริ ฐ. 2547. เซลลพั นธุ ศาสตร และการ
ถายทอดสีดอกของฟวเซีย. วารสารเกษตร 20(1): 10-18.
Barcenas, N.M., T.R. Unruh and L.G. Neven. 2005. DNA diagnostics to identify
internal feeders (Lepidoptera: Tortricidae) of pome fruits of quarantine
importance. Journal of Economic Entomology 98(2): 299-306.
2) หนังสือ และตํารา (Books & Textbooks)
ชื่อผูเขียน. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. สํานักพิมพ, เมืองที่พิมพ. จํานวนหนาทั้งหมด.
จริยา วิสิทธิ์พานิช ชาตรี สิทธิกุล และ เยาวลักษณ จันทรบาง. 2545. โรคและแมลง
ศัตรูลําไย ลิ้นจี่ และมะมวง. ธนบรรณการพิมพ, เชียงใหม. 308 หนา.
Gullan, P.J. and P.S. Cranston. 2005. The Insects: An Outline of Entomology.
3rd ed. Blackwell Publishing, Malden. 505 p.
3) เรื่องยอยในตําราหรือหนังสือที่มีผูเขียนแยกเรื่องกันเขียน และมีบรรณาธิการ
ชื่อผูเขียน. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่องยอย. หนา เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาที่สิ้นสุด. ใน: ชื่อ
บรรณาธิการ (บก.). ชื่อหนังสือ. สํานักพิมพ, เมืองที่พิมพ.
ดํารง เวชกิจ และ สมบูรณ ทองสกุล. 2535. เทคนิคการใชสารปองกันกําจัด ศัตรูพืช.
หนา 22-42. ใน: สุวัฒน รวยอารีย (บก.). แมลงและสัตวศัตรูที่สําคัญของพืช
เศรษฐกิจและการบริหาร. หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย สแควร, กรุงเทพฯ.
Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee sociality. pp. 3-20. In: T.
Kikuchi, N. Azuma and S. Higashi (eds.). Gene, Behaviors and Evolution of
Social Insects. Hokkaido University Press, Sapporo.
4) วิทยานิพนธ
ชื่อผูเขียน. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ระดับวิทยานิพนธ. สถาบันการศึกษา. เมืองที่พิมพ.
จํานวนหนาทั้งหมด.
อภินันท มณีพงษ. 2547. ผลของการใชโอโซนตอคุณภาพและสารพิษตกคางหลัง
การเก็บเกี่ยวสมพันธุสายน้ําผึ้ง. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม. 100 หนา.
5) เอกสารวิชาการอื่น ๆ
ชื่อผูเขียน หรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร.
สถาบันหรือหนวยงานที่จัดพิมพ, เมืองที่พิมพ. จํานวนหนาทั้งหมด.
ทวีศักดิ์ ชโยภาส. 2544. แมลงศัตรูปาลมน้ํามันในประเทศไทย. เอกสารวิชาการ.
กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 126 หนา.
6) สื่ออิเล็คทรอนิคส
ชื่อผูเขียน. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ Website (วันเดือนปที่
สืบคนขอมูล).
กรมสงเสริมการเกษตร. 2548. การปลูกผักแบบไมใชดิน (ไฮโดรโปนิกส). (ระบบ
ออนไลน). แหลงขอมูล: http://www.doae.go.th/proster/nondin/htm (21 เมษายน
2548).
Linardakis, D.K. and B.I. Manois. 2005. Hydroponic culture of strawberries in
perlite. (Online). Available: http://www.schundler.com/strawberries.htm (April
21, 2005).
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