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และ สมาคมเมล็ดพนัธุแ์หง่เอซยีและแปซฟิิค (APSA) 

********************** 
 

ชื่อผูน้ าเสนอ (นาย/นาง/นางสาว)         นามสกุล                 .  
ที่อยู_่__________________________________________________________________________________  
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 กรณีน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ให้จัดเตรียมรายละเอียดโดยสรุป 1 หน้า Power Point 
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1.  การสง่ใบสมคัรน าเสนอผลงานวจิยั 
2.  การสง่เรือ่งเตม็ (ทัง้ภาษาไทย และองักฤษ) 
3.  ด าเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหท้ราบทาง e-mail 
4.  ภาคบรรยาย: น าสง่ Power Point ณ โตะ๊ลงทะเบยีน 
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     (รปูแบบโปสเตอร์แนวตัง้ ขนาดกวา้ง 90 ซม. x สงู 110 ซม.) 
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หมายเหตุ :-   1.  คณะผู้จัดการประชุมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาตอบรับผลงานวิจัยเพ่ือเข้าร่วมประชุมฯ 
2.  สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม:- สมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งประเทศไทย 084–938–2003, ดร. นิพนธ์–ผู้จัดการสมาคมฯ: 089–920–7872  
3.  จัดส่งใบสมัคร email:- seedasso@seed.or.th, n.iamsupasit@outlook.co.th, srpwyw@gmail.com 
4.  สามารถ Download Template full paper SEED#17 ได้ที่ www.seed.or.th 
5.  ใบสมัครเข้าร่วมน าเสนผลงานวิจัยสามารถถ่ายเอกสารได้ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.seed.or.th  
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ค าแนะน าในการเตรยีมผลงานเพือ่น าเสนอ 
ในการประชมุทางวชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาติ 

 
1. ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและการพัฒนา

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ รวมท้ังด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ 
 

2. ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องท่ีสมบูรณ์จบในฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษพิมพ์ส้ัน (A4/หรือ 8.5 นิ้ว x 11 นิ้ว) มี
ความยาวไม่เกิน 8 – 10 หน้า ควรจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมพิมพ์เอกสารท่ัวไป เช่น โปรแกรม MS-Word ความกว้างด้านบน 
2.54 ซม. ด้านล่าง 2.54 ซม. กั้นหน้า 2.54 ซม. กั้นหลัง 2.54 ซม. ใช้รูปแบบอักษร Cordia New ขนาด 16 pts. โดยเว้นระยะห่าง 
1.0 บรรทัด ตามไฟล์ template ท่ีแนบมาให้ (กรณีท่ีใช้โปรแกรม MS–Word ให้เลือกเมนู รูปแบบ > ย่อหน้า > 
ระยะห่างบรรทัด > 1.0 บรรทัด) 

 

3. เรื่องท่ีเป็นรายงานการวิจัยควรจะมีหัวข้อตามล าดับ ดังนี้ 
ชื่อเรือ่ง : ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

ชื่อ ต าแหนง่ และหนว่ยงานผูเ้ขยีน : ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
บทคัดยอ่ : ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 300 ค า และ 

ให้ระบุค าส าคัญ และ Key words: (เรียงตามล าดับความส าคัญ) ไม่เกิน 
5 ค า ท้าย Abstract ด้วย  

บทน า : แสดงความส าคัญของปัญหา การตรวจเอกสาร และวัตถุประสงค์ของ
ของงานวิจัย 

วธิกีารศกึษา :  ควรเขียนให้กระชับและเป็นขั้นตอนท่ีเหมาะสม ประกอบด้วยรายละเอียด
หน่วยทดลอง เทคนิคการเก็บข้อมูล แผนการทดลอง การวิเคราะห์ทาง
สถิติท่ีเหมาะสม และระบุสถานท่ีและช่วงเวลาด าเนินการวิจัยอย่างชัดเจน  

ผลการศกึษา :  บรรยายสรุปผลการวิจัยหลีกเล่ียงการซ้ าซ้อนกับข้อความในตาราง หรือ 
รูปประกอบ (ถ้ามี) ตารางและรูปประกอบให้ใช้ภาษาอังกฤษท้ังหมด 

วจิารณ ์: (อาจรวมกับผลการศึกษา) ควรประกอบด้วยหลักการท่ีออกมาจากการวิจัยเปรียบเทียบกับ
ผลการวิจัยของผู้อื่น ปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระส าคัญ ข้อเสนอแนะ
เพื่อการวิจัยในอนาคต และแนวทางท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ 

สรุป : (อาจรวมกับวิจารณ์) ไม่ควรซ้ าซ้อนกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุปให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ค าขอบคุณ : (ถ้ามี) ส าหรับผู้ช่วยเหลืองานวิจัย หรือการเตรียมเอกสาร (แต่มิได้เป็น
ผู้ร่วมงานวิจัย) แหล่งทุนหน่วยงาน หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม 

เอกสารอา้งองิ :  เขียนตามรูปแบบในข้อ 6 
 

4. การอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้ใช้ระบบ ช่ือ-ปี เช่น จักรพงษ์ และ บุญมี (2558) รายงานว่า...หรือ.................
(จักรพงษ์ และ บุญมี, 2558) หรือ.......... (Gregg and Billups, 2010) กรณีท่ีผู้เขียน 3 คนขึ้นไป ให้ใช้ สุริยา และคณะ 
(2559) พบว่า…… หรือ Vanangamudi et al. (2006) พบว่า............กรณีท่ีมีหลายรายงานอ้างอิงเรื่องเดียวกันให้
ใช้…..............(สุริยา และคณะ, 2559; Gregg and Billups, 2010; Keawkham, 2014) โดยเรียงตามปีท่ีพิมพ์ และ
ภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ 
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5. ตารางและภาพประกอบเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด โดยจัดพิมพ์แทรกในเนื้อเรื่อง การใส่หมายเหตุ 

(footnote) ของตารางให้ใช้ระบบตัวเลขแสดงค าอธิบาย เช่น 1/, 2/ เป็นต้น ช่ือตารางให้วางอยู่เหนือตาราง เช่น 
Table 1 Genetic parameter estimations of ….  ส่วนช่ือภาพประกอบให้วางอยู่ใต้ภาพ เช่น Figure 1 The 
relationship between …. การแสดงนัยส าคัญให้ใช้สัญลักษณ์ "*" หรือ "**" ส าหรับ P>0.05 และ P>0.01 ตามล าดับ 
หน่วยในตาราง (รวมถึงในเนื้อเรื่อง) ให้ใช้ระบบเมตริกซ์และใช้อักษรย่อ เช่น 100 %, 10 มก./มล. เป็นต้น และหากมีการ
แสดงค่าเฉล่ียและค่า P-value ต้องแสดงค่า standard error of mean (SEM) ประกอบ 

 

6. เอกสารอ้างอิง (references) ซึ่งได้อ้างอิงในเนื้อเรื่อง และบรรณานุกรม (bibliography) ซึ่งใช้
ประกอบการเขียนแต่ไม่ได้อ้างอิงในเนื้อเรื่องให้เขียน ดังนี้ 

1. เรียงล าดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ เรียงล าดับตามตัวอักษรและสระ และตามจ านวนผู้เขียน 
กรณีผู้เขียนคนเดียวกันให้เรียงตามปี 

2. การอ้างอิงวารสาร (journal) ถ้าวารสารมีช่ือย่อให้ใช้ช่ือย่อ 
พัชนี เค้ายา, ประสิทธิ์  ใจศิล, สนั่น  จอกลอย และ นิมิตร วรสูตร. 2546. ความเป็นไปได้ในการผลิต 

 เมล็ดพันธุ์งาลูกผสมเพื่อการค้า.  แกน่เกษตร 32: 63–73. 
Buckley, W.T. and J. Huang. 2011.  An ethanol-based seed vigour assay for canola.  

 Seed Sci. Technol. 39: 510-526. 
3. ต ารา (textbook) หรือหนังสือ (ไม่ต้องระบุจ านวนหน้า) 

จวงจันทร์ ดวงพัตรา. 2529. เทคโนโลยเีมลด็พนัธุ.์ พิมพ์ครั้งท่ี 2 กลุ่มหนังสือเกษตร, กรุงเทพฯ. 
Bewley, J.D. and M. Black. 1994. Seeds: Physiology of Development and  
 Germination. Plenum Press, New York. 

4. วิทยานิพนธ ์
ชินานาตย์  ไกรนารถ. 2557. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์และชีวเคมีหลังจากการเร่งอายุ  
 และการเตรียมการงอกของเมล็ดแตงกวาลูกผสม. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก,   
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
Granum, M.  2003.  A comparative study on the effect of cassava hay  
 supplementation in swamp buffaloes. M.S. Thesis,  Khon Kaen University. 

5. เรื่องย่อยในต าราหรือเอกสารที่มีผู้เขียนแยกเรื่องกันเขียน และมีบรรณาธิการ 
Probert, R.J. and F.R. Hay. 2000. Keeping seeds alive, pp. 375-410. In M. Black and  

 
J.D. Bewley, eds. Seed Technology and its Biological Basis. Sheffield Academic 
Press, Sheffield. 

6. ประชุมวิชาการ (Proceedings) ควรเลือกใช้ประชุมวิชาการท่ีมีผู้ตรวจอ่าน 
วิริยา  กิตติวัชนะ, วชิรญา  อิ่มสบาย และ ธรรมศักดิ์  ทองเกตุ.  2558.  ผลของความเร็วในการลด 

 
ความช้ืนในกระบวนการไพร์มมิ่งต่อคุณภาพและกิจกรรมของเอนไซม์ในเมล็ดพันธุ์พริก, น. 1-
14. ใน การประชมุวชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที่ 12.  วันท่ี 9-11 มิถุนายน 2558.   
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ล าปาง. 
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7. ส่ือวิชาการทาง website ควรเลือกท่ีเป็นข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับ

ในวงการวิชาการ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2557.สถติกิารคา้สนิคา้เกษตรไทยกบัตา่งประเทศ. แหล่งท่ีมา:  

 http://www.oae.go.th/download/journal/2558/thailandtradestat 2557.pdf., 
1 เมษายน 2559. 
 FDA. 2001. Effect of the use of antimicrobials in food-producing animals on pathogen 

 load: Systematic review of the published literature. Available Source: 
http://www.fda.gv/cvm/  Antimicrobial/pathrpt.pdf.  December 14, 2001. 

 

หมายเหต:ุ สามารถ Download Template_full paper ได้ที ่www.seed.or.th 
 
การสง่ไฟลต์น้ฉบบั (เรือ่งเตม็) 

1. การส่งทาง e-mail ให้แนบไฟล์ต้นฉบับ 1 ชุด ส่งท่ี seedasso@seed.or.th หรือ e-mail อื่นท่ีแจ้งไว้ใน
ใบสมัคร พร้อมพิมพ์ข้อความน าส่งถึงคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ โดยระบุช่ือเรื่องท่ีส่ง และจะต้องมี ช่ือจริง และท่ีอยู่
ของผู้ท่ีเป็น correspondent author พร้อมสถานท่ีติดต่อทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address 
อย่างชัดเจน 

2. การส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลไฟล์ต้นฉบับ และหนังสือน าส่งถึง
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ โดยระบุช่ือเรื่องท่ีส่ง และจะต้องมีช่ือจริง และท่ีอยู่ของผู้ท่ีเป็น correspondent author พร้อม
สถานท่ีติดต่อทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address อย่างชัดเจน โดยจ่าหน้าซอง สมาคมเมล็ดพันธุ์
แห่งประเทศไทย ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903 

3. การน าส่ง ณ ส านักงานสมาคมฯ ห้อง 804 ช้ัน 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน กรุงเทพฯ ให้จัดส่งต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลไฟล์ต้นฉบับ และหนังสือน าส่งถึงคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ โดยระบุช่ือเรื่องท่ีส่ง และจะต้องมีช่ือจริง และท่ีอยู่ของผู้ท่ีเป็น correspondent author พร้อมสถานท่ีติดต่อทาง
ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address อย่างชัดเจน 
 
การตรวจแกไ้ขและการยอมรบัการตพีมิพใ์นรายงานฯ 

 คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขเรื่องท่ีจะส่งไปลงพิมพ์ทุกเรื่องตามท่ีเห็นสมควร 
ในกรณีท่ีจ าเป็นจะส่งต้นฉบับท่ีแก้ไขแล้วคืนผู้เขียนเพื่อความเห็นชอบอีกครั้งก่อนจัดพิมพ์ 
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