คูมือการเตรียมตนฉบับบทความวิชาการ

เรื่องที่ตีพิมพ
บทความวิจัย บทความปริทัศนหรือบทความวิชาการ
การเตรียมตนฉบับ
1. ภาษา เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
2. การพิมพ พิมพหนาเดียวบนกระดาษขนาด A4 ดวย
ไมโครคอมพิวเตอรโปรแกรม ไมโครซอฟเวิรด ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวอักษรตอนิ้ว ความ
ยาวไมควรเกิน 10 หนา (รวมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3. การเรียงลําดับเนื้อหา
3.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น ชัดเจนและตองสื่อเปาหมายหลัก
ของการศึกษาวิจัย ทั้งภาษไทยและภาษาอังกฤษ
3.2 ชื่อผูเขียน เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับที่อยู
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ใหพิมพเปนเชิงอรรถ (Footnote) ในหนาแรกของบทความ
3.3 บทคัดยอ (Abstract) ควรเปนเนื้อหาที่สั้นชัดเจนและ
เขาใจงาย โดยรวมเหตุผลในการศึกษาวิจัย อุปกรณ วิธีการ ตลอดจนผลการศึกษาและสรุปดวย ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ไมควรเกิน 200 คําและใหระบุคําสําคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอแตละภาษาดวย
(บทความปริทัศนอาจไมตองมีบทคัดยอ )
3.4 คํานํา (Introcuction) แสดงความเปนมาและเหตุผลที่
นําไปสูการศึกษาวิจัย อาจรวมการตรวจเอกสาร (Review of Literature) และวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย
ไวดวย
3.5 อุปกรณและวิธีการ (Material and Methods) ใหบอก
รายละเอียดวัสดุ อุปกรณที่ใช ตลอดจนวิธีและแบบจําลองการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนและสมบูรณ
3.6 ผลการศึกษาหรือผลการทดลอง (Results) ใหบรรยายผลการศึกษาวิจัย พรอมเสนอขอมูลใน
รูปแบบ ตารางหรือภาพประกอบได โดยตารางหรือภาพใหจัดทําเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด
3.7 วิจารณ (Discussion) ควรเชื่อมโยงกับผลการศึกษาวาสอดคลองกับสมมุติฐาน หรือแตกตางไปจาก
ผลงานวิจัยที่มีผูรายงานไวกอนหรือไมอยางไรและดวยเหตุใด โดยมีพื้นฐานการอางอิงที่เชื่อถือได วิจารณอาจ
นําไปรวมกับผลการศึกษาเปนผลการศึกษาและวิจารณ (Results and Discussion)
3.8 สรุป (Condusion) ควรสรุปผลที่ไดรับจากการศึกษาวิจัยวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไมพรอม
ใหขอเสนอแนะ หรือระบุอุปสรรคและแผน
งานวิจัยที่จะดําเนินการตอไป
4. กิตติกรรมประกาศ หรือ คําขอบคุณ (Acknowledgement)
อาจมีหรือไมมีก็ได หรือระบุอุปสรรคและแผนงานวิจัยที่จะดําเนินการตอไป
5. เอกสารอางอิง (References)
5.1 ในเนื้อเรื่อง ไมควรอางอิงถึงเรื่องไมเกี่ยวของหรือหางไกลระบบที่ใชอางอิงคือ ระบบชื่อและป
(Name-and-year System) ในเอกสารภาษาไทย ใหใชชื่อตัวและป พ.ศ.เชน สมชาย (2545) รายงานวา..
หรือ...(สมชาย,2545)หากมีผูเขียน 2 คนใหใชเปน สมชาย และสมหญิง (2547)รายงานวา...หรือ...(สมชาย
และสมหญิงและคณะ(2546) รายงานวา..หรือ..(สมชายและคณะ,2546) ในกรณีเอกสารเปนภาษาอังกฤษ
ใหใชชื่อสกุลและป ค.ศ.เชน Johny(2003)..หรือ ..(John,2003)ถาผูเขียนมี 2 คน ใหใชเปน Johny and

Walker(2004)..หรือ..(JohnyandWalker,2004)หากมีมากกวา 3 คนใหใชเปน Johny et al.(2005)..
หรือ..(Johny et al,2005)สําหรับในบัญฃีเอกสารอางอิงใหใสชื่อผูเขียนทุกคนหามใชคําวา และคณะหรือ
et al.
5.2 ในบัญชีเอกสารอางอิง ใหเรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ โดยเรียงตามลําดับอักษร
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รูปแบบในการใชภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย
- ชื่อวิทยาศาสตร คําขึ้นตนใหใชอักษรตัวใหญและใชอักษรตัวกลม
Meloidagyne incognita
- ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยอักษรตัวใหญทุกคํา
Berdmann, Marschner
- ภาษาอังกฤษทั้งในวงเล็บและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก
completely randomized design. (transition period)
- ตัวยอ ใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมดและควรมีคําเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก
(randomized complete block design, RCBD)
- หัวขอเรื่อง ใหขึ้นตนดวยตัวใหญ
Abstract, Introduction
- คําแรกที่ตามหลังคําสําคัญใหขึ้นตนดวยอักษรตัวใหญ
Keywords : Mango, chlorophyll
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