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บทคดัย่อ 

บทความนีF แสดงตวัอยา่งรูปแบบบทความเพื#อนาํเสนอต่อที#ประชุม

วิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยกุต ์ครัF งที# PQ บทความที#นาํเสนอจะ

ไดรั้บการจดัพิมพเ์หมือนกบัตน้ฉบบัทุกประการ ขอให้ผูเ้ขียนบทความ

ปฏิบัติตามคาํแนะนําในบทความนีF  สําหรับผูที้#ใช้ MS-Word 2007 และ 

Compatible Mode ท่านสามารถใชชุ้ดรูปแบบที#กาํหนดไวใ้นเอกสารนีF ได้

ทนัที 

คาํสําคญั: รูปแบบบทความ คาํแนะนาํบทความ รูปแบบอกัษร 

Abstract 
This document explains and demonstrates how to prepare your 

camera ready manuscript for the 12th Conference on Application 

Research and Development (ECTI-CARD 2020). Your manuscript will 

appear exactly the same as it is received. Please follow the instructions in 

this text. For the MS-Word 2007 and compatible mode users, the best is 

to use the pre-defined components found in this template. 
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1. ข้อมูลทัCวไป 

บทความที#ไดน้าํเสนอที#ที#ประชุมจะตอ้งมีจาํนวนหนา้ไม่เกิน 4 หนา้ 

จาํนวนหนา้ที#กาํหนดใหนี้F รวมพืFนที#สาํหรับรูป ตาราง เอกสารอา้งอิง และ

ประวติัยอ่ของผูเ้ขียนบทความไวแ้ลว้ ในการจดัเตรียมบทความกรุณาอยา่

ใส่เลขหนา้ลงในบทความของท่าน 

โดยทั#วไปแลว้บทความมกัจะประกอบดว้ย ชื#อบทความ ชื#อผูเ้ขียน 

สถาบันตน้สังกัดของผูเ้ขียน บทคดัย่อ หัวขอ้และเนืFอหาของบทความ 

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) รายการเอกสารอ้างอิง และประวติัผูเ้ขียน

บทความ (ถา้เนืFอที#พอ) 
กรุณาอย่าเติมคุณวุฒิหรือตาํแหน่งทางวิชาการลงไปหน้าชื#อผูเ้ขียนบทความ ข้อมูล

สถาบนัตน้สังกดัของผูเ้ขียนบทความให้กรอกเพียงชื#อสถาบนัเท่านัFน สําหรับผูเ้ขียน

บทความที#มาจากต่างสถาบนักนัให้ใชต้วัยกเป็นตวัเลขเพื#อระบุว่าผูเ้ขียนท่านใดสังกดั

สถาบันใด และให้ระบุอีเมล์เฉพาะสําหรับผูรั้บผิดชอบบทความ (Corresponding 

Author) เท่านัFน อนึ# งผูรั้บผิดชอบบทความอาจไม่ใช่ชื#อแรกก็ได ้หากมีผูเ้ขียนบทความ

เพียงท่านเดียวไม่จาํเป็นตอ้งระบุตวัเลขใดๆ 
 

2. รูปแบบ 

ขนาดกระดาษและการตัAงค่าย่อหน้า 
ขอใหใ้ชก้ระดาษขนาด A4 (21 cm x 29.7 cm) ในการเขียนบทความ 

กาํหนดระยะขอบดา้นบน ดา้นล่าง ดา้นซ้าย และดา้นขวาให้เป็น 29 mm 

29 mm 21 mm และ 21 mm ตามลาํดบั 

ชื#อบทความ ชื#อผูเ้ขียน และสถาบนัตน้สังกดัจะอยู่ในคอลมัน์เดียว 

ส่วนเนืFอหาของบทความหลงัจากนัFนจะอยูใ่นรูปแบบสองคอลมัน์ ตัFงค่า

ความกวา้งของแต่ละคอลมัน์เป็น 81 mm และคอลมัน์ทัFงสองอยูห่่างกนั 6 

mm 

กําหนดระยะระหว่างบรรทัดทัF งเอกสารให้เป็นหนึ# งเท่า ไม่เวน้

บรรทดัระหวา่งยอ่หนา้ ขอใหใ้ชเ้ยืFองยอ่หนา้แทนโดยแนะนาํใหร้ะยะเยืFอง

ย่อหน้าเป็น 6.3 mm สําหรับองคป์ระกอบที#ต่างกนัเช่นระหว่างหัวขอ้ให้

เวน้ 1 บรรทดั  

แบบอกัษร 
กาํหนดแบบอกัขระภาษาไทยในบทความเป็น Angsana New หรือ

ใกลเ้คียงเช่น Kinnari เป็นตน้ กาํหนดแบบอกัษรภาษาองักฤษในบทความ

เป็น Angsana New หรือ Times New Roman หรือใกลเ้คียง รูปแบบและ

ขนาดโดยปริยายของเนืFอความในบทความคือแบบธรรมดาขนาด 12 pt  

รูปแบบและขนาดอกัษรสาํหรับองคป์ระกอบอื#น ๆ ในบทความ ใหดู้

จาก ตารางที# P สําหรับแบบอกัษรภาษาองักฤษให้ดูจากรูปแบบบทความ

ภาษาองักฤษสาํหรับการประชุมวชิาการทางวศิวกรรมไฟฟ้า ครัF งที# 42 

บทคดัย่อ 
หวัขอ้บทคดัยอ่ใหใ้ชต้วัหนาขนาด 14 pt ไม่มีหมายเลขหวัขอ้ ส่วน

เนืFอหาในบทคดัยอ่ใชข้นาดเดียวกนักบัเนืFอหาอื#น ๆ ในบทความ 

หัวข้อ 
ให้ใชแ้บบอกัษรตวัหนาขนาด 14 pt สําหรับหัวขอ้ทุกระดบั จดัหัวขอ้ชิดซ้าย การเรียง

หัวขอ้ให้ใชล้าํดบัเลขเช่น 2. 2.1 2.1.1 ไม่แนะนาํให้ใชร้ะดบัของหัวขอ้ที#ลึกว่า 3 ชัFน 

เช่น 2.1.1.1  
ตารางที# ! แบบอกัษรและขนาดสาํหรับส่วนต่างๆของบทความ 

องค์ประกอบ รูปแบบ ขนาด 

ชื#อบทความ ตวัหนา 16 

ชื#อผูเ้ขียนบทความ ตวัหนา้ 12 

สถาบนัตน้สงักดัของผูเ้ขียนบทความ ตวัธรรมดา 12 

หวัขอ้ (ทุกระดบั) ตวัหนา 14 

เนืFอหาและบทคดัยอ่ ตวัธรรมดา 12 

29 มม. 

จากขอบ 

 

81 มม. 81 มม. 

 

21 มม. 

จากขอบ 

6 มม. 

 

21 มม. 

จากขอบ 

29 มม. 

จากขอบ 
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รูปที' ! ตวัอยา่งรูปภาพที'ใชใ้นบทความ 

เนืFอหาในตาราง ตามความเหมาะสม 10 

ป้ายชื#อรูปและตาราง ตวัธรรมดา 10 

เอกสารอ้างองิ 
ผูเ้ขียนไม่ตอ้งใส่หมายเลขให้หัวขอ้เอกสารอา้งอิง ลาํดบัเลขของ

รายการเอกสารอา้งอิงใหเ้รียงตามลาํดบัที#ปรากฏในบทความ เมื#อจะอา้งถึง

เอกสารอา้งอิงใหใ้ชว้งเลบ็เหลี#ยมกบัตวัเลข เช่น [1] เมื#อตอ้งอา้งอิงเอกสาร

หลายรายการพร้อมกนั จะเขียนโดยใชว้งเลบ็เหลี#ยมเดียวกนัเสมอ (เช่น [1 

– 3]) กรุณาอยา่ใส่รายการอา้งอิงที#ไม่ไดก้ล่าวถึงในบทความ 

รูปแบบของรายการอา้งอิงให้ใชต้ามมาตรฐานของ IEEE ซึ# งระบุใน 

http://bit.ly/IEEECitationGuidelines คู่มือฉบบันีF ไดแ้สดงตวัอยา่งสําหรับ

เอกสารอา้งอิงที#นิยมคือ หนงัสือ 0 คู่มือ 0 บทความตีพิมพใ์นวารสารวิจยั 

0 และบทความที#ตีพิมพใ์นเอกสารประกอบการประชุมวชิาการ 0 ไวแ้ลว้ 

สมการ 
สมการจะมีหมายเลขกาํกบั สมการควรอยูต่รงกลางบรรทดัในขณะที#

หมายเลขลาํดบัสมการจะอยูใ่นวงเลบ็และจดัชิดขวา สาํหรับผูใ้ชง้าน MS-

Word 2007 ท่านสามารถจดัตาํแหน่งสมการและหมายเลขกาํกบัไดโ้ดยใช้

ตาราง 3 คอลมันที์#ไม่มีเสน้ขอบช่วยกาํหนดตาํแหน่ง 

 
 

(1) 

รูปภาพและตาราง 
ตําแหน่งของรูปภาพและตารางควรอยู่ตรงกึ# งกลางแนวตัF งของ

คอลัมน์ รูปภาพปละตารางควรถูกวางที# ส่วนบนสุดหรือล่างสุดของ

คอมลมัน์ ผูเ้ขียนควรแน่ใจว่ารูปภาพที#ท่านใชมี้ความละเอียดพอสําหรับ

งานพิมพ ์(300 dpi) รูปที# 1 เป็นตวัอยา่งของการใชรู้ปภาพในบทความ พึง

หลีกเลี#ยงการเพิ#มรูปภาพเขา้มาในบทความโดยมิไดก้ล่าวถึง 

 

 
 

 

 

ให้ใช้ข้อมูลจาก ตารางที#  P สําหรับคาํอธิบายภาพและตาราง ตัF ง

ตาํแหน่งใหอ้ยูต่รงกลาง คาํอธิบายรูปใหใ้ชค้าํวา่ “รูปที#” และใหอ้ยูใ่ตภ้าพ 

ส่วนคาํอธิบายตารางใหใ้ชค้าํวา่ “ตารางที#” และใหอ้ยูเ่หนือตาราง 

3. อภปิราย 
คาํแนะนาํนีF มีวตัถุประสงคเ์พื#อช่วยให้ผูเ้ขียนผลิตเอกสารงานวิจยัที#อ่าน

ง่าย เป็นรูปแบบเดียวกนั ตวัเลือกต่าง ๆ ที#ไม่ไดก้าํหนดไว ้ผูเ้ขียนสามารถ

เลือกใช้ได้ตามที# เห็นสมควร สําหรับผูใ้ช้งาน MS-Word 2007 ผูเ้ขียน

สามารถจัดเตรียมเอกสารจากคาํแนะนํา (Template) นีF ได้โดยตรงโดย

ดาวนโ์หลดไดจ้าก http://ecticard2020.ecticard.org/paper-submission/ 

4. สรุป 
พึงระลึกว่าผูเ้ขียนคือผูรั้บผิดชอบบทความของตน ดังนัF นจึงควร

ตรวจทานเอกสารของท่านใหเ้รียบร้อยก่อนส่งบทความ 

เอกสารอ้างองิ 

J. W. Nilsson and S. A. Riedel, “Sinusoidal steady-state analysis,” in 

Electric Circuits, 7th ed.: Prentice Hall, 2005, ch. 9, pp. 380 – 447. 

MATLAB Programming Fundamentals, MathWorks, Natick, MA, 2013. 

ทิพยป์ภา สุกุมาลชาติ และคณะ, “วอเตอร์ฟุตปริFนของขา้วโพดเลีFยงสัตว์

ในประเทศไทย,” วิศวกรรมสาร ม.ข., ปีที# 40, ฉบบัที# 1, หน้า 67 – 

78, มกราคม 2556. 

เกษม เนืFอแกว้ และคณะ, “การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการ

ใชก้ลา้มเนืFอลมสําหรับขบัเคลื#อนเครื#องเพิ#มพิสัยการเคลื#อนไหว,” 

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครัN งทีP  29, ชลบุรี, 9-10 

พฤศจิกายน 2549, หนา้ 1097 – 1100. 

 เกีCยวกบัผู้เขยีน ใหผู้เ้ขียนบทความทุกคน

เขียนชื#อ ประวติัโดยยอ่ และสาขางานวจิยั

ที#สนใจพร้อมทัFงแสกนรูปถ่าย เฉพาะ

สาํหรับตน้ฉบบัตีพิมพเ์ท่านัFน 

 
 
 
 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

10 100 1000 10000

Po
w

er
 S

pe
ct

ru
m

 D
en

si
ty

 (d
B

)

Frequenc y (Hz)

Power Spec trum Density of the 6th Note of Khlui

แสกนรูป

ถ่าย 

ขนาด 

2 cm x 2 cm 


