
ค ำแนะน ำในกำรเตรียมภำคโปสเตอร์ และบทคัดย่อ 
 
ผู้เสนอผลงานจัดเสนอผลงานบนบอร์ด ขนาดกว้าง 0.90 เมตร สูง 1.20 เมตร จ านวน 1 แผ่นต่อเรื่อง 
ประกอบด้วย 
 1. เนื้อหำ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน า ผลการทดลอง และวิจารณ์ (อย่างย่อ) 
 2. ค ำน ำ บ่งบอกพ้ืนฐาน หรือท่ีมาของงานท่ีเคยท ามาก่อน และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 3. ผลกำรทดลอง ควรบอกผลการค้นพบท่ีส าคัญที่สุด อาจแบ่งเป็นหัวข้อย่อยและมีน้อยข้อที่สุด 
 4. วิจำรณ์ผล อาจวิจารณ์ในแบบประเมินผลการทดลอง เพื่อเน้นถึงความส าคัญของงาน 
 5. สรุปผล ในแบบท่ีเข้าใจง่าย 
 6. เอกสำรอ้ำงอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปแบบและข้อก ำหนดกำรเขียนบทคัดย่อ 

กำรประชุมวิชำกำรและเสนอผลงำนวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน คร้ังท่ี 12 
วันที่ 12-13 ธันวำคม 2562  

ณ อำคำร เคเอกซ์ (ถนนกรุงธนบุรี) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี
 

 การจัดพิมพ์หนังสือบทคัดย่อการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12 จะพิมพ์โดยตรง
จากต้นฉบับบทคัดย่อฉบับจริง ที่ท่านส่งให้คณะกรรมการฯ จึงขอให้ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมต้นฉบับบทคัดย่อ ให้ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดที่คณะกรรมการฯ ก าหนดโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การพิมพ์บทคัดย่อที่มี
รูปแบบไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด 
 
 ต้นฉบับบทคัดย่อ ให้พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชัน 2003 หรือ XP ขึ้นไป (กรุณาอย่าพิมพ์โดยใช้
เวอร์ชัน 97) โดยรูปแบบฟอนต์ที่ก าหนดให้ใช้ทั้งฉบับ คือ TH SarabunPSK เท่านั้น (ขนาดตัวอักษรให้ดูตามรายละเอียดของแต่ละ
หัวข้อ ยกเว้นตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ ให้ใช้รูปแบบฟอนต์ เป็น Symbol ขนาด point ซึ่งมีความสูงเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัด
นั้น) รายละเอียดข้อก าหนดต่างๆ มีดังนี้ 
 
ขนาดกระดาษต้นฉบับ ใช้กระดาษขนาด A4 สีขาว พิมพ์แบบแนวตั้ง (portrait) โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ (page setup) ดังนี ้

ระยะขอบ (margins) 
บน (top) 2.54 เซนติเมตร ด้านลา่ง (bottom) 1.90 เซนติเมตร 
ซ้าย (left) 2.54 เซนติเมตร ด้านขวา (right) 1.90 เซนติเมตร 
ขอบเย็บกระดาษ (gutter) ไม่ต้องใส่ หรือ 0 เซนติเมตร 
หัวกระดาษ (header) 1.27 เซนติเมตร ท้ายกระดาษ (footer 1.27 เซนติเมตร) 

รำยละเอียดหวัข้อหลัก 
1. ต้นฉบับ  เรื่องที่น าเสนอ 1 เรื่อง ต้องส่งต้นฉบับบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จ านวน 1 ฉบับ ความยาว

รวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
2. ชื่อเร่ือง: อยู่ชิดขอบบนหน้ากระดาษ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แยกกันคนละบรรทัด) ช่ือเรื่องแต่ละภาษามี

ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด แต่ให้อธิบายสาระของเรื่องได้ดี ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 15 points พิมพ์ตัวหนา 
(bold) ก าหนดระยะห่างบรรทัด (line spacing) เป็นค่าแน่นอน (exactly) ขนาด 19 points {จากเมนู รูปแบบ (format) ย่อหน้า 
(paragraph) การเยื้องและระยะห่าง (indent and spacing)} และจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ถ้ามีสัญลักษณ์ ให้ใช้ขนาด
เท่ากับอักษรอื่นในบรรทัดนั้น 

3. ชื่อผู้เขียนและคณะ: เว้น 1 บรรทัดจากช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ให้ใช้ช่ือภาษาไทย เป็นช่ือเต็ม และภาษาอังกฤษให้ขึ้น
ด้วยนามสกุลเต็ม, เว้นวรรคแล้วตามด้วยตัวอักษรน าหน้าช่ือ และต้องใส่ตัวเลขยกก าลัง ก ากับไว้ท้ายนามสกุลให้ครบทุกคน ก าหนด
ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 12 points ก าหนดระยะห่างบรรทัด (line spacing) เป็นค่าแน่นอน (exactly) ขนาด 15 
points จัดชิดขอบขวาของหน้ากระดาษ 

4. สถำนที่ท ำงำนของผู้เขียนและคณะ: ให้เป็นเชิงอรรถด้านล่างของหน้ากระดาษ (footer) เป็นช่ือสถานที่ท างานที่
ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ของผู้เขียนและคณะ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แยกคนละบรรทัด) และต้องใส่ตัวเลขยกก าลังก ากับไว้
หน้าช่ือสถานที่ให้ตรงกับผู้เขียนจริง ก าหนดใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 10 points ก าหนดระยะห่างบรรทัด (line 
spacing) เป็นค่าแน่นอน (exactly) ขนาด (at) 12 points จัดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ 

5. บทคัดย่อ: เว้น 1 บรรทัด จากช่ือผู้เขียนและคณะ พิมพ์ค าว่า บทคัดย่อ โดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 
points พิมพ์ตัวหนา (bold) จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

6. เนื้อหำ: เว้น 1 บรรทัดจากบรรทัดของบทคัดย่อ เนื้อหาของบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ) ก าหนดให้ใช้
ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนดระยะห่างบรรทัด (line spacing) เป็นค่าแน่นอน (exactly) ขนาด (at) 16 
points จัดข้อความชิดขอบของหน้ากระดาษ (justified) บรรทัดแรกให้เยื้องเข้ามาด้านใน 1.27 เซนติเมตร ช่ือวิทยาศาสตร์ต้อง



 

พิมพ์ตัวเอน ตามหลัก และสัญลักษณ์ต่างๆ ให้พิมพ์ด้วยฟอนต์ Symbol ขนาดเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น เนื้อหาความเป็น
การสรุปสาระส าคัญของเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุประสงค์ วิธีการและผล 

7. ค ำส ำคัญ: ทั้งภาษาไทยและอังกฤษไม่เกิน 4 ค า 
 
หมำยเหตุ  1) การเว้น 1 บรรทัด ระหว่างช่ือเรื่องกับช่ือผู้เขียนกับค าว่าบทคัดย่อ 
  2) ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK เท่านั้น และใช้ระยะห่างบรรทัด (line spacing) เป็นค่าแน่นอน (exactly) 
ขนาด 16 points ตลอดทั้งฉบับ 


