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Check List สําหรับผูเขียนกอนสงเรื่อง 

 
1. หนาแรก Title Page  

□ ชื่อเร่ืองไทยและอังกฤษ ชื่อผูแตงไทยและอังกฤษ จัดกลางหนากระดาษ 

□ ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ ใชอักษรตัวใหญ (upper case) เฉพาะอักษรตัวแรกและอักษรตัวแรกของชื่อเฉพาะ  

□ ผูแตงแตละคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหค่ันดวยจุลภาค (,) ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษใหเขียนเต็ม 

□ ใชระบบตัวเลขแสดงหนวยงานของผูแตง และใช * แสดงผูที่เปน corresponding author 

□ สวนทายของหนาใหแสดงหนวยงานที่สังกัดและท่ีอยูทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษอยางชัดเจน  

□ ระบุชื่อของ Corresponding author และ e-mail address  

 
2. บทคัดยอ Abstract  

□ บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษสอดคลองกันและเขียนอยางกระชับ 

□ บอกวัตถุประสงคของการศึกษาอยางยอ  

□ อธิบายการดําเนินงานวิจัยพอสังเขป  

□ มีขอสรุปสําคัญ (important conclusions) ที่ไดจากการศึกษา  

□ ระบุคําสําคัญไมเกิน 5 คํา เรียงลําดับตามความสําคัญ ตอจากบทคัดยอ คําสําคัญไทยและอังกฤษสอดคลองกัน 

 
3. เนื้อหา Text  

□ ไมตองจัดแบงสองคอลัมน 

□ แตละสวน (section) ของเน้ือหาไมตองใสหมายเลข ใชตัวหนา จัดกลางหนากระดาษ และเรียงลําดับดังนี้  

บทคัดยอ, บทนํา, วิธีการศึกษา, ผลการศึกษา, วิจารณ, สรุป, คําขอบคุณ, เอกสารอางอิง 

Abstract, Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion, Conclusions, 

Acknowledgements, References 

□ หัวขอเร่ืองรองใหใชตัวหนาและจัดชิดซาย  

□ ใชคํายอเม่ือมีการใชคํานั้นบอยๆ โดยแสดงคํายอเปนตัวหนาในวงเล็บเม่ือใชคร้ังแรก จากนั้นไมจําเปนตองใชคําเต็มอีก 

□ ศัพทเทคนิคที่แปลเปนภาษาไทยใหแสดงศัพทภาษาอังกฤษที่เปน technical term ไวในวงเล็บเม่ือใขคร้ังแรก จากนั้น

ไมตองแสดงศัพทภาษาอังกฤษนั้นซ้ําอีก  

□ คําวา ภาพที่ … ตารางท่ี … ในเนื้อเร่ืองใหใชเปนภาษาอังกฤษ Figure … Table … โดยทําเปนตัวหนา และตรวจสอบ

วาทุกภาพและตารางมีการระบุไวในเนื้อหา  

□ หนวยวัดเปนระบบเมตริกซ และใชอักษรยอ เชน 100 %, 10 มก./มล., 10.1 ซม. 1.5x1.5 ม. เปนตน 

□ การแสดงคานัยสําคัญเปนอักษรตัวใหญ เชน P > 0.05, P < 0.01 เปนตน 



□ คําวา “et al.” ไมตองทําตัวเอน, เวนชองวางระหวางคําวา “และ” ในการอางอิงผูเขียนสองคน, คําวา “และคณะ” เขียน

ติดกัน เชน David et al. ( 2008),  สมชาย และ สมศักด์ิ (2555), สนั่น และคณะ (2554)  

□ ระบุชื่อบริษัท supplier ของสารเคมีและวัสดุอุปกรณที่สําคัญ 

□ วิธีการศึกษาควรเขียนในรูปบรรยาย ไมแยกเปนวิธีการดําเนินการเปนขอๆ 

□ ระบุชวงเวลาดําเนินการศึกษาและสถานที่ทําการศึกษาอยางชัดเจน 

□ ระบุการวิเคราะหทางสถิติหรือที่มาของคาทางสถิติที่จะใชประกอบตารางผลการศึกษาอยางชัดเจน 

 
4. ตัวเลข Mathematics and Numbers  

□ ใชจุลภาค (,) ค่ันแสดงเลขหลักพัน เชน 1,500 

□ ใหใสศูนยสําหรับเลขท่ีคานอยกวา 1 เชน 0.12  

□ จํานวนตําแหนงทศนิยมใหใชนอยที่สุดเทาที่สามารถเปรียบเทียบความแตกตางได เชน 

   T1  T2  T3 

 DM (%)  76.3785  82.8188  88.7877  (ทศนิยมมากเกินไป) 

.  DM (%)  76.4  82.8  88.8  (เพียงพอ) 

□ สัญลักษณและตัวยอในสมการทางคณิตศาสตรทุกตัวตองมีการอธิบาย 

□ เมตริกซและเวคเตอรใหใชอักษรตัวหนาเอียง  

□ เวนหนึ่งชองวางกอนและหลัง สัญลักษณทุกตัว เชน +, <, >, =, + 

 
5. เอกสารอางอิง References  

□ เอกสารอางอิงใหเรียงลําดับตามอักษร และภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ 

□ ถาเปน research article จากวารสาร ใหใชอักษรตัวใหญ (upper case) เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อเร่ือง 

□ ถาเปน ชื่อบท หรือชื่อหนังสือ จาก textbook ใหใชอักษรตัวใหญ (upper case) ทุกอักษรตัวแรกเม่ือขึ้นตนคํา 

□ ชื่อวารสารใหใชตัวยอสากล ไมตองทําตัวหนา หรือตัวเอน ใหแสดงเฉพาะฉบับที่ (volume) หมายเลขหนาแรกและหนา

สุดทายของเร่ือง และส้ินสุดดวยจุด เชน J. Anim. Sci. 39 : 25 – 40.  

□ หนังสือตองแสดงชื่อสํานักพิมพและช่ือเมืองของสํานักพิมพ ไมระบุประเทศที่พิมพ และไมตองระบุจํานวนหนา 

□ ประชุมวิชาการ ตองระบุ เลขหนา ตอจากช่ือเร่ือง และระบุ “ใน:” ตอดวยช่ือการประชุมวิชาการตองระบุชื่อการประชุม

และสถานท่ีการประชุมอยางชัดเจน (ระบุชื่อเมืองและประเทศที่จัดประชุมหากเปนการประชุมนานาชาติ หากเปนการ

ประชุมระดับชาติไมตองระบุประเทศไทย)  

□ ทุก references ตองมีการอางในเนื้อหา 
 
6. ตาราง Tables  

□ ตารางสรางโดยใชคําส่ังแทรกตารางใน MS Word 

□ ชื่อตารางอยูเหนือตาราง จัดชิดซาย ชื่อตารางและรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษ หากมีการอางอิงผลงานวิจัยจาก

วารสารหรือตําราไทยในตาราง ไมตองแปลเปนภาษาอังกฤษ 

□ ตัวยอในตารางมีคําอธิบายอยูดานลางของตาราง 



□ จัดแทรกตารางในเนื้อหาเรียงลําดับหมายเลขตารางตามการปรากฏในเนื้อหา 

□ การแสดงเชิงอรรถทายตารางใหใชระบบตัวเลข 

□ การแสดงนัยสําคัญใหใชสัญลักษณ  * หรือ ** สําหรับ P < 0.05 และ P < 0.01 ตามลําดับ หนวยในตารางเปนระบบ

เมตริกซเดียวกันกับในเนื้อหา โดยใชเปนอักษรยอ เชน 100%, 10 ซม., 1 มก./มล. เปนตน  

□ การแสดงคาเฉลี่ยตองมีคาการกระจายอยางใดอยางหนึ่งประกอบ เชน %CV, SD, SE, คาตํ่าสุด-สูงสุด, พิสัย เปนตน  

□ หากมีการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและคา P-value ตองแสดงคา standard error of mean (SEM) ประกอบ 

  
7. ภาพ Figures  

□ ภาพหรือกราฟที่แสดงไมซับซอนจนทําความเขาใจไดยาก 

□ ชื่อภาพอยูดานลางของภาพและจัดชิดซาย ชื่อภาพและรายละเอียดภาพท้ังหมดเปนภาษาอังกฤษ 

□ ตัวยอที่ใชในภาพ ตองมีคําอธิบายไวในวงเล็บโดยวางตอจากชื่อภาพ 

□ ระบุชื่อแกนและหนวยที่ชื่อแกนของกราฟ (ถามี) เชน CP intake (kg/d) 

□ กราฟแทงที่แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียควรมีเสนความคลาดเคล่ือน (error bar) ประกอบ 

 

 


