
ขอกําหนดสําหรับการเขียนบทความในวารสาร 
“Journal of Applied Animal Science” (JAAS) 

 
I  การพิมพรายงาน 
-  กระดาษปอนด : ไมมีบรรทัด  ขนาด A4 และไมต่ํากวา 80 แกรม  ใหพิมพเพียงหนาเดียว 
-  รูปแบบการพิมพ 
 1.  ใหพิมพเพยีงหนาเดียวของกระดาษที่กาํหนดมาตรฐานไว 
 2.  ใหพิมพโดยใชคอมพวิเตอร P.C. หรือ Macintosh 
 3.  ใหพิมพโดยใชโปรแกรมการพิมพที่เปนวินโดวโปรแกรม เชน Microsoft Word for  

     Windows 
 4.   ตัวพิมพ (font) ใหใชตัวพิมพ Angsana ตลอดทั้งรายงาน 
  4.1  ใชขนาดตวัอักษร  18 พอยต ตัวหนา (bold)  สําหรับหัวขอสําคัญ 
  4.2  ใชขนาดตวัอักษร 16 พอยต  ตัวหนา (bold)  สําหรับหัวขอยอยและ 

 4.3   ใชขนาดตัวอักษร 16 พอยต  ตัวอักษรธรรมดา  สําหรับเปนตวัพื้นของการ
พิมพตลอดทั้งรายงาน 

5.  ใหใชเครื่องพิมพ (Printer) แบบ Letter Quality หรือใชเครื่องพิมพเลเซอร  (Laser 
Printer)  ไมใหใช Dot Matrix  ตัวอักษรตองเปนสีดํา  และใชตวัพิมพแบบเดยีว
ตลอดทั้งรายงาน 

6.  การเวนวางขอบกระดาษ  กําหนดใหเวนขอบกระดาษวางไวทั้ง 4 ดาน ดังนี ้
 6.1   เวนขอบกระดาษดานบน (หวักระดาษ) ไว 3.75 เซนติเมตร (หรือ 1.5 นิ้ว) 

6.2  ขอบดานซายเวนไว 3.75 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 
 6.3  ขอบขวาเวนไว 3.75 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว) 
 6.4  ขอบลางเวน 2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว) 
7.  การกําหนดระยะหางระหวางบรรทัด  ระยะหางใช 1.5 lines  
8.  การพิมพตัวอักษรแรกเมื่อมียอหนา  หรือข้ึนยอหนาใหม  ใหเวนระยะไว 8 ชวง

ตัวอักษร  จึงเริ่มพิมพตัวอักษรตัวแรกของขอความ (คือ  เร่ิมพิมพตัวอักษรที่ 9 
เปนตัวอักษรแรกของขอความของยอหนานั้น) หรือ กด Tab 1 คร้ังบน Microsoft 
Word 

9.  การลําดับหนาและการพมิพของเลขหนา 
 9.1   ในสวนนาํทั้งหมดการลาํดับหนาใหเปนไป ดังนี ้
  -   ใหใชเลข (1,2,3...) กํากับหนา 



  -   การใชเลขกาํกับหนานี้  ใหเร่ิมใชตั้งแตหนาบทนํา  เวนแตหนาหวัเร่ือง  
บทคัดยอ  คําสําคัญ  ไมตองใชเลขกํากับหนา 

 9.2   เลขหนาใหพิมพที่กึ่งกลางทายหนา 
-   การแบงชื่อเรื่องและหวัขอ
 1.   ช่ือเร่ือง (Title) : (ดูในหัวขอสวนประกอบของรายงาน) 
 2.   หัวขอสําคัญ : พิมพหางจากบรรทัดบน 1 บรรทัด 
 3.   หัวขอยอย : พิมพหวัขอยอยโดยยอหนาเวนระยะ 8 ชวงตัวอักษร (หรือ 1 Tab) และให
พิมพตัวอักษรแรกของคําแรกของยอหนาที่ชวงตัวอักษรที่ 9 (หรือหลัง Tab) การพิมพหวัขอยอยให
ใชตัวเลขและเครื่องหมายมหัพภาค “.”  เปนเครื่องชวย  (กรณีทหีวัขอยอยเกินกวา 3 หัวขอยอย  ให
สามารถจัดลําดับไดตามความเหมาะสมและความสวยงาม 
 
ตัวอยาง 
////////1.//          
            
////////////////1.1//          
            
///////////////////////1.1.1//         
            
 
คําแรกของยอหนาใหมที่เปนจํานวน  ใหเขียนเปนตวัหนังสือ  หามเขยีนเปนตัวเลข 
 
-   การจัดทําตาราง  กราฟ  แผนภูมิและรูปประกอบ
 1.   ตาราง  กราฟ  แผนภูมแิละรูปประกอบ  จะตองมหีมายเลขประจําและเรยีงตามลําดับ
ตามประเภท 
 2.   เลขลําดับที่และชื่อตาราง (Caption)  ใหพิมพอยูสวนบนของตาราง ดังตัวอยาง 
 3.   ลําดับที่และชื่อของกราฟ  แผนภูมิ  และรูปประกอบ  ใหพิมพอยูสวนลางของกราฟ  
แผนภูมแิละรูปประกอบ  ควรพิมพอยูในหนาเดยีวกัน ดังตัวอยาง 
 4.   ตาราง  กราฟ  แผนภูมแิละรูปประกอบ    ควรจัดแทรกไวตามลาํดบั  เนื้อหาที่ปรากฎ 
 5.   ถาตารางมีความยาวมาก  ไมสามารถใหส้ินสุดในหนาเดียวได  ใหพิมพสวนที่เหลือใน
หนาถัดไป  แตทั้งนี้จะตองมีลําดับที่  ช่ือของตาราง  และมีคําวา “ตอ” ในวงเล็บ  นอกจากนีจ้ะตองมี
สวนของขอความในตารางรวมอยูดวยในแตละหนา  อยางนอย 2 บรรทัด  ในกรณทีี่ขอความของ
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ตารางสิ้นสุดลง  และจําเปนจะตองอางถึงที่มาของตารางในหนาถัดไป  จะตองบอกขอความ
บางสวนของตารางไวในหนาใหม  อยางนอย 2  บรรทัด  โดยยอมปลอยใหมีทีว่างในตารางหนาเดิม 
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 6.   ขนาดความกวางของตาราง  ไมควรเกินกรอบของหนารายงาน  สําหรับตารางขนาด
ใหญ  ใหพยายามลดขนาดของตารางลง  โดยใชการถายยอสวน  หรือวิธีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
สวนตารางที่กวางเกนิกวาหนาของรายงาน  ก็อาจจดัพมิพตามแนวขวางของหนาได 
 7.   รูปประกอบขอใหทําการ scan และ Insert รูปภาพดังกลาวเขาไวใน File Document 
ดวย 
 8.  หัวขอตาราง ใหใชคาํวา “ตารางที่” ตามดวยเลขลําดับที่ตาราง สําหรับหัวขอรูป
ประกอบ ภาพ กราฟ และแผนภูมิ ใหใชคําวา “รูปที่” ตามดวยเลขลําดับรูป 
 
-   ช่ือวิทยาศาสตรภาษาตางประเทศ
 การพิมพช่ือวทิยาศาสตรของจุลชีพ  พืช  สัตว  ใหใชตามประมวลนามศาสตรสากล 
(International Code of Nomenclature) คือ  ทําใหเดนชดัแตกตางจากอกัษรหรือขอความอื่นๆ  โดย
การพิมพดวยตัวเอน  ช่ือวิทยาศาสตรเปนไปตาม  binomial system  คือ  ประกอบดวย 2 คํา คําแรก
เปนชื่อ Genus  ขึ้นตนดวยอักษรตัวใหญ  คําหลังเปน Specific  epithet เขียนหางจากคําแรกเล็กนอย  
และขึ้นตนดวยอักษรตวัเล็ก  ทายชื่อเฉพาะทางวิทยาศาสตรมักมีช่ือของบุคคลแรกที่กําหนดชื่อและ
คําบรรยายของสิ่งมีชีวิตนั้นกํากับอยูดวย  ช่ือเฉพาะของบุคคลมักใชเฉพาะชื่อสกุลเทานั้น   ถาเปน
ช่ือผูที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจกัแพรหลายแลว  จะใชช่ือยอ เชน Linnaeus ยอเปน Linn. หรือ L. ใน
บางครั้งมีผูกําหนดชื่อถึง 2 คน  ก็ใหใสทัง้ 2 ช่ือ  ดังตัวอยาง 

• ก. จุลชีพ เชน Zygosaccharomyces  rouxii 
Escherichia  coli  DH5apDEA11 

• ข. พืช เชน Hibiscus sabdariffa L. (กระเจีย๊บแดง) 
Alliium  sativum L. (กระเทยีม) 
Soianum incanum L. (มะแวง) 

• ค. สัตว เชน Panthera leo (สิงโต) 
Giraffa camelopardalis (ยีราฟ) 
 

II  สวนประกอบของรายงาน 
1. หัวเร่ือง/ช่ือเร่ือง (Topic) 

ตัวอักษรขนาด 20 พอยต ตวัหนา  จัดกึ่งกลางหนา 
2. ช่ือผูเขียนบทความและผูเขยีนบทความรวม : ตัวอักษรขนาด 16 พอยต  จัดกึ่งกลาง

หนา 
3. บทคัดยอ (Abstract) (หวัขอขนาด 18 พอยต  ตัวหนา  จัดกึ่งกลางหนา) 

- ตัวอักษรขนาด  16  พอยต แบบปกติ  ชิดซาย 
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- ยอหนาทกุครั้งที่มีการขึ้น paragraph  ใหม 
- ความยาวไมควรเกิน 20 บรรทัด 

4. คําสําคัญ (Keywords) (3-4 คําสําคัญ ตัวอักษรแบบเดยีวกบัเนื้อความ) 
ตัวอยาง : คําสาํคัญ : น้ําเลี้ยงเชื้อสุจิ  การผสมเทียม  สุกร 
หมายเหตุ : สวนที่ 1,2,3, และ 4  จัดใหอยูในหนาเดียวกัน (ดูตัวอยาง) 

5. บทนํา (Introduction) 
6. สวนเนื้อความ (Materials and Methods, Results, discussion) 
7. บทสรุป (Conclusions) (ถามี) 
8. กิติกรรมประกาศ (Acknowledgements) 
9. เอกสารอางอิง (References) 
หมายเหตุ : สวนที่ 5, 6, 7, 8 และ 9 ใหพิมพหัวขอชิดซาย ขนาดและแบบตัวอักษรใหยึดถือ

ตามรูปแบบการพิมพในหัวขอกอนหนานี ้
 

III   กําหนดรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง 
1. ใชการอางอิงระบบแทรก นาม-ป 

ในสวนเนื้อเร่ืองใหระบนุามผูแตง  ปทีพ่ิมพในเอกสารนั้นๆ  โดยระบุไวทาย
ขอความที่อางอิง  แทรกอยูในเนื้อหา  และในสวนที่อางอิงหรอืสวนทายก็จะเรียงลําดับตาม
ตัวอักษร  โดยเรียงลําดับรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไวกอนแลวตามดวยรายการบรรณานุกรม
ภาษาอังกฤษ 

รูปแบบการอางอิง 
- การอางอิงในสวนเนื้อหา  

(ลัดดา 2532)   
(ชิตและคณะ 2542)   
(Calder and Newsholme 1992) 
(Hwang 1989 ; Shapiro et al.1993 ; Calder 1997 ; Wu and Meydani 1998) 

- เอกสารอางอิงในสวนทาย 
ชิต  ศิริวรรณ  ปนันท  ธนเจริญวัชร  ตวงทอง  ปจชิมะศิริ  อุทิศ  ตรีนันทวัน     

และรัมภา  อินทรรักษา (2542). พิษของ Narasin ในสุกร. สัตวแพทยสาร. 
50(1-2) : 45-52. 

Wilklerson M.J., Davis W.C., Baszler C.V., and Cheevers W.P. (1995).  
Immunopathology of Chronic Ientivirus-induced arthritis. Am I Pathol, 
146(6). 1433-1443. 
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