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ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ประสงค์น ำเสนอผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติของนักเศรษฐศำสตร์ 

ครั้งที่ 12 

 
 นโยบำยกลั่นกรองพิจำรณำผลงำน  

ขอบเขตของผลงานที่จะน าเสนอในการประชุมระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 จะต้องครอบคลุม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาในการประชุม ดังต่อไปนี้  

 

1. เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลังและมหภาค  

2. เศรษฐศาสตร์การเมือง สถาบัน และธรรมาภิบาล  

3. เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์  

4. เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม  

5. เศรษฐกิจโลก การค้า การลงทุน ระหว่างประเทศ  

6. เศรษฐศาสตร์พัฒนา ชุมชน และท้องถิ่น  

7. เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

8. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  

9. เศรษฐศาสตร์มโนสาเร่  
 
 
วิธีกำรพิมพ์เรื่องเต็มและบทคัดย่อ 

1. ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้ บน (Top) และ ซ้าย (Left) 1.25 นิ้ว, ขวา (Right) และ ล่าง (Bottom) 1 นิ้ว  
2. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  ใช้ขนาดตัวอักษร 22 Points จัด

ตัวหนาโดยจัดกึ่งกลาง โดยบรรทัดแรกเป็นชื่อบทความภาษาไทยและบรรทัดที่สองเป็นชื่อบทความภาษาอังกฤษ 
(ก าหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น 0 Point) 

3. ชื่อคณะผู้วิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 จัดให้อยู่ก่ึงกลางหน้า 
ให้ขีดเส้นใต้ส าหรับชื่อผู้วิจัยหลักที่เป็นผู้เสนอผลงาน ส่วนที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้วิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้
ตัวอักษรขนาดเดียวกันขนาด 12 แต่ให้อยู่ตอนล่างของหน้าในลักษณะเชิงอรรถ และแต่ละท่านไม่ควรยาวเกิน 1 
บรรทัด 

4. บทคัดย่อ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค าว่า “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ให้จัดชิดซ้าย ใช้ขนาด 
ตัวอักษร 18 Points ตัวหนา 

5. ข้อความของบทคัดย่อและ Abstract ใช้ขนาดตัวอักษร 16 Points โดยบรรทัดแรกให้ย่อหน้า (Tab) 0.5 
นิ้ว และก าหนดรูปแบบข้อความให้กระจายแบบไทย  

6. ค าส าคัญมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค าว่า “ค าส าคัญ” และ “Keywords” ใช้ขนาดตัวอักษร 16 
ตัวหนา และตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค (Colon) 

7.  ค าส าคัญใช้ขนาดตัวอักษร 16 Points และใช้เครื่องหมายจุลภาค (Comma) ในการคั่นแต่ละค าส าคัญ 
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8. การพิมพ์เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ส าหรับหัวเรื่องหลัก เช่น ความส าคัญของ
ปัญหา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา ฯลฯ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 ตัวหนา จัดซิดซ้าย ส่วนหัวข้อย่อย 
(เช่น ประชากร การเลือกตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ) ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา จัดชิด
ซ้าย 

9. เนื้อหาทั้งหมดของ เรื่องเต็ม (รวมบทคัดย่อ) ไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ A4 
10. รายละเอียดของหัวข้อหลักมีดังต่อไปนี้ 

10.1 ชื่อเรื่อง : ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
10.2 ชื่อผู้ท างานวิจัย : ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
10.3 สถานที่ท างาน : ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
10.4 บทคัดย่อ (ภาษาไทยก่อนและตามด้วยภาษาอังกฤษ) เป็นการสรุปสาระส าคัญของเรื่อง 

โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการ และผล (ตามตัวอย่าง) 
10.5 ความส าคัญของปัญหา : วัตถุประสงค์ของการวิจัย ตรวจเอกสาร เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานใน

ส่วนส าคัญเท่านั้น 
10.6 วิธีการศึกษา : เขียนให้รัดกุม ไม่พรรณนาวิธีวิเคราะห์ ใช้วิธีอ้างชื่อหรือองค์กร เช่น ตรวจสอบ

โดยใช้วิธีของ Merk (1995) หรือ ใช้ตามวิธีของ AOAC (1990) เป็นต้น 
10.7 ผลการศึกษา : ผลการศึกษา รูปและตารางมีเนื้อหาและค าอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ ให้แสดง

เฉพาะข้อมูลที่ส าคัญ และจ าเป็น ผลอ่ืน ๆ ให้กล่าวถึงในหัวข้อผลการศึกษาโดยไม่ต้องแสดงรูป
หรือตาราง 

10.8 สรุปและข้อเสนอแนะ : ยกใจความส าคัญ หรือเขียนไว้ในผลการศึกษา 
10.9 ค านิยม : มี/ไม่มี 
10.10 เอกสารอ้างอิง : วิธีเขียนให้ดูตามตัวอย่าง ห 

หมำยเหตุ :  
- ในกรณีที่มีผลการทดลองที่ส าคัญมากหลายหัวข้อควรเลือกเฉพาะที่ส าคัญหรือแยกเรื่องส่ง  
- ในกรณีเสนอผลงานภาคบรรยายสามารถแสดงผลงาน รูป กราฟ และตารางได้มากกว่าที่เสนอส่งต้นฉบับ 

ทั้งนี้เพ่ือให้ต้นฉบับสามารถเขียนได้รัดกุมข้ึน 
- การส่งผลงานผู้เสนอผลงานต้องส่งผลงานทีเ่ป็นภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษฉบับเต็ม โดยมีรูปแบบต่าง ๆ 

ตามท่ีระบุในวิธีการพิมพ์เรื่องเต็ม 
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(TH SarabunPSK 18) 

(TH SarabunPSK  18 หนา) 

(TH SarabunPSK  16 หนา) 

(TH SarabunPSK  16 หนา) 

(TH SarabunPSK  18 หนา) 

(TH SarabunPSK 16) 

(TH SarabunPSK 16) 

(TH SarabunPSK  18 หนา) 

(TH SarabunPSK  18 หนา) 

(TH SarabunPSK  18 หนา) 

(TH SarabunPSK  18 หนา) 

(TH SarabunPSK  18 หนา) 

(TH SarabunPSK 12) 

(ต้ังหน้ำกระดำษบน 1.25 นิ้ว)  

(1.25 นิ้ว)  (1 นิ้ว)  

ตัวอย่ำงกำรพิมพ์เรื่องเต็ม 
 
 

กำรประเมินมูลค่ำคุณลักษณะประจ ำพันธุ์ของข้ำวลูกผสมในประเทศไทย 
Trait Valuation of Hybrid Rice in Thailand 

 

สุทธิพล  แซ่ลี1้ และ อรชส  นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา2 
Sutthipon  Sae-lee1 and Orachos Napasintuwong Artachinda2 

 

บทคัดย่อ  
 ข้าวลูกผสมในประเทศไทยได้รับการรับรองพันธุ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 
อย่างไรก็ตามข้อมูลความต้องการของเกษรตกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของพันธุ์
ข้าวยังไม่มีเท่าที่ควร …. 
 

ค ำส ำคัญ:  การประเมินมูลค่า, ข้าวลูกผสม  
 

Abstract  
 Hybrid rice technology is an important factor to increasing yields per-unit area. 
Hybrid rice typically displays heterosis (or hybrid vigor) such that when it is grown under 
the same conditions as comparable high-yielding inbred rice varieties it can produce up 
to 20%. ....  
 

Keywords:  Valuation, Hybrid rice  
 

ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

วิธีกำรศึกษำ 
 

ผลกำรศึกษำ 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
 

 
 
 
 

                                           
1 บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
The graduated School, Kasetsart University, 50 Pahol Yothin Road, Chatuchak, Bangkok, 10900. 
2 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, 50 Pahol Yothin Road, Chatuchak, Bangkok, 
10900. 

(TH SarabunPSK   
22 หนำ) 

(ต้ังหน้ำกระดำษล่ำง 1 นิ้ว)  
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วิธีกำรพิมพ์เอกสำรอ้ำงอิง 
 

การพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ โดยก าหนดให้ \ หมายถึง วรรค 1 ระยะพิมพ์ และ \\ หมายถึง
วรรค 2 ระยะพิมพ์ 
 
1. หนังสือทั่วไป 

 

ตัวอย่ำง 
จิรากรณ์ คชเสนี และ นันทนา คชเสนี. 2552. นิเวศวิทยำประยุกต์ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรและกำร

พัฒนำที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
FAO. 1991. Improving Training Quality: A Trainer’s Guide to Evaluation. Rome: Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. 
 
2. บทควำม 

2.1 บทควำมในหนังสือที่ไม่มีบรรณำธิกำร หรือมีผู้เขียนคนเดียวกันตลอด 

 
 
ตัวอย่ำง 
ธวัชชัย ยงกิตติกุล. 2533. “การเตรียมคนส าหรับระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต.” รวมบทควำมกำรศึกษำนอก

โรงเรียน. เล่ม 9. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนาม 131-137. 
Holland, J. L. 1973. “Making vocational choice.” A Theory of Career. New Jersey: Prentice-Hall, 2-

18. 
 

2.2 บทควำมในหนังสือที่ไม่มีบรรณำธิกำรหรือผู้รวบรวม 
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ตัวอย่ำง 
ณรงคชัย อัครเศรณี. 2524. “กลยุทธ์ในการระดมเงินทุนจากต่างประเทศ.” ใน ลือชัย จุลาสัย และ มิ่งสรรพ์สันติ

กาญจน์. (บรรณาธิการ). เศรษฐกิจไทย: อดีตและอนำคต. กรุงเทพมหานคร: บางกอกการพิมพ์, 273-293. 
Amir, Y. and I. Sharon. 1990. “Replication research: A “Must” for the scientific advancement of 

psychology.” In J. W. Neuliep. (ed.). Replication Research in the Social Sciences. 
California: SAGE Publications, 58-76. 

 
 

2.3 บทควำมในวำรสำร 

 
ตัวอย่ำง 
สมศักดิ์ รอบคอบ. 2549. “ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1.” วิทยำสำรเกษตรศำสตร์ 27 (1): 9-18. 
Clark, J. S., M. Fulton, and J. T. Scott, Jr. 1993. “The consistency of land values, land rents, and 

capitalization formulas.” American Journal of Agriculture Economics 75 (1): 147-155. 
 
3. วิทยำนิพนธ์ 

 
 
ตัวอย่ำง 
เฉลิมพล โลหะมาตย์. 2551. ดนตรีประกอบพิธีกรรมร ำผีมอญของหมู่บ้ำนบำงกระดี่ แขวงแสมด ำ เขตบำงขุน

เทียน กรุงเทพมหำนคร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

Juntaraprasert, A. 2009. Using Lesson Study to Understand How Elementary Science Teachers 
Translate Social Constructivist Learning Theory into Practice. Doctor of Philosophy 
Thesis in Science Education, Kasetsart University. 

 
กำรส่งผลงำน 
ผู้ประสงค์จะเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที ่12 จะต้องส่งต้นฉบับหรือไฟล์บทความ 
(Microsoft Word) มายัง email: econru.nce2017@gmail.com  พร้อมแนบแบบฟอร์มการลงทะเบียน (แบบ
แสดงความจ านงน าเสนอบทความวิชาการฯ) มาด้วย 
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