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บทคัดย่อ 
 บทความนี้แสดงตัวอย่างรูปแบบบทความเพื่อน าเสนอต่อที่การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงาน
ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 บทความที่น าเสนอจะได้รับการจัดพิมพ์เหมือนกับต้นฉบับทุกประการ ขอให้
ผู้เขียนบทความปฏิบัติตามค าแนะน าในบทความนี้ ส าหรับผู้ที่ใช้ MS-Word ท่านสามารถใช้ชุดรูปแบบที่ก าหนดไว้ใน
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บทน า 
 บทความที่ได้น าเสนอที่ท่ีประชุมจะต้องมีจ านวนหน้าไม่เกิน 6 หน้า จ านวนหน้าที่ก าหนดให้นี้รวมพื้นท่ีส าหรับรูป 
ตาราง เอกสารอ้างอิง และประวัติย่อของผู้เขียนบทความไว้แล้ว ในการจัดเตรียมบทความกรุณาอย่าใส่เลขหน้าลงใน
บทความของท่าน 

โดยทั่วไปแล้วบทความมักจะประกอบด้วย ช่ือบทความ ช่ือผู้เขียน สถาบันต้นสังกัดของผู้เขียน บทคัดย่อ หัวข้อ
และเนื้อหาของบทความ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) รายการเอกสารอ้างอิง และประวัติผู้เขียนบทความ   

กรุณาอย่าเติมค าน าหน้า/คุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการลงไปหน้าช่ือผู้เขียนบทความ ส าหรับผู้เขียนบทความ
ที่มาจากต่างสถาบันกันให้ใช้ตัวยกเป็นตัวเลขเพื่อระบุว่าผู้เขียนท่านใดสังกัดสถาบันใด และให้ระบุเครื่องหมาย *เฉพาะ
ส าหรับผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) เท่านั้น อนึ่งผู้รับผิดชอบบทความอาจไม่ใช่ช่ือแรกก็ได้ หากมี
ผู้เขียนบทความเพียงท่านเดียวไม่จ าเป็นต้องระบุตัวเลขใด 
  

วิธีการวิจัย 
ขอให้ใช้กระดาษขนาด A4 (21 ซม x 29.7 ซม) ในการเขียนบทความ ก าหนดระยะขอบด้านบน ด้านล่ าง 

ด้านซ้าย และด้านขวาให้เป็น 30 มม 25 มม 25 มม และ 25 มม ตามล าดับ  
ก าหนดระยะระหว่างบรรทัดทั้งเอกสารให้เป็นหนึ่งเท่า ไม่เว้นบรรทัดระหว่างย่อหน้า ขอให้ใช้เยื้องย่อหน้าแทน

โดยแนะน าให้ระยะเยื้องย่อหน้าเป็น 12.7 มม 
ล าดับเลขของรายการเอกสารอ้างอิงให้เรียงตามล าดับที่ปรากฏในบทความ เมื่อจะอ้างถึงเอกสารอ้างอิงให้ใช้

วงเล็บเหลี่ยมกับตัวเลข เช่น [1] เมื่อต้องอ้างอิงเอกสารหลายรายการพร้อมกัน จะเขียนโดยใช้วงเล็บเหลี่ยมเดียวกันเสมอ 
(เช่น [1 – 3]) กรุณาอย่าใส่รายการอ้างอิงที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทความ รูปแบบของรายการอ้างอิงให้ใช้รูปแบบตามคู่มือฉบับ
นี้ซึ่งได้แสดงตัวอย่างส าหรับเอกสารอ้างอิงที่นิยมคือ หนังสือ [1-2] บทความในวารสาร [3-4] บทความในรายงานการ
ประชุมวิชาการ [5] บทความในหนังสือ [6] วิทยานิพนธ ์[7-8] และเอกสารที่ค้นได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [9] ไว้แล้ว 
 

                  ตารางท่ี 1 แบบอักษรและขนาดส าหรับส่วนต่าง ๆ ของบทความ 
องค์ประกอบ รูปแบบ ขนาด 

ชื่อบทความ ตัวหนา 16 
ชื่อผู้เขียนบทความ ตัวหนา 14 
สถาบันต้นสังกัดของผู้เขียนบทความ ตัวธรรมดา 12 
หัวข้อ (ทุกระดับ) ตัวหนา 16 
เนื้อหาและบทคัดย่อ ตัวธรรมดา 14 
เนื้อหาในตาราง ตามความเหมาะสม 13 
ป้ายชื่อรูปและตาราง ตัวหนาเฉพาะป้ายชื่อรูปและตาราง 14 
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ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาของโครงการ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 สมการจะมีหมายเลขก ากับ สมการควรอยู่ตรงกลางบรรทัดในขณะที่หมายเลขล าดับสมการจะอยู่ในวงเล็บและ
จัดชิดขวา ส าหรับผู้ใช้งาน MS-Word 2007 ท่านสามารถจัดต าแหน่งสมการและหมายเลขก ากับได้โดยใช้ตาราง 3 คอลัมน์
ที่ไม่มีเส้นขอบช่วยก าหนดต าแหน่ง 

 

 a
a b

c
  (1) 

 
ต าแหน่งของรูปภาพและตารางควรอยู่ตรงกลางคอลัมน์ ผู้เขียนควรแน่ใจว่ารูปภาพที่ท่านใช้มีความละเอียดพอ

ส าหรับงานพิมพ์ (300 dpi) เป็นตัวอย่างของการใช้รูปภาพในบทความ พึงหลีกเลี่ยงการเพิ่มรูปภาพเข้ามาในบทความโดย
ไม่ได้กล่าวถึง 

ให้ใช้ข้อมูลจาก                   ตารางที ่1 ส าหรับค าอธิบายภาพและตาราง ตั้งต าแหน่งให้อยู่ตรงกลาง ค าอธิบาย
รูปให้ใช้ค าว่า “ภาพที”่ และให้อยู่ใต้ภาพ ส่วนค าอธิบายตารางให้ใช้ค าว่า “ตารางที”่ และให้อยู่เหนือตาราง 
 

สรุปผลการวิจัย 

 พึงระลึกว่าผู้เขียนคือผู้รับผิดชอบบทความของตน ดังนั้นจึงควรตรวจทานเอกสารของท่านให้เรียบร้อยก่อนส่ง
บทความ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ค าแนะน านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เขียนผลิตเอกสารงานวิจัยท่ีอ่านง่ายเป็นรูปแบบเดียวกัน ตัวเลือกต่าง ๆ ที่
ไม่ได้ก าหนดไว้ ผู้เขียนสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เห็นสมควร ส าหรับผู้ใช้งาน MS-Word ผู้เขียนสามารถจัดเตรียมเอกสาร
จากค าแนะน านี้ (Template) ได้โดยตรงโดยดาวน์โหลดได้จากหน้าเวบไซด์ของงานประชุมฯ 
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