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บทคัดย่อ
คําแนะนํ าทีแสดงในเอกสารฉบับนีสําหรับผูท้ มีี ความประสงค์ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เข้ารับการพิจารณา
เพือนําเสนอในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครังที 15 โดยคณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้กาํ หนด
รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิมพ์บทความให้แก่ผเู้ ขียนได้ปฏิบตั ติ าม ทังนีเพือให้ทุกบทความทีจะนําเสนอในการประชุมอยู่ใน
รูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และเพือให้สะดวกและเป็ นการประหยัดเวลาในการจัดทําเอกสารประกอบการประชุมทังแบบรูปเล่ม
และแบบบันทึกในอุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล โดยหากผูเ้ ขียนใช้ MS Word ในการพิมพ์บทความสามารถใช้เอกสารฉบับนีในลักษณะ
ของ Template ของบทความฉบับเต็ม ได้ทนั ที โดยกําหนดความยาวของบทความไม่เกิ น หน้ ากระดาษ A แต่หาก
ผูเ้ ขียนใช้โปรแกรมอืนโปรดปฏิบตั ติ ามรายละเอียดทีแนะนําในเอกสาร
คําหลัก: ระบุคําหลัก 3 – 5 คํา (แยกคําหลักด้วย Semicolons) เพือใช้สาํ หรับการทําดัชนีบทความ
Abstract
The instructions below are specially directed at author(s) who wish to submit a manuscript to The 15th
Conference on Energy Network of Thailand. The manuscript must be clear and its format must be consistent with the
other papers included in the conference proceedings which are saved on digital storage devices. Use this document
as a template of your “full paper” if you are using Microsoft Word. The extended abstracts are limited to eight (8)
A4-pages. Otherwise, use this document as an instruction set. Thank you for your contribution. We are looking
forward to receiving your papers.
Keywords: 3 – 5 keywords should be provided here to assist with indexing of the article.
1. บทนํา
เอกสารฉบับ นี จัด ทํ า ขึ นเพื อเป็ นคู่ มื อ ในการเขี ย น
บทความฉบั บ เต็ ม สํ า หรับ ผู้ ท ี มี ค วามประสงค์ ใ นการส่ ง
บทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย ครังที 15 โดยจะกําหนดทังรูปแบบและแนวทาง
ในการพิมพ์บทความฉบับเต็มให้ปฏิบตั ดิ งั ระบุ ในเอกสารนี
ซึ งจะเป็ น รู ป แ บบ เดี ย วกั บ ที ใช้ ใ นก ารจั ด ทํ า เอกสาร

ประกอบการประชุ ม ทังในแบบรู ป เล่ม และแบบบัน ทึ ก ใน
อุปกรณ์ บนั ทึกข้อมูล โดยเมือต้นฉบับของบทความฉบับเต็ม
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิ ห้นําเสนอ
ในการประชุมดังกล่าว ผูส้ ่งบทความจะต้องจัดเตรียมและส่ง
บทความฉบับสมบูรณ์ ในลักษณะของ “Camera-ready” ซึง
คณะกรรมการจัดงานจะไม่ดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง
ๆ ทีอาจเกิด ขึน ดังนั นเพื อเป็ นการควบคุ ม คุ ณ ภาพและ
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เพือให้การจัดทําเอกสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ผูส้ ่งบทความ
ควรพิมพ์บทความตามรูปแบบและคําแนะนําทีกําหนดไว้ใน
เอกสารนีอย่างเคร่งครัด
2. รูปแบบการเขียน
บทความฉบับสมบูรณ์ควรประกอบด้วย ชือบทความ ชือ
และทีอยู่ข องผู้เขีย นบทความ บทคัด ย่อ คําสําคัญ เนื อหา
โดย สมบู ร ณ์ ของบท ค วาม กิ ต ติ ก รรม ประกาศ และ
เอกสารอ้างอิง โดยมีความยาวรวม - หน้ากระดาษ A4 ใน
ส่วนเนือหาของบทความฉบับเต็มสามารถแบ่งออกเป็ นหัวข้อ
หลัก หัว ข้อย่อย และอาจแบ่งถึงหัวข้อย่อยลงมา ตัวอัก ษร
ทั งห มดที ใช้ ใ นการพิ ม พ์ ทุ กส่ ว นให้ ใ ช้ ต ั ว อั ก ษ รแบ บ
Browallia New ระยะระหว่างบรรทัดเป็ น แบบบรรทัดเดียว
(Single Space) และแต่ละหน้าไม่ต้องเติมหมายเลขหน้า
2.1 ขนาดและการตังค่าหน้ ากระดาษ
ขนาดของกระดาษทีใช้ในการพิมพ์กําหนดให้ม ีขนาด
มาตรฐาน A4 โดยส่วนทีนอกเหนือจากส่วนของชือบทความ
ชือและทีอยู่ของผู้เขียนบทความ บทคัดย่อ และคําสําคัญ ให้
พิ ม พ์ แ บบ 2 คอลั ม น์ (Column) ซึ งกํ า หนดการตั งค่ า
หน้ากระดาษดังนี
ริมขอบกระดาษด้านบน
25 มม.
ริมขอบกระดาษด้านล่าง
20 มม.
ริมขอบกระดาษด้านซ้าย
20 มม.
ริมขอบกระดาษด้านขวา
20 มม.
ระยะห่างระหว่างคอลัมน์
7 มม.
2.2. ชือบทความและรายละเอียดของผูเ้ ขียน
การพิ ม พ์ ชื อบทความให้ พิ ม พ์ ท ังชือภาษาไทยและ
ภาษาอัง กฤษโดยใช้ต ัว อัก ษรขนาด 16 พิม พ์เป็ น ตัว หนา
โดยแต่ละคําในชือภาษาอังกฤษให้พิมพ์อกั ษรตัวแรกเป็ น
ตัวพิมพ์ใหญ่ (ยกเว้น คํานํ าหน้านาม: articles, คําสันธาน:
coordinate conjunctions แ ล ะ คํ าบุ พ บ ท : prepositions
นอกจากคําเหล่านีจะถูกใช้นําชือเรือง)
ชือผู้เขีย นบทความให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ทีอยู่ให้ใช้
ตั ว อัก ษรขนาด 12 โดยที อยู่ ค วรประกอบด้ ว ยชื อของ
หน่ วยงาน เลขทีอยู่ เขต/ตํ าบล แขวง/อําเภอ จังหวัด และ
รหัสไปรษณีย์ ซึงสามารถระบุทอยู
ี ่ของผู้เขียนแต่ละคนโดย
อาศัยตัวเลขทีพิมพ์แบบยกสูง (Superscript) ไว้หลัง ชือของ
ผู้เขียนนัน นอกจากนันต้องระบุชอผู
ื ต้ ดิ ต่อ (Corresponding
author) โดยการพิมพ์เครืองหมายดอกจันทน์ (  ) ไว้หลังชือ

และระบุผู้ททํี าหน้าทีในการนํ าเสนอบทความ (Presenting
Author) โดยการขีด เส้น ใต้ช ือ สําหรับ บรรทัด สุ ด ท้ายของ
รายละเอียดผู้เขีย นบทความให้ระบุ e-mail, เบอร์โทรศัพ ท์
และเบอร์โทรสารของผู้ติด ต่อ ชือบทความและรายละเอีย ด
ของผูเ้ ขียนให้พมิ พ์ไว้กลางหน้ากระดาษ
3. บทคัดย่อและคําสําคัญ
การพิมพ์บทคัด ย่อและคําสําคัญ ให้พิมพ์ท งภาษาไทย
ั
และภาษาอังกฤษ โดยใช้ตวั อักษรขนาด 14 จัดรูปแบบให้ชดิ
ขอบทัง 2 ด้าน (Justified) และพิม พ์ชือหัว ข้อ “บทคัด ย่ อ ”
และ “Abstract” เป็ นแบบตัวหนาและตัวตรง
4. เนื อหา
เนือหาบทคัดย่อและบทความต้องพิมพ์ในลักษณะแบบ
2 คอลัมน์ตามขนาดและระยะห่างทีกําหนด ตัวอักษรทีใช้ใน
เนือหาให้มขี นาด 14 และจัดรูปแบบการพิมพ์ให้ชดิ ขอบทัง 2
ด้าน (Justified) ไม่ต้องมีการเว้นบรรทัดระหว่างย่อหน้า (ไม่
ต้องเคาะบรรทัดเมือขึนย่อหน้าใหม่) สําหรับรูปแบบตัวอักษร
ทีใช้ในการพิมพ์หวั ข้อกําหนดดังนี
4.1 หัวข้อหลัก
กําหนดให้ใช้ต ัว อัก ษรขนาด 14 ตัวหนา ในการพิม พ์
หัวข้อหลัก และให้พมิ พ์ไว้กลางคอลัมน์
4.2 หัวข้อย่อยและหัวข้อย่อยรองลงมา
กําหนดให้ใช้ต ัว อัก ษรขนาด 14 ตัวหนา ในการพิม พ์
หัวข้อย่ อยและหัว ข้อย่ อยรองลงมา และให้พิมพ์ชดิ ริมซ้าย
ของคอลัมน์
5. รูปภาพ ตาราง และสมการ
การนํ าเสนอรูปภาพและตารางสามารถนํ าเสนอต่อจาก
ข้อความทีกล่าวถึงหรืออาจนํ าเสนอภายหลังจากจบหัว ข้อ
หรือนําเสนอในหน้าใหม่ ขนาดของรูปภาพและตารางไม่ควร
เกินกรอบของคอลัมน์ แต่หากรูปภาพและตารางมีขนาดใหญ่
สามารถวางรู ป และตารางให้ ค รอบคลุ ม พื นที ของทั ง 2
คอลั ม น์ ได้ แ ต่ ทั งนี ต้ อ งไม่ เกิ น ก รอบ ข องการตั งค่ า
หน้ากระดาษทีกําหนดไว้ในหัวข้อ 2.1

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครังที 15
22-24 พฤษภาคม 2562 จังหวัดนครราชสีมา

EMP-xx

5.1 รูปภาพและตาราง
ทังรูปภาพและตารางจะต้องมีคําอธิบาย โดยคําอธิบาย
ของรูปภาพให้พมิ พ์ไว้ใต้รูปภาพและอยู่กงกลางคอลั
ึ
มน์หรือ
กึงกลางหน้ากระดาษ หากรูปภาพใดถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ให้ม ีก ารระบุ คํ าอธิบ ายของแต่ ล ะส่ว นโดยอาศัย ตัว อัก ษร
ภาษาไทยในวงเล็บเรียงตามลําดับ เช่น (ก) และ (ข) ส่วน
คําอธิบายตารางให้พิมพ์ไว้เหนื อตารางและชิดริมซ้ายของ
คอลัมน์หรือชิดริมซ้ายของกระดาษ
การเรียงลําดับรูปภาพและตารางให้แยกการเรียงลําดับ
ออกจากกัน พร้อมทังระบุหมายเลขลําดับรูปภาพและตาราง
ในบทความให้เป็ น รูปที และตารางที เช่น รูปที 1, รูปที 1 –
3, ตารางที 1, ตารางที 1 - 3 เป็ นต้น
y2
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Mole fraction of light component in liquid

รูปที 1 แผนภาพสมดุลของของผสมไอ – ของเหลวทีมี 2
องค์ประกอบ ภายใต้สภาวะความดันคงที
ตารางที 1 ปริม าณการใช้นํ ามัน ปิ โตรเลีย มในแต่ ล ะภาค
เศรษฐกิจ ๆ ของประไทย (หน่วย: ล้านลิตร)
ปี
ภาคเศรษฐกิจ
2545
2546
1. เกษตรกรรม
3,509
3,827
2. เหมืองแร่
19
26
3. อุตสาหกรรม
4,821
4,937
4. ไฟฟ้ า
703
757
5. การก่อสร้าง
169
172
6. ทีพักอาศัยและการพาณิชย์
2,729
2,792
7. คมนาคมขนส่ง
23,980 25,475
Total
35,930 37,986
5.2 สมการ
การเขียนสมการให้เขียนไว้ประมาณกลางคอลัมน์ และ
ระบุลําดับของสมการโดยใช้ตวั เลขทีพิมพ์อยู่ในวงเล็บ เช่ น

(1), (2) เป็ นต้ น การกล่ า วถึ ง สมการในบทความให้ เป็ น
สมการที เช่น สมการที (1), สมการที (1) – (3) เป็ นต้น การ
นิยามความหมายของสัญลักษณ์ให้เขียนไว้ก่อนแสดงสมการ
หรือเขียนหลังจากแสดงสมการทันที
y  ax 2  bx  c
(1)
6. กิ ตติ กรรมประกาศ
หากต้องการเขียนกิตติกรรมประกาศเพือขอบคุณบุคคล
หรือหน่ ว ยงานทีเกียวข้องสามารถเขีย นได้ โดยให้อยู่ห ลัง
เนือหาของบทความและก่อนเอกสารอ้างอิง
7. เอกสารอ้างอิ ง
ให้รวบรวมรายชือสิงพิมพ์แ ละวัสดุ ความรู้ต่าง ๆ ทีใช้
เป็ นหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงในการศึกษาไว้ทา้ ยบทความ
โดยการอ้างอิงให้ใช้ตัวเลขในวงเล็บเหลียม เช่น [1], [1, 2]
หรือ [1-3] เป็ นต้น
[1] Waszkiewics, S.D., Tierney, M.J. and Scott, H.S.
(2009). Development of coated, annular fins for
adsorption chillers, Applied Thermal Engineering, vol.
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