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พลังงานทดแทนสูชุมชน1* นวัตกรรม พลังงานทดแทน1 และวิชาการ ชุมชน2 
1 สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพฯ 12110 
2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรุงเทพฯ 12110 

 

บทคัดยอ 

 บทความน้ีแสดงตัวอยางรูปแบบบทความเพ่ือนําเสนอตอท่ีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงาน

ทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 13 บทความท่ีนําเสนอจะไดรับการจัดพิมพเหมือนกับตนฉบับทุกประการ ขอให

ผูเขียนบทความปฏิบัติตามคําแนะนําในบทความน้ี สําหรับผู ท่ีใช MS-Word ทานสามารถใชชุดรูปแบบท่ีกําหนดไวใน
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Corresponding 
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บทนาํ 

 บทความที่ไดนําเสนอท่ีท่ีประชุมจะตองมีจํานวนหนาไมเกิน 6 หนา จํานวนหนาท่ีกําหนดใหน้ีรวมพ้ืนท่ีสําหรับรูป 

ตาราง เอกสารอางอิง และประวัติยอของผูเขียนบทความไวแลว ในการจัดเตรียมบทความกรุณาอยาใสเลขหนาลงใน

บทความของทาน 

โดยท่ัวไปแลวบทความมักจะประกอบดวย ชื่อบทความ ชื่อผูเขียน สถาบันตนสังกัดของผูเขียน บทคัดยอ หัวขอ

และเน้ือหาของบทความ กิตติกรรมประกาศ (ถามี) รายการเอกสารอางอิง และประวัติผูเขียนบทความ   

กรุณาอยาเติมคํานําหนา/คุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการลงไปหนาชื่อผูเขียนบทความ สําหรับผูเขียนบทความ

ท่ีมาจากตางสถาบันกันใหใชตัวยกเปนตัวเลขเพ่ือระบุวาผูเขียนทานใดสังกัดสถาบันใด และใหระบุเคร่ืองหมาย *เฉพาะ

สําหรับผูรับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) เทาน้ัน อน่ึงผูรับผิดชอบบทความอาจไมใชช่ือแรกก็ได หากมี

ผูเขียนบทความเพียงทานเดียวไมจําเปนตองระบุตัวเลขใด 

  

วิธีการวิจัย 

ขอใหใชกระดาษขนาด A4 (21 ซม x 29.7 ซม) ในการเขียนบทความ กําหนดระยะขอบดานบน ดานลาง 

ดานซาย และดานขวาใหเปน 30 มม 25 มม 25 มม และ 25 มม ตามลําดับ  

กําหนดระยะระหวางบรรทัดท้ังเอกสารใหเปนหน่ึงเทา ไมเวนบรรทัดระหวางยอหนา ขอใหใชเย้ืองยอหนาแทน

โดยแนะนําใหระยะเย้ืองยอหนาเปน 12.7 มม 

ลําดับเลขของรายการเอกสารอางอิงใหเรียงตามลําดับท่ีปรากฏในบทความ เม่ือจะอางถึงเอกสารอางอิงใหใช

วงเล็บเหลี่ยมกับตัวเลข เชน [1] เม่ือตองอางอิงเอกสารหลายรายการพรอมกัน จะเขียนโดยใชวงเล็บเหลี่ยมเดียวกันเสมอ 

(เชน [1 – 3]) กรุณาอยาใสรายการอางอิงท่ีไมไดกลาวถึงในบทความ รูปแบบของรายการอางอิงใหใชรูปแบบตามคูมือฉบับ

น้ีซ่ึงไดแสดงตัวอยางสําหรับเอกสารอางอิงท่ีนิยมคือ หนังสือ [1-2] บทความในวารสาร [3-4] บทความในรายงานการ

ประชุมวิชาการ [5] บทความในหนังสือ [6] วิทยานพินธ [7-8] และเอกสารท่ีคนไดจากเครือขายอินเทอรเน็ต [9] ไวแลว 
 

                  ตารางท่ี 1 แบบอักษรและขนาดสาํหรับสวนตาง ๆ ของบทความ 

องคประกอบ รปูแบบ ขนาด 

ชื่อบทความ ตัวหนา 16 

ชื่อผูเขียนบทความ ตัวหนา 14 

สถาบันตนสังกัดของผูเขียนบทความ ตวัธรรมดา 12 

หัวขอ (ทุกระดับ) ตัวหนา 16 

เนื้อหาและบทคดัยอ ตัวธรรมดา 14 

เนื้อหาในตาราง ตามความเหมาะสม 13 

ปายชื่อรูปและตาราง ตัวหนาเฉพาะปายชื่อรูปและตาราง 14 
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ภาพที่ 1 พ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 สมการจะมีหมายเลขกํากับ สมการควรอยูตรงกลางบรรทัดในขณะท่ีหมายเลขลําดับสมการจะอยูในวงเล็บและ

จัดชิดขวา สําหรับผูใชงาน MS-Word 2007 ทานสามารถจัดตําแหนงสมการและหมายเลขกํากับไดโดยใชตาราง 3 คอลัมน

ท่ีไมมเีสนขอบชวยกําหนดตําแหนง 
 

 a
a b

c
+ =   (1) 

 

ตําแหนงของรูปภาพและตารางควรอยูตรงกลางคอลัมน ผูเขียนควรแนใจวารูปภาพท่ีทานใชมีความละเอียดพอ

สําหรับงานพิมพ (300 dpi) เปนตัวอยางของการใชรูปภาพในบทความ พึงหลีกเลี่ยงการเพ่ิมรูปภาพเขามาในบทความโดย

ไมไดกลาวถึง 

ใหใชขอมูลจาก                   ตารางท่ี 1 สําหรับคําอธิบายภาพและตาราง ต้ังตําแหนงใหอยูตรงกลาง 

คําอธิบายรปูใหใชคําวา “ภาพที”่ และใหอยูใตภาพ สวนคําอธิบายตารางใหใชคําวา “ตารางที่” และใหอยูเหนือตาราง 

 

สรปุผลการวิจัย 

 พึงระลึกวาผูเขียนคือผูรับผิดชอบบทความของตน ดังน้ันจึงควรตรวจทานเอกสารของทานใหเรียบรอยกอนสง

บทความ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 คําแนะนํานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหผูเขียนผลิตเอกสารงานวิจัยที่อานงายเปนรูปแบบเดียวกัน ตัวเลือกตาง ๆ ท่ี

ไมไดกําหนดไว ผูเขียนสามารถเลือกใชไดตามท่ีเห็นสมควร สําหรับผูใชงาน MS-Word ผูเขียนสามารถจัดเตรียมเอกสาร

จากคําแนะนําน้ี (Template) ไดโดยตรงโดยดาวนโหลดไดจากหนาเวบไซดของงานประชุมฯ 
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