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 เพ่ือให้การด าเนินการจัดพิมพ์การเสนอผลงานทางวิชาการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
รวดเร็ว และให้เป็นมาตรฐานในการจดัพิมพ์ จงึขอให้ผู้ เสนอผลงานปฏิบตัติามค าแนะน า ดงันี ้
1. ผู้ เสนอผลงานต้องสง่ผลงานวิจยัเร่ืองเต็ม ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา
คดัเลือก น าลงตีพิมพ์ในการประชมุครัง้นี ้
2. เร่ืองเต็ม พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word พร้อมแนบไฟล์ PDF มีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 
(รวมทัง้บทคดัย่อภาษาไทย และภาษาองักฤษ) โดยตัง้คา่หน้ากระดาษเอกสาร ดงันี ้บน 0.8 นิว้ ล่าง 0.8 นิว้ 
ซ้าย 1.25 นิว้ ขวา 0.8 นิว้ และมีหวัข้อตามล าดบั ดงันี ้
 ช่ือเร่ือง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้อักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลาง
หน้ากระดาษโดยช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรขึน้ต้นด้วยตวัพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่าง เช่น Responses of 
Vegetable Soybean Varieties in Pathumthani 
 ช่ือผู้วิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้อักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวหนา จัดกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ 
 บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใช้อกัษร Cordia New ขนาด 15 หวัเร่ือง “บทคดัย่อ” และ 
”ABSTRACT” ตวัหนา จดักึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 ค าน า ใช้อกัษร Cordia New ขนาด 15 หวัเร่ืองใช้อกัษร Cordia New ขนาด 15 ตวัหนา 
 อุปกรณ์และวิธีการ ใช้อกัษร Cordia New ขนาด 15 หวัเร่ืองใช้อกัษร Cordia New ขนาด 15 
ตวัหนา 
 ผลการทดลองและวิจารณ์ ใช้อกัษร Cordia New ขนาด 15 หวัเร่ืองใช้อกัษร Cordia New ขนาด 
15 ตวัหนา ตาราง กราฟ รูปภาพ ใช้ค าอธิบายเป็นภาษาองักฤษ และแทรกให้สอดคล้องกบัเนือ้หา 
 สรุปผลการทดลอง ใช้อกัษร Cordia New ขนาด 15 หวัเร่ืองใช้อกัษร Cordia New ขนาด 15 
ตวัหนา 
 เอกสารอ้างอิง ใช้อกัษร Cordia New ขนาด 15 หวัเร่ืองใช้อกัษร Cordia New ขนาด 15 ตวัหนา 
 ค าส าคัญ ใช้อกัษร Cordia New ขนาด 14 หวัเร่ืองใช้อกัษร Cordia New ขนาด 14 ตวัหนา 



3. การอ้างอิงในเนือ้เร่ืองให้ใช้ระบบ ช่ือ-ปี เช่น ศกัดิ์ และสิทธ์ิ (2526) รายงานว่า... หรือ (ศักดิ์ และสิทธ์ิ, 
2526) กรณีท่ีผู้ เขียน 3 คนขึน้ไป ใช้ ศกัดิ์ และคณะ (2526) รายงานว่า... หรือ Smith et al. (2526) กรณีท่ีมี
หลายรายงานอ้างอิงเร่ืองเดียวกนั ใช้ ... (ศกัดิ์ และสิทธ์ิ, 2526; กานพล,ู 2538; Smith, 2005) โดยเรียงปีท่ี
พิมพ์ และภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ 
4. การเขียนเอกสารอ้างอิง ในบญัชีเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ือง ดงันี ้
 4.1 การเรียงล าดบัเอกสาร 
  - ให้เอกสารภาษาไทยอยูใ่นสว่นแรกและเอกสารภาษาตา่งประเทศอยูใ่นส่วนท่ีสอง 
  - ให้เรียงช่ือผู้แตง่ตามอกัษรแตล่ะภาษา 
  - ผู้ แต่งช่ือเดียวกัน มีเอกสารมากกว่า 1 ฉบบั ถ้าตีพิมพ์ในปีต่างๆ กัน ให้เรียงปีท่ีพิมพ์จาก
น้อยไปหามาก ถ้าตีพิมพ์ในปีเดียว ให้ใส่อกัษร ก, ข, ค หรือ a, b, c ก ากบัในเนือ้เร่ืองท่ีอ้างถึงก่อนและหลงั
ตามล าดบั 
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ค าแนะน าในการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
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องค์ประกอบของโปสเตอร์ 
 1. ช่ือเร่ือง ผู้วิจยั สถานท่ีทางาน 
 2. เนือ้หา ประกอบด้วย 
 เร่ืองย่อ สรุปผลงานสัน้ ได้ใจความ 
 ค าน า ท่ีมาของงานท่ีเคยท า การตรวจเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ความส าคญัและวตัถปุระสงค์ 
 อุปกรณ์และวิธีการ อปุกรณ์ท่ีส าคญั การวางแผน วิธีด าเนินงาน เวลา สถานท่ีท าการทดลอง 
 ผลการทดลองและวิจารณ์ แสดงผลส าคญัท่ีได้ตามวตัถปุระสงค์ หรือการด าเนินงานท่ีส าคญั 
 สรุปผลการทดลอง สรุปสาระส าคญัของงานวิจยัและผลการทดลองเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย พร้อมข้อเสนอแนะ 
 ตาราง/กราฟ/รูปภาพ ต้องมีเนือ้หาและค าอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ โดยเลือกส่วนท่ีส าคัญท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงเทา่นัน้ 
 เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะสว่นท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 
 
เพ่ือให้ภาคโปสเตอร์เป็นมาตรฐานในการจดัพิมพ์ จึงขอให้ผู้ เสนอผลงานภาคโปสเตอร์ปฏิบตัิตามค าแนะน า
ดงันี ้
 1. ขนาดแผน่โปสเตอร์ 90x120 เซนตเิมตร แนวตัง้ 
 2. ขนาดตวัอกัษรท่ีสามารถอา่นได้ง่ายในระยะ 1 เมตร 
 3. ส่งเร่ืองเต็มพร้อมเนือ้หาตามรายละเอียดการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือน า เสนอ ภายในวันที่  14 

มิถุนายน 2562 เพ่ือกรรมการพิจารณาคดัเลือก 


