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ข้อกําหนดการส่งผลงานเพื่อนําเสนอ 

ใน "การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครัง้ที่ 37" 

ระหว่างวนัที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

ณ เดอะกรีนเนอร่ี รีสอร์ท เขาใหญ่ อาํเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

----------------------------------- 

เพ่ือให้การดําเนินการจัดพิมพ์ผลงานวิชาการท่ีนําเสนอในการประชุมฯ เป็นไปได้ด้วยความ

เรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และให้เป็นมาตรฐานในการจัดพิมพ์ จึงขอให้ผู้ เสนอผลงานปฏิบัติตาม

คําแนะนํา ดงันี ้

1. การจัดพิมพ์เอกสารผลงานวิชาการ 

- พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 

- กําหนดขนาดกระดาษเป็น A4 (21.0 x 29.7 เซนติเมตร) 

- กําหนดระยะขอบกระดาษ บน (Top) ลา่ง (Bottom) และขวา (Right) เท่ากับ 2.032 

เซนติเมตร หรือ 0.8 นิว้ และระยะขอบซ้าย (Left) เทา่กบั 3.81 เซนติเมตร หรือ 1.5 นิว้ 

- รูปแบบตวัอกัษร Cordia New ระยะบรรทดัหนึง่เทา่ (single space) 

- ความยาวเร่ืองเต็ม ไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 โดยรวมบทคัดย่อภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

2. รูปแบบเร่ืองเต็มของผลงานวิชาการ มีองค์ประกอบตามลําดับดังนี ้

- ช่ือเร่ือง ระบุทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 

ตวัหนา จดัให้อยูก่ึ่งกลางหน้า 

- คณะผู้วิจัย ระบุเป็นช่ือเต็มทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตวัอักษร Cordia New 

ขนาด 14 ตวัหนา จดัให้อยู่กึ่งกลางหน้า ให้พิมพ์ตัวหนาและขีดเส้นใต้สําหรับช่ือผู้ เสนอผลงาน 

และใส่เคร่ืองหมายดอกจัน (*) ที่ ช่ือของ Corresponding author สว่นสถานท่ีทํางานและท่ีอยู่ท่ี

ติดต่อได้ของผู้วิจัยทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ทําเป็นเชิงอรรถด้านลา่งของหน้ากระดาษหน้า

แรก โดยใช้ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 12 

- บทคัดย่อ เป็นการสรุปสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีกระชบัและชดัเจน โดยควรประกอบด้วย

ความสาํคญัของเร่ืองท่ีทําการวิจยั วตัถปุระสงค์ วิธีการ ผลการทดลอง และสรุป 

หวัเร่ืองคําว่าบทคดัย่อ และ ABSTRACT ใช้ตวัอักษร Cordia New ขนาด 16 ตวัหนา 

รายละเอียดบทคดัย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เขียนภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ 

ใช้ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 15 ความยาวไม่เกิน 250 คํา และรวมความยาวบทคดัยอ่ทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมระบุคําสําคัญ (Keywords) ภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษท้ายบทคดัย่อแต่ละภาษา โดยใช้ตวัอักษร Cordia New ขนาด 15 จํานวนไม่เกิน 5 คํา 

ด้านลา่งของคําสาํคญัภาษาองักฤษให้เขียน *Corresponding author; E-mail address:  

- เนือ้เร่ือง ประกอบด้วย คํานํา อุปกรณ์และวิธีการ ผลการทดลองและวิจารณ์ สรุป 

กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง หวัเร่ืองใช้ตวัอักษร Cordia New ขนาด 16 ตวัหนา จัดกึ่งกลาง

หน้า หวัข้อย่อยใช้ตวัอักษร Cordia New ขนาด 15 จัดชิดซ้าย รายละเอียดในแต่ละสว่นใช้ตวัอักษร 

Cordia New ขนาด 15 

คาํนํา เขียนถึงท่ีมาของปัญหา การตรวจเอกสารเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับงาน รวมถึง

วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

อุปกรณ์และวิธีการ ควรอธิบายเก่ียวกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

การเขียนอุปกรณ์และวิธีการให้เขียนเป็นสว่นเดียวกันไม่ต้องแยกหวัข้อ ไม่พรรณนาวิธีวิเคราะห์ ใช้วิธี

อ้างช่ือหรือองค์กร เช่น ใช้ตามวิธีของ AOAC (1990) เป็นต้น 

ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลองและวิจารณ์จะเขียนแยกหรือรวมกันก็

ได้  รูปและตารางให้แสดงเนือ้หาและคําอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ  โดยให้แสดงเฉพาะข้อมูลท่ี

สําคัญและจําเป็น ผลอ่ืน ๆ ให้กลา่วถึงในหวัข้อผลการทดลองและวิจารณ์โดยไม่ต้องแสดงรูปหรือ

ตาราง 

สรุป สรุปสาระสาํคญัของผลการวิจยัให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

กิตติกรรมประกาศ ส่วนนีจ้ะมีหรือไม่ มี ก็ได้ โดยเป็นข้อความแสดงความ

ขอบคณุผู้ ท่ีมีสว่นสนบัสนนุ ช่วยเหลอื และให้ความร่วมมือในการทํางานวิจยั แตมิ่ได้เป็นผู้ ร่วมวิจยั 

เอกสารอ้างอิง การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้ระบบช่ือและปี (name-and-year 

system) โดยการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้ใช้ช่ือตวั เอกสารอ้างอิงภาษาต่างประเทศให้ใช้ช่ือสกุล 

การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ืองให้เรียงตามลาํดบัตวัอกัษร และจัดให้เอกสารภาษาไทยไว้ลําดบัก่อน

โดยเรียงลาํดบัตามอกัษรตวัแรกของช่ือผู้แตง่ และจัดให้เอกสารภาษาอังกฤษอยู่ลําดบัหลงัภาษาไทย

โดยเรียงลาํดบัตามอกัษรตวัแรกของช่ือสกลุ รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแสดงดงัเอกสารแนบ 1 

3. ผู้ เสนอผลงานทัง้ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ต้องสง่ผลงานวิจัยเร่ืองเต็มภายในวันที่ 

15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาและคดัเลือกนําลงตีพิมพ์ในการประชุมครัง้นี ้

โดยให้จดัทําเป็น 3 ไฟล์ดงันี ้

1) ไฟล์ผลงานเร่ืองเต็มท่ีบนัทกึในรูปแบบของ ช่ือไฟล์.docx (ตวัอย่างในเอกสารแนบ 2) 

รูปภาพบนัทกึในรูปแบบของ ช่ือไฟล์.jpg 

2) ไฟล์ผลงานเร่ืองเต็มท่ีบนัทกึในรูปแบบของ ช่ือไฟล์.pdf 

3) ไฟล์ประวติัผู้ เสนอผลงาน พร้อมรายละเอียดสถานท่ีทํางาน เบอร์โทรศพัท์และอีเมลท่ี

สามารถติดตอ่ได้ โดยบนัทกึไฟล์ในรูปแบบของ ช่ือไฟล์.docx (ตวัอยา่งในเอกสารแนบ 3) 
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โดยให้ส่งอีเมลทัง้ 3 ไฟล์ ไปที่ ดร. สุจินต์  เจนวีรวัฒน์  อีเมล agrsjj@ku.ac.th 

หรือ sujinjen@gmail.com 

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท์ 0-2579-3130 ตอ่ 114, 08-1571-7225  โทรสาร 0-2579-8580 

 

หมายเหตุ กําหนดเวลาเสนอผลงานภาคบรรยายเร่ืองละ 15 นาที และถาม-ตอบ 5 นาที 

รวมเวลา 20 นาที 

  

mailto:cornandsorghum@gmail.com
mailto:cornandsorghum@gmail.com
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รูปแบบการเขียนอ้างอิง 

1) การอ้างอิงในเนือ้ความของผลงานวจิัย เช่น 

ประเทศผู้ผลติข้าวโพดเลีย้วสตัว์ท่ีสาํคญั ได้แก่.....(สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2014) 

.....ปลกูกนัอยา่งกว้างขวางในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.....(สทุศัน์, 2536) 

สมศกัด์ิ และ สมชาย (2555) รายงานวา่..... 

สมศกัด์ิ และคณะ (2557) รายงานวา่..... 

Eberhart et al. (1973) 

Keeratinijakal and Lamkey (1993a)..... 

.....สายพนัธ์ุท่ีคดัเลอืกมากจากแตล่ะประชากร (Martin and Hallauer, 1980; Eyherabide 

and Hallauer, 1991a, 1991b; Keeratinijakal and Lamkey, 1993a). 

 

2) การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ืองของผลงานวิจัย เช่น 

เอกสารอ้างอิงประเภทบทความในวารสารหรือนิตยสาร 

ช่ือผู้ เขียนบทความ. ปีท่ีพิมพ์. ช่ือบทความ. ช่ือวารสารหรือนิตยสาร ปีท่ี: หน้า-หน้า. 

สจิุนต์  ภทัรภวูดล, วารีรัตน์  สมประทมุ, รัชดาภรณ์  เขียวหวาน, กรุง  สตีะธนี และ สริิกลุ  วะส.ี 2551. 

การคดัเลอืกพนัธ์ุพริกต้านทานตอ่โรคไวรัสใบดา่งแตงและใบดา่งประของพริก. ว.วิทย์.กษ. 39 

(พิเศษ): 376-379. 

Keeratinijakal, V. and K.R. Lamkey. 1993a. Responses to reciprocal recurrent selection in 

BSSS and BSCB1 maize populations. Crop Sci. 33: 73-77. 

Keeratinijakal, V. and K.R. Lamkey. 1993b. Genetic effects associated with reciprocal 

recurrent selection in BSSS and BSCB1 maize populations. Crop Sci. 33: 78-82. 

Russell, W.A., D.J. Blackburn and K.R. Lamkey. 1992. Evaluation of a modified reciprocal 

recurrent selection procedure for maize improvement. Maydica 37: 61-67. 

เอกสารอ้างอิงประเภทหนังสือ 

ช่ือผู้แตง่. ปีท่ีพิมพ์. ช่ือหนังสือ. ครัง้ท่ีพิมพ์ (ถ้ามี). สาํนกัพิมพ์, สถานท่ีพิมพ์. 

พชัราภรณ์  เนียมมณี. 2552. ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร. พิมพ์ครัง้ท่ี 1 บริษัท ไทยพฒันรายวนั- 

การพิมพ์ จํากดั, กรุงเทพฯ. 

Allard, R.W. 1960. Principles of Plant Breeding. John Wiley & Sons, Inc., USA. 

Stoskopf, N.C., D.T. Tomes and B.R. Christie. 1993. Plant Breeding: Theory and Practice. 

Westview Press, Inc., USA. 

เอกสารแนบ 1 
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เอกสารอ้างอิงประเภทหนังสือที่มีผู้เขียนเฉพาะแต่ละบท 

ช่ือผู้ เขียนบทท่ีอ้าง. ปีท่ีพิมพ์. ช่ือบทท่ีอ้าง, หน้าท่ีบทนัน้ตีพิมพ์. ใน ช่ือบรรณาธิการ หรือผู้ รวบรวม, 

บรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม. ช่ือหนังสือ. ครัง้ท่ีพิมพ์ (ถ้ามี). สาํนกัพิมพ์, สถานท่ีพิมพ์. 

Coors, J.G. and J.G. Lauer. 2001. Silage corn, pp. 347-392. In A.R. Hallauer, ed. Specialty 

Corns, 2nd ed. CRC Press, New York. 

เอกสารอ้างอิงประเภทรายงานการประชุม สัมมนา 

ช่ือผู้ เขียน. ปีท่ีพิมพ์. ช่ือเร่ือง, หน้าท่ีตีพิมพ์. ใน ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ (ถ้ามี). ช่ือการประชุม 

ครัง้ที่. สาํนกัพิมพ์ (หรือหนว่ยงานท่ีจดัการประชุม), สถานท่ีพิมพ์. 

สรรเสริญ  จําปาทอง, ฉัตรพงศ์  บาลลา, ประพนธ์  บุญรําพรรณ และ สมบัติ  อ่ําสุด. 2549. การ

ประเมินพันธ์ุเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าวโพดตัดสด, น. 8-15. ใน การประชุมเชิง

ปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ครัง้ที่ 2. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

เอกสารอ้างอิงประเภทวิทยานิพนธ์ 

ช่ือผู้ เขียน. ปีท่ีพิมพ์. ช่ือวิทยานิพนธ์. ระดบัวิทยานิพนธ์, ช่ือมหาวิทยาลยั. 

พิชญภา  มหาสุข. 2552. การศึกษาพันธุกรรมความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในพริก 

Capsicum baccatum 'PBC80'. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

Na Bhadalung, N. 2005. Effects of Long-Term Fertilization on Diversity of Arbuscualr 

Mycorrhizal Fungi under a Maize Cropping System in Thailand. Ph.D. Thesis, 

Kasetsart University. 

เอกสารอ้างอิงประเภทข้อมูลสารสนเทศ (World Wide Web) 

ช่ือผู้ เขียน. ปีท่ีพิมพ์. ช่ือเร่ือง. ช่ือหวัของเว็ปไซต์. แหลง่ท่ีมา: วนั เดือน ปี ท่ีสบืค้นข้อมลู. 

ศนูย์สารสนเทศ กรมปศสุตัว์. 2552. ตารางที่ A2 สถิติโคเนือ้ในประเทศไทยแสดงเป็นรายภาค ปี 

2542-2551. แหล่งท่ีมา: http://www.dld.go.th/ict/stat_web/yearly/yearly51/stat51/ 

annex02.xls, 20 เมษายน 2555. 

World Health Organization. 2006. About the WHO Regional Director for Europe. Available 

Source: http://www.euro.who.int/AboutWHO/About/20060106_1, December 17, 2009. 
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ข้อกําหนดการจัดทาํโปสเตอร์ผลงานเพื่อนําเสนอในการประชุม 

----------------------------------- 

องค์ประกอบของโปสเตอร์ 

1. ช่ือเร่ือง ระบุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. คณะผู้วิจัย ระบุเป็นช่ือเต็มทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ขีดเส้นใต้สาํหรับช่ือผู้ นําเสนอ

ผลงาน และใสเ่คร่ืองหมายดอกจนั (*) ท่ีช่ือของ Corresponding author 

3. สถานที่ทาํงานและที่อยู่ของผู้วิจัย ให้ระบุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

4. เนือ้เร่ือง ประกอบด้วย คํานํา อุปกรณ์และวิธีการ ผลการทดลองและวิจารณ์ สรุป 

กิตติกรรมประกาศ (อาจมีหรือไม่มีก็ได้) และเอกสารอ้างอิง 

 

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในสถานที่จัดประชุม 

1. จดัพิมพ์โปสเตอร์ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร ในแนวตัง้ 

2. ตวัอกัษรควรมีรูปแบบและขนาดท่ีอ่านได้งา่ยในระยะ 1 เมตร 

3. เตรียมอุปกรณ์สาํหรับติดตัง้โปสเตอร์ ได้แก่ กระดาษกาวสองหน้าชนิดโฟม และ/หรือ เข็ม

หมุดปักผ้า เพ่ือให้โปสเตอร์ติดแน่นตลอดการประชุม (โดยคณะอนุกรรมการจัดการประชุม ฝ่าย

วิชาการ จะแจ้งยืนยนัชนิดของอุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับติดตัง้โปสเตอร์ให้ทราบก่อนวนัจัดการประชุม ไม่

น้อยกวา่ 1 สปัดาห์) 

4. ผลงานภาคโปสเตอร์จะต้องติดตัง้เป็นเวลา 3 วนั ตลอดการประชุม ในระหว่างวนัท่ี 5-7 

สงิหาคม พ.ศ. 2558 
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การพัฒนาสายพันธ์ุอินเบรดข้าวโพดที่มทีริปโตเฟนสูงในเอนโดสเปิร์มเน่ืองจากยีน 

Opaque-2 

The Improvement of High Tryptophan Content  in Endosperm of Inbred Maize Using 

Opaque-2 Gene 

 

วรารัตน์  ณรงค์วงศ์วัฒนา0

1  ชศูกัดิ ์ จอมพกุ1

2  และ รังสฤษดิ ์ กาวีต๊ะ2

3 

Wararat Narongwongwattana1, Choosak Jompuk2 and Rungsarid Kaveeta3 

 

บทคัดย่อ (Cordia New 16 ตัวหนา) 

ข้าวโพดเป็นพืชท่ีมีคณุภาพโปรตีนต่ํา เน่ืองจากเอนโดสเปิร์มมี tryptophan และ lysine ในปริมาณ

ท่ีต่ํา แต่มีข้าวโพดท่ีมีโปรตีนคณุภาพสงู (quality protein maize, QPM)  

 

คําสําคัญ: opaque-2, tryptophan, QPM, phi057     (Cordia New 15) 

 

ABSTRACT (Cordia New 16 ตัวหนา) 

The low nutritive value of maize endosperm protein is genetically control. At the present 

date, quality protein maize (QPM)  

 

Keywords: opaque-2, tryptophan, QPM, phi057     (Cordia New 15) 

*Corresponding author; E-mail address: wararat_na@hotmail.com     (Cordia New 15) 

 

คาํนํา (Cordia New 16 ตวัหนา) 

อุปกรณ์และวิธีการ (Cordia New 16 ตวัหนา) 

ผลการทดลองและวจิารณ์ (Cordia New 16 ตวัหนา) 

สรุป (Cordia New 16 ตวัหนา) 

กิตติกรรมประกาศ (Cordia New 16 ตวัหนา) 

เอกสารอ้างอิง (Cordia New 16 ตวัหนา)  

                                                 
1
 สาขาวิชาการปรับปรุงพนัธุ์พืช คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140 

 Faculty of Agriculture Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140 
2
 ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140 

 Department of Agronomy Faculty of Agriculture Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, 

Nakhon Pathom 73140 
3
 ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900 

 Department of Agronomy Faculty of Agriculture , Kasetsart University, Bangkhaen Campus, Bangkok 10900 

Cordia 

New 16 

ตวัหนา 

เอกสารแนบ 2 

Cordia 

New 14 

Cordia 

New 15 

Cordia 

New 15 

Cordia 

New 12 
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ประวัตผู้ินําเสนอผลงานในการประชุม 

----------------------------------- 

 

ช่ือ-นามสกุล  

ช่ือผลงาน  

  

  

สถานที่ทาํงาน  

  

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  

อีเมล  

 

ประวัติการศึกษา  

  

  

  

  

 

ประวัติการทาํงาน  

  

  

  

  

 

เอกสารแนบ 3 
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