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บทคัดย่อ

2. รูปแบบ
ขนาดกระดาษและการตังค่าย่อหน้ า

บทความนี แสดงตัวอย่างรู ปแบบบทความเพือนําเสนอต่อที ประชุม
วิชาการ งานวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครังที บทความทีนําเสนอจะ
ได้รับการจัด พิมพ์เหมือนกับ ต้นฉบับทุกประการ ขอให้ผูเ้ ขียนบทความ
ปฏิ บ ัติตามคําแนะนําในบทความนี สําหรั บ ผูท้ ี ใช้ MS-Word 2007 และ
Compatible Mode ท่านสามารถใช้ชุดรู ปแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารนี ได้
ทันที

ขอให้ใช้กระดาษขนาด A4 (21 cm x 29.7 cm) ในการเขียนบทความ
กําหนดระยะขอบด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวาให้เป็ น 29 mm
29 mm 21 mm และ 21 mm ตามลําดับ
ชือบทความ ชือผูเ้ ขียน และสถาบันต้นสังกัดจะอยู่ในคอลัมน์เดี ยว
ส่ วนเนื อหาของบทความหลังจากนันจะอยู่ในรู ปแบบสองคอลัมน์ ตังค่า
คําสํ าคัญ: รู ปแบบบทความ คําแนะนําบทความ รู ปแบบอักษร
ความกว้างของแต่ละคอลัมน์เป็ น 81 mm และคอลัมน์ทงสองอยู
ั
่ห่างกัน 6
21 มม.
mm
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กําหนดระยะระหว่ างบรรทัด ทังเอกสารให้ เป็ นหนึ งเท่ า ไม่ เว้น
This document explains and demonstrates how to prepare your
บรรทัดระหว่างย่อหน้า ขอให้ใช้เยืองย่อหน้าแทนโดยแนะนําให้ระยะเยือง
camera ready manuscript for the 12th Conference on Application
ย่อหน้าเป็ น 6.3 mm สําหรับองค์ประกอบที ต่างกันเช่นระหว่างหัวข้อให้
Research and Development (ECTI-CARD 2020). Your manuscript will
เว้น 1 บรรทัด
21 มม.
appear exactly the same as it is received. Please follow the instructions in
จากขอบ
มม.
this text. For the MS-Word 2007 and compatible mode users, the best is
แบบอักษร
to use the pre-defined components found in this template.
กําหนดแบบอักขระภาษาไทยในบทความเป็ น Angsana New หรื อ
ใกล้เคียงเช่น Kinnari เป็ นต้น กําหนดแบบอักษรภาษาอังกฤษในบทความ
Keywords: Manuscript Format, Manuscript Guidelines, Text Style
เป็ น Angsana New หรื อ Times New Roman หรื อใกล้เคียง รู ป แบบและ
1. ข้ อมูลทัวไป
ขนาดโดยปริ ยายของเนือความในบทความคือแบบธรรมดาขนาด 12 pt
บทความที ได้นํ าเสนอที ที ประชุ ม จะต้อ งมี จาํ นวนหน้ าไม่ เกิ น 4 หน้ า
รู ปแบบและขนาดอักษรสําหรับองค์ประกอบอืน ๆ ในบทความ ให้ดู
จํานวนหน้าทีกําหนดให้นีรวมพืนทีสําหรับรู ป ตาราง เอกสารอ้างอิง และ
จาก ตารางที สําหรับแบบอักษรภาษาอังกฤษให้ดูจากรู ปแบบบทความ
ประวัติย่อของผูเ้ ขียนบทความไว้แล้ว ในการจัดเตรี ยมบทความกรุ ณาอย่า
ภาษาอังกฤษสําหรับการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครังที 42
ใส่ เลขหน้าลงในบทความของท่าน
บทคัดย่อ
โดยทัวไปแล้วบทความมักจะประกอบด้วย ชือบทความ ชือผูเ้ ขียน
หัวข้อบทคัดย่อให้ใช้ตวั หนาขนาด 14 pt ไม่มีหมายเลขหัวข้อ ส่ วน
สถาบัน ต้น สั งกัด ของผูเ้ ขี ยน บทคัด ย่อ หัวข้อและเนื อหาของบทความ
เนือหาในบทคัดย่อใช้ขนาดเดียวกันกับเนือหาอืน ๆ ในบทความ
กิ ต ติ ก รรมประกาศ (ถ้ามี ) รายการเอกสารอ้างอิ ง และประวัติ ผู ้เขี ย น
บทความ (ถ้าเนือทีพอ)
หัวข้ อ
กรุ ณาอย่าเติ มคุณวุฒิหรื อตําแหน่ งทางวิชาการลงไปหน้าชือผูเ้ ขียน
ให้ ใ ช้แ บบอัก ษรตัวหนาขนาด 14 pt สํ าหรั บ หั วข้อ ทุ ก ระดับ จัด
บทความ ข้อมู ล สถาบัน ต้น สั งกัดของผูเ้ ขียนบทความให้ ก รอกเพียงชื อ
หัวข้อชิดซ้าย การเรี ยงหัวข้อให้ใช้ลาํ ดับเลขเช่น 2. 2.1 2.1.1 ไม่แนะนําให้
สถาบันเท่านัน สําหรับผูเ้ ขียนบทความทีมาจากต่างสถาบันกันให้ใช้ตวั ยก
ใช้ระดับของหัวข้อทีลึกกว่า 3 ชัน เช่น 2.1.1.1
เป็ นตัวเลขเพือระบุ ว่าผูเ้ ขี ยนท่ านใดสั งกัด สถาบัน ใด และให้ ระบุ อีเมล์
ตารางที แบบอักษรและขนาดสําหรับส่วนต่างๆของบทความ
เฉพาะสําหรับผูร้ ับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) เท่านัน อนึ ง
องค์ประกอบ
รูปแบบ
ขนาด
ชื
อบทความ
ตั
ว
หนา
16
ผูร้ ับผิด ชอบบทความอาจไม่ ใช่ชื อแรกก็ ได้ หากมี ผูเ้ ขี ยนบทความเพียง
ชือผูเ้ ขียนบทความ
ตัวหน้า
12
ท่านเดียวไม่จาํ เป็ นต้องระบุตวั เลขใดๆ
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สถาบันต้นสังกัดของผูเ้ ขียนบทความ
หัวข้อ (ทุกระดับ)
เนือหาและบทคัดย่อ
เนือหาในตาราง
ป้ายชือรู ปและตาราง

ตัวธรรมดา
ตัวหนา
ตัวธรรมดา
ตามความเหมาะสม
ตัวธรรมดา

ให้ ใ ช้ข ้อ มู ล จาก ตารางที สํ าหรั บ คําอธิ บ ายภาพและตาราง ตัง
ตําแหน่งให้อยูต่ รงกลาง คําอธิบายรู ปให้ใช้คาํ ว่า “รู ปที” และให้อยูใ่ ต้ภาพ
ส่ วนคําอธิบายตารางให้ใช้คาํ ว่า “ตารางที” และให้อยูเ่ หนือตาราง
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3. อภิปราย
คําแนะนํานี มีวตั ถุประสงค์เพือช่วยให้ ผูเ้ ขียนผลิตเอกสารงานวิจยั ที อ่าน
ง่าย เป็ นรู ปแบบเดียวกัน ตัวเลือกต่าง ๆ ทีไม่ได้กาํ หนดไว้ ผูเ้ ขียนสามารถ
เลื อ กใช้ได้ต ามที เห็ น สมควร สํ าหรั บ ผู ใ้ ช้งาน MS-Word 2007 ผู ้เขี ย น
สามารถจัด เตรี ยมเอกสารจากคําแนะนํา (Template) นี ได้โ ดยตรงโดย
ดาวน์โหลดได้จาก http://ecticard2020.ecticard.org/paper-submission/

เอกสารอ้างอิง
ผูเ้ ขียนไม่ ต้องใส่ ห มายเลขให้ หัวข้อเอกสารอ้างอิง ลําดับ เลขของ
รายการเอกสารอ้างอิงให้เรี ยงตามลําดับทีปรากฏในบทความ เมือจะอ้างถึง
เอกสารอ้างอิงให้ใช้วงเล็บเหลียมกับตัวเลข เช่น [1] เมือต้องอ้างอิงเอกสาร
หลายรายการพร้อมกัน จะเขียนโดยใช้วงเล็บเหลียมเดียวกันเสมอ (เช่น [1
– 3]) กรุ ณาอย่าใส่ รายการอ้างอิงทีไม่ได้กล่าวถึงในบทความ
รู ปแบบของรายการอ้างอิงให้ใช้ตามมาตรฐานของ IEEE ซึ งระบุใน
http://bit.ly/IEEECitationGuidelines คู่มือฉบับนี ได้แสดงตัวอย่างสําหรั บ
เอกสารอ้างอิงที นิ ยมคือ หนังสื อ ผิดพลาด! ไม่ พบแหล่ งการอ้ างอิง คู่มือ
ผิ ด พลาด! ไม่ พบแหล่ ง การอ้ า งอิ ง บทความตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ จั ย
ผิ ด พลาด! ไม่ พ บแหล่ ง การอ้ างอิ ง และบทความที ตี พิ ม พ์ ใ นเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ ผิดพลาด! ไม่ พบแหล่ งการอ้ างอิง ไว้แล้ว

4. สรุป
พึงระลึ ก ว่าผูเ้ ขี ยนคื อผู ้รับ ผิด ชอบบทความของตน ดังนันจึ งควร
ตรวจทานเอกสารของท่านให้เรี ยบร้อยก่อนส่ งบทความ
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สมการ
สมการจะมีหมายเลขกํากับ สมการควรอยูต่ รงกลางบรรทัดในขณะที
หมายเลขลําดับสมการจะอยูใ่ นวงเล็บและจัดชิดขวา สําหรับผูใ้ ช้งาน MSWord 2007 ท่านสามารถจัดตําแหน่งสมการและหมายเลขกํากับได้โดยใช้
ตาราง 3 คอลัมน์ทีไม่มีเส้นขอบช่วยกําหนดตําแหน่ง
ab 

c
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(1)

รูปภาพและตาราง
ตําแหน่ งของรู ป ภาพและตารางควรอยู่ ต รงกึ งกลางแนวตังของ
คอลัม น์ รู ป ภาพปละตารางควรถู ก วางที ส่ ว นบนสุ ด หรื อ ล่ างสุ ด ของ
คอมลัมน์ ผูเ้ ขียนควรแน่ ใจว่ารู ปภาพทีท่านใช้มีความละเอียดพอสําหรั บ
งานพิมพ์ (300 dpi) รู ปที 1 เป็ นตัวอย่างของการใช้รูปภาพในบทความ พึง
หลีกเลียงการเพิมรู ปภาพเข้ามาในบทความโดยมิได้กล่าวถึง

สแกนรูป
ถ่ าย
ขนาด
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รู ปที ตัวอย่างรู ปภาพทีใช้ในบทความ
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เกียวกับผู้เขียน ให้ผเู ้ ขียนบทความทุกคน
เขียนชือ ประวัติโดยย่อ และสาขางานวิจยั
ทีสนใจพร้อมทังแสกนรู ปถ่าย เฉพาะ
สําหรับต้นฉบับตีพิมพ์เท่านัน

