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ค ำแนะน ำส ำหรับผู้เขียนวำรสำรวนศำสตร์ 

(http://frc.forest.ku.ac.th) 

วำรสำรวนศำสตร์  เป็นวารสารทางวิชาการป่าไม้ จัดท าโดยศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าหนดพิมพ์เผยแพร่ทุก 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) วัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจยัทางป่าไม้สาขาตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยวารสารนีม้ีการเผยแพร่ไป
ยงัห้องสมดุของสถาบนัและหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ 

กำรส่งต้นฉบับ ต้นฉบบัต้องไม่เคยลงตีพิมพ์และไม่ได้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด ผลงานจัดอยู่ในงานเขียนประเภทหนึ่ง ดงัต่อไปนี  ้(1) นิพนธ์ต้นฉบับ (original 

article) เป็นการเสนอผลงานวิจยัแบบสมบรูณ์ที่ผู้ เขียนได้ด าเนินการวิจยัด้วยตนเอง (2) short communications 
เป็นงานวิจยัที่น่าสนใจหรือการค้นพบสิ่งใหม่แต่มีเนือ้หาสมบรูณ์น้อยกว่า และ (3) บทควำม (review article) 
เป็นบทความทางวิชาการที่น าเสนอสาระซึ่งผ่านการวิเคราะห์หรือประมวลจากการตรวจเอกสาร ทัง้นีเ้ร่ืองที่เป็น
นิพนธ์ต้นฉบบั และ short communications จะได้รับพิจารณาให้ลงตีพิมพ์ก่อนเร่ืองที่เป็นบทความ  

กำรเตรียมต้นฉบับ 

ต้นฉบับ 
ต้นฉบบัเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได้ ควรมีการตรวจทานการใช้ภาษาและค าสะกดต่างๆ 

อยา่งถ่ีถ้วนก่อนน าเสนอ ความยาวไมเ่กิน 12 หน้า กระดาษ A4 (ไมร่วมหน้าแรก) 
กำรพิมพ์ 

1. การพิมพ์ใช้ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 ส าหรับภาษาไทย และ Time New Roman ขนาด 11 
ส าหรับภาษาองักฤษ  

2. หวัข้อหลกั เช่น ค าน า อปุกรณ์และวิธีการ ฯลฯ ใช้อกัษรตวัหนาและจดักึ่งกลางหน้า ถ้าเร่ืองที่เขียน
เป็นภาษาองักฤษ หวัข้อหลกัใช้ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่ เช่น ABSTRACT INTRODUCTION เป็นต้น  

3. หวัข้อยอ่ย ใช้อกัษรตวัหนาและจดัชิดซ้าย 
4. ใสห่มายเลขหน้าข้างขวาบน 
5. ใสห่มายเลขบรรทดั (เร่ิมแตล่ะหน้าใหม)่  

รำยละเอียดของเนือ้หำ 
หน้ำแรก (Title page) เป็นหนา้ทีแ่ยกออกจากเนือ้หาอืน่ๆ ประกอบด้วย 

1. ชื่อเร่ือง เร่ืองที่เขียนเป็นภาษาไทย ให้ระบช่ืุอเร่ืองทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรกระชบัและ
ตรงกบัเนือ้เร่ือง จดัให้อยูก่ึ่งกลางหน้ากระดาษ 

2. ชื่อผู้เขียน เร่ืองที่เขียนเป็นภาษาไทย ใช้ช่ือเต็มทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไม่ต้องระบเุพศ ยศ  
ต าแหนง่  

3. สถำนที่ท ำงำนของผู้เขียน ให้ระบุสถานที่ท างานและที่อยู่ของผู้ เขียนทกุท่านทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ พร้อมระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้ เขียนหลกั (corresponding author) พร้อมเบอร์
โทรศพัท์ โทรสาร และ e-mail address 
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เนือ้หำ ประกอบด้วยหวัข้อหลกั ดงันี ้
1. บทคัดย่อ สรุปสาระส าคญัของผลงานไว้โดยครบถ้วน และมีความยาวไม่เกิน 300 ค า เร่ืองที่เขียน

เป็นภาษาไทย ต้องมีบทคดัย่อเป็นภาษาองักฤษ (ABSTRACT) ด้วย (ภาษาองักฤษก่อนและตาม
ด้วยภาษาไทย) ให้ระบ ุKeywords จ านวนไมเ่กิน 5 ค าไว้ในตอนท้ายบทคดัยอ่ภาษาองักฤษด้วย 

2. ค ำน ำ อธิบายความส าคญัของปัญหา การตรวจเอกสาร (literature review) เฉพาะสว่นที่เก่ียวข้อง
กบังานวิจยัเท่านัน้ และวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั ในกรณีงานวิจัยทางสงัคมศาสตร์อาจเพิ่มเติม
ขอบเขตการวิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั และสมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี) 

3. อุปกรณ์และวิธีกำร เขียนให้รัดกมุ ไมพ่รรณนาวิธีการวิเคราะห์ ใช้วิธีการอ้างอิงช่ือหรือองค์กร เช่น 
ใช้ตามวิธีของ AOAC (1990) 

4. ผลและวิจำรณ์ ผลการทดลองและวิจารณ์ผลเขียนรวมกนั  
5. สรุป ให้ยกใจความส าคญัที่ได้จากการวิจยัรวมถึงการวิจารณ์ผลที่ได้จากการวิจยั  
6. ค ำนิยม (ถ้าม)ี ไมค่วรเกิน 50 ค า 
7. เอกสำรและสิ่ งอ้ำงอิง หลกัเกณฑ์และรูปแบบการเขียนเอกสารและสิ่งอ้างอิงให้ยืดตามคู่มือ

วิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์ ปีล่าสดุของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ www.grad.ku.ac.th/thesis/template_ss.php ก่อนสง่ต้นฉบบัควรตรวจทานการ
อ้างอิงในเนือ้หาและในท้ายบทให้ตรงกนั และถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในคูม่ือดงักลา่ว 
7.1 การอ้างอิง (citation) ในเนือ้หาใช้ระบบ name-and-year system  
7.2 การเรียงล าดบัเอกสารเรียงอ้างอิงตามล าดบัตวัอกัษรช่ือผู้ เขียน เอกสารภาษาไทยและตาม

ด้วยเอกสารภาษาองักฤษ เอกสารทัง้หมดที่ถกูอ้างอิงในเนือ้หาต้องปรากฏในรายการเอกสาร
และสิง่อ้างอิง 

7.3 การเขียนเอกสารและสิง่อ้างอิงภาษาไทย ช่ือผู้ เขียนใช้ช่ือและนามสกลุเต็ม 
7.4 การเขียนเอกสารและสิ่งอ้างอิงที่เป็นภาษาต่างประเทศ ช่ือผู้ เขียนให้เขียนนามสกุลก่อนและ

ตามด้วยช่ืออื่นๆ ซึง่ยอ่เฉพาะอกัษรตวัแรก 
7.5 ตวัอยา่งการเขียนเอกสารและสิง่อ้างองิ 

หนังสือ และต ำรำ 
นิวตัิ  เรืองพานิช.  2535.  วทิยำศำสตร์ทุ่งหญ้ำ.  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
ชรินทร์ สมาธิ.  2528.  กำรวิเครำะห์ผลผลิตขัน้ปฐมภมิูสุทธิของไม้เสม็ดขำวในป่ำพรุ จังหวดันรำธิวำส. 

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
Kramer, P. J.  and  T. T. Kozlowski.  1979.  Physiology of Woody Plants. Academic Press, Inc.,  New 

York.  
วำรสำร 
จิระศกัดิ์ ชคูวามด,ี อภิรักษ์ อนนัต์ศิริวฒัน์, วิจารณ์ มีผล, จิระ จิตตนกุลู และ สนใจ หะวานนท์.  2542.  การศกึษา

การกระจายของป่าพรุในประเทศไทย.  วำรสำรวิชำกำรป่ำไม้ 1 (1): 23-32  
Kongsom, C. and I. A. Munn.  2003.  Optimum rotation of Eucalyptus camaldulensis plantations in 

Thailand based on financial return and risk.  Thai J. For. 22 (1): 29-35. 
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รำยงำนกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร 
พนูพิภพ เกษมทรัพย์, รวี เสรฐภกัดี, เพ็น สายขนุทด, เจษฎา ภทัรเลอพงษ์ และพชัรียา บญุกอแก้ว. 2537. การ

ประเมินปริมาณคลอโรฟิลล์จากความเขยีวของใบพืชบางชนิดในประเทศไทย, น. 114-129. ใน รำยงำน
กำรประชุมทำงวชิำกำรของมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ที่ 32 (สำขำพืช). 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

Nikles, D. G. 1993. Breeding methods for production of interspecific hybrids in clonal selection and 
mass propagation programmes in the tropics and subtropics, pp. 218-252. In  J. Davidson, 
ed. Regional Symposium on Recent Advances in Mass Clonal Multiplication of Forest Trees 

for Plantation Programmes. December 1-8, 1992. FAO/UN, Bogor. 
 

ข้อมูลสำรสนเทศจำกแหล่งข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ 
เจิดนภางค์ ไชยเลศิ, สนัติ สขุสอาด, วฒุิพล หวัเมืองแก้ว และวีระศกัดิ์ อดุมโชค.  2548.  การประเมินมลูคา่การใช้

ประโยชน์ทางตรงจากพืน้ท่ีลุม่น า้ทีม อ าเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ.  ว.เกษตรศำสตร์ (สังคม).  
แหลง่ที่มา: http://www.rdi.ku.ac.th/ KU_Journal/Social/doc/KUSoc26(2).pdf,  27  กรกฎาคม 
2548.  

Sillery,  B. 1998.  Urban rain forest: An African jungle come to life on New York’s west side.  Popular 

Sci. Available source:  http://www.epnet.com/hosttrial/ligin.htm, March 27, 1998. 
 

8. ภำพ (Figure) และตำรำง (Table) ต้องมีเนือ้หำและค ำอธิบำยเป็นภำษำอังกฤษ ไมค่วรมีมาก
นกั ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็น และขอให้แยกไฟล์ภำพและตำรำงออกจำก

เนือ้หำ ในกรณีภาพท่ีเป็นกราฟหรือภาพถ่ายขอให้สง่ต้นฉบบัตวัจริงมาด้วย 
 

กำรแจ้งจ ำนงผู้เชี่ยวชำญ 3 ท่ำน  
ผู้ เขียนต้องแจ้งจ านงถึงความต้องการให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาบทความจ านวน 3 ทา่น โดยลงรายละเอียด

ในแบบเสนอต้นฉบบั 
 

ข้อแนะน ำในกำรใช้ภำษำ 
1. ใช้ค าศพัท์ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานและประกาศของราชบณัฑิตยสถาน 
2. การใช้ศพัท์บญัญตัิทางวิชาการ ควรใช้ควบคูก่บัศพัท์ภาษาองักฤษ ในครัง้แรกที่ปรากฏในเอกสาร 
3. การเขียนช่ือเฉพาะหรือค าแปลจากภาษาต่างประเทศ ควรพิมพ์ภาษาเดิมของช่ือนัน้ๆ ไว้ในวงเล็บ 

ในครัง้แรกที่ปรากฏในเอกสาร 
4. ไมค่วรใช้ภาษาตา่งประเทศในกรณีที่มีภาษาไทยอยูแ่ล้ว 
5. รักษาความสม า่เสมอในการใช้ค าศพัท์และตวัยอ่ โดยตลอดทัง้บทความ 

 

กระบวนกำรพิจำรณำบทควำม 
 การพิจารณากลัน่กรองบทความ (peer review ทุกบทความจะได้รับการกลัน่กรองเบือ้งต้นจากกอง
บรรณาธิการ เพื่อพิจารณาถึงความส าคญัของบทความ ความเหมาะสมต่อวารสารวนศาสตร์ รวมถึงคุณภาพ
เนือ้หาทางด้านวิทยาศาสตร์และข้อมลูที่น าเสนอ บทความที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะถกูปฎิเสธ (reject) โดยไม่
จ าเป็นต้องสง่พิจารณาตรวจทาน สว่นบทความที่ผ่านเกณฑ์เบือ้งต้นจะถกูสง่ให้ผู้ทรงคณุวฒุิ (referee) ในแต่ละ
สาขาท าการพิจารณากลัน่กรอง (peer review) โดยช่ือของผู้ประพนัธ์และผู้ทรงคุณวุฒิจะถูกปิดเป็นความลบั 

http://www.rdi.ku.ac.th/%20KU_Journal/Social/doc/KUSoc26(2).pdf
http://www.epnet.com/hosttrial/ligin.htm
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุิจะได้รับการทบทวนจากกองบรรณาธิการ และสง่ต่อไปยงัผู้ประพนัธ์เพื่อด าเนินการ
เปลีย่นแปลงบทความตามค าแนะน าดงักลา่วและสง่ผลงานท่ีปรับแก้ไขแล้วมายงักองบรรณาธิการเพื่อตดัสนิใจขัน้
สดุท้ายส าหรับการยอบรับ (accept) หรือ (reject) บทความ ปกติการพิจารณาทบทวนบทความใช้เวลาประมาณ 
3 เดือน นบัจากวนัที่ส่งบทความ หากเกินกว่าก าหนดนีผู้้ประพนัธ์สามารถสอบถามมายงักองบรรณาธิการเพื่อ
ทราบความเหตผุลได้ 
 บทควำมที่ถูกปฎิเสธ (rejected manuscripts) ทางกองบรรณาธิการจะสง่คืนเอกสารทัง้หมดรวมถึง
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคณุวฒุิให้กบัผู้ประพนัธ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและสง่ผลงานไปตีพิมพ์ยงัวารสาร
อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม  
 บทความที่ได้รับการยอมรับ (accept manuscripts) ทางกองบรรณาธิการจะส่งร่างบทความส าหรับ
ตีพิมพ์ให้กบัผู้ประพนัธ์เพื่อพิสจูน์ความถกูต้อง (corrected proof) จากนัน้ผู้ประพนัธ์จะได้รับแจ้งก าหนดเวลาการ
ตีพิมพ์บทความนัน้ 

 

กำรส่งต้นฉบับ 
ผู้ เสนอจดัส่งต้นฉบบั (manuscript) 4 ชุด และแบบเสนอต้นฉบบั (submission form) 1 ชุด พร้อมส่ง
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