(ดัดแปลงจาก: วารสารพฤกษศาสตรไทย, 2560)
คําแนะนําการตีพิมพผลงานเรื่องเต็ม
ในรายงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย (Proceedings)
1. การเตรียมตนฉบับ
ตนฉบับมีความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 ตนฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตองพิมพดวยตัวอักษร
TH Sarabun PSK ขนาด 16 pt ระยะหางบรรทัด 1.5 บรรทัด จัดแนวขอความชิดซาย ระยะหางจากขอบ
ดานละ 2.54 ซม. (1 นิ้ว) บทความประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน สถาบันที่สังกัด บทคัดยอภาษาไทยและ
อังกฤษ คําสาคัญ บทนํา วิธีวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอางอิง
1.1 ชื่อเรื่อง
สั้นกะทัดรัดและมีคําที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับการวิจัย พิมพดวยตัวอักษรขนาด 20 pt ตัวหนา
และตองเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2 ชื่อผูเขียน
ภาษาไทยพิ ม พ ด ว ยตั ว อั ก ษรขนาด 16 pt ตั ว หนา และต อ งเขี ย นทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
1.3 สถาบันที่สังกัด ที่อยูของสถาบัน และอีเมลของผูวิจัยที่เปนผูประสานงาน พิมพดวยตัวอักษร
ขนาด 14 pt ตัวหนา และตองเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.4 บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สรุปความสาคัญของเนื้อหา มีความยาวไมเกิน 250 คํา พิมพดวยตัวอักษรขนาด 16 pt ตอง
เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.5 คําสําคัญ
จํานวน 3–5 คํา ซึ่งจะตองไมเปนคําที่ปรากฏอยูในชื่อเรื่อง พิมพดวยตัวอักษรขนาด 16 pt
ตองเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.6 บทนํา วิธีวิจัย ผลกํารวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย
พิมพดวยตัวอักษรขนาด 16 pt การเขียนชื่อวิทยาศาสตรหรือชื่อละติน เขียนดวยตัวอักษร
เอนเทานั้น
1.6.1 การอางอิงในเนื้อหา
- กรณีการอางอิงบทความภาษาไทย ใชเปน ชื่อ นามสกุล และคณะ (ป) หรือ (ชื่อ นามสกุล
และคณะ, ป) เชน ประนอม จันทรโณทัย และคณะ (2551) หรือ (ประนอม จันทรโณทัย และคณะ,
2551)
- กรณี การอา งอิ งบทความภาษาอั ง กฤษ ใช เ ป น นามสกุ ล (ป ) หรื อ (นามสกุ ล , ป ) เช น
Chantaranothai et al. (2008) หรือ (Chantaranothai et al., 2008)
* หากอางอิงงานวิจัยมากกวา 1 เรื่อง ใหเรียงลําดับตามปที่พิมพ โดยคั่นดวยเครื่องหมาย
อัฒภาค (;) *
1.6.2 ภาพประกอบและตาราง
ใหเรียงตามลําดับการใชอักษรตัวเลขอารบิค ภาพและตารางตองมีการอางอิงในเนื้อความ
โดยใชคาวา “ตารางที”่ และ “ภาพที”่
1.6.3 หนวย ใชตามเกณฑของ Systeme International d’Unités (SI)
1.7 เอกสารอางอิง

(ดัดแปลงจาก: วารสารพฤกษศาสตรไทย, 2560)
บทความภาษาไทยพิมพดวยตัวอักษรขนาด 14 pt การอางอิงวารสารใหเขียนชื่อเต็มของ
วารสาร การเรียงลําดับเอกสารอางอิงใหจัดเรียงตามลําดับอักษรภาษาไทยและตามดวยภาษาอังกฤษ
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1.8 กิตติกรรมประกาศ ตองสั้นกะทัดรัด
2. การสงตนฉบับ
ผูสงบทความสามารถเขียนเปนภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ที่มีความถูกตองของการใชภาษา ทั้งนี้
ตองสง ตน ฉบั บบทความวิ จั ยในรู ปแบบ Microsoft word มายัง ฝา ยเลขานุ การประชุ ม พฤกษศาสตร แ ห ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 11 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ผานทางอีเมล bct11mu@gmail.com เทานั้น

