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เรื่องที่ตีพิมพ์
บทความวิจัย บทความปริทัศน์ หรือบทความวิชาการ
กำรเตรียมต้นฉบับ
1. ภำษำ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
2. กำรพิมพ์ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 ด้วย ไมโครคอมพิวเตอร์โปรแกรม ไมโครซอฟเวิร์ด ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 14 ตัวอักษรต่อนิ้ว ควำมยำวไม่ควรเกิน 8 - 10 หน้ำ (รวมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3. กำรเรียงลำดับเนื้อหำ
3.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น ชัดเจน และต้องสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอักษร
TH SarabunPSK ขนาด 18 หนา
3.2 ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 หนา เอียง สาหรับที่อยู่ (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) ให้พิมพ์บรรทัดถัดไป ข้างล่างชื่อผู้เขียน ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 12
3.3 บทคั ดย่ อ (Abstract) ควรเป็ นเนื้ อหาที่ สั้ น ชั ดเจนและเข้ าใจง่าย โดยรวมเหตุ ผลในการศึ กษาวิ จัย อุ ปกรณ์ วิธีการ
ตลอดจนผลการศึกษาและสรุปด้วย ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน 200 คำ และให้ระบุคาส าคัญ (keywords) ไว้ท้าย
บทคัดย่อแต่ละภาษาด้วย จำนวนคำไม่เกิน 5 คำ (บทความปริทัศน์อาจไม่ต้องมีบทคัดย่อ)
3.4 ค ำน ำ (Introduction) แสดงควำมเป็ น มำและเหตุ ผลที่ น าไปสู่ การศึ กษาวิ จั ย รวมการตรวจเอกสาร (Review of
Literature) และวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัยไว้ด้วย
3.5 อุปกรณ์และวิธีกำร (Materials and Methods) ให้บอกรายละเอียด
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ ประชำกรต้องระบุขอบเขต จำนวนและคุณลักษณะของประชำกรให้ชัดเจน
กลุ่มตัวอย่ำง คือ ส่วนหนึ่งของประชำกรที่จะนำมำศึกษำ ต้องระบุขนำด ของกลุ่มตัวอย่ำง วิธีกำรและขั้นตอนกำรเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ำงอย่ำงละเอียด
เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล เป็นการให้รายละเอียดเครื่องมือที่จะใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการอธิบายว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร
กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นการอธิบายถึงวิธีการจัดกระทากับข้อมูลที่ได้มา เพื่อให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.6 ผลกำรศึกษำหรื อผลกำรทดลอง (Results) ให้ บรรยายผลการศึกษาวิ จัย พร้อมเสนอข้อมูลในรูป แบบ ตารางหรือ
ภาพประกอบได้ โดยตารางหรือภาพ ให้จัดทาเป็นภำษำอังกฤษทั้งหมด
3.7 วิจำรณ์ (Discussion) ควรเชื่อมโยงกับผลการศึกษาว่าสอดคล้องกับสมมุติฐาน หรือแตกต่ำงไปจำกผลงำนวิจัยที่มี
ผู้รำยงำนไว้ก่อนหรือไม่อย่างไรและด้วยเหตุใด โดยมีพื้นฐานการอ้างอิงที่เชื่อถือได้ วิจารณ์ อาจนาไปรวมกับผลการศึ กษาเป็นผล
การศึกษาและวิจารณ์ (Results and Discussion)
3.8 สรุป (Conclusion) ควรสรุปผลที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยอย่างกระชับ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
4. กิตติกรรมประกำศ หรือ คำขอบคุณ (Acknowledgement)
อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือในงานวิจัย แต่ไม่ได้เป็น ผู้ร่วมงานวิจัย
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5. เอกสำรอ้ำงอิง (References)
5.1 ในเนื้อเรื่อง
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ท้ำยข้อควำม

(สมชาย, 2560)
(Johnnie, 2017)
หำกมีผเู้ ขียน 2 คน ให้ใช้เป็น
สมชาย และสมหญิง (2560) รายงานว่า
(สมชาย และสมหญิง, 2560)
Johnnie and Walker (2017)
(Johnnie and Walker, 2017)
ถ้ำมีผู้เขียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ใช้ชื่อคนแรกแล้วตำมด้วยคำว่ำ และคณะ
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หมายเหตุ การใช้ข้อมูลแหล่งอ้างอิงจากเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อนุญาตในกรณี ที่ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถสืบค้น
จากแหล่งข้อมูลหนังสือหรือวารสารเท่านั้น
ตัวย่อ ให้ใช้อักษรตัวใหญ่ทั้งหมด และควรมีคาเต็มบอกไว้ในการ
รูปแบบในกำรใช้ภำษำอังกฤษในเนื้อเรื่องภำษำไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์ คาขึ้นต้นให้ใช้อักษรตัวใหญ่ และใช้อักษรตัวเอน ใช้ครั้งแรก
(randomized complete block design, RCBD)
Meloidogyne incognita
หัวข้อเรื่อง ให้ขึ้นด้วยอักษรตัวใหญ่
ชื่อเฉพาะ ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ทุกคา
Abstract, Introduction
Berdmann, Marschner
คาแรกที่ตามหลัง คาสาคัญ ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่
ภาษาอังกฤษทั้งในวงเล็บและนอกวงเล็บ ให้ใช้ตัวเล็ก
Keywords: Mango, chlorophyll
completely randomized design, (transition period)
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