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บทคัดยอ
บทความนี้ นํ า เสนอคํ า แนะนํ า ในการจั ด ทํ า บทความใน
รูปแบบที่ถูกตองเพื่อสงบทสําหรับวารสารวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษา ผูสงบทความสามารถเริ่มตนการเขียน
บทความโดยการแทนที่เนื้อ หาในเอกสารตนแบบฉบับ นี้ การ
เขียนบทความจะตองยึดรูปแบบตามบทความนี้อยางเครงครัด
บทความใดที่ รู ป แบบไม ถู ก ต อ ง จะถู ก ส ง คื น ให แ ก ผู เ ขี ย น
ผูรับผิดชอบบทความ (corresponding author) เพื่อให
แกไขกอนการพิจารณา บทคัด ยอที่ดีควรมีเพียงยอ หนาเดีย ว
และมีความยาวไมเกิน 250 คํา หามใสรูปหรือตารางในสวนของ
บทคัดยอนี้
คําสําคัญ : 3-5 คํา คั่นดวยจุลภาค (,) เชน รูปแบบบทความ,
ขนาดตัวอักษร, รูปแบบตัวอักษร
Abstract
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Authors are encouraged to start their writing by
replacing the text in this electronic document. It is
compulsory to follow the guidelines provided here
* ผูเขียน/ผูร ับผิดชอบบทความ (corresponding author)
E-mail address: …………….@.....................................

strictly. The manuscript that is not in the correct
format will be returned and the corresponding
authors may h ave to resubmit. A good abstract
should have only one paragraph and its length should
not exceed 250 words. Do not include a table or a
figure.
Keywords : (3-5 keywords must be given) abstract,
format, methods
1. คํานํา
ตนแบบ (template) นี้ กําหนดใหใชโปรแกรม Ms Word
2010 และไดบันทึกอยูในรูปของไฟลตนแบบนามสกุล .docx
เพื่อใหผูเขียนนําไปใชทราบถึงรูปแบบ (format) ตางๆที่ใชในการ
จัดทํา บทความบทความ โดยส วนประกอบตา งๆของบทความ
จะต อ งเหมื อ นกั น เพื่ อ ให เอกสารประกอบการประชุม เป น ไป
ในทางเดียวกัน เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
บทความจะตองประกอบดวยสวนตางๆ ตามลําดับตอไปนี้คือ
ชื่ อ เรื่ อ งภาษาไทย ชื่ อ เรื่ อ งภาษาอั ง กฤษ ชื่ อ ผู เ ขี ย นบทความ
สถาบัน ที่อยูสถาบันอยางละเอียด อีเมลของผูเขียนและทุกทาน
โดยแสดงสัญลักษณดอกจัน (*) เพื่อบงบอกผูเขียนผูรับผิดชอบ
บทความ สังกัด อีเมล บทคัดยอภาษาไทย เนื้อเรื่องแบงเปนบท
นํ า เนื้ อ ความหลั ก สรุ ป กิ ต ติ ก รรมประกาศ (ถ า มี ) และ
เอกสารอางอิง

1

2. คําแนะนําการเขียนและพิมพ

2.3 ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง และหัวขอ

2.1 การจัดหนากระดาษ

การพิมพชื่อเรื่อง ใหวางไวตําแหนงกลางหนากระดาษ เริ่ม
จากชื่อเรื่องภาษาไทย ขึ้นบรรทัดใหมเปนชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
ชื่ อ ผู เ ขี ย นและสถาบั น ให พิ ม พ ไ ว ใ ต ชื่ อ เรื่ อ งและอยู ก ลาง
หน า กระดาษ แบบคอลั ม น เ ดี่ ย ว ระบุ ที่ อ ยู ข องที่ ทํ า งาน แต
ไมตองระบุตําแหนงทางวิชาการ หรือสถานะของนิสิตนักศึกษา
ใดๆ ทั้งสิ้น

หากจะใช ต น แบบนี้ บทความที่ เ สนอจะต อ งพิ ม พ เ ป น
ภาษาไทยเปนหลัก (และอาจจะมีคําภาษาอังกฤษแทรกได) ตาม
รูปแบบที่กําหนด ขนาดของบทความจะอยูในพื้นที่ของกระดาษ
A4 ซึ่งพรอมที่จะนําไปพิมพออกไดอยางสวยงามถูกรูปแบบ
ความยาวของบทความไมควรนอยกวา 8 หนา
ตนแบบนี้จะบอกรูปแบบของบทความที่ถูกตอง เชน ขนาด
ของกรอบ ความกวางของคอลัมน ระยะหางระหวางบรรทัด และ
รูปแบบของตัวอักษร หามปรับเปลี่ยนใหตางไปจากที่ระบุ กรุณา
ระลึกเสมอวาบทความของทานจะถูกนําไปรวมกับบทความอื่นๆ
ในเอกสารประกอบการประชุม ไมใชเอกสารที่พิมพเดี่ยวๆ ดังนั้น
ควรที่จะตองอยูใ นรูป แบบเดีย วกัน อย าขยายขนาดระยะหา ง
ระหวางบรรทัดเมื่อจะขึ้นยอหนาใหม ใหพิมพโดยไมเวนบรรทัด
และจะตองพิมพใหเต็มคอลัมนกอนที่จะขึ้นคอลัมนใหมหรือขึ้น
หนาใหม หามเวนที่เหลือไววางเปลา
การลําดับหัวขอในสวนของเนื้อเรื่อง ใหใสเลขกํากับ โดยให
บทนําเปนหัวขอหมายเลข 1 และหากมีการแบงหัวขอยอย ก็
ใหใชเลขระบบทศนิยมกํากับหัวขอยอย เชน 2.1, 2.1.1 เปนตน
แตไมควรยอยมากไปกวานี้

2.4 การจัดทํารูปภาพ
รูปภาพที่ใชจะตองมีความคมชัดเพียงพอเพื่อที่จะใหผูอาน
สามารถเห็นรายละเอียดในรูปภาพไดชัดเจน
รู ป ภาพจะต อ งวางไว ตํ า แหน ง กลางคอลั ม น หรื อ ในกรณี
จําเปนจริงๆเพื่อรักษารายละเอียดในภาพอาจยอมใหมีความกวาง
ไดเต็มหนากระดาษ ตัวอักษรทั้งหมดในรูปภาพ จะตองมีขนาด
15 จุด เพื่อใหผูอานสามารถอานไดสะดวก โดยรูปภาพทุกรูป
จะตองมีหมายเลขแสดงลําดับและคําบรรยายไดภาพ หมายเลข
และคําบรรยายรวมกันแลวควรจะมีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด
ควรจะเว น บรรทั ด 1 บรรทั ด เหนื อ ขอบของรู ป ภาพและใต
คําอธิบายภาพ ตัวอยางการจัดวางรูปดังแสดงในรูปที่ 1

2.2 ขนาดตัวอักษรและการเวนระยะ
2.2.1 ขนาดตัวอักษร
ตัวอักษรที่ใชในการจัดทําบทความนี้คือ “TH SarabunPSK”
ซึ่งเปนไฟลที่สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของการประชุม
สําหรับชื่อเรื่องบทความ ใหใชตัวอักษรแบบหนาขนาด 15 จุด
รูปที่ 1 การประเมินการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
(point) ชื่อผูเขียนใชตัวอักษรแบบหนาขนาด 15 จุด ระบุตน
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
สังกัดใชแบบเอียง 15 จุด ชื่อหัวขอยอย (เชน 1. , 2.) ใชตัวอักษร
แบบหนาขนาด 15 จุด หัวขอยอยลําดับสอง (เชน 1.1, 1.2, …)
คําบรรยายใตภาพ หามใชคําวา “แสดง” เชน หามเขียนวา”
และหัวขอยอยลําดับสาม (เชน 1.1.1, 1.1.2, …) ใชแบบเอียง รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ...” ที่ถูกตองควรเปน “รูปที่ 1
ขนาด 15 จุด บทคัดยอและเนื้อความตางๆ ใชตัวอักษรขนาด 14 ความสัมพันธระหวาง...”
จุด รายละเอียดตัวอักษรแสดงในตารางที่ 1
2.5 การเขียนสมการ
2.2.2 สมการ
สมการที่ใ ชในบทความควรจะเปนการสรางจากโปรแกรม
สมการจะใชตัวอักษร “Times New Roman” ขนาด 15 จุด
ในการเขียนลักษณะทางคณิตศาสตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน MathType หรือเปนวัตถุของ Microsoft Equation มีขนาด 15
จุด และเปนตัวอักษร“Times New Roman” ขนาด 15 จุด
หัวขอที่ 2.5
สมการทุกสมการจะตองมีหมายเลขกํากับอยูภายในวงเล็บ และ
2.2.3 การเวนระยะ
เรียงลําดับที่ถูกตอง ตําแหนงของหมายเลขสมการ (ใชตัวอักษร
การเวนระยะระหวางบรรทัดสําหรับหัวขอยอย เชน 2.1 และ TH SarabunPSK ธรรมดาขนาด 15 จุด) จะตองอยูชิดขอบ
2.2 จะใชขนาดระยะ 5 จุด เนื้อเรื่องในแตละบรรทัดใหจัดเรียง ดานขวาของคอลัมน ตําแหนงของสมการใหจัดตามความสวยงาม
ชิ ด ซ า ยและขวาอย า งสวยงามโดยตั้ ง ค า Alignment แบบ ดังแสดงในสมการที่ (1)
Thai Distributed (“Justify”)กําหนดระยะในการยอหนาอยูที่ 5
c+d
(1)
= f
มิลลิเมตร
e

2

โดยการอธิบายตัวแปรที่ระบุในสมการ ใหใชตัวอักษร Times 2.8 คํายอที่ใช
New Roman ตัวอักษรเอียง ขนาด 15 จุด ตัวอยางเชน c
หากมีการใชคํายอ ใหระบุคําเต็มแลวตามดวยวงเล็บคํายอ
หมายถึงจํานวนชางไฟฟา, d คือ จํานวนชางฝา, e คือคาคงที่ เมื่อกลาวถึงในครั้งแรก ถึงแมวาจะเคยกลาวในบทคัดยอไปแลวก็
เทากับ 2 และ f คือผลลัพธที่ได
ตาม
2.6 การจัดทําตาราง
3. บทสรุป
ตัวอักษรในตาราง ใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ธรรมดา
ขนาด 15 จุ ด ควรตี เ ส น กรอบตารางด ว ยหมึ ก ดํ า ให ชั ด เจน
ตัวอยางตารางดังแสดงไวในตารางที่ 1
ตารางทุกตารางจะตองมีหมายเลขและคําบรรยายกํากับเหนือ
ตาราง หมายเลขกํากับและคําบรรยายนี้รวมกันแลว ควรมีความ
ยาวไมเกิน 2 บรรทัด ในคําบรรยายเหนือตารางหามใชคําวา
“แสดง” เชนเดียวกับกรณีรูปภาพ

ขอขอบคุณผูเขียนบทความทุกทานที่ใหความรวมมือรักษา
ระเบียบการเขียนบทความอยางเครงครัด

2.7 การอางอิงและเอกสารอางอิง

เอกสารอางอิง

ผูเขียนบทความกรุณาตรวจบทความอยางรอบคอบ กอนสง
ใหกรรมการพิจารณา จะทําใหบทความของทานมีคุณภาพสูงและ
ผานการพิจารณาไดงายขึ้น
กิตติกรรมประกาศ

เอกสารอางอิง ใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ธรรมดา [1] S. Hiranvarodom, “Modeling of Strategy for Photovoltaic
Development and Dissemination in Thailand”, 3rd World
ขนาด 15 จุด การอางอิงในบทความ ใหใชเครื่องหมายวงเล็ บ
Conference on Photovoltaic Energy Conversion, 2003, pp.
เหลี่ยม เชน [2] จะตองเรียงลําดับหมายเลขอางอิงจากหมายเลข
123-133. (In case of Articles from Conference
นอยไปสูหมายเลขมากใหถูกตอง การอางอิงหมายเลขที่มีลําดับ
Proceedings (published))
ติดตอกันใหใชรูปแบบดังนี้ [1-5] โดยตองระบุชื่อบทความที่ [2] J.E. Bowles. Foundation and Analysis Design. The McGrawอ า งอิ ง ให ชั ด เจน ให จั ด รายการอ า งอิ ง ให อ ยู ใ นแนวตรงตาม
Hill Companies, Inc., 1996, pp. 123-132. (In case of Book)
ตัวอยาง โดยเวนระยะจากขอบซายใหตรงกันทุกรายการ
[3] S. Thongmunee,T. Matsumoto, S. Kobayashi, P. Kitiyodom
ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดรูปแบบตัวอักษรสําหรับบทความ
หัวขอ

ลักษณะ

ตัวอักษร

รูปแบบ

TH
หนา
SarabunPSK
TH
ชื่อผูเขียน
Author_new
ธรรมดา
SarabunPSK
TH
ตนสังกัด
Affiliation_new
เอียง
SarabunPSK
หัวเรื่อง 1
TH
Heading1_new
หนา
(1,2,..)
SarabunPSK
หัวเรื่อง 2
TH
Heading2_new
เอียง
(1.1,1.2,..)
SarabunPSK
หัวเรื่อง 3
TH
Heading3_new
เอียง
(1.1.1, …)
SarabunPSK
เนื้อหา
TH
Content_new
ธรรมดา
และบทคัดยอ
SarabunPSK
TH
คําอธิบายรูป Caption_new
ธรรมดา
SarabunPSK
Caption_table_
TH
คําอธิบายตาราง
ธรรมดา
new
SarabunPSK
ตัวแปร
Times New
N/A
เอียง
ในสมการ **
Roman
เอกสารอางอิง
TH
Reference_new
ธรรมดา
SarabunPSK
** จัดทําโดยการใช MathType/ Ms Equation Object.
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