
 

การเตรียมบทคัดย่อ 

งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาตคิร้ังที ่20 

รายละเอียดและรูปแบบข้อก าหนดต่างๆ ส าหรับเตรียมตน้ฉบับต้องเป็นดังนี ้
ตอ้งพิมพด์ว้ยโปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิรด์ (Microsoft Word for Windows) โดยใชรู้ปแบบอกัษรเป็น Cordia New เทา่นัน้ ทัง้

ฉบบั (ขนาดของตวัอกัษรใหด้ใูนรายละเอียดของแตล่ะหวัขอ้) ยกเวน้ ตวัอกัษรทีเ่ป็นสญัลกัษณ ์ ใหใ้ชรู้ปแบบอกัษรเป็น Symbol เทา่นัน้ 
ซึง่รายละเอียดในสว่นตา่งๆ 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 
 

รายละเอียดของหวัข้อหลกั ควรเรียงตามล าดับดังนี้  
ชื่อเร่ือง : อยูชิ่ดขอบบนของหนา้ มีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (แยกกนัคนละบรรทดั) ช่ือเรือ่งแตล่ะภาษามีความยาวไมเ่กิน 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), การเยือ้ง
และระยะหา่ง (Indent and Spacing), ก าหนดระยะหา่งบรรทดั (Line spacing)] และจดัใหอ้ยูก่ึ่งกลาง หนา้กระดาษ ถา้มีตวัอกัษรทีเ่ป็น
สญัลกัษณใ์หใ้ชอ้กัษร Symbol ขนาด 12 points หรอืขนาดตวัอกัษรเทา่กบัตวัอกัษรอื่นในบรรทดั นัน้  

ช่ือผู้เขยีนและคณะ : เวน้ 1 บรรทดัจากช่ือเรือ่งภาษาองักฤษ ใหใ้ชช้ื่อเต็ม มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (แยกคนละบรรทดั) ใหค้รบทกุคน 
และตอ้งใส่เชิงอรรถ (Footnote) (รายละเอียดเชิงอรรถใหด้ยู่อหนา้ถดัไป) เป็นแบบล าดบัตวัเลข (ยกก าลงั) ก ากบัไว ้ท้า้ยนามสกลุใหค้รบทกุ
คน ชื่อผูเ้ขียนก าหนดใหใ้ชอ้กัษร Cordia New ขนาด 12 points พมิพต์วัหนา (Bold) ก าหนดระยะห่าง บรรทดั (Line spacing) เป็น คา่แน่นอน 
(Exactly) ขนาด (At:) 14 points จดัชิดขอบขวาของหนา้กระดาษ  

การแทรกเชิงอรรถ (Footnote) [จากเมนแูทรก (Insert), เชิงอรรถ (Footnote)] ใหใ้ชแ้บบ ล าดบัตวัเลขอตัโนมตัิ (1, 2, 3,...) โดย
ใชอ้กัษรแบบ Cordia New ขนาด 10 points ก าหนดระยะหา่งบรรทดั (Line spacing) เป็น คา่แนน่อน (Exactly) ขนาด (At:) 10 points 
และจดัขอ้ความชิดขอบซา้ยของหนา้กระดาษ  

บทคดัยอ่ (Abstract) : มีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยขึน้ดว้ยบทคดัยอ่ภาษาไทยก่อนแลว้จึงตามดว้ยบทคดัยอ่ ภาษาองักฤษ โดย
มีรายละเอยีดดงันี ้

ใหเ้วน้ 1 บรรทดัจากช่ือผูแ้ต่งภาษาองักฤษ และพิมพค์ าว่า บทคดัย่อ และขึน้ย่อหนา้ใหม่เป็นเนือ้หาบทคดัย่อภาษาไทย เมื่อจบ
บทคดัย่อภาษาไทยแลว้ใหเ้วน้ 1 บรรทดัและพิมพค์ าว่า Abstract แลว้ขึน้ย่อหนา้ใหม่เป็นเนือ้หาของบทคดัย่อภาษาองักฤษ ค าว่า "บทคดัย่อ" 
และ "Abstract"  ใหใ้ชอ้กัษร Cordia New ขนาด 14 points และพมิพต์วัหนา (Bold) ก าหนดระยะห่างบรรทดั (Line spacing) เป็น คา่แน่นอน 
(Exactly) ขนาด (At:) 16 points จดักึ่งกลางหนา้กระดาษ  

ส่วนเนือ้หาของตวับทคดัย่อ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้ชอ้กัษร Cordia New ขนาด 14 points ก าหนดระยะห่าง บรรทดั 
(Line spacing) เป็น ค่าแน่นอน (Exactly) ขนาด (At:) 16 points และบรรทดัแรกของยอ่หนา้ใหเ้ยือ้งมาทางขวา 0.5 นิว้ และจดัขอ้ความในแต่
ละยอ่หนา้แบบขอ้ความชิดขอบ (Justified) หา้มใชก้ารจดัแบบกระจายแบบไทย (Thai distribute) โดย เด็ดขาด ถา้มีตวัอกัษรที่เป็นสญัลกัษณ์

หรอือกัษรกรกี ใหใ้ชอ้กัษร Symbol ขนาด 12 points หรอืขนาดท่ีเท่ากบัตวัอกัษรอื่นใน บรรทดันัน้ 
* บทคดัยอ่เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรือ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ วตัถปุระสงค ์วิธีการและผล ไมค่วรเกิน 300 ค า *  

ค าส าคัญ (Keywords): ก าหนดค าส าคญัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษอยา่งละ 3 ค า  


