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บทคัดย่อ: ประกอบด้วย ความเป็นมาของบทความ วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการทดลองและสรุปผลลัพธ์ที่ได้ และข้อสรุปต้องไม่
เกินความจริง (เฉพาะบทคัดย่อภาษไทยเท่าน้ัน ที่อยู่ในกรอบ ข้อความ) ให้ตั้งระยะห่างระหว่างบรรทัดแบบ ค่าแน่นอน 14 pt 
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ABSTRACT: This section comprises the summary of research background, objective, methodology, results, and 
conclusion. It must not contain results which are not presented and substantiated in the main text and should not 
exaggerate the main conclusions. 
Keywords: animal science; plant science; Oryza sativa L. (List one to five pertinent keywords specific to the article.) 
 
บทนำ  

แสดงความสำคัญของปัญหาการตรวจเอกสาร และวตัถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
วธิีการศกึษา  

ควรเขียนให้กระชับและเป็นขั้นตอนท่ีเหมาะสม ประกอบด้วยรายละเอียดหน่วยทดลอง เทคนิคการเก็บข้อมูลแผนการทดลอง 
การวิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะสม และระบุสถานที่และช่วงเวลาดำเนินการวิจัยอย่างชัดเจน  
 
 
 
ผลการศกึษา   
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บรรยายสรุปผลการวิจัยหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนกับข้อความในตารางหรือรูปประกอบ (ถ้ามี) ตาราง Table 1 หรือรูปประกอบ 
Figure 1 ให้ใช้ภาษาอังกฤษท้ังหมด 

ใช้คำย่อเมื่อมีการใช้คำนั้นบ่อยๆ โดยแสดงคำย่อเป็นตัวหนาในวงเล็บเมื่อใช้ครั้งแรก จากน้ันไม่จำเป็นต้องใช้คำเต็มอีก 
ศัพท์เทคนิคที่แปลเป็นภาษาไทยให้แสดงศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เป็น technical term ไว้ในวงเล็บเมื่อใช้ครั้งแรก จากนั้นไม่ต้องแสดง
ศัพท์ภาษาอังกฤษน้ันซ้ำอีก 

ตารางและภาพประกอบเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด โดยจัดพิมพ์แทรกในเนื้อเรื่อง การใส่หมายเหตุ (footnote) ของตารางให้ใช้
ระบบตัวเลขแสดงคำอธิบาย เช่น 1/, 2/ เป็นต้น ชื่อตารางให้วางอยู่เหนือตาราง เช่น Table 1 Genetic parameter estimations of 
…. ส่วนชื่อภาพประกอบให้วางอยู่ใต้ตาราง เช่น Figure 1 The relationship between …. การแสดงนัยสำคัญให้ใช้สัญลักษณ์ “*” 
หรือ "**" สำหรับ P<0.05 และ P<0.01 ตามลำดับหน่วยในตาราง (และเนื้อหาในเรื่อง) ให้ใช้ระบบเมตริกซ์โดยใช้เป็นอักษรย่อ เช่น  
100%, 10 ซม., 1 มก./มล. เป็นต้น และหากต้องการแสดงค่าเฉลี่ยและค่า P-value ต้องแสดงค่า standard error of mean (SEM) 
ประกอบ 
 

                                         

(a)         (b) 

Figure 1 Schemes follow the same formatting. If there are multiple panels, they should be listed as: (a) Description 
of what is contained in the first panel; (b) Description of what is contained in the second panel. Figures 
should be placed in the main text near to the first time they are cited. A caption on a single line should 
be centered 

 
Table 1 Tables should be placed in the main text near to the first time they are cited 
Title 1 Title 2 Title 3 

entry 1 data data 

entry 2 data data  

 ns…. 

วจิารณ ์ 
ส่วนนี้อาจรวมกับผลการศึกษา ควรประกอบด้วยหลักการที่ออกมาจากการวิจัยเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น ปัญหา

หรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต และแนวทางที่จะนำไปใช้ประโยชน์ 
คำว่า “et al.” ไม่ต้องทำตัวเอน, เว้นช่องว่างระหว่างคำว่า “และ” ในการอ้างอิงผู้เขียนสองคน , คำวา่ “และคณะ ” เขียนติดกัน เช่น  
David et al. (2008), สมชาย และ สมศักดิ์ (2555), สนั่น และคณะ (2554) 
 
 
สรปุ  
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ส่วนน้ีอาจรวมกับวิจารณ์ ไม่ควรซ้ำซ้อนกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 
คำขอบคณุ  

หากมี เขียนขอบคุณผู้ช่วยเหลืองานวิจัยหรือการเตรียมเอกสาร (แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงานวิจัย) แหล่งทุนหน่วยงานหรืออื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม 
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