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ชื่อเรื่องภาษาไทย (TH SarabunPSK, 16 pt, Bold, Exactly at 16 pt, ยาวไม่เกิน 2 บรรทัด)  
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (TH SarabunPSK, 16 pt, Bold, Exactly at 16 pt, ยาวไม่เกิน 2 บรรทัด) 

  

ชื่อ นามสกุล
1  ชื่อ นามสกุล 2 และ ชือ่ นามสกุล

3*  (ภาษาไทย, TH SarabunPSK, 12 pt, Bold, Exactly at 12 pt)  

Lastname, F.
 1
, Lastname, F.

2 
and Lastname, F.

3* 
(ภาษาอังกฤษ, TH SarabunPSK, 12 pt, Bold, Exactly at 12 pt) 

 
1 ชื่อสถานที่ท างาน ที่อยู ่ภาษาไทย (ทีส่ามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์, ชิดขอบซ้าย)       
1  ชื่อสถานที่ท างาน ทีอ่ยูภ่าษาอังกฤษ (TH SarabunPSK, 12 pt, Bold, Exactly at 12 pt) 
2  ชื่อสถานที่ท างาน ทีอ่ยู่ ภาษาไทย (ทีส่ามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์, ชิดขอบขวา)     
2  ชื่อสถานที่ท างาน ทีอ่ยูภ่าษาอังกฤษ 
3 ชื่อสถานที่ท างาน ที่อยู่ ภาษาไทย (ทีส่ามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์, ชิดขอบขวา)     

3 ชื่อสถานที่ท างาน ที่อยู่ภาษาอังกฤษ 
*Corresponding author: 
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ค าแนะน าส าหรับผู้เขียนเรื่องเต็ม 

ต้นฉบับเรื่องเต็ม 

พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 หน้าเดียวความยาวไม่เกิน 10 หน้า   โดยพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 
(Microsoft Word for Windows) เวอร์ชั่นไม่ต่ ากว่า 2003 โดยใช้ตัวอักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK ทั้ง
ฉบับ และการเขียนควรใช้ภาษาท่ีง่าย (ขนาดของตัวอักษรให้ตามตัวอย่างข้างต้น) 

 

บทความวิจัยควรจะมีหัวข้อตามล าดับดังนี้ 

ชื่อเร่ือง                                   ภาษาไทยและอังกฤษ 
ชื่อ ต ำแหน่ง และที่อยู่ผู้เขียน          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
บทคัดย่อ                                   ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ (ABSTRACT) ความยาวไม่เกิน 5% ของเนื้อเรื่อง 
บทน ำ                                        แสดงความส าคญัของปัญหา และอาจรวมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
อุปกรณ์และวิธีกำร                       อธิบายเกี่ยวกับวิธีการและอปุกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย หรือตัวแปรที่ใช้ใน 

           การศึกษา 
ผลกำรทดลองและวิจำรณ์/ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์     บรรยายสรุปผลการวิจัยอย่างกระชับ  วิจารณ์เปรียบเทียบกับ

ผู้วิจัยอื่น  ตลอดจนปัญหาข้อโต้แย้งท่ีอาจเกิดขึ้น การวิจารณ์นั้นประกอบด้วย
หลักการที่ออกมาจากการวิจัย การเปรียบเทียบข้อมลู ผลการวิจัย และการ
ตีความหมายของผู้อืน่ตลอดจนปญัหาหรือข้อโต้แย้ง 

สรุป                                          อาจรวมกับข้อเสนอแนะและแนวทางที่จะน าไปใช้ประโยชน ์
ค ำขอบคุณ (ถ้ำม)ี                         ส าหรับผู้ช่วยเหลืองานวิจัยหรือการเตรียมเอกสาร แต่มไิดเ้ปน็ผู้ร่วมงานวิจัย 

1. การอ้างอิงในเรื่อง 
 ใช้ระบบนาม-ปี (Name-year System) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1.1  นามของผู้เขียนที่เขียนเป็นภาษาไทย ให้เขียนทั้งชื่อและนามสกุล หรือเฉพาะชื่ออย่าง 

เดียวแต่ต้องใช้ระบบเดียวกันตลอดเล่ม ส่วนนามของผู้เขียนที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศ ให้
เขียนเฉพาะนามสกุล (Last Name) 

 1.2 ปี หมายถึง พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่เอกสารได้รับการตีพิมพ์ มีข้อก าหนด ดังนี้ 
- เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย เอกสารที่ใช้อ้างอิงเป็นภาษาไทย ให้ใช้ปี พ.ศ. 
- เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย เอกสารที่ใช้อ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ปี ค.ศ. 
- เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ เอกสารที่ใช้อ้างอิงเป็นภาษาไทย เขียนเป็นภาษา 
  อังกฤษให้ใช้ปี ค.ศ. 

 1.3 เรื่องท่ีมีผู้เขียน 2 คน ให้เชื่อมด้วย "และ" ในกรณีที่ ( ) เฉพาะปี เช่น 
- แพรพรรณ สองวงศ์ และพิศมัย  เรืองจักร (2527) พบว่า 

..................................................................................................................  
  - Bose และ Rawat (1984) แสดงให้เห็นว่า…………………………………… 
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กรณีท่ี "ชื่อผู้เขียน-ปี" อยู่ใน ( ) และเขียนเป็นภาษาต่างประเทศให้เชื่อมด้วย "and" เช่น  (  Bose 
and Rawat, 1984) 

 1.4 เรื่องท่ีมีผู้เขียน ตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป ภาษาไทยให้เขียนชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อเฉพาะคน 
แรกแล้วตามด้วย "และคณะ"เช่น ชาญชัย  มณีดุลย์ และคณะ (2529) หรือ (ชาญชัย  
มณีดุลย์ และคณะ, 2529) ส าหรับภาษาต่างประเทศที่ ชื่อผู้เขียน-ปี อยู่ใน ( ) ให้เขียน 
นามสกุลเฉพาะคนแรกแล้วตามด้วย et al. โดยค าว่า et al. จะพิมพ์ตัวเอน หรือขีดเส้น 
ใต้ก็ได้และต้องใช้ระบบเดียวกันตลอดท้ังเล่ม เช่น (Smith et al., 1984) หากชื่อผู้เขียน 
อยู่นอก ( ) ให้เขียน “และคณะ" ตามนามสกุลของผู้เขียนคนแรก เช่น Smith และคณะ 
(1984) 

 1.5 ผู้เขียนหลายกลุ่มอ้างอิงในเนื้อหาเดียวกัน ให้คั่นแต่ละกลุ่มด้วยอัฒภาค (;) เช่น  
(Smith et al., 1984; Paterson and Clarke, 1975) 

 1.6 การอ้างอิงที่ไม่ได้อ้างจากต้นฉบับแต่เป็นการอ้างต่อให้ใช้ค าว่า อ้างโดย เช่น 
Smith (1984) อ้างโดย Harrington (1989) กล่าวว่า......... หรือ 
Smith (1984 อ้างโดย Harrington, 1989) กล่าวว่า........และต้องเหมือนกันตลอดทั้งเล่ม 

 1.7 ผู้เขียนเดียวกัน เสนอเอกสารปีเดียวกัน ให้ก ากับตัวอักษรไว้ที่ปี เช่น 
ไพศาล  เหล่าสุวรรณ และคณะ (2535ก; 2535ข) หรือ (Brown, 1991a; 1991b) 

  
2. ภาพและตาราง 

   หากมีตารางหรือรูปภาพประกอบให้แทรกในเนื้อหาหรือแยกต่างหากตามสมควร ค าอธิบาย
ตารางหรือรูปภาพใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น 

 
3. เอกสารอ้างอิง 

 ทุกเรื่องที่ปรากฏในรายการเอกสารอ้างอิงต้องมีการอ้างอิงในเนื้อเรื่องที่เขียนโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. เขียนเรียงล าดับตัวอักษรของผู้แต่ง โดยให้ภาษาไทยขึ้นก่อน 
2. เขียนชื่อทุกคนที่ร่วมเขียนเอกสาร ภาษาไทยให้เขียนชื่อ-นามสกุล ทุกคนเรียงกันไปคั่นด้วย จุลภาค (,) คน
สุดท้ายให้เชื่อมด้วย "และ" เช่น 
วัลลภ  สันติประชา, ขวัญจิตร  สันติประชา และชูศักดิ์  ณรงค์ราช. 
 
 ส าหรับภาษาต่างประเทศ คนแรกให้ขึ้นต้นด้วยนามสกุล ตามด้วยอักษรย่อของชื่อหน้า ชื่อกลาง (ถ้ามี) 
คนถัดไปจะเขียนระบบเดียวกับคนแรก เช่น 
Atkin, E.L., Kullum, D. and Aikins, K.W. 
3. เอกสารที่มีผู้เขียนชุดเดียวกัน ให้เรียงล าดับตามปีจากเก่า-ใหม่ แต่หากเป็นปีเดียวกันให้ใส่  

ก ข ค ก ากับไว้ที่ปี พ.ศ. หรือ a b c ก ากับไว้ที่ปี ค.ศ. โดยเรียงตามล าดับของเล่มที่พิมพ์หรือตามล าดับ
ตัวอักษรของชื่อเรื่อง เช่น 

พิษรัก สมใจ. 2537 ก. ลักษณะไก่เบตง................. 
พิษรัก สมใจ. 2537 ข. ศัตรูของไก่เบตง................ 
Smith, C.D. 1984 a. Toxicity of mineral oil....... 
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Smith, C.D. 1984 b. Ultrasound......................... 

4. เอกสารที่มีผู้เขียนชื่อแรกเดียวกัน ให้เรียงตามปีเก่า-ใหม่ และเรียงตามอักษรของผู้เขียนถัดไป เช่น 
 Shotwell, O.L. 1984. ........................ 
 Shotwell, O.L. and Zwieg, D.W. 1984. ...................... 
 Shotwell, O.L. and Jones, M.L. 1991. ........................ 
 Shotwell, O.L. and Jones, M.L. 1993. ........................ 
 
5. ชื่อเรื่องและชื่อบทความ ภาษาต่างประเทศให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เฉพาะค าแรก ยกเว้นชื่อเฉพาะ  ชื่อ
หนังสือ ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทุกค า ยกเว้นค าบุรพบทและสันธาน ส่วนชื่อวารสาร ให้เขียนเต็มตามที่
วารสารนั้น ๆ ก าหนด เช่น วารสารสงขลานครินทร์, วารสารเกษตรศาสตร์, Plant Cell, Tissue and Organ 
Culture เป็นต้น 

 
6. ล าดับการเขียนและเครื่องหมายวรรคตอนให้ใช้ ดังนี้ 

6.1. วำรสำร/จุลสำร (Journal/Bulletin) 
ผู้เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร ปีที่: หน้า. 
วัลลภ  สันติประชา, ขวัญจิตร  สันติประชา และชูศักดิ์  ณรงค์ราช. 2535. คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่ 
  ผลิตในภาคใต้. ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.) 26: 119-125. 
Xu, L., Cheng, F. and Zhong, Y. 2022. Efficient plant regeneration via meristematic nodule 

culture in Paeonia ostii ‘Feng Dan’. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 149: 599-608. 

6.2. หนังสือ/ต ำรำ 
การอ้างเฉพาะบทให้เขียน ดังนี้ 

ผู้เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. ใน หรือ In ชื่อหนังสือ (ชื่อบรรณาธิการหรือ ed. ชื่อ editor ถ้ามี) หน้า หรือ pp. เมือง: 
ส านักพิมพ์.  

Harrington, J.F.1972. Seed storage and longevity. In Seed Biology. (ed. T.T. Kozlowki) Vol.III,  
pp. 145-245. New York: Academic Press. 

การอ้างทั้งเล่มให้เขียน ดังนี้ 
ผู้เขียน. ปี. ชื่อหนังสือ. ชื่อเมือง: ส านักพิมพ์. และจะใส่จ านวนหน้าทั้งหมดของหนังสือหรือไม่ก็ได้ ถ้าใส่ต้องให้

เหมือนกันทุกรายการ. 
สุรพล  อุปดิสสกุล. 2521. สถิติ: การวางแผนการทดลองเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพืชไร่นา  

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Bewley, J.D. and Black, M. 1982. Physiology and Biochemistry of Seeds in Relation to  

Germination. Vol.II. New York: Springer-Verlag. 

6.3. รำยงำนสัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร (Proceedings) 
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ผู้เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. ชื่อสัมมนา ชื่อบรรณาธิการ (ถ้ามี) สถานที่ วันสัมมนา หน้าของเรื่อง. 
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