
 
 

การเตรียมต้นฉบับเร่ืองเตม็ 
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 

 
 การตีพิมพ์เรื่องเต็ม (full paper) ในการประชุมวิชาการครั้งนี้  จัดพิมพ์เป็นเล่มรวมเรื่องเต็ม 
(proceedings) ในรูปแบบไฟล์อิเล็คทรอนิค (e-proceedings) และเริ่มออกเผยแพร่ได้ในช่วงการประชุม
วิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เรื่องเต็มที่ได้รับการตีพิมพ์ จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการของการประชุมฯ และจัดพิมพ์ต้นฉบับตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 
ต้นฉบับเรื่องเต็ม : พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) โดยใช้รูปแบบอักษรเป็น TH 
SarabunPSK ทั้งฉบับ (ขนาดของตัวอักษรให้ดูในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ ) ยกเว้น ตัวอักษรที่เป็น
สัญลักษณ ์ให้ใช้รูปแบบอักษรเป็น Symbol เท่านั้น ความยาวไม่เกิน 8 หน้า มีรายละเอียดในส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 
ขนาดกระดาษต้นฉบับ : ใช้กระดาษขนาด A4 สีขาว พิมพ์แบบ Portrait โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page 
setup) ส่วนระยะขอบ (Margins) ดังนี้  

ด้านบน (Top) 1 นิ้ว ด้านล่าง (Bottom) 1 นิ้ว  
ด้านซ้าย (Left) 1 นิ้ว ด้านขวา (Right) 1 นิ้ว  
ขอบเย็บกระดาษ (Gutter) 0 นิ้ว หัวกระดาษ (Header) 0.5 นิ้ว ท้ายกระดาษ (Footer) 0.5 นิ้ว 

 
รายละเอียดของหัวข้อหลัก เรียงตามล าดับดังนี้  
ชื่อเรื่อง : อยู่ชิดขอบบนของหน้า มีทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แยกกันคนละบรรทัด) ชื่อเรื่องแต่ละภาษา
มีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด แต่ให้อธิบายสาระของเรื่องได้ดี ก าหนดให้ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
points พิมพ์ตัวหนา (bold) ก าหนดระยะห่างบรรทัด (Line spacing) เป็น ค่าแน่นอน (Exactly) ขนาด (At:) 
16 points [เรียกค ำสั่งจำกเมนู รูปแบบ (Format), ย่อหน้ำ (Paragraph), กำรเยื้องและระยะห่ำง (Indent 
and Spacing), ก ำหนดระยะห่ำงบรรทัด (Line spacing)] และจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ถ้ามีตัวอักษรที่
เป็นสัญลักษณ์ให้ใช้อักษร Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดตัวอักษรเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น 
 
ชื่อผู้เขียนและคณะ : เว้น 1 บรรทัดจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อเต็ม มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(แยกคนละบรรทัด ) ให้ครบทุกคน  และต้องใส่ เชิงอรรถ  (Footnote) เป็นแบบล าดับตัวเลข (ตัวยก 
Superscript) ก ากับไว้ท้ายนามสกุลให้ครบทุกคน เพ่ือบอกสังกัดและที่อยู่ติดต่อของผู้เขียนไว้ที่เชิงอรรถ ใส่
เครื่องหมายดอกจันทน์ * (ไม่ต้องเป็นตัวยก) ก ากับไว้ท้ายนามสกุลของผู้เขียนหลัก (corresponding author)  
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และที่บรรทัดสุดท้ายของเชิงอรรถ ใส่ * Corresponding author (ระบุ e-mail address ของผู้เขียนหลักไว้
ในวงเล็บ) ด้วย 

ชื่อผู้ เขียนก าหนดให้ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 12 points พิมพ์ตัวหนา (Bold) ก าหนด
ระยะห่างบรรทัด (Line spacing) เป็น ค่าแน่นอน (Exactly) ขนาด (At:) 12 points จัดชิดขอบขวาของ
หน้ากระดาษ  

การแทรกเชิงอรรถ  (Footnote) จากเมนู การอ้างอิง (Reference), แทรกเชิงอรรถ (Insert 
Footnote) ให้ใช้แบบ ล าดับตัวเลขอัตโนมัติ (1, 2, 3,...) โดยใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 10 
points ก าหนดระยะห่างบรรทัด (Line spacing) เป็น ค่าแน่นอน (Exactly) ขนาด (At:) 10 points และจัด
ข้อความชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ 
 
บทคัดย่อ (Abstract) : มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เริ่มต้นด้วยบทคัดย่อภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยเว้น 1 บรรทัดจากชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษ และพิมพ์ค าว่า  

บทคัดย่อ กลางหน้ากระดาษ ขึ้นบรรทัดใหม่ ย่อหน้า แล้วพิมพ์เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย เมื่อจบ
บทคัดย่อภาษาไทยแล้ว ขึ้นบรรทัดใหม่ พิมพ์ค าว่า ค าส าคัญ: ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ เว้นวรรค แล้ว
ตามด้วยค าส าคัญภาษาไทย ไม่เกิน 4 ค า จากนั้นให้เว้น 1 บรรทัดและพิมพ์ค าว่า  

Abstract กลางหน้ากระดาษ ขึ้นบรรทัดใหม่ ย่อหน้า แล้วพิมพ์เนื้อหาของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
เมื่อจบบทคัดย่อภาษาอังกฤษแล้ว ขึ้นบรรทัดใหม่ พิมพ์ค าว่า Keywords: ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ เว้น
วรรค แล้วตามด้วยค าส าคัญภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 4 ค า คั่นแต่ละค าส าคัญภาษาอังกฤษด้วยเครื่องหมาย, 

ค าว่า บทคัดย่อ ค าส าคัญ: Abstract และ Keywords: ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 
points ตัวหนา (Bold)  

ส่วนเนื้อหาของตัวบทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 
points ก าหนด ระยะห่างบรรทัด (Line spacing) เป็น ค่าแน่นอน (Exactly) ขนาด (At:) 14 points และ
บรรทัดแรกของย่อหน้าให้ เยื้องมาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัดข้อความในแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดขอบ 
(Justify) ห้ามใช้การจัดแบบ กระจายแบบไทย (Thai Distributed) โดยเด็ดขาด ถ้ามีตัวอักษรที่เป็น
สัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้อักษร Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดท่ีเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น  
 
ภาคเนื้อหา : ประกอบด้วยส่วนต่างๆ เรียงตามล าดับ คือ ค าน า อุปกรณ์และวิธีการ ผล วิจารณ์ สรุป 
กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง โดยหัวข้อของส่วนต่างๆ ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 
points ตัวหนา (Bold) พิมพ์กลางหน้ากระดาษ 
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ส่วนเนื้อหา  ให้ใช้ อักษร  TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนด ระยะห่างบรรทัด  (Line 

spacing) เป็น ค่าแน่นอน (Exactly) ขนาด (At:) 14 points และบรรทัดแรกของย่อหน้าให้ เยื้องมาทางขวา 
0.5 นิ้ว และจัดข้อความในแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดขอบ (Justify) ห้ามใช้การจัดแบบ กระจายแบบ
ไทย (Thai Distributed) โดยเด็ดขาด ถ้ามีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้อักษร Symbol 
ขนาด 12 points หรือขนาดท่ีเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น 

การอ้างอิงในภาคเนื้อหา ใช้ระบบ ชื่อ และ ปี (name-and-year system) ตัวอย่าง การอ้างอิงจาก
เอกสารภาษาไทย ใช้ชื่อ ตาม ด้วยปี พ.ศ. เช่น 

จินดา (2561) รายงานว่า ……………………………………………………………………………………………….. หรือ 
................................................................................................................................. (จินดา และ อารีย์, 2562) 

กรณีผู้แต่งมี 3 คนข้ึนไป แสดงชื่อผู้แต่งคนแรก ตามด้วย และคณะ เช่น 
จินดา และคณะ (2561) รายงานว่า ………………………………………………………………………………… หรือ 

………………………………………………………………………………………………………………….. (จินดา และคณะ, 2561) 
 การอ้างอิงจากเอกสารภาษาอังกฤษ ใช้นามสกุล (last name) ตามด้วย ปี ค.ศ. และกรณีผู้แต่งมี 3 
คนข้ึนไปแสดงชื่อผู้แต่งคนแรก ตามด้วย et al. เช่น 
 Jackson (2012) ……………………………………………………………………………………………………………. หรือ 
………………………………………………………………………………………………………… (Jackson and Johnson, 2012) 
 Jackson et al. (2016) ………………………………………………………………………………………………….. หรือ 
……………………………………………………………………………………………………………………… (Jackson et al., 2016) 
 
ภาพและตาราง : จัดท าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยภาพที่ (Figure x) และ ตารางที่ (Table x) ให้พิมพ์
เป็นตัวหนาเช่นเดียวกับหัวข้อ  ส่วนค าอธิบาย และข้อมูลอ่ืนๆ พิมพ์เป็นตัวปกติ เช่นเดียวกับภาคเนื้อหา ชื่อ
ภาพให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพ ส่วนชื่อตารางให้พิมพ์ไว้เหนือตาราง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตัวอย่าง) 
 กราฟ แผนภูมิ ภาพถ่าย ควรท าเป็น ภาพขาว-ด า มีความคมชัด ความสว่าง และความเข้มของสีด าที่
เหมาะสม แทรกลงในไฟล์ต้นฉบับบทความโดยตรง 
 
เอกสารอ้างอิง  
 การจัดท ารายการเอกสารอ้างอิง พิมพ์เป็นตัวอักษรปกติ ตัวอักษร ขนาด และระยะระหว่างบรรทัด 
ใช้เช่นเดียวกับภาคเนื้อหา จัดพิมพ์แต่ละรายการแบบหน้าลอย (hanging indent) บรรทัดแรกจัดชิดขอบ
ซ้าย บรรทัดที่เหลือจัดเยื้องขวา 0.5 นิ้ว จัดข้อความแต่ละรายการแบบชิดซ้ายเท่านั้น ถ้ามีตัวอักษรที่เป็น
สัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้อักษร Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดท่ีเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น 
 การเรียงล าดับเอกสารอ้างอิง เรียงรายการเอกสารอ้างอิงภาษาไทยขึ้นก่อน ตามด้วยเอกสารอ้างอิง
ภาษาอังกฤษ ไม่ต้องใส่หมายเลขก ากับล าดับเอกสารอ้างอิง  
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เอกสำรภำษำไทย ให้เรียงตามล าดับอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง ระบุชื่อเต็ม นามสกุลเต็ม ของผู้แต่ง

ทั้งหมด ตามด้วยปี พ.ศ.  
เอกสำรภำษำอังกฤษ ให้เรียงตามล าดับอักษรตัวแรกของนามสกุลของผู้แต่งคนแรก ระบุชื่อ [ใช้อักษร

ตัวแรกของชื่อต้น และชื่อกลาง (ถ้ามี)] และนามสกุลเต็ม ของผู้แต่งทั้งหมด ตามด้วยปี ค.ศ.  
 
ตัวอย่างการจัดท าเอกสารอ้างอิง 
ส าหรับวารสาร (Periodicals) ควรเรียงล าดับ ดังนี้  
- ส าหรับวารสารภาษาไทย  
ชื่อตัว ชื่อสกุล, ชื่อตัว ชื่อสกุล (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้าย) ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ใช้ชื่อย่อถ้ามี). ปีที ่: หน้า.  
- ส าหรับวารสารภาษาอังกฤษ  
ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง., อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง. ชื่อสกุล. (ใช้ and คั่น ชื่อ
สุดท้าย) ปี ค.ศ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ใช้ชื่อย่อถ้าม)ี ปีที ่: หน้า.  
ตัวอย่าง :  
ศิวาพร ศิวเวช และสลักจิต สืบพงษ์ศิริ. 2536. ข้าวเกรียบข้าวฟ่าง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 26 : 80–87.  
Tekrony, D.M., D.B. Egli and A.D. Phillips. 1980. Effect of field weathering on the viability and 

vigor of soybean seeds. Agronomy Journal 72 : 749–753.  
  
ส าหรับต ารา (Text books) ควรเรียงล าดับดังนี้  
- ส าหรับต าราภาษาไทย 
ชื่อตัว ชื่อสกุล, ชื่อตัว ชื่อสกุล (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้าย) ปี พ.ศ. ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จ านวน
หน้า.  
- ส าหรับต าราภาษาอังกฤษ 
ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง. , อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง. ชื่อสกุล. (ใช้ and คั่นชื่อ
สุดท้าย) ปี ค.ศ. ชื่อหนังสือ. สานักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จ านวนหน้า. 
 
ตัวอย่าง :  
ทักษิณา สวนานนท์ . 2536. การใช้โปรแกรม  Page Maker 4.0. พิมพ์ครั้ งที่  2. บ .ไฮเทค พริ้นติ้ ง จก . 

กรุงเทพมหานคร. 346 น.  
Villadsen, J. and M.L. Michelsen. 1978. Solution of Differential Equation Models by Polynomial 

Approximation. Prentice-Hall. New Jersey. 445 p.  
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ส าหรับเอกสารประกอบรายงาน (Reports and Proceedings) ควรเรียงล าดับดังนี้  
-เอกสารภาษาไทย 
ชื่อตัว ชื่อสกุล. ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง. ชื่อรายงานหรือการประชุม. สถานที.่ หน้า.  
-เอกสารภาษาอังกฤษ 
ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง. , อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง. ชื่อสกุล. (ใช้ and คั่นชื่อ
สุดท้าย) ปี ค.ศ. ชื่อเรื่อง. ชื่อรายงานหรือการประชุม. สถานที่. หน้า. 
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