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บทคัดย่อ
คาแนะนาที่แสดงนนเอกสารบบับนี้สาหรับผู้ที่มีความประสงค์ส่งบทความบบับเต็ม ได้กาหนด
รูปแบบและหลักเกณฑ์นนการพิมพ์บทความ เพื่อนห้ทุกบทความที่จะนาเสนอนนงานประชุม อยู่นน
รูป แบบมาตรฐานเดี ย วกั น โปรดปฏิ บัติ ตามรายละเอียดที่ แนะน านนเอกสารนี้ โดยบทคัด ย่อทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 250 คา นช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
16 พอยต์ จั ด รูป แบบการพิ มพ์ นห้ ชิ ด ขอบทั้ ง สองด้ าน คื อกระจายแบบไทย (Thai Distributed)
ระยะบรรทัด 1 บรรทัด (Single line spacing) หนึ่งสดมภ์ (Single column) ตลอดบทความ
คำสำคัญ: คาสาคัญที่ 1, คาสาคัญที่ 2, … (ไม่เกิน 5 คาสาคัญ)
Abstract
The instructions below are specially directed at author(s) who wish to submit
a manuscript to the conference. The manuscript must be clear and its format must
be consistent with the other papers. Thai and English abstract should not exceed
250 words for each language. Provide a concise summary of the key points of your
paper. Font for manuscript should be TH SarabunPSK with the size of 16 points.
Thank you for your contribution. We are looking forward to receiving your papers.
Keywords: English keyword 1, English keyword 2, ... (Maximum 5 keywords)

บทนา
เอกสารบบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นคู่มือนนการเขียนบทความบบับเต็ม โดยจะกาหนดทั้งรูปแบบ
และแนวทางนนการพิมพ์บทความ ซึ่งจะเป็นรูปแบบเดียวกับที่นช้นนการจัด ทาเอกสารประกอบการ
ประชุม โดยภายหลังจากที่บทความได้รับการพิจารณาจากกรรมการพิจารณาบทความนห้นาเสนอนน
งานประชุม ผู้ส่งบทความจะต้องจัดเตรียมและส่งความบบับสมบูรณ์นนลักษณะของ “Camera –
ready” ซึ่งคณะกรรมการจัดงานจะไม่มีการดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น
เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและเพื่อนห้การจัดทาเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ส่งบทความควร
พิมพ์บทความตามรูปแบบและแนวทางที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
รูปแบบของบทความฉบับเต็ม
บทความบบับเต็ม ควรประกอบด้วย 1. ชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ชื่อและ
ที่อยู่ของผู้เขียนบทความ 3. บทคัดย่อและคาสาคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4. เนื้อหาโดย
สมบูรณ์ของบทความ ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็นหัวเรื่องนหญ่และหัวเรื่องรอง 5. กิตติกรรมประกาศ 6.
การอ้างอิงตามระบบ APA โดยความยาวของบทความไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 และไม่ต้องระบุ
เลขหน้ า บทความนช้รูป แบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์ ยกเว้นชื่อบทความนช้
ขนาด 18 พอยต์ ชื่อและที่อยู่ ของผู้เขียน รวมถึงรูปภาพ ตาราง และสมการ นช้ขนาด 14 พอยต์
จัดรูปแบบการพิมพ์นห้ชิดขอบทั้งสองด้านคือกระจายแบบไทย (Thai Distributed) ระยะบรรทัด 1
บรรทัด (Single line spacing) และหนึ่งสดมภ์ (Single column) ตลอดบทความ
ขนาดและการตั้งค่าหน้ากระดาษ
ขนาดของกระดาษที่นช้นนการพิมพ์ กาหนดนห้ มีขนาดมาตรฐาน A4 โดยกาหนดการตั้งค่า
หน้ากระดาษดังนี้
ริมขอบกระดาษด้านบน 30 มม. (หรือ 1.18 นิ้ว)
ริมขอบกระดาษด้านล่าง 35 มม. (หรือ 1.38 นิ้ว)
ริมขอบกระดาษด้านซ้าย 35 มม. (หรือ 1.38 นิ้ว)
ริมขอบกระดาษด้านขวา 30 มม. (หรือ 1.18 นิ้ว)
รูปแบบตัวอักษรที่ใช้
รูปแบบตัวอักษรที่นช้นนการพิมพ์บทความ กาหนดดังนี้
1. ชื่อบทความ
ชื่อบทความนห้พิมพ์ตรงกลางหน้ากระดาษ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยนช้ตัวอักษร
TH SarabunPSK ขนาด 18 พอยต์ พิมพ์เป็นตัวหนา โดยแต่ละคานนชื่อภาษาอังกฤษนห้พิมพ์อักษร
ตัวแรกเป็นตัวพิมพ์นหญ่ (ยกเว้น คานาหน้านาม: articles, คาสันธาน: coordinate conjunctions
และ คาบุพบท: prepositions นอกจากคาเหล่านี้จะถูกนช้นาชื่อเรื่อง)

2. ชื่อและที่อยู่ของผู้เขียน
ชื่อและที่อยู่ของผู้เขียนนห้นช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยต์ พิมพ์ที่ตาแหน่ง
กึ่งกลางหน้ากระดาษ ผู้ เขียนทุกคนต้องมีรายละเอียดสาหรับติดต่อ ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน
ตาบล อาเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ สาหรับผู้เขียนคนที่ 1 นห้แจ้งอีเมล์ที่ติดต่อได้โดยตรงด้วย
การอ้างถึงผู้เขียนและข้อมูลการติดต่อของผู้เขียนทุกคนนห้ นช้ ตัวเลขอารบิค เริ่มที่ 1 นช้
อักษรแบบตัวยก (Superscript) เขียนไว้ท้ายชื่อ และนช้เลขตัวยกเดียวกันไว้หน้าข้อมูลติดต่อสาหรับ
ผู้เขียนท่านนั้น และนห้นช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อแสดงว่าเป็นผู้เขียนหลักที่มีอีเมล์ติดต่อ ผู้เขียน
คนที่ 2 นห้นช้ตัวยกหมายเลข 2 และเพิ่มจานวนเมื่ออ้างถึงผู้เขียนลาดับที่เพิ่มขึ้ น หากมีผู้เขียนหลาย
คนที่มีข้อมูลการติดต่อเดียวกัน หน้าข้อมูลติดต่อนั้นนห้นช้ตัวเลขคั่นด้วยเครื่องหมายคอมมาร์ เช่น 2, 3
ดังตัวอย่าง
3. หัวเรื่องหลัก
กาหนดนห้นช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา นห้พิมพ์ชิดซ้าย และไม่
ต้องมีตัวเลขกากับ
4. หัวเรื่องรอง
กาหนดนห้นช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา ย่อหน้า (Tab) จากหัว
เรื่องหลัก 1.0 ซม. เสมอ และมีตัวเลขกากับ
5. เนื้อหาของบทความ
กาหนดนห้นช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์ ตัวปกติ จัดรูปแบบการพิมพ์นห้
ชิดขอบทั้งสองด้านคือ กระจายแบบไทย (Thai Distributed) ระยะบรรทัด 1 บรรทัด (Single line
spacing) และหนึ่งสดมภ์ (Single column) ตลอดบทความ การขึ้นหัวเรื่องหลักและหัวเรื่องรอง
นหม่นห้มีการเว้นบรรทัดก่อน 1 บรรทัดเสมอ
รูปภาพ ตาราง และสมการ
การนาเสนอรูปภาพ ตาราง และสมการ สามารถนาเสนอต่อจากข้อความที่กล่าวถึ งหรืออาจ
นาเสนอภายหลังจากจบหัวข้อหรือหน้านหม่ ขนาดควรมีความพอดี ไม่เกินขอบหน้ากระดาษที่ตง้ั ไว้
1. รูปภาพ
การวางตาแหน่ งของรูป ภาพนห้ จัดอยู่ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ คาอธิบายรูปภาพและ
แหล่ ง ที่ ม า นช้ ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยต์ ตั ว หนา พิ ม พ์ ไว้ นต้ รู ป ภาพและอยู่
กึ่งกลางหน้ากระดาษ ระบุหมายเลขลาดับที่ของรูปภาพด้วย เช่น รูปที่ 1, รูปที่ 2 เป็นต้น รูปภาพ
ควรมีความคมชัด ความละเอียดไม่ควรต่ากว่า 600 จุดต่อนิ้ว (dpi)

รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เป็นประโยชน์กับเวลาในการอบแห้งที่อุณหภูมิต่าง ๆ
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2. ตาราง
การวางตาแหน่งของตารางนห้ชิดขอบซ้าย คาอธิบายตารางและแหล่งที่มา นช้ตัวอักษร TH
SarabunPSK ขนาด 14 พอยต์ ตัวหนา ส่วนข้อความนนตารางนช้ตัวอักษรขนาดเดียวกันแต่ ตัวปกติ
คาอธิบายตารางพิมพ์ไว้เหนือตาราง ชิดขอบซ้าย ส่วนที่มาของตารางพิมพ์ไว้นต้ตาราง ชิดขอบซ้าย
ระบุหมายเลขลาดับที่ของตารางด้วย เช่น ตารางที่ 1, ตารางที่ 2 เป็นต้น
ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้น้ามันปิโตรเลียมในแต่ละภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย (หน่วย: ล้านลิตร)
ปี
ภาคเศรษฐกิจ
2545
2546
1. เกษตรกรรม
3,509
3,827
2. เหมืองแร่
19
26
รวม
9,221
9,719
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

3. สมการ
การเขียนสมการนห้เขียนไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษและมีการระบุลาดับของสมการโดยนช้ตัว
เลขที่พิมพ์อยู่นนวงเล็บ เช่น (1), (2) เป็นต้น โดยนช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยต์
เป็นพื้นฐานนนการเขียน
 s ,i hi  m
 s ,o ho
EU  m

เมื่อ

EU
hi
ho

คือ พลังงานที่เป็นประโยชน์ kJ/s
คือ เอนทัลปีของไอน้าขาเข้า, kJ/kg
คือ เอนทัลปีของไอน้าขาออก, kJ/kg

(1)

กิตติกรรมประกาศ
หากต้องการเขียนกิตติกรรมประกาศเพื่อขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
เขียนได้ โดยนห้อยู่หลังเนื้อหาหลักของบทความและก่อนเอกสารอ้างอิง
การอ้างอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อหา
นช้ ร ะบบ นาม-ปี เช่ น สุ ช าติ ประสิ ท ธิ์ รั ฐ สิ น ธุ์ (2546) หรื อ (Newman and Cullen,
2007) หรือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) เป็นต้น
2. การอ้างอิงท้ายบทความ
นช้รูป แบบการเขีย นอ้างอิงตามระบบ APA 6th edition โดยเรียงตามล าดับอักษร และ
เรียงรายการเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดคาแนะนาการเขียนอ้างอิงระบบ APA 6th edition ได้ที่
https://sac.kku.ac.th/kmsac/research/r19.pdf
การตรวจสอบก่อนการส่งบทความ
ผู้ส่ งบทความต้ องส่ ง ไฟล์ บ ทความทั้งนนรูป แบบของ MS Word และ PDF ขอความกรุณ า
ผู้เขียนบทความทาการตรวจเช็คความสมบูรณ์ของไฟล์ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา รวมถึงความชัดเจน
ของตัว หนั งสื อ รู ป ภาพ ตาราง และสมการ ก่อนที่ จ ะส่ งไฟล์ นห้ กับ ผู้ จัด งาน ทั้ งนี้ จะถื อว่าความ
สมบูรณ์ของบทความเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความและกรรมการขอสงวนสิทธิ์นน
การไม่ตอบรับบทความที่ไม่สมบูรณ์
คารับรองของผู้ส่งบทความ
การส่งไฟล์บทความเข้าระบบ ถือว่าผู้ส่งบทความนห้คารับรองแล้วดังต่อไปนี้ ผู้ส่งบทความ
ขอรับรองว่าบทความที่จัดส่งนห้ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่นดมาก่อน และไม่ได้อยู่ระหว่างส่งไปตีพิมพ์นน
วารสารหรือการประชุมอื่น ผู้ส่งบทความขอรับรองว่า บทความเป็นผลงานของตนเองร่วมกับผู้ที่ระบุ
ชื่อนนบทความ และขอรับ ผิดชอบเนื้ อหา ผลการศึกษา ข้อความการอ้างอิง และความเห็นตามที่
ปรากฏนนบทความ หากมีการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ของส่วนนดส่วนหนึ่งของบทความ หรือ
ข้อคิดเห็นนนบทความ นห้เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความและผู้เขียนร่วมเท่านั้น พร้อมทั้งขอ
น้อมรับผลการพิจารณาและผลการประเมินบทความนนทุกขั้นตอน

