
การเตรียมต้นฉบับเร่ืองเต็ม 
งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาต ิคร้ังที ่20 

 
ทางคณะกรรมการจดังานประชมุวิชาการวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียวแหง่ชาติ ครัง้ที่ 20 โดยคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ การตีพิมพเ์รือ่งเต็ม (full paper) ในงานประชมุวิชาการวิทยาการฯ ครัง้ที่ 20 นี ้ หากผู้
เสนอผลงานเรือ่งใดตอ้งการตีพมิพเ์รือ่งเต็ม ผูเ้สนอผลงานสามารถเลอืกแบบของการตีพิมพเ์รือ่งเต็มแบบใดแบบหนึง่ จาก 2 แบบนี ้

• ตีพิมพใ์นฐานะเรือ่งเตม็ฉบบัสมบรูณใ์นวารสารวิทยาศาสตรเ์กษตร ของสมาคมวิทยาศาสตรก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย
ในพระบรมราชปูถมัภ ์ ซึง่เรือ่งเต็มที่จะไดร้บัการตีพิมพแ์บบนีจ้ะตอ้งผา่นการพิจารณาจากผูท้รงคณุวฒุิของสมาคมฯ ซึง่ทางสมาคมฯ 
จะแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบโดยตรง 

ผูเ้สนอผลงานท่ีตอ้งการสง่เรือ่งเต็มเพื่อตีพิมพใ์นวารสารวิทยาศาสตรเ์กษตร ใหต้ิดตอ่ขอขอ้มลูและขอ้ก าหนดในการสง่
เรือ่งเต็มไดโ้ดยตรงที ่รศ.ดร.นิพนธ ์ทวีชยั บรรณาธิการวารสารวทิยาศาสตรเ์กษตร ภาควิชาโรคพืช ตกึจรดั สนุทรสงิห ์ชัน้ 5 คณะ
เกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-1026, 0-29428044, 0-2942-8349 โทรสาร 0-2579-
1026 

• ตีพิมพใ์นวารสารวิทยาศาสตรเ์กษตร ฉบบัพิเศษ (proceeding ของงานประชมุวชิาการวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว
แหง่ชาติ ครัง้ที่ 20) จะตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการและอนกุรรมการฝ่ายวชิาการของการประชมุวชิาการวิทยาการหลงั
การเก็บเก่ียวแหง่ชาติครัง้ที่ 20 และจะตีพิมพภ์ายใน 6 เดือน หลงังานประชมุฯ โดยคณะกรรมการจดังาน 
 
การตีพิมพเ์ร่ืองเต็มฉบับพิเศษใน proceeding ของงานประชุมฯ 

การตีพิมพใ์น proceeding ของงานประชมุฯ ตอ้งมีรูปแบบเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงันี ้

1. ตน้ฉบบัมีความยาวทัง้หมดไมเ่กิน 4 หน้า และเตรยีมตน้ฉบบัตามขอ้ก าหนดในการเขยีนเรือ่งเตม็ (ดรูายละเอียดใน
การเตรยีมตน้ฉบบัเรือ่งเต็ม) 

2. ผูเ้สนอผลงานตอ้งสง่ไฟลต์น้ฉบบัเรือ่งเตม็ เป็น CD เทา่นัน้ (ไมร่บัการสง่ไฟลผ์า่น handy drive) และตอ้งสง่ตน้ฉบบั
แบบ hard copy จ านวน 2 ชดุ ณ จดุลงทะเบยีน ภายในวนัที่ 10 สิงหาคม 2566 เทา่นัน้  

3. ตน้ฉบบัท่ีมีจ านวนหนา้เกิน 4 หนา้ และ/หรอืไมถ่กูตอ้งตามแบบขอ้ก าหนดในการเขียนเรือ่งเต็ม คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการตรวจแกไ้ขเรือ่งท่ีสง่มาพิมพท์กุเรือ่งตามแตจ่ะเห็นสมควร ในกรณีที่จ าเป็นจะถกูสง่กลบัไปยงัผูเ้สนอ
ผลงานใหท้ าการแกไ้ข และตอ้งสง่กลบัคืนยงัคณะกรรมการฯ ภายใน 2 สปัดาห ์จงึจะไดร้บัการตีพมิพ ์

 
รายละเอียดการเตรียมตน้ฉบบัเร่ืองเต็ม (ตีพิมพแ์บบ proceeding) 

เนื่องจากการตีพมิพเ์รือ่งเตม็แบบ proceeding ในครัง้นี ้จะมีผูส้ง่ผลงานเป็นจ านวนมาก ท าใหต้อ้งจ าจดัจ านวนหนา้ของ
เรือ่งเต็มไวไ้มเ่กิน 4 หนา้ ดงันัน้ผูเ้สนอผลงานจงึจ าเป็นตอ้งเตรยีมตน้ฉบบัดงักลา่วใหถ้กูตอ้งตามรูปแบบและขอ้ก าหนดตา่งๆ 
ตามทีค่ณะกรรมการฯ ก าหนดไว ้ (ดา้นลา่ง) อยา่งเครง่ครดั มิฉะนัน้ทางคณะกรรมการฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมต่ีพิมพเ์รือ่งเตม็ท่ีมี
รูปแบบไมถ่กูตอ้งโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบ 

 
รายละเอียดและรูปแบบข้อก าหนดต่างๆ ส าหรับเตรียมตน้ฉบับต้องเป็นดังนี ้
ต้นฉบับเร่ืองเต็ม ตอ้งพิมพด์ว้ยโปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิรด์ (Microsoft Word for Windows) โดยใชรู้ปแบบอกัษรเป็น Cordia 
New เทา่นัน้ทัง้ฉบบั (ขนาดของตวัอกัษรใหด้ใูนรายละเอียดของแตล่ะหวัขอ้) ยกเวน้ ตวัอกัษรท่ีเป็นสญัลกัษณ ์ ใหใ้ชรู้ปแบบอกัษร
เป็น Symbol เทา่นัน้ ซึง่รายละเอยีดในสว่นตา่งๆ ตอ้งเป็นดงันี ้
 
 
 



ขนาดกระดาษตน้ฉบับ ใชก้ระดาษขนาด A4 สขีาว พิมพแ์บบ Portrait โดยตัง้คา่หนา้กระดาษ (page setup) 
สว่นระยะขอบ (Margins) ดงันี ้ ดา้นบน (Top) 1 นิว้   ดา้นลา่ง (Bottom) 0.75 นิว้ 

ดา้นซา้ย (Left) 1 นิว้   ดา้นขวา (Right) 0.75 นิว้ 
ขอบเย็บกระดาษ (Gutter) 0 นิว้  หวักระดาษ (Header) 0.5 นิว้  ทา้ยกระดาษ (Footer) 0.5 นิว้ 

รายละเอียดของหัวข้อหลกั ควรเรียงตามล าดับดังนี ้
ชื่อเร่ือง : อยูชิ่ดขอบบนของหนา้ มีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (แยกกนัคนละบรรทดั) ช่ือเรือ่งแตล่ะภาษามคีวามยาวไมเ่กิน 2 
บรรทดั แตใ่หอ้ธิบายสาระของเรือ่งไดด้ี ก าหนดใหใ้ชอ้กัษร Cordia New ขนาด 15 points พิมพต์วัหนา (bold) ก าหนดระยะหา่ง
บรรทดั (Line spacing) เป็น คา่แนน่อน (Exactly) ขนาด (At:) 16 points [เรยีกค าสั่งจากเมน ู รูปแบบ (Format), ยอ่หนา้ 
(Paragraph), การเยือ้งและระยะหา่ง (Indent and Spacing), ก าหนดระยะหา่งบรรทดั (Line spacing)] และจดัใหอ้ยูก่ึ่งกลาง
หนา้กระดาษ ถา้มีตวัอกัษรท่ีเป็นสญัลกัษณใ์หใ้ชอ้กัษร Symbol ขนาด 12 points หรอืขนาดตวัอกัษรเทา่กบัตวัอกัษรอื่นในบรรทดั
นัน้ 
ชื่อผู้เขียนและคณะ : เวน้ 1 บรรทดัจากช่ือเรือ่งภาษาองักฤษ ใหใ้ชช่ื้อเต็ม มีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (แยกคนละบรรทดั) 
ใหค้รบทกุคน และตอ้งใสเ่ชิงอรรถ (Footnote) (รายละเอียดเชิงอรรถใหด้ยูอ่หนา้ถดัไป) เป็นแบบล าดบัตวัเลข (ยกก าลงั) ก ากบัไว้
ทา้ยนามสกลุใหค้รบทกุคน ช่ือผูเ้ขียนก าหนดใหใ้ชอ้กัษร Cordia New ขนาด 12 points พิมพต์วัหนา (Bold) ก าหนดระยะหา่ง
บรรทดั (Line spacing) เป็น คา่แนน่อน (Exactly) ขนาด (At:) 14 points จดัชิดขอบขวาของหนา้กระดาษ 

การแทรกเชิงอรรถ (Footnote) [จากเมนกูารอา้งอิง (References), แทรกเชิงอรรถ (Insert Footnote)] ใหใ้ชแ้บบ ล าดบั
ตวัเลขอตัโนมตัิ (1, 2, 3,...) โดยใชอ้กัษรแบบ Cordia New ขนาด 10 points ก าหนดระยะหา่งบรรทดั (Line spacing) เป็น คา่
แนน่อน (Exactly) ขนาด (At:) 10 points และจดัขอ้ความชิดขอบซา้ยของหนา้กระดาษ 
บทคดัยอ่ (Abstract) : มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยขึน้ดว้ยบทคดัยอ่ภาษาองักฤษก่อนแลว้จงึตามดว้ยบทคดัยอ่
ภาษาไทย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ใหเ้วน้ 1 บรรทดัจากช่ือผูแ้ตง่ภาษาองักฤษ และพิมพค์ าวา่ Abstract แลว้ขึน้ยอ่หนา้ใหมเ่ป็นเนือ้หาของบทคดัยอ่
ภาษาองักฤษ เมื่อจบบทคดัยอ่ภาษาองักฤษแลว้ใหเ้วน้ 1 บรรทดั และพิมพค์ าวา่ บทคดัยอ่ และขึน้ยอ่หนา้ใหมเ่ป็นเนือ้หาบทคดัยอ่
ภาษาไทย ค าวา่ "Abstract" และ "บทคดัยอ่" ใหใ้ชอ้กัษร Cordia New ขนาด 14 points และพิมพต์วัหนา (  ฺ Bold) ก าหนด
ระยะหา่งบรรทดั (Line spacing) เป็น คา่แนน่อน (Exactly) ขนาด (At:) 16 points จดักึ่งกลางหนา้กระดาษ 

สว่นเนือ้หาของตวับทคดัยอ่ ทัง้ภาษาองักฤษและภาษาไทย ใหใ้ชอ้กัษร Cordia New ขนาด 14 points ก าหนดระยะหา่ง
บรรทดั (Line spacing) เป็น คา่แนน่อน (Exactly) ขนาด (At:) 16 points และบรรทดัแรกของยอ่หนา้ใหเ้ยือ้งมาทางขวา 0.5 นิว้ 
และจดัขอ้ความในแตล่ะยอ่หนา้แบบขอ้ความชิดขอบ (Justified) หา้มใชก้ารจดัแบบกระจายแบบไทย (Thai distribute) โดย
เด็ดขาด ถา้มีตวัอกัษรท่ีเป็นสญัลกัษณห์รอือกัษรกรกี ใหใ้ชอ้กัษร Symbol ขนาด 12 points หรอืขนาดที่เทา่กบัตวัอกัษรอื่นใน
บรรทดันัน้ บทคดัยอ่เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรือ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง วตัถปุระสงค ์วิธีการและผล ไมค่วรเกิน 300 ค า  

ค าส าคัญ (Keywords): ก าหนดค าส าคญัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษอยา่งละ 3 ค า 
เนื้อหา (Text) : ประกอบดว้ยสว่นตา่งๆ คือ ค าน า อปุกรณแ์ละวิธีการ ผล วิจารณผ์ล สรุป และเอกสารอา้งอิง ทกุสว่นใหท้ าตาม
ขอ้ก าหนดดงันีค้ือ 

เมื่อขึน้สว่นเนือ้หาใหม ่ใหเ้วน้ 1 บรรทดัเสมอ (ยอ่หนา้ตา่งๆ ในสว่นเดยีวกนัไมต่อ้งเวน้บรรทดั) โดย ค าน า อปุกรณ ์และ
วิธีการ ผล วิจารณผ์ล สรุป และเอกสารอา้งองิ ก าหนดใหใ้ชอ้กัษร Cordia New ขนาด 14 points พิมพต์วัหนา (Bold) ก าหนด
ระยะหา่งบรรทดั (Line spacing) เป็น คา่แนน่อน (Exactly) ขนาด (At:) 16 points จดักึ่งกลางหนา้กระดาษ 

สว่นของเนือ้หาขอ้ความในแตล่ะยอ่หนา้ ก าหนดใหใ้ชอ้กัษร Cordia New ขนาด 14 points ก าหนดระยะหา่งบรรทดั 
(Line spacing) เป็น คา่แนน่อน (Exactly) ขนาด (At:) 16 points บรรทดัแรกของแตล่ะยอ่หนา้ใหเ้ยือ้งเขา้มาทางขวา 0.5 นิว้ และ
จดัขอ้ความแตล่ะยอ่หนา้แบบขอ้ความชิดขอบ (Justified) หา้มจดัแบบกระจายแบบไทย (Thai distribute) โดยเดด็ขาด ถา้มี
ตวัอกัษรท่ีเป็นสญัลกัษณห์รอือกัษรกรกีใหใ้ชอ้กัษร Symbol ขนาด 12 points หรอืขนาดตวัอกัษรท่ีเทา่กบัตวัอกัษรอื่นในบรรทดั
เดียวกนั 



เนื้อหาสว่นต่าง ๆ ควรมีลักษณะดังตอ่ไปนี ้
1. ค าน า (Introduction): เพือ่กลา่วถงึปัญหา ทีม่า วตัถปุระสงคก์ารวิจยั และรวมถึงการตรวจเอกสาร (Literature 

review) ดว้ย 
2. อุปกรณแ์ละวิธีการ (Materials and Methods): ควรประกอบดว้ย ค าอธิบายเก่ียวกบัเครือ่งมือและอปุกรณท์ีใ่ชใ้น

การทดลอง โดยไมต่อ้งระบหุมายเลขแยกเป็นขอ้ ค าอธิบายถึงวธีิการท่ีใชท้ดลอง แตไ่มจ่ าเป็นตอ้งอธิบายวิธีการท่ีถือวา่เป็นแบบ
ฉบบั ซึง่เป็นท่ีเขา้ใจอนัดีโดยทั่วไปอยูแ่ลว้ การเขียนอปุกรณแ์ละวธีิการ ใหเ้ขียนเป็นสว่นเดยีวกนั ไมต่อ้งแยกหวัขอ้ 

3. ผล (Results) : เป็นการเสนอผลของการวจิยั แตไ่มค่วรอธิบายยืดยาว ถา้เป็นไปได ้ควรควบคูไ่ปกบัการใชต้ารางกราฟ 
หรอืภาพ ประกอบการอธิบาย ค าอธิบายควรกะทดัรดั และเป็นอสิระกบัเนือ้เรือ่ง ค าอธิบายและตัวอกัษรต่างๆ ในตาราง กราฟ

และภาพ ต้องเป็นภาษาอังกฤษ เทา่นัน้ โดยใชอ้กัษร Cordia New ขนาด 14 points (หรอืเลก็กวา่ แตย่งัตอ้งสามารถอา่นได้
อยา่งชดัเจน) ก าหนดระยะหา่งบรรทดั (Line spacing) เป็น คา่แนน่อน (Exactly) ขนาด (At:) 16 points หรอื นอ้ยกวา่ ถา้มี
ตวัอกัษรท่ีเป็นสญัลกัษณใ์หใ้ชอ้กัษร Symbol ที่มีขนาดเทา่กบัตวัอกัษรอื่นในบรรทดันัน้ 

4. วิจารณผ์ล (Discussion): เป็นการวจิารณผ์ลการทดลองหรอืการวจิยั โดยมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
(1) เพื่อใหค้ลอ้ยตามถงึความสมัพนัธห์รอืหลกัการท่ีมาจากผล 
(2) สนบัสนนุหรอืคดัคา้นทฤษฎีที่มีผูเ้สนอมาก่อน 
(3) เปรยีบเทยีบกบัผลการวิจยัและการตีความหมายของผูอ้ื่น 
(4) ชีใ้หเ้ห็นประเด็นทีเ่ดน่หรอืส าคญัของผลการวิจยั 

ผูเ้ขียนควรพยายาม เนน้ถึงปัญหาหรอืขอ้โตแ้ยง้ในสาระส าคญัของเรือ่งทีก่  าลงัพดูถงึ ตลอดจนขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั
ในอนาคตและลูท่างทีจ่ะน าไปใชป้ระโยชน ์

5. สรุป (Summary): เป็นการยอ่สาระส าคญัและประจกัษ์พยานของผลการวจิยั 
6. ค าขอบคุณ (Acknowledgements): เป็นการแสดงความขอบคณุแก่ผูท้ี่ช่วยเหลอืใหง้านวิจยั และการเตรยีมเอกสาร

ลลุว่งไปดว้ยดี แตม่ิไดเ้ป็นผูร้ว่มท างานวิจยัดว้ย 
7. เอกสารอ้างอิง (Literature cited): การอา้งอิงเอกสารในเนือ้เรือ่งใชร้ะบบช่ือและปี (name-and-year system) เช่น 

จินดา (2536) รายงานวา่... หรอื ... (ศิวาพร และ สลกัจิต, 2536) 
ในกรณีเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาใด ๆ ที่เขียนดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษ ใหใ้ชช่ื้อสกลุเป็นภาษาองักฤษ แลว้

ตามดว้ย ค.ศ. เช่น Jackson (1967) ... หรอื ... (Murashige and Skoog, 1962) 
ในกรณีที่มีผูแ้ตง่ตัง้แต่ 3 คนขึน้ไปใหใ้ช ้ และคณะ เช่น สมศร ี และคณะ (2530) .. หรอื .. (สมศร ี และคณะ, 

2530) ถา้เป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาใดๆ ทีเ่ขียนดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษใหใ้ช ้et al. ตอ่ทา้ยผูแ้ตง่คนแรก เช่น Schaad et al. 
(1992) หรอื (Schaad et al., 1992) และใหใ้สช่ื่อครบทกุคนในบญัชีเอกสารอา้งองิทา้ยเรือ่ง 

ในบญัชีเอกสารอา้งอิง ซึง่ปรากฏอยูท่า้ยเรือ่ง ก าหนดใหใ้ชอ้กัษร Cordia New ขนาด 12 points ก าหนด 
ระยะหา่งบรรทดั (Line spacing) เป็น คา่แนน่อน (Exactly) ขนาด (At:) 13 points การพิมพเ์อกสารอา้งองิแตล่ะฉบบัใหพ้มิพแ์บบ
หนา้ลอย (Hanging) โดยบรรทดัแรกของเอกสารอา้งองิแตล่ะฉบบั ใหพ้ิมพชิ์ดขอบซา้ย สว่นบรรทดัที่เหลอืของฉบบันัน้ ใหเ้ยือ้งเขา้
มาทางขวา 0.5 นิว้ และจดัขอ้ความแตล่ะยอ่หนา้แบบชิดซา้ย หา้มจดัแบบกระจายแบบไทย (Thai distribute) โดยเด็ดขาด ถา้มี
ตวัอกัษรท่ีเป็นสญัลกัษณห์รอือกัษรกรกี ใหใ้ชอ้กัษร Symbol ขนาด 10 points หรอืขนาดเทา่กบัตวัอกัษรอื่นในบรรทดันัน้ 
 

การเรียงล าดับเอกสารอ้างอิง ใหเ้รยีงล าดบัเอกสารอา้งองิที่เป็นภาษาไทยขึน้ก่อนและตามดว้ยภาษาองักฤษหรอืภาษา
อื่น ๆ และไมต่อ้งใสห่มายเลขน าหนา้ ใหแ้สดงเฉพาะเอกสารที่น  ามาอา้งอิงในเนือ้เรือ่งเทา่นัน้ ไมค่วรอา้งองิเอกสารใด ๆ ที่ยงัไมไ่ดม้ี
การตีพิมพ ์โดยเรยีงล าดบัดงันี ้

- เอกสารอา้งอิงทีเ่ป็นภาษาไทย ใหเ้รยีงตามล าดบัอกัษรตวัแรกของช่ือ (ถา้มีหลายคนใหเ้รยีงไปตามล าดบั) 
และตามดว้ยปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ ์(ปีเก่ามาปีใหมส่ดุตามล าดบั) 



- เอกสารอา้งองิที่เป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาอื่น ใหเ้รยีงตามล าดบัอกัษรตวัแรกของช่ือสกลุ (ถา้มีหลายคนให้
เรยีงไปตามล าดบั) และตามดว้ยปี ค.ศ. ที่ตีพิมพ ์(ปีเกา่มาปีใหมส่ดุตามล าดบั) 

ตัวอยา่งการเขียนเอกสารอ้างอิง 
-  ส าหรบัวารสาร (Periodicals) ควรเรยีงล าดบั ดงันี ้

- ส าหรบัวารสารภาษาไทย 
  ช่ือตวั ช่ือสกลุ, ช่ือตวั ช่ือสกลุ (ใช ้และ คั่นช่ือสดุทา้ย) ปี พ.ศ.. ช่ือเรือ่ง. ช่ือวารสาร. ปีที ่: หนา้. 
- ส าหรบัวารสารภาษาองักฤษหรอืภาษาอื่น 

       ช่ือสกลุ, อกัษรตวัแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อกัษรตวัแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง ช่ือสกลุ. (ใช ้ and คั่นช่ือ 
สดุทา้ย) ปี ค.ศ. ช่ือเรือ่ง. ช่ือวารสาร (ใชช่ื้อยอ่ถา้มี) ปีที ่: หนา้. 
ตวัอยา่ง :  
ศวิาพร  ศวิเวช และสลกัจิต  สืบพงษศ์ริ.ิ   2536.  ขา้วเกรียบขา้วฟ่าง.  วารสารวทิยาศาสตรเ์กษตร 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 าหรบัต ารา (Text books) ควรเรยีงล าดบัดงันี ้
ช่ือตวั ช่ือสกลุ, ช่ือตน้ ช่ือสกลุ (ใช ้และ คั่นช่ือสดุทา้ย) ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ช่ือหนงัสอื ส านกัพิมพ.์ เมืองที่พิมพ.์ หนา้. 

ตวัอยา่ง :  
ทกัษิณา สวนานนท.์  2536.  การใชโ้ปรแกรม Page Maker 4.0. พิมพ์ครัง้ท่ี 2. บ.ไฮเทค พริน้ติง้ 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. 
 

-  ส าหรบัเอกสารประกอบรายงาน (Reports and Proceedings) ควรเรยีงล าดบัดงันี ้
ช่ือตวั ช่ือสกลุ ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ช่ือเรือ่ง. ช่ือรายงานหรอืการประชมุ. สถานท่ี. หนา้. 

ตวัอยา่ง :  
ธวชั  ลวะเปารยะ.  2513.  การผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน .  รายงานความก้าวหน้า,โครงการวจิยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง.  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 42 น. 
Noda, K., L. Chaiwiratnukul, S. Kanjanajirawong and M. Teerawatsakul.  1985.  Some biological characteristics of Pennisetum spp. in 

Thailand. Proc. the 10th Conf. Of Asian-Pacific Weed Science Society, Bangkok, Thailand. p. 75-80. 
Tongpan, S., T. Panayotou, S. Jetanavanich, K. Faichampa and C. Mehl.  1990.  Deforestation and poverty : Can commercial and 

social forestry break the vicious circle?  Research report No.2. The 1990 TDRI Year-End Conference. Chon Buri, Thailand. 
176 p. 

Thainugul, W. and S. Photiwattautum. 1988. Soil conservation  under rubber in Thailand. pp. 859-868. In S. Rimwanich (ed.).   Proc. 
the 5th International Soil Conservation Conf. Vol 2.  January 1988. Bangkok, Thailand. 

 

 -  ส าหรบัเอกสารจากเวบ็ไซต ์ควรเรยีงล าดบัดงันี ้
ช่ือผูเ้ขียน หรอืหนว่ยงานผูร้บัผิดชอบ.  ปีที่บนัทกึขอ้มลู.  ช่ือเรือ่ง/ช่ือบทความ.   [ระบบออนไลน]์.   แหลง่ที่มา:  

ช่ือ URL.  (วนั เดือน ปีที่สบืคน้). 
ตวัอยา่ง :  
วโิรจน ์แกว้เรือง. 2555. หม่อนและไหมพืชและเสน้ไยแห่งอนาคต. [ระบบออนไลน]์. แหล่งที่มา: http://mulinet8.li.mahidol.ac.th/mulibrary-

km/exhibit/2555/apr_55.pdf. (20 กรกฎาคม  2556). 
Reid, M.S. and L. Dodge.  1997.  Anthurium, Flamingo Flower: Recommendations for Maintaining Postharvest Quality.  [Online].  

Available Source: http://postharvest.ucdavis.edu/pfornamentals/Anthurium. (10 March 2014). 
 

 



 
8. ภาพประกอบ (Illustration) : ควรมีลกัษณะดงันี ้

ภาพถ่าย ควรเป็นภาพขาว-ด า ส าหรบัภาพส ีถา้จ าเป็น จึงใชข้นาดภาพอยา่งต ่าควรเป็น 9.0 x 13.5 ซม. หรอื
เทา่ตวัจรงิ ใหแ้ทรกภาพลงในไฟลโ์ดยตรง ภาพท่ีแทรกควรมีความคมชดัสงู ความสวา่งและคอนทราสตพ์อเหมาะ 

ภาพเขียน เขยีนดว้ยหมกึสดี  า ควรเขียนตวัหนงัสอืดว้ย Lettering guide หรอื Letter press และแทรกภาพลงใน
ไฟลโ์ดยตรง 

การแทรกภาพควรมกีารจดัรูปแบบภาพ (Format picture) ดงันี ้ รูปแบบ (Layout), ลกัษณะการตดัค า 
(Wrapping style), แบบขา้งหลงัขอ้ความ (Behind text) 

ค าอธิบายในกราฟและภาพ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน (รายละเอียดของรูปแบบใหด้ใูนการเขยีนผล) 
9. การเขียนค าไทยเป็นภาษาอังกฤษหรืออกัษรโรมนั : ใหใ้ชร้ะบบของราชบณัฑิตยสถาน 
10. การพิมพเ์คร่ืองหมายองศา : ใหพ้ิมพโ์ดย กด Alt+0176 จะไดเ้ครือ่งหมายองศา 


