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 บทความแตล่ะชิน้ 

      จะไดร้บัการพจิารณา 

ใหไ้ดร้บัการตพีมิพ ์

 กต็อ่เมือ่ผ่านการยอมรบั

จากผูท้รงคุณวุฒ ิ                

อย่างน้อย 2 จาก 3 ท่าน 
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At least 

ACCEPTED : REJECTED 

 

2 : 1 

Reviewer 1 

Reviewer 2 Reviewer 3 



ค าแนะน าส าหรบั 

ผูเ้ขยีนบทความ 

ตพีมิพ ์



ค าแนะน าการเตรยีมเร ือ่ง 

2. ตน้ฉบบัตอ้งมเีนือ้เร ือ่งทีส่มบูรณจ์บในฉบบั พมิพล์งไฟล ์MS-Word ขนาดกระดาษ A4  ไม่เกนิ 10 

หนา้ ใช ้รปูแบบอกัษร TH SarabunPSK ขนาด 14 pts  

   2.1 ชือ่เร ือ่งทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใช ้TH SarabunPSK ขนาด 15 pts ตวัหนา (Bold)  

   2.2 ชือ่ผูเ้ขยีนทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใช ้TH SarabunPSK ขนาด 14 pts ตวัหนา (Bold)  

   2.3 อยูผู่เ้ขยีนทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใช ้TH SarabunPSK ขนาด 12 pts 

   2.4 ใหร้ะบุ E-mail ของ Corresponding author ดว้ย TH SarabunPSK ขนาด 12 pts 

   2.5 การจดัหนา้ ระยะจากขอบดา้นบน ดา้นขวา และดา้นล่าง เท่ากบั 2.54 ซม. ส่วนระยะจากขอบ

ดา้นซา้ย เท่ากบั 3.81 ซม. โดยการพมิพแ์ต่ละยอ่หนา้ บรรทดัแรกใหเ้ยือ้งเขา้มา 1.27 ซม. 

  

 

 

1. เร ือ่งที่จะลงตีพิมพต์อ้งเป็นบทความวิจ ัยหรอืบทความทางวิชาการที่เกี่ยวขอ้งกบัวิทยาศาสตร ์

วศิวกรรมศาสตร ์และเกษตรศาสตร ์ และไม่เคยตพีมิพท์ีใ่ดมากอ่น 
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3. เร ือ่งทีเ่ป็นรายงานการวจิยัควรจะมหีวัขอ้ตามล าดบัดงันี ้

ชือ่เร ือ่ง: ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ชือ่ ต าแหน่ง  และหน่วยงานผูเ้ขยีน:  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

บทคดัย่อ: ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (Abstract) ความยาวไม่เกนิ 300 ค า  และใหร้ะบุค าส าคญั  

(เรยีงตามล าดบัความส าคญั)  ไม่เกนิ 5 ค า ทา้ย Abstract ดว้ย Keywords: 

บทน า: แสดงความส าคญัของปัญหา  การตรวจเอกสาร  และวตัถปุระสงคข์องงานวจิยั 

วธิกีารศกึษา:  ควรเขยีนใหก้ระชบัและเป็นขัน้ตอนทีเ่หมาะสม  ประกอบดว้ยรายละเอยีดหน่วยทดลอง  

เทคนิคการเก็บขอ้มูล  แผนการทดลอง การวเิคราะหท์างสถติทิีเ่หมาะสม  และระบุสถานทีแ่ละชว่งเวลา อยา่ง

ชดัเจน 

ผลการศกึษา:  บรรยายสรปุผลการวจิยั  หลกีเลีย่งการซ า้ซอ้นกบัขอ้ความในตารางหรอืภาพประกอบ (ถา้ม)ี  

และตารางหรอืภาพประกอบใหใ้ชภ้าษาองักฤษทัง้หมด 

วจิารณ:์ (อาจรวมกบัผลการศกึษา)  ควรประกอบดว้ยหลกัการทีอ่อกมาจากการวจิยัเปรยีบเทยีบกบั

ผลการวจิยัของผูอ้ืน่  ปัญหาหรอืขอ้โตแ้ยง้ในสาระส าคญั  ขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัในอนาคต  และแนวทางทีจ่ะ

น าไปใชป้ระโยชน ์

สรุป: (อาจรวมกบัวจิารณ)์  ไม่ควรซ า้ซอ้นกบัผลการศกึษา  แต่เป็นการสรปุใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

ค าขอบคุณ: (ถา้ม)ี ส าหรบัผูช้ว่ยเหลอืงานวจิยั (แต่ไม่ไดเ้ป็นผูร้ว่มวจิยั) แหลง่ทุน หน่วยงานตน้สงักดั หรอื

อืน่ๆ ตามความเหมาะสม 

เอกสารอา้งองิ:  เขยีนตามรปูแบบในขอ้ 7 

 



8 

4. การอา้งองิในเนือ้เร ือ่งใหใ้ชร้ะบบ ชือ่-ปี  

เชน่ เทยีมพบ และปิยะดา (2558) รายงานวา่ .....หรอื (เทยีมพบ  และปิยะดา, 2558)   

กรณีทีผู่เ้ขยีน 3 คนขึน้ไปใหใ้ช ้เทยีมพบ และคณะ (2558)  รายงานวา่ หรอื Thompson et al. (2016)  

กรณีทีม่หีลายรายงานอา้งองิเร ือ่งเดยีวกนัใหใ้ช ้(เทยีมพบ และปิยะดา, 2558; ธนรรษมลวรรณ, 2559; 

Thompson et al., 2016) โดยเรยีงตามปีทีพ่มิพ ์และภาษาไทยกอ่นภาษาองักฤษ 

 

5. ตารางและภาพประกอบ (ใชไ้ดท้ัง้ ไทย/องักฤษ)  

เวน้ระยะห่าง 1 บรรทดั โดยจดัพมิพแ์ทรกในเนือ้เร ือ่ง การใสห่มายเหตุ (Footnote) ของตารางใหใ้ชร้ะบบ

ตวัเลขแสดงค าอธบิาย เชน่ 1/, 2/ เป็นตน้  

ชือ่ตาราง และภาพประกอบ (ตวัหนา) ใหว้างอยูเ่หนือตารางที ่เชน่ Table 1 Expected breeding value of 

......  หรอื ตารางที ่1 ผลของอตัรา... 

สว่นชือ่ภาพประกอบใหว้างอยูใ่ตภ้าพ เชน่ Figure 1 The environments of human performance… 

หรอื ภาพที ่1 ลกัษณะการกระจายของ... 

 

6. การแสดงนัยส าคญัใหใ้ชส้ญัลกัษณ ์* หรอื ** ส าหรบั P<0.05 และ P<0.01 ตามล าดบั หน่วยในตาราง              

และในเนือ้เร ือ่งใหใ้ชร้ะบบเมตรกิซ ์โดยใชเ้ป็นอกัษรยอ่ เชน่ 100%, 15 ซม. และ 5 มก./มล. เป็นตน้ และหากม ี            

การแสดงค่าเฉลีย่และคา่ P-value ตอ้งแสดงคา่ Standard error of mean (SEM) ประกอบ 
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มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ส่งผลงานวจิยั/ 

บทความไดท้ี ่

Thank you 



สอบถาม 

เพิม่เตมิ 

08-1416-5060 
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คณุภวูดล ประพฤตดิ ี

เลขานุการ การจดัท าวารสารฯ 

Any questions? 

You can find me at 

￮ Mobile 

￮ LINE 


