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ขั้นตอนที่ 2 เขียน Outlines (4)ขั้นตอนที่ 2 เขียน Outlines (4)



ขั้นตอนการเตรียมตนฉบับขั้นตอนการเตรียมตนฉบับ

ขั้นตอนที่ 2 เขียน Outlines (5)ขั้นตอนที่ 2 เขียน Outlines (5)

ลองเอา paper ที่ลงพิมพแลว ที่เราชอบ มาลองทํา 
Outlines อานแตละ paragraph และเขียนสรุปใหได
บรรทัดเดียว แลวดูวาเขาวางโครงเรื่องอยางไร

ลองเอา paper ที่ลงพิมพแลว ที่เราชอบ มาลองทํา 
Outlines อานแตละ paragraph และเขียนสรุปใหได
บรรทัดเดียว แลวดูวาเขาวางโครงเรื่องอยางไร

ขั้นตอนนี้สําคัญ แตไมตองหวงมากวาจะตองถกูตองทั้งหมด
เปนเพียงบันทึกแนวความคิด เพื่อเปนแนวทางในการเขียน

ปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา ถาเห็นวาไมเหมาะสม

ขั้นตอนนี้สําคัญ แตไมตองหวงมากวาจะตองถกูตองทั้งหมด
เปนเพียงบันทึกแนวความคิด เพื่อเปนแนวทางในการเขียน

ปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา ถาเห็นวาไมเหมาะสม

การฝกหัดการฝกหัด



ขั้นตอนการเตรียมตนฉบับขั้นตอนการเตรียมตนฉบับ

ขั้นตอนที่ 3 เขียนรางครั้งแรก (1)ขั้นตอนที่ 3 เขียนรางครั้งแรก (1)

 บางคนแนะนําใหเขียน Introduction กอน แลว
เขียนหัวขออื่น ๆ ตามลําดับ
 บางคนแนะนําใหเขียน Introduction กอน แลว

เขียนหัวขออื่น ๆ ตามลําดับ
 บางคนบอกใหเขียนหัวขอที่งายกอน ซึ่งปกติก็คอื 

Materials and Methods แลวจึงเขียน Results, 

Discussion and Conclusion แลวจึงมาเขียน 
Introduction, References และ Title

 บางคนบอกใหเขียนหัวขอที่งายกอน ซึ่งปกติก็คอื 
Materials and Methods แลวจึงเขียน Results, 

Discussion and Conclusion แลวจึงมาเขียน 
Introduction, References และ Title

Abstract เอาไวเขียนทายสุดAbstract เอาไวเขียนทายสุด



ขั้นตอนการเตรียมตนฉบับขั้นตอนการเตรียมตนฉบับ

ขั้นตอนที่ 3 เขียนรางครั้งแรก (2)ขั้นตอนที่ 3 เขียนรางครั้งแรก (2)

 จะอยางไรก็ได ขอสําคัญก็คือใหเริม่เขียน 
และพยายามใหตอเนื่อง

 จะอยางไรก็ได ขอสําคัญก็คือใหเริม่เขียน 
และพยายามใหตอเนื่อง

 เขียนใหเร็ว อันไหนเขียนไดเขียนกอน อันไหน
เขียนไมไดขามไปกอน แลวกลับมาเขียนทีหลัง 
 เขียนใหเร็ว อันไหนเขียนไดเขียนกอน อันไหน

เขียนไมไดขามไปกอน แลวกลับมาเขียนทีหลัง 

 ไมตองหวงเรื่องภาษา เอาเนื้อหาใหไดกอน อัน
ไหนยังเขียนไมออก เขียนเปนโนตสั้น ๆ ไวกอน 
 ไมตองหวงเรื่องภาษา เอาเนื้อหาใหไดกอน อัน

ไหนยังเขียนไมออก เขียนเปนโนตสั้น ๆ ไวกอน 



ขั้นตอนการเตรียมตนฉบับขั้นตอนการเตรียมตนฉบับ

ขั้นตอนที่ 3 เขียนรางครั้งแรก (3)ขั้นตอนที่ 3 เขียนรางครั้งแรก (3)

 คอยๆ เตมิเตม็แตละหัวขอ เอาใหเสร็จเปนหัวขอๆไป  คอยๆ เตมิเตม็แตละหัวขอ เอาใหเสร็จเปนหัวขอๆไป 
 พยายามไม edit ตอนนี้ จะเสียเวลามากและไมไปถงึไหน พยายามไม edit ตอนนี้ จะเสียเวลามากและไมไปถงึไหน
 พยายามหาที่สงบๆ ที่ไมทีอะไรมากวนเวลาเขียน 

ซึ่งตองใชความคิด ใชสมาธิ
 พยายามหาที่สงบๆ ที่ไมทีอะไรมากวนเวลาเขียน 

ซึ่งตองใชความคิด ใชสมาธิ
 เตรียมขอมูลใหพรอม Data, references, drafts of 

tables and figures, etc.
 เตรยีมขอมูลใหพรอม Data, references, drafts of 

tables and figures, etc.



ขั้นตอนการเตรียมตนฉบับขั้นตอนการเตรียมตนฉบับ

ขั้นตอนที่ 4 แกไขรางรอบแรก ขั้นตอนที่ 4 แกไขรางรอบแรก 

 ทิ้งรางครั้งแรกไวพักหนึ่ง แตอยาใหนาน แลวลงมือแกไข  ทิ้งรางครั้งแรกไวพักหนึ่ง แตอยาใหนาน แลวลงมือแกไข 
 การแกไขจะทําหลายเที่ยวจนกวาตนเองจะพอใจ  การแกไขจะทําหลายเที่ยวจนกวาตนเองจะพอใจ 
 เที่ยวแรกพยายามปรับปรุงการเขียนลวกๆ ในราง

ครั้งแรกใหเรียบรอยสมบูรณขึ้น 
 เที่ยวแรกพยายามปรับปรุงการเขียนลวกๆ ในราง

ครั้งแรกใหเรียบรอยสมบูรณขึ้น 
 ดูประโยค ดลูําดับ ดขูอความที่ตองการสื่อ ดูภาษา ดปูระโยค ดลูําดับ ดขูอความที่ตองการสื่อ ดูภาษา
 ด ูconsistency ด ูconsistency

 ด ูFormat ใหเปนไปตามขอกําหนดของวารสาร ด ูFormat ใหเปนไปตามขอกําหนดของวารสาร



ขั้นตอนการเตรียมตนฉบับขั้นตอนการเตรียมตนฉบับ

ขั้นตอนที่ 5 แกไขรางรอบที่สอง ขั้นตอนที่ 5 แกไขรางรอบที่สอง 

 รอบนี้ลองทําตัวเปน Reviewer ประเมินราง 
manuscript ที่เขียน
 รอบนี้ลองทําตัวเปน Reviewer ประเมินราง 

manuscript ที่เขียน
 ใช check list ของการเขียนรายงานวิชาการประกอบ ใช check list ของการเขียนรายงานวิชาการประกอบ

 หากยังมีสวนไหนขาดตกบกพรอง กแ็กไข  หากยังมีสวนไหนขาดตกบกพรอง กแ็กไข 

 ใหเพื่อนชวยอาน และแกไขถาเห็นดวยกับขอวิจารณ ใหเพื่อนชวยอาน และแกไขถาเห็นดวยกับขอวิจารณ



ขั้นตอนการเตรียมตนฉบับขั้นตอนการเตรียมตนฉบับ

ขั้นตอนที่ 6 แกไขรางรอบที่สาม ขั้นตอนที่ 6 แกไขรางรอบที่สาม 

 สงใหอาจารยที่ปรึกษา (ถาเปนนักศึกษา) สงใหอาจารยที่ปรึกษา (ถาเปนนักศึกษา)

 แกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 
(ปกติจะมีหลายเที่ยว)

 แกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 
(ปกติจะมีหลายเที่ยว)



ขั้นตอนการเตรียมตนฉบับขั้นตอนการเตรียมตนฉบับ

ขั้นตอนที่ 7 แกไขรางรอบที่สี่ ขั้นตอนที่ 7 แกไขรางรอบที่สี่ 

 สงใหผูทรงคุณวุฒิ ชวยอาน ถาเปนชาวตางประเทศก็จะดี  สงใหผูทรงคุณวุฒิ ชวยอาน ถาเปนชาวตางประเทศก็จะดี 

 สงใหผูที่ใชภาษาภาษาอังกฤษเปน mother tongue และรู
รูปแบบการเขียนรายงานวารสารวิชาการ ตรวจแกไขภาษา
(หนวยงานตางประเทศจะมี editorial staff ทาํหนาที่นี้)

 สงใหผูที่ใชภาษาภาษาอังกฤษเปน mother tongue และรู
รูปแบบการเขียนรายงานวารสารวิชาการ ตรวจแกไขภาษา
(หนวยงานตางประเทศจะมี editorial staff ทาํหนาที่นี้)

Final draft สงไปลงตีพิมพ Final draft สงไปลงตีพิมพ 



การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ



การเขียนชื่อเรือ่ง (Title) (1)การเขียนชื่อเรือ่ง (Title) (1)
การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

 ชื่อเรื่องจะเปนตัวบอกเนื้อหาในเรื่องดวยคําไมกี่คํา  ชื่อเรื่องจะเปนตัวบอกเนื้อหาในเรื่องดวยคําไมกี่คํา 

 ชื่อเรื่องดจีะกระตุนความสนใจใหอยากอาน ชื่อเรื่องดจีะกระตุนความสนใจใหอยากอาน
 ชื่อเรื่องควรจะมีคําสําคัญที่เกี่ยวกับเรื่อง เมือ่

ผูอานคนคําสําคัญก็จะเจอเรื่องของเรา

 ชื่อเรื่องควรจะมีคําสําคัญที่เกี่ยวกับเรื่อง เมื่อ
ผูอานคนคําสําคัญก็จะเจอเรื่องของเรา

 ควรจะเขียนตั้งแตระยะแรก ๆ ควรจะเขียนตั้งแตระยะแรก ๆ



การเขียนชื่อเรือ่ง (Title) (2)การเขียนชื่อเรือ่ง (Title) (2)
การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

 ควรจะกระชับ ตรงกับเนื้อเรื่อง ไมยาวมาก (ไมเกิน 13 คํา) ควรจะกระชับ ตรงกับเนื้อเรื่อง ไมยาวมาก (ไมเกิน 13 คํา)

 เสนอประเด็นที่สําคัญที่สุดในเรื่องเพียงประเด็นเดยีว เสนอประเด็นที่สําคัญที่สุดในเรื่องเพียงประเด็นเดยีว
 ละเวนการใชคําฟุมเฟอย เชน  ละเวนการใชคําฟุมเฟอย เชน 

"A study of ...", "Investigations of ...", 
"Observations on ...". 

"A study of ...", "Investigations of ...", 
"Observations on ...". 

 การเขียนมีหลาย style การเขียนมีหลาย style



การเขียนชื่อเรือ่ง (Title) (3)การเขียนชื่อเรือ่ง (Title) (3)

การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

Physiological determinants for pod yield of peanut lines
(Crop Science) 

Physiological determinants for pod yield of peanut lines
(Crop Science) 

Yield stability evaluation of peanut lines: A comparison 
of an experimental versus a simulation approach

(Field Crops Research)

Yield stability evaluation of peanut lines: A comparison 
of an experimental versus a simulation approach

(Field Crops Research)

Weeds–friend or foe? The role of weed composition on 
stover nutrient recycling efficiency

(Field Crops Research)

Weeds–friend or foe? The role of weed composition on 
stover nutrient recycling efficiency

(Field Crops Research)

Chlorophyll stability is an indicator of drought tolerance
in peanut (J. Agronomy & Crop Science) 

Chlorophyll stability is an indicator of drought tolerance
in peanut (J. Agronomy & Crop Science) 



การเขียน Introduction (1)การเขียน Introduction (1)

การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

 เปนสวนที่สําคัญมาก  เปนสวนที่สําคัญมาก 
 เปนสวนสําคัญของการตดัสินวา 
รายงานจะไดรับการตีพิมพหรือถูกปฏิเสธ 

 เปนสวนสําคัญของการตดัสินวา 
รายงานจะไดรับการตีพิมพหรือถูกปฏิเสธ 

 มีวตัถุประสงคเพื่อกระตุนความสนใจของผูอาน 
และใหขอมูลพื้นฐานที่จะทําใหเขาใจรายงานทั้งเรื่อง 
 มีวตัถุประสงคเพื่อกระตุนความสนใจของผูอาน 
และใหขอมูลพื้นฐานที่จะทําใหเขาใจรายงานทั้งเรื่อง 



การเขียน Introduction (2)การเขียน Introduction (2)

การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

สาระสําคัญ สาระสําคัญ 
 สรุปปญหาที่จะหาทางแกไข  สรุปปญหาที่จะหาทางแกไข 
 ใหเหตุผลความเปนมาของเรื่อง  ใหเหตุผลความเปนมาของเรื่อง 
 วิเคราะหวิจารณงานวิจัยที่ผานมาในเรื่องนี้  วิเคราะหวิจารณงานวิจัยที่ผานมาในเรื่องนี้ 
 ชี้ใหเห็นชดัเจนวางานวิจัยจะตอบปญหาอะไร 
(โจทยวิจัยคืออะไร) และทําไมจงึตองศึกษาเรือ่งนี้  
 ชี้ใหเห็นชดัเจนวางานวิจัยจะตอบปญหาอะไร 
(โจทยวิจัยคืออะไร) และทําไมจงึตองศึกษาเรือ่งนี้  



การเขียน Introduction (3)การเขียน Introduction (3)

การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

Introduction จะตองตอบคําถามวาIntroduction จะตองตอบคําถามวา

 จะทําอะไร  ทําไปทําไม ทําไมตองทํา จะทําอะไร  ทําไปทําไม ทําไมตองทํา
 เรื่องแบบนี้มีคนทํามากอนหรือไม เรื่องแบบนี้มีคนทํามากอนหรือไม
 ถาม ีทําไมตองทําอีก ของเราตางจากของเขาอยางไร ถาม ีทําไมตองทําอีก ของเราตางจากของเขาอยางไร

 ปกติจะยาว 200-300 คํา (มากกวาก็ได) ปกติจะยาว 200-300 คํา (มากกวาก็ได)
 จึงตองเขียนใหกระชับ  วางโครงสรางใหดี จึงตองเขียนใหกระชับ  วางโครงสรางใหดี



การเขียน Introduction (4)การเขียน Introduction (4)

การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

 เริม่ดวยความนําเกี่ยวกับปญหา  ความสําคัญของปญหา
และแนวทางแกไขที่เปนที่มาของการศึกษา

 เริม่ดวยความนําเกี่ยวกับปญหา  ความสําคัญของปญหา
และแนวทางแกไขที่เปนที่มาของการศึกษา

 สรุปการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ เฉพาะที่ 
สําคัญ และ up to date

 สรุปการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ เฉพาะที่ 
สําคัญ และ up to date

 บางกรณีอาจตองเสนอ conceptual frame work

หรือ hypothesis ดวย
 บางกรณีอาจตองเสนอ conceptual frame work

หรือ hypothesis ดวย

เนื้อหา (1)เนื้อหา (1)



การเขียน Introduction (5)การเขียน Introduction (5)

การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

เนื้อหา (2)เนื้อหา (2)
 ชี้ใหเห็นวายังขาดองคความรูหรือวิธีการอะไร (โจทยวิจัย) ชี้ใหเห็นวายังขาดองคความรูหรือวิธีการอะไร (โจทยวิจัย)

 และถารูแลวจะไดประโยชนอยางไร (ทําไปทําไม) และถารูแลวจะไดประโยชนอยางไร (ทําไปทําไม)
 จบลงดวยเปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
(ทําอะไร)

 จบลงดวยเปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
(ทําอะไร)

 ที่สําคัญก็คือตองทํา local problem ใหเปน
generic หรือ international problem
 ที่สําคัญก็คือตองทํา local problem ใหเปน
generic หรือ international problem



การเขียน Introduction (6)การเขียน Introduction (6)

การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

In many agricultural systems, there exists a 
prolonged time gap between two cropping cycles 
which poses a potential risk for nutrient losses and 
environmental pollution. While in many temperate 
areas these gaps consist often of a wet winter 
period, in tropical countries an extended dry period 
often occurs. For example, in the Northeast of 
Thailand .………….

In many agricultural systems, there exists a 
prolonged time gap between two cropping cycles 
which poses a potential risk for nutrient losses and 
environmental pollution. While in many temperate 
areas these gaps consist often of a wet winter 
period, in tropical countries an extended dry period 
often occurs. For example, in the Northeast of 
Thailand .………….

ทําปญหาทองถิน่ใหเปนปญหาสากลทําปญหาทองถิน่ใหเปนปญหาสากล



การเขียน Materials and Methods (1)การเขียน Materials and Methods (1)

การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

 เปนหัวขอที่เขียนงายที่สุด  เปนหัวขอที่เขียนงายที่สุด 
 จะตองอธิบายวาการศึกษานี้ ทําอยางไร ใหละเอียด
เพียงพอที่

 จะตองอธิบายวาการศึกษานี้ ทําอยางไร ใหละเอียด
เพียงพอที่

1. ผูอานสามารถประเมินความนาเชื่อถือ
ของผลการศึกษาได

1. ผูอานสามารถประเมินความนาเชื่อถือ
ของผลการศึกษาได

2. ผูอื่นสามารถทําซ้ําได2. ผูอื่นสามารถทําซ้ําได

แตก็ไมละเอียดจนเกินไป แตก็ไมละเอียดจนเกินไป 



การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

การเขียน Materials and Methods (2)การเขียน Materials and Methods (2)

มีขอมูลวาทําการทดลองอะไร กับอะไร อยางไร ที่ไหน 
เมือ่ไร ใชแผนการทดลองอะไร มีกี่ treatments 
อะไรบาง ทํากี่ซ้ํา กี่ฤด/ูสถานที่ เก็บขอมูลอะไร เก็บ
อยางไร เมือ่ไร บอยแคไหน ใชเครื่องมืออะไร  
วิเคราะหขอมูลอยางไร  ทดสอบทางสถติิอยางไร

มีขอมูลวาทําการทดลองอะไร กับอะไร อยางไร ที่ไหน 
เมือ่ไร ใชแผนการทดลองอะไร มีกี่ treatments 
อะไรบาง ทํากี่ซ้ํา กี่ฤด/ูสถานที่ เก็บขอมูลอะไร เก็บ
อยางไร เมือ่ไร บอยแคไหน ใชเครื่องมืออะไร  
วิเคราะหขอมูลอยางไร  ทดสอบทางสถติิอยางไร

 เรียงลําดบัเปนขั้นเปนตอน ใหผูอานเขาใจงาย เรียงลําดบัเปนขั้นเปนตอน ใหผูอานเขาใจงาย
 อาจมีหัวขอยอยสําหรับการดําเนินงานแตละขั้นตอน อาจมีหัวขอยอยสําหรับการดําเนินงานแตละขั้นตอน



การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

การเขียน Materials and Methods (3)การเขียน Materials and Methods (3)

 ใช past tense ตัวอยางเชน ใช past tense ตัวอยางเชน
“The sample was incubated at 37oC for 3 days.”
- NOT: “I incubate the sample at 37oC for 3 days.”
“The sample was incubated at 37oC for 3 days.”
- NOT: “I incubate the sample at 37oC for 3 days.”

 วิธีการบางอยางอาจใชการอาง  reference วิธีการบางอยางอาจใชการอาง  reference

 เครื่องมือตองระบุ บริษัท และ model เครื่องมือตองระบุ บริษัท และ model



การเขียน Results (1)การเขียน Results (1)

การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

 เสนอเฉพาะผลที่เกี่ยวของกับการตอบคําถามที่ตั้งไว
ในวัตถปุระสงค ไมจําเปนตองเสนอทั้งหมด
 เสนอเฉพาะผลที่เกี่ยวของกับการตอบคําถามที่ตั้งไว
ในวัตถปุระสงค ไมจําเปนตองเสนอทั้งหมด

 หัวขอนี้เปนการเสนอผลทีส่ําคัญของการศึกษา
 ทดลองโดยยังไมมกีารแปลความหมาย
 หัวขอนี้เปนการเสนอผลทีส่ําคัญของการศึกษา
 ทดลองโดยยังไมมกีารแปลความหมาย
 บางวารสารอาจจะยอมใหเขียนรวมกับ Discussion ได บางวารสารอาจจะยอมใหเขียนรวมกับ Discussion ได
 ควรนําเสนอเปนลําดบั สอดรับกันให เปนเรื่องราว ควรนําเสนอเปนลําดบั สอดรับกันให เปนเรื่องราว
 ใช Outlines ที่ไดทําไวเปนกรอบในการเขียน ใช Outlines ที่ไดทําไวเปนกรอบในการเขียน



การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

การเขียน Results (2)การเขียน Results (2)

 ใช past tense ในการเขียนผล ใช past tense ในการเขียนผล

 พิจารณาใหดีวาจะเสนอขอมูลในรูปของ ขอความ ภาพ 
กราฟ หรือ ตาราง และออกแบบใหแสดงผลชัดเจน
 พิจารณาใหดีวาจะเสนอขอมูลในรูปของ ขอความ ภาพ 
กราฟ หรือ ตาราง และออกแบบใหแสดงผลชัดเจน
 เรียงลําดบักราฟ ภาพ และตาราง ตามเนื้อเรื่องที่วางไว เรียงลําดบักราฟ ภาพ และตาราง ตามเนื้อเรื่องที่วางไว
 สรุปผลทีส่ําคัญของแตละตาราง ภาพ หรือ กราฟ สรุปผลทีส่ําคัญของแตละตาราง ภาพ หรือ กราฟ
 ด ูFormat ของวารสาร สําหรับสัญลักษณ footnote ด ูFormat ของวารสาร สําหรับสัญลักษณ footnote

 ตรวจสอบความถูกตองและ consistency ของขอมูล ตรวจสอบความถูกตองและ consistency ของขอมูล
 เสนอผลการวิเคราะหทางสถติ ิและรายงานคา P เสนอผลการวิเคราะหทางสถติ ิและรายงานคา P



การเขียน Discussion (1)การเขียน Discussion (1)

การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

 หัวขอนี้มีวัตถปุระสงคที่จะเสนอการแปลความหมาย
และขอคิดเห็นของผูเขียน อธิบายความสําคัญและ
ประโยชนที่จะไดรับจากขอคนพบ และเสนอแนะ
งานวิจัยที่ควรจะทําตอไป 

 หัวขอนี้มีวัตถปุระสงคที่จะเสนอการแปลความหมาย
และขอคิดเห็นของผูเขียน อธิบายความสําคัญและ
ประโยชนที่จะไดรับจากขอคนพบ และเสนอแนะ
งานวิจัยที่ควรจะทําตอไป 

 สาระที่สําคัญคือการตอบคําถามที่ตัง้ไวใน
วัตถปุระสงค อธิบายวาผลจากการศึกษาทดลอง
สนับสนุนคําตอบนั้นๆ อยางไร คําตอบนั้นๆ 
สอดคลองกับองคความรูที่มีอยูในเรื่องนั้นๆ หรือไม

 สาระที่สําคัญคือการตอบคําถามที่ตัง้ไวใน
วัตถปุระสงค อธิบายวาผลจากการศึกษาทดลอง
สนับสนุนคําตอบนั้นๆ อยางไร คําตอบนั้นๆ 
สอดคลองกับองคความรูที่มีอยูในเรื่องนั้นๆ หรือไม



การเขียน Discussion (2)การเขียน Discussion (2)

การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

 ควรกําหนดประเดน็วาจะวิจารณอะไรบางและอยางไร ควรกําหนดประเดน็วาจะวิจารณอะไรบางและอยางไร
 ควรจะกําหนดเปน outline เพื่อเปนกรอบในการเขียน ควรจะกําหนดเปน outline เพื่อเปนกรอบในการเขียน

 สวนนี้คือหัวใจของรายงานที่จะตองคิดใหด ีและตอง
เขียนหลายรอบ

 สวนนี้คือหัวใจของรายงานที่จะตองคิดใหด ีและตอง
เขียนหลายรอบ

 เปนสวนสําคัญของการที่จะไดตีพิมพหรือถูกปฏิเสธ เปนสวนสําคัญของการที่จะไดตีพิมพหรือถูกปฏิเสธ
 เขียนใหกระชับ อางผลเพื่อสนับสนุนขอวิจารณ แต
อยาใหซ้ําซอนกับผล และระวังขอความที่เปนการ
คาดเดา (speculative) โดยไมมีขอมูลสนับสนุน

 เขียนใหกระชับ อางผลเพื่อสนับสนุนขอวิจารณ แต
อยาใหซ้ําซอนกับผล และระวังขอความที่เปนการ
คาดเดา (speculative) โดยไมมีขอมูลสนับสนุน



การเขียน Discussion (3)การเขียน Discussion (3)

การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

 อธิบายวาทําไมผลจึงยอมรับได และสอดคลองหรือ  
ขัดแยงกับที่มีรายงานมากอน หากขัดแยง อธิบายเหตผุล

 อธิบายวาทําไมผลจึงยอมรับได และสอดคลองหรือ  
ขัดแยงกับที่มีรายงานมากอน หากขัดแยง อธิบายเหตผุล

 เริม่ดวยการกลาวถึงสมมุตฐิานที่จะทดสอบและตอบ
คําถามที่ตั้งไวในวัตถุประสงค

 เริม่ดวยการกลาวถึงสมมุตฐิานที่จะทดสอบและตอบ
คําถามที่ตั้งไวในวัตถุประสงค

 สนับสนุนคําตอบดวยผลการศึกษาทดลอง สนับสนุนคําตอบดวยผลการศึกษาทดลอง
 อธิบายวาผลเปนไปตามที่คาดหวงั และที่มีรายงาน
ไวกอนหรือไม อยางไร

 อธิบายวาผลเปนไปตามที่คาดหวงั และที่มีรายงาน
ไวกอนหรือไม อยางไร



การเขียน Discussion (4)การเขียน Discussion (4)

การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

 เสนอแนะงานวิจัยที่ควรจะทําตอไป (ไมควรเกิน 2 เรื่อง) เสนอแนะงานวิจัยที่ควรจะทําตอไป (ไมควรเกิน 2 เรื่อง)

 หากมีผลที่ใหคําอธิบายที่ขัดแยงกัน ตองวิจารณ หากมีผลที่ใหคําอธิบายที่ขัดแยงกัน ตองวิจารณ
 ถามผีลที่ไมไดคาดหวัง ตองวจิารณ ถามผีลที่ไมไดคาดหวัง ตองวจิารณ
 ชี้ใหเห็นขอจํากัดและจุดออน และวิจารณวาอาจจะ
สงผลตอความถูกตองของขอคนพบอยางไร
 ชี้ใหเห็นขอจํากัดและจุดออน และวิจารณวาอาจจะ
สงผลตอความถูกตองของขอคนพบอยางไร

 ระบุถึงความสําคัญของการคนพบตอความรูความ
เขาใจในปญหาที่ศึกษา รวมทั้ง ประโยชน และ
แนวทางการนําไปใช

 ระบุถึงความสําคัญของการคนพบตอความรูความ
เขาใจในปญหาที่ศึกษา รวมทั้ง ประโยชน และ
แนวทางการนําไปใช



การเขียน Conclusionการเขียน Conclusion
การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

สรปุผลที่สําคัญอยางกระชับสรปุผลที่สําคัญอยางกระชับ

สรปุประเด็นสําคัญที่วิจารณสรปุประเด็นสําคัญที่วิจารณ



การเขียน Referencesการเขียน References
การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

ดู Format ของแตละวารสาร 
ใน 

Guide for authors

ดู Format ของแตละวารสาร 
ใน 

Guide for authors
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การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

ขอบคุณผูชวยเหลือขอบคุณผูชวยเหลือ

ขอบคุณแหลงทุนขอบคุณแหลงทุน



การเขียน Abstractการเขียน Abstract
การเขียนรายงานแตละหัวขอการเขียนรายงานแตละหัวขอ

Abstracts should contain the rationale, 
objectives, methods, results, and their 
meaning or scope of application. Be 
specific. Identify the crops or organisms 
involved, the soil type, chemicals, and other 
details that are pertinent to the results. Do 
not cite references.

Crop Science

Abstracts should contain the rationale, 
objectives, methods, results, and their 
meaning or scope of application. Be 
specific. Identify the crops or organisms 
involved, the soil type, chemicals, and other 
details that are pertinent to the results. Do 
not cite references.

Crop Science
ความยาวแตกตางกันแลวแตวารสาร ตั้งแต 250-400 คาํความยาวแตกตางกันแลวแตวารสาร ตั้งแต 250-400 คาํ



Check list for evaluating a paper (1)Check list for evaluating a paper (1)

Source: Richard BellSource: Richard Bell

2.4 Conclusions and implications.
2.3 Key results presented.
2.2 How study was conducted.
2.1.2 Presents objectives and /or hypothesis. 
2.1.1 Provides the context for the research.
2.1 States why research was done.
2.  Abstract

1.1 Is it an accurate reflection of content and main message?
1.  Title



Check list for evaluating a paper (2)Check list for evaluating a paper (2)

Source: Richard BellSource: Richard Bell

3.4 Specified the research question that will be examined 
and how   (objectives/hypothesis/research 
questions/approach)

3.3 Previous finding outlined that can be accepted or 
challenged. 

3.2 States general field of interest.

3.1 States the research problems and its importance.

3. Introduction



Check list for evaluating a paper (3)Check list for evaluating a paper (3)

Source: Richard BellSource: Richard Bell

4.5 Describes statistical tests used.

4.4 Explained methods used.

4.3 Outlines materials used.

4.2 Present enough detail for the research to be 
repeated.

4.1 Explains how you gathered the evidence.

4. Materials and Methods



Check list for evaluating a paper (4)Check list for evaluating a paper (4)

Source: Richard BellSource: Richard Bell

5.5 Figures effective and clear.

5.4 Tables clearly labeled and self-explanatory.

5.3 Logical order of the results.

5.2 Examines the evidence.

5.1 For each table and figure points out salient features 
and connects results.

5. Results



Check list for evaluating a paper (5)Check list for evaluating a paper (5)

Source: Richard BellSource: Richard Bell

6.5 Explores implications for the discourse, further 
research or practical application.

6.4 Structured as a critical argument.

6.3 Starts and concludes with most importance findings.

6.2 Examines alternative hypotheses or explanations. 

6.1 Assesses conflicting evidence and reaches a verdict.

6. Discussion
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 แตละสาขามีวารสารหลักที่ทราบกันดี แตละสาขามีวารสารหลักที่ทราบกันดี
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 ดูรายการของวารสารที่มี Impact factor ดูรายการของวารสารที่มี Impact factor

 เลือกวารสารที่อยูในขาย เลือกวารสารที่อยูในขาย
 เขา web site ของวารสาร ด ูscope ดเูรื่องที่ตีพิมพ เขา web site ของวารสาร ด ูscope ดเูรื่องที่ตีพิมพ

 ตดัสนิใจเลือกวารสาร ตดัสนิใจเลือกวารสาร

 สอบถามประสบการณของผูอื่น สอบถามประสบการณของผูอื่น



Comments จาก reviewersComments จาก reviewers

Both referees suggest a revision of the 
manuscript.

Referee A asks for eliminating too details in the 
Results section and avoiding to describe again 
the results in the Discussion section.

Referee B criticizes the fact that an appropriate 
non-fixing control pertaining to mungbean was 
not used in the 15N dilution studies.

The authors need to clearly explain as to how this 
problem was addressed.

Both referees suggest a revision of the 
manuscript.

Referee A asks for eliminating too details in the 
Results section and avoiding to describe again 
the results in the Discussion section.

Referee B criticizes the fact that an appropriate 
non-fixing control pertaining to mungbean was 
not used in the 15N dilution studies.

The authors need to clearly explain as to how this 
problem was addressed.
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Comments มีมาก และหลายประเด็นComments มีมาก และหลายประเด็น
 ถาม ีComments มา แมจะมีรายการยาวเหยียด 

ก็ใหใจชื้นได แสดงวาเขาจะรับ ถาเราแกไขตาม 
หรือตอบขอของใจเขาได

 ถาม ีComments มา แมจะมีรายการยาวเหยียด 
ก็ใหใจชื้นได แสดงวาเขาจะรับ ถาเราแกไขตาม 
หรือตอบขอของใจเขาได

 ถาไมเหลือบากวาแรงก็แกตามคําแนะนํา ถาไม
เห็นดวยจริง ๆ หรือเขาเขาใจผิด ก็โตแยงหรือชี้แจง
 ถาไมเหลือบากวาแรงก็แกตามคําแนะนํา ถาไม

เห็นดวยจริง ๆ หรือเขาเขาใจผิด ก็โตแยงหรือชี้แจง

 ตองตอบทุกขอ วาแกตามหรอืไม อยางไร ตองตอบทุกขอ วาแกตามหรอืไม อยางไร
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The reviewers has considered this 

manuscript and have agreed that the 
methods and analyses are generally sound 
and of high standard. However, one reviewer 
indicated that the results are not sufficiently 
novel compared with existing publications by 
the authors. The other reviewer points out 
that the lack of G x E for SLA etc. does need 
to be demonstrated again here, regardless of 
the finding of the others. 
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1. Out of scope ของวารสาร1. Out of scope ของวารสาร
2. ไมมีอะไรใหม 2. ไมมีอะไรใหม 
3. Poor experimental design and/or

inadequate investigation เชน ทําฤดเูดยีว
3. Poor experimental design and/or

inadequate investigation เชน ทําฤดเูดยีว

4. Lack of focus 4. Lack of focus 

5. Insufficient problem statement 5. Insufficient problem statement 

6. Methods not described in detail 6. Methods not described in detail 
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7. Overinterpretation of results 7. Overinterpretation of results 

8. Inappropriate or incomplete statistics 8. Inappropriate or incomplete statistics 

9. Conclusions not supported by data 9. Conclusions not supported by data 
10. Incomplete, inaccurate, or outdated  

review of the literature 
10. Incomplete, inaccurate, or outdated  

review of the literature 

11. Author unwilling to revise the manuscript 
to address reviewer's suggestions 

11. Author unwilling to revise the manuscript 
to address reviewer's suggestions 
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