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. 
บทคัดยอ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก (ไมเกิน 300 คํา; TH Sarabun PSK  ขนาด 16 ปกติ) 
คําสําคัญ: กกก  กกกกกกกก  กกกกก  กกกกก  กกกกก (3-5 คํา) 

. 
Abstract 
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บทนํา 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (15-20 บรรทัด; TH Sarabun PSK  ขนาด 16 ปกต)ิ 

. 
ตรวจเอกสาร 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (หัวขอใช TH Sarabun PSK ตัวหนาชิดซาย) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ภาพที่ 1) 

. 

 
ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและความรุนแรงของการหดตัวภายหลังการฆา (Locker and 

Hagyard, 1963) 

TH Sarabun PSK  ขนาด 16 
ปกติ 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (หัวขอใช TH Sarabun PSK ขนาด 16 ตัวหนาชิดซาย) 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (หัวขอรองใช TH Sarabun PSK ขนาด 16 ตัวเอียง) 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ตารางที่ 1) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (หัวขอรองใช TH Sarabun PSK ขนาด 16 ตัวเอียง) 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก 

. 
ตารางท่ี 1 Results of the transplantation of explants with machine picking1/ 

Groups         I (Replication I)            II (Replication II) 

Intact Seedling 80    271    43 71.4    77.0   67.2 

Leaf Damaged Seedling               2       28       8   1.8      8.0   12.5 

Root Damaged Seedling               3          6        1   2.7      1.7     1.6 

Total 85    305    52 75.9    86.7   81.3 

1/Results… 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Charles et al. (2007) 

. 
สรุป 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก 
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เอกสารอางอิง 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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(รวมทั้งหมดประมาณ 15-18 หนา) 
************************************************** 

 
 รูปแบบและขอกําหนด 

1. ใชกระดาษขนาด A4 โดยตั้งคาหนากระดาษ ดังนี้ ขอบบนและขอบซาย 1.5 นิ้ว ขอบขวาและ
ขอบลาง 1 นิ้ว ขอบเย็บกระดาษ 0 นิ้ว หัวกระดาษและทายกระดาษ 0.5 นิ้ว ตําแหนงเลขหนา
อยูกึ่งกลางกระดาษ ไมแสดงเลขหนาบนปกหนา 
 

2. กําหนดระยะหางของตําแหนงยอหนาของบรรทัดแรกและยอหนาเยื้อง 1 cm. ระยะหางระหวาง
บรรทัดใหใชระยะหางบรรทัดปกติ (single spacing) เนื้อหาทั้งหมดใช font TH Sarabun PSK 

ขนาด 16 ตลอดทั้งเลมสัมมนา (ยกเวนที่กําหนดชื่อรายวิชาและคณะฯ ใช font TH Sarabun 

PSK ขนาด 18 ตัวหนา) 
 

3. องคประกอบของรายงานสัมมนา ตองประกอบดวย บทคัดยอ บทนํา ตรวจเอกสาร สรุป และ 
เอกสารอางอิง โดยหัวขอดังกลาว ใช font TH Sarabun PSK ขนาด 16 ตัวหนา ตําแหนง
กึ่งกลางกระดาษ 
 

4. ภาพและตาราง ควรพิมพตารางที่หรือวางภาพที่ตอจากขอความหรือภายหลังขอความที่กลาวถึง 
 

5. กําหนดสงรายงานสัมมนาที่อาจารยผูควบคุมสัมมนาภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 (first 
deadline) และสงรายงานสัมมนาฉบับสมบูรณภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 (second 
deadline) สงรายงานลาชาหรือสงรายงานไมตรงตามรูปแบบที่กําหนด หัก 10 คะแนนจาก
คะแนนทั้งหมด 

ตามแบบฟอรมของ MJU Thesisbook 


