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บทคัดยอ 

 บทความนี้แสดงตัวอยางรูปแบบบทความเพ่ือนำเสนอตอที่การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงาน

ทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 13 บทความที่นำเสนอจะไดรับการจัดพิมพเหมือนกับตนฉบับทุกประการ ขอให

ผูเขียนบทความปฏิบัติตามคำแนะนำในบทความนี้ สำหรับผูท่ีใช MS-Word ทานสามารถใชชุดรูปแบบที่กำหนดไวใน

เอกสารนี้ไดทันที………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 
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บทนำ 

 บทความที่ไดนำเสนอท่ีที่ประชุมจะตองมีจำนวนหนาไมเกิน 6 หนา จำนวนหนาที่กำหนดใหนี้รวมพื้นที่สำหรับรูป 

ตาราง เอกสารอางอิง และประวัติยอของผูเขียนบทความไวแลว ในการจัดเตรียมบทความกรุณาอยาใสเลขหนาลงใน

บทความของทาน 

โดยทั่วไปแลวบทความมักจะประกอบดวย ชื่อบทความ ช่ือผูเขียน สถาบันตนสังกัดของผูเขียน บทคดัยอ หัวขอ

และเน้ือหาของบทความ กิตติกรรมประกาศ (ถามี) รายการเอกสารอางอิง และประวัติผูเขียนบทความ   

กรุณาอยาเติมคำนำหนา/คุณวุฒิหรือตำแหนงทางวิชาการลงไปหนาชื่อผูเขียนบทความ สำหรับผูเขียนบทความ

ที่มาจากตางสถาบันกันใหใชตัวยกเปนตัวเลขเพ่ือระบุวาผูเขียนทานใดสังกัดสถาบันใด และใหระบุเครื่องหมาย *เฉพาะ

สำหรับผูรับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) เทานั้น อน่ึงผูรับผิดชอบบทความอาจไมใชชื่อแรกก็ได หากมี

ผูเขียนบทความเพียงทานเดยีวไมจำเปนตองระบุตัวเลขใด 

  

วิธีการวิจัย 

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

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

กำหนดระยะระหวางบรรทัดท้ังเอกสารใหเปนหนึ่งเทา ไมเวนบรรทัดระหวางยอหนา ขอใหใชเยื้องยอหนาแทน

โดยแนะนำใหระยะเยื้องยอหนาเปน 12.7 มม 

ลำดับเลขของรายการเอกสารอางอิงใหเรียงตามลำดับที่ปรากฏในบทความ เมื่อจะอางถึงเอกสารอางอิงใหใช

วงเล็บเหลี่ยมกับตัวเลข เชน [1] เมื่อตองอางอิงเอกสารหลายรายการพรอมกัน จะเขียนโดยใชวงเล็บเหลี่ยมเดียวกันเสมอ 

(เชน [1 – 3]) กรุณาอยาใสรายการอางอิงที่ไมไดกลาวถึงในบทความ รูปแบบของรายการอางอิงใหใชรูปแบบตามคูมือฉบับ

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

ประชุมวิชาการ [5] บทความในหนังสือ [6] วิทยานิพนธ [7-8] และเอกสารที่คนไดจากเครือขายอินเทอรเน็ต [9] ไวแลว 
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ภาพที่ 1 พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 สมการจะมีหมายเลขกำกับ สมการควรอยูตรงกลางบรรทัดในขณะที่หมายเลขลำดับสมการจะอยูในวงเล็บและ

จัดชิดขวา สำหรับผูใชงาน MS-Word 2007 ทานสามารถจัดตำแหนงสมการและหมายเลขกำกับไดโดยใชตาราง 3 คอลัมน

ที่ไมมีเสนขอบชวยกำหนดตำแหนง 
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ตำแหนงของรูปภาพและตารางควรอยูตรงกลางคอลัมน ผูเขียนควรแนใจวารูปภาพที่ทานใชมีความละเอียดพอ

สำหรับงานพิมพ (300 dpi) เปนตัวอยางของการใชรปูภาพในบทความ พึงหลีกเลี่ยงการเพิ่มรูปภาพเขามาในบทความโดย

ไมไดกลาวถึง 

ใหใชขอมูลจาก                   ตารางที่ 1 สำหรับคำอธิบายภาพและตาราง ตั้งตำแหนงใหอยูตรงกลาง 

คำอธิบายรูปใหใชคำวา “ภาพที่” และใหอยูใตภาพ สวนคำอธิบายตารางใหใชคำวา “ตารางที่” และใหอยูเหนือตาราง 

 

สรุปผลการวิจัย 

 พึงระลึกวาผูเขียนคือผูรับผิดชอบบทความของตน ดังนั้นจึงควรตรวจทานเอกสารของทานใหเรียบรอยกอนสง

บทความ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 คำแนะนำนี้มีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูเขียนผลิตเอกสารงานวิจัยที่อานงายเปนรูปแบบเดียวกัน ตัวเลือกตาง ๆ ที่

ไมไดกำหนดไว ผูเขียนสามารถเลือกใชไดตามที่เห็นสมควร สำหรับผูใชงาน MS-Word ผูเขียนสามารถจัดเตรียมเอกสาร

จากคำแนะนำนี้ (Template) ไดโดยตรงโดยดาวนโหลดไดจากหนาเวบไซดของงานประชุมฯ 
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