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บทคัดยอ 

บทความน้ีนําเสนอคําแนะนําในการจัดทําบทความใน
รูปแบบท่ีถูกตองเพ่ือสงบทสําหรับวารสารวิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันการอาชีวศึกษา  ผูสงบทความสามารถเริ่มตนการเขียน
บทความโดยการแทนท่ีเน้ือหาในเอกสารตนแบบฉบับน้ี การ
เขียนบทความจะตองยึดรูปแบบตามบทความน้ีอยางเครงครัด 
บทความใดท่ีรูปแบบไม ถูกตอง จะถูกสงคืนใหแกผู เ ขียน

ผูรับผิดชอบบทความ (corresponding author) เพ่ือให
แกไขกอนการพิจารณา บทคัดยอท่ีดีควรมีเพียงยอหนาเดียว 
และมีความยาวไมเกิน 250 คํา หามใสรูปหรือตารางในสวนของ
บทคัดยอน้ี  
คําสําคัญ : 3-5 คํา คั่นดวยจุลภาค (,) เชน รูปแบบบทความ, 
ขนาดตัวอักษร, รูปแบบตัวอักษร 

Abstract 

This article presents guidelines for making a 
correctly-formatted manuscript for Vocational 
Education Innovation and Research Journal : VE-IRJ. 
Authors are encouraged to start their writing by 
replacing the text in this electronic document. It is 
compulsory to follow the guidelines provided here 

 

 
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) น้ี กําหนดใหใชโปรแกรม Ms Word 
2010 และไดบันทึกอยูในรูปของไฟลตนแบบนามสกุล .docx 
เพ่ือใหผูเขียนนําไปใชทราบถึงรูปแบบ (format) ตางๆท่ีใชในการ
จัดทําบทความบทความ โดยสวนประกอบตางๆของบทความ
จะตองเหมือนกัน เพ่ือใหเอกสารประกอบการประชุมเปนไป
ในทางเดียวกัน เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย  

บทความจะตองประกอบดวยสวนตางๆ ตามลําดับตอไปน้ีคือ 
ช่ือเรื่องภาษาไทย ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ช่ือผูเขียนบทความ 
สถาบัน ท่ีอยูสถาบันอยางละเอียด อีเมลของผูเขียนและทุกทาน 
โดยแสดงสัญลักษณดอกจัน (*) เพ่ือบงบอกผูเขียนผูรับผิดชอบ
บทความ สังกัด อีเมล บทคัดยอภาษาไทย เน้ือเรื่องแบงเปนบท
นํา เน้ือความหลัก สรุป กิตติกรรมประกาศ (ถามี) และ
เอกสารอางอิง  
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2. คําแนะนําการเขียนและพิมพ 

2.1 การจัดหนากระดาษ 

หากจะใชตนแบบน้ี บทความท่ีเสนอจะตองพิมพ เปน
ภาษาไทยเปนหลัก (และอาจจะมีคําภาษาอังกฤษแทรกได) ตาม
รูปแบบท่ีกําหนด ขนาดของบทความจะอยูในพ้ืนท่ีของกระดาษ 
A4 ซึ่งพรอมท่ีจะนําไปพิมพออกไดอยางสวยงามถูกรูปแบบ 
ความยาวของบทความไมควรนอยกวา 8 หนา 

ตนแบบน้ีจะบอกรูปแบบของบทความท่ีถูกตอง เชน ขนาด
ของกรอบ ความกวางของคอลัมน ระยะหางระหวางบรรทัด และ
รูปแบบของตัวอักษร หามปรับเปลี่ยนใหตางไปจากท่ีระบุ กรุณา
ระลึกเสมอวาบทความของทานจะถูกนําไปรวมกับบทความอ่ืนๆ
ในเอกสารประกอบการประชุม ไมใชเอกสารท่ีพิมพเดี่ยวๆ ดังน้ัน 
ควรท่ีจะตองอยูในรูปแบบเดียวกัน อยาขยายขนาดระยะหาง
ระหวางบรรทัดเมื่อจะข้ึนยอหนาใหม ใหพิมพโดยไมเวนบรรทัด 
และจะตองพิมพใหเต็มคอลัมนกอนท่ีจะข้ึนคอลัมนใหมหรือข้ึน
หนาใหม หามเวนท่ีเหลือไววางเปลา 

การลําดับหัวขอในสวนของเน้ือเรื่อง ใหใสเลขกํากับ โดยให
บทนําเปนหัวขอหมายเลข 1 และหากมีการแบงหัวขอยอย     ก็
ใหใชเลขระบบทศนิยมกํากับหัวขอยอย เชน 2.1, 2.1.1 เปนตน 
แตไมควรยอยมากไปกวาน้ี 

2.2 ขนาดตัวอักษรและการเวนระยะ 

2.2.1 ขนาดตัวอักษร 
ตัวอักษรท่ีใชในการจัดทําบทความน้ีคือ “TH SarabunPSK” 

ซึ่งเปนไฟลท่ีสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของการประชุม 
สําหรับช่ือเรื่องบทความ ใหใชตัวอักษรแบบหนาขนาด 15 จุด 
(point) ช่ือผูเขียนใชตัวอักษรแบบหนาขนาด 15 จุด ระบุตน
สังกัดใชแบบเอียง 15 จุด ช่ือหัวขอยอย (เชน 1. , 2.) ใชตัวอักษร
แบบหนาขนาด 15 จุด หัวขอยอยลําดับสอง (เชน 1.1, 1.2, …) 
และหัวขอยอยลําดับสาม (เชน 1.1.1, 1.1.2, …) ใชแบบเอียง
ขนาด 15 จุด บทคัดยอและเน้ือความตางๆ ใชตัวอักษรขนาด 14 
จุด  รายละเอียดตัวอักษรแสดงในตารางท่ี 1  

2.2.2 สมการ 
สมการจะใชตัวอักษร “Times New Roman” ขนาด 15 จุด

ในการเขียนลักษณะทางคณิตศาสตร ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
หัวขอท่ี 2.5  

2.2.3 การเวนระยะ 
การเวนระยะระหวางบรรทัดสําหรับหัวขอยอย เชน 2.1 และ 

2.2 จะใชขนาดระยะ 5 จุด เน้ือเรื่องในแตละบรรทัดใหจัดเรียง
ชิดซายและขวาอยางสวยงามโดยตั้งคา Alignment แบบ     
Thai Distributed (“Justify”)กําหนดระยะในการยอหนาอยูท่ี 5 
มิลลิเมตร 

 

2.3 ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง และหัวขอ 

การพิมพช่ือเรื่อง ใหวางไวตําแหนงกลางหนากระดาษ เริ่ม
จากช่ือเรื่องภาษาไทย ข้ึนบรรทัดใหมเปนช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ 
ช่ือผู เ ขียนและสถาบันให พิมพ ไว ใต ช่ือเรื่ องและอยูกลาง
หนากระดาษ แบบคอลัมนเดี่ยว ระบุท่ีอยูของท่ีทํางาน แต       
ไมตองระบุตําแหนงทางวิชาการ  หรือสถานะของนิสิตนักศึกษา
ใดๆ ท้ังสิ้น   

2.4 การจัดทํารปูภาพ 

รูปภาพท่ีใชจะตองมีความคมชัดเพียงพอเพ่ือท่ีจะใหผูอาน
สามารถเห็นรายละเอียดในรูปภาพไดชัดเจน  

รูปภาพจะตองวางไวตําแหนงกลางคอลัมน หรือในกรณี
จําเปนจริงๆเพ่ือรักษารายละเอียดในภาพอาจยอมใหมีความกวาง
ไดเต็มหนากระดาษ ตัวอักษรท้ังหมดในรูปภาพ จะตองมีขนาด 
15 จุด เพ่ือใหผูอานสามารถอานไดสะดวก โดยรูปภาพทุกรูป
จะตองมีหมายเลขแสดงลําดับและคําบรรยายไดภาพ หมายเลข
และคําบรรยายรวมกันแลวควรจะมีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด 
ควรจะเวนบรรทัด 1 บรรทัด เหนือขอบของรูปภาพและใต
คําอธิบายภาพ ตัวอยางการจัดวางรูปดังแสดงในรูปท่ี 1 

 

    รูปที ่1 การประเมินการจัดการอาชวีศึกษาเกษตร 
          ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  

คาํบรรยายใตภาพ หามใชคําวา “แสดง” เชน หามเขียนวา” 
รูปท่ี 1 แสดงความสัมพันธ...” ท่ีถูกตองควรเปน “รูปท่ี 1 
ความสัมพันธระหวาง...”   

2.5 การเขียนสมการ 

สมการท่ีใชในบทความควรจะเปนการสรางจากโปรแกรม 
MathType หรือเปนวัตถุของ Microsoft Equation มีขนาด 15 
จุด และเปนตัวอักษร“Times New Roman” ขนาด 15 จุด 
สมการทุกสมการจะตองมีหมายเลขกํากับอยูภายในวงเล็บ และ
เรียงลําดับท่ีถูกตอง ตําแหนงของหมายเลขสมการ (ใชตัวอักษร 
TH SarabunPSK ธรรมดาขนาด 15 จุด) จะตองอยูชิดขอบ
ดานขวาของคอลัมน ตําแหนงของสมการใหจัดตามความสวยงาม 
ดังแสดงในสมการท่ี (1) 

       
+

=
c d f

e
   (1) 
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** จัดทําโดยการใช MathType/ Ms Equation Object.  
   (ตัวอยางของเชิงอรรถ) 

โดยการอธิบายตัวแปรท่ีระบุในสมการ ใหใชตัวอักษร Times 
New Roman ตัวอักษรเอียง ขนาด 15 จุด ตัวอยางเชน  c 

หมายถึงจํานวนชางไฟฟา, d คือ จํานวนชางฝา, e คือคาคงท่ี
เทากับ 2 และ  f  คือผลลัพธท่ีได  

2.6 การจัดทําตาราง 

ตัวอักษรในตาราง ใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ธรรมดา
ขนาด 15 จุด ควรตีเสนกรอบตารางดวยหมึกดําใหชัดเจน 
ตัวอยางตารางดังแสดงไวในตารางท่ี 1  

ตารางทุกตารางจะตองมีหมายเลขและคําบรรยายกํากับเหนือ
ตาราง หมายเลขกํากับและคําบรรยายน้ีรวมกันแลว ควรมีความ
ยาวไมเกิน 2 บรรทัด ในคําบรรยายเหนือตารางหามใชคําวา 
“แสดง” เชนเดียวกับกรณีรูปภาพ 

2.7 การอางอิงและเอกสารอางอิง 

เอกสารอางอิง ใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ธรรมดา
ขนาด 15 จุด การอางอิงในบทความ ใหใชเครื่องหมายวงเล็บ
เหลี่ยม เชน [2] จะตองเรียงลําดับหมายเลขอางอิงจากหมายเลข
นอยไปสูหมายเลขมากใหถูกตอง การอางอิงหมายเลขท่ีมีลําดับ
ติดตอกันใหใชรูปแบบดังน้ี [1-5] โดยตองระบุช่ือบทความท่ี
อางอิงใหชัดเจน ใหจัดรายการอางอิงใหอยู ในแนวตรงตาม
ตัวอยาง โดยเวนระยะจากขอบซายใหตรงกันทุกรายการ 

ตารางที่ 1  สรุปรายละเอียดรูปแบบตัวอักษรสําหรับบทความ 
  

หัวขอ ลักษณะ ตัวอักษร รูปแบบ 
ขนาด 
(จุด) 

ชื่องานวิจยั Title_new 
TH 

SarabunPSK 
หนา 16 

ชื่อผูเขียน Author_new 
TH 

SarabunPSK 
ธรรมดา 15 

ตนสังกัด Affiliation_new 
TH 

SarabunPSK 
เอียง 15 

หัวเร่ือง 1 
(1,2,..) 

Heading1_new 
TH 

SarabunPSK 
หนา 15 

หัวเร่ือง 2 
(1.1,1.2,..) 

Heading2_new 
TH 

SarabunPSK 
เอียง 15 

หัวเร่ือง 3  
(1.1.1, …) 

Heading3_new 
TH 

SarabunPSK 
เอียง 15 

เนื้อหา 
และบทคัดยอ 

Content_new 
TH 

SarabunPSK 
ธรรมดา 15 

คําอธิบายรูป Caption_new 
TH 

SarabunPSK 
ธรรมดา 15 

คําอธิบายตาราง 
Caption_table_ 

new 
TH 

SarabunPSK 
ธรรมดา 15 

ตัวแปร 
ในสมการ ** 

N/A 
Times New 

Roman 
เอียง 15 

เอกสารอางอิง 
Reference_new 

TH 
SarabunPSK 

ธรรมดา 15 

2.8 คํายอท่ีใช 

หากมีการใชคํายอ ใหระบุคําเต็มแลวตามดวยวงเล็บคํายอ
เมื่อกลาวถึงในครั้งแรก ถึงแมวาจะเคยกลาวในบทคัดยอไปแลวก็
ตาม 

3. บทสรุป 

ผูเขียนบทความกรุณาตรวจบทความอยางรอบคอบ กอนสง
ใหกรรมการพิจารณา จะทําใหบทความของทานมีคุณภาพสูงและ
ผานการพิจารณาไดงายข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผูเขียนบทความทุกทานท่ีใหความรวมมือรักษา
ระเบียบการเขียนบทความอยางเครงครัด 

เอกสารอางอิง 

[1] S. Hiranvarodom, “Modeling of Strategy for Photovoltaic 
Development and Dissemination in Thailand”, 3rd World 
Conference on Photovoltaic Energy Conversion, 2003, pp. 
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