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บทคดัย่อ  
ค าแนะน าทีแ่สดงนนเอกสารบบบันี้ส าหรบัผูท้ี่มคีวามประสงค์ส่งบทความบบบัเต็ม (Full Paper) เขา้รบั 

การพิจารณาเพื่อน าเสนอนนงานประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที่ 5                        
โดยคณะกรรมการจดังานประชุมฯ ได้ก าหนดรูปแบบและหลกัเกณฑ์นนการพมิพ์บทความนหแ้ก่ผูเ้ขยีนได้ปฏบิตัิ
ตาม ทัง้นี้เพื่อนหท้กุบทความทีจ่ะน าเสนอนนงานประชมุอยู่นนรปูแบบมาตรฐานเดยีวกนั และเพื่อนหส้ะดวกและเป็น
การประหยดัเวลานนการจดัท าเอกสารประกอบการประชุมทัง้แบบรูปเล่มและแบบแผ่น CD โดยหากผู้เขยีนนช ้ 
MS Word นนการพิมพ์บทความสามารถนช้เอกสารบบับนี้นนลกัษณะของ Template ได้ทนัท ีแต่หากผู้เขยีนนช้
โปรแกรมอืน่โปรดปฏบิตัติามรายละเอยีดทีแ่นะน านนเอกสาร  
ค ำหลกั: ระบุค าหลกั 3 – 5 ค า (แยกค าหลกัดว้ย semicolons) เพือ่นชส้ าหรบัการท าดชันบีทความ   
 
Abstract 
 The instructions below are specially directed at author(s) who wish to submit a manuscript to the 
5th National Conference of Farm Engineering and Automation Technology. The manuscript must be clear 
and its format must be consistent with the other papers included in the conference CD-ROM proceedings. 
Use this document as a template if you are using Microsoft Word. 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. บทน ำ 
เอกสารบบบันี้จดัท าขึน้เพื่อเป็นคู่มอืนนการเขยีน

บทความบบบัเตม็ส าหรบัผูท้ีม่คีวามประสงคน์นการส่ง
บทความเขา้ร่วมการประชุมวชิาการวศิวกรรมฟาร์ม
และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ  ครัง้ที ่5 โดยจะ
ก าหนดทัง้รูปแบบและแนวทางนนการพมิพ์บทความ
บบับเต็มนห้ปฏิบัติดังระบุนนเอกสารนี้  ซึ่งจะเป็น

รปูแบบเดยีวกบัทีน่ชน้นการจดัท าเอกสารประกอบการ
ประชุมทั ้งนนแบบรูป เล่มและแบบ CD โดยเมื่ อ
บทคัดย่อขนาดยาวผ่านการพิจารณาแล้วจึงส่ง
บทความบบับเต็มเพื่อรบัการพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง 
ภายหลงัจากที่บทความบบับเต็มได้รบัการพิจารณา
จากคณ ะกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ นห้น า เสนอนน 
การประชมุดงักล่าว ผูส้ง่บทความจะตอ้งจดัเตรยีมและสง่ 
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บทความบบับสมบูรณ์นนลักษณะของ ไฟล์ pdf ซึ่ง
คณ ะกรรมการจัด งาน จ ะไม่ ด า เนิ น ก ารแก้ ไข
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั ้น เพื่อเป็น 
การควบคุมคุณภาพและเพื่อนห้การจัดท าเอกสาร
เป็นไปอย่างรวดเรว็ ผู้ส่งบทความควรพมิพ์บทความ
ตามรูปแบบและค าแนะน าที่ก าหนดไว้นนเอกสารนี้
อยา่งเครง่ครดั 

  
2. รปูแบบกำรเขียน 

บทความบบับ สมบู ร ณ์ ค ว รป ระกอบ ด้ ว ย  
ชื่ อบทความ  ชื่ อและที่ อยู่ ของผู้ เขียนบทความ 
บทคดัย่อ ค าส าคญั เนื้อหาโดยสมบูรณ์ของบทความ 
กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง มีความยาว
โดยรวม 5 – 8 หน้ากระดาษ A4 

นนส่วนเนื้อหาของบทความบบบัเตม็สามารถแบ่ง
ออกเป็นหวัขอ้หลกั หวัขอ้ย่อย และอาจแบ่งถงึหวัขอ้
ยอ่ยลงมา 

ตัวอักษรทัง้หมดที่นช้นนการพิมพ์ทุกส่วนนห้นช้
ตัวอกัษรแบบ Browallia New ระยะระหว่างบรรทัด
เป็นแบบบรรทดัเดี่ยว (Single Space) และแต่ละหน้า
ไมต่อ้งเตมิหมายเลขหน้า 
2.1 ขนำดและกำรตัง้ค่ำหน้ำกระดำษ 

ขนาดของกระดาษที่นช้นนการพิมพ์ก าหนดนห้มี
ขนาดมาตรฐาน A4 (210 mm X 297 mm) โดยส่วนที่
นอกเหนือจากส่วนของชื่อบทความ ชื่อและที่อยู่ของ
ผูเ้ขยีนบทความ บทคดัย่อ และค าส าคญั นหพ้มิพแ์บบ 
2 คอลมัน์ (Column) ซึ่งก าหนดการตัง้ค่าหน้ากระดาษ
ดงันี้ 
รมิขอบกระดาษดา้นบน  25 มม.  
รมิขอบกระดาษดา้นล่าง    20 มม. 
รมิขอบกระดาษดา้นซา้ย   25 มม. 
รมิขอบกระดาษดา้นขวา  20 มม. 
ความกวา้งของคอลมัน์   78 มม. 
ระยะหา่งระหว่างคอลมัน์      9 มม.  

 
2.2. ช่ือบทควำมและรำยละเอียดของผู้เขียน 

การพมิพช์ือ่บทความนหพ้มิพท์ัง้ชื่อภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษโดยนช้ตัวอกัษรขนาด 18 pt พิมพ์เป็น
ตวัหนา โดยแต่ละค านนชือ่ภาษาองักฤษนหพ้มิพอ์กัษร
ตัวแรกเป็นตัวพิมพ์นหญ่ (ยกเว้น ค าน าหน้านาม : 
articles, ค าสันธาน : coordinate conjunctions และ 
ค าบุพบท: prepositions นอกจากค าเหล่านี้จะถูกนช้
น าชื่อเรื่อง) ส าหรบัชื่อผูเ้ขยีนบทความนหน้ชต้วัอกัษร
ขนาด16 pt ทีอ่ยู่นหน้ชต้วัอกัษรขนาด 12 pt โดยทีอ่ยู่
ควรประกอบด้วยชื่อของหน่วยงาน เลขที่อยู่ เขต/
ต าบล แขวง/อ าเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ซึ่ง
สามารถระบุที่อยู่ของผู้เขียนแต่ละคนโดยอาศัยตัว
เลขที่พิมพ์แบบยกสูง (Superscript) ไว้หลังชื่อของ
ผู้ เขีย น นั ้น  น อก จ ากนั ้น ต้ อ ง ร ะบุ ชื่ อ ผู้ ติ ด ต่ อ 
(Corresponding author) โดยการพิมพ์เครื่องหมาย
ดอกจนัทน์ ( ) ไวห้ลงัชือ่ และระบุผูท้ีท่ าหน้าทีน่นการ
น าเสนอบทความ (Presenting Author) โดยการขีด
เส้นนต้ชื่อ ส าหรับบรรทัดสุดท้ายของรายละเอียด
ผู้เขยีนบทความนห้ระบุ e-mail, เบอร์โทรศพัท์ และ
เบอรโ์ทรสารของผูต้ดิต่อ  

ชือ่บทความและรายละเอยีดของผูเ้ขยีนนหพ้มิพไ์ว้
กลางหน้ากระดาษ  

 
3. บทคดัย่อและค ำส ำคญั 

การพิมพ์บทคัดย่อและค าส าคัญ นห้พิมพ์ทั ้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยนชต้วัอกัษรขนาด 15 
pt จัดรูปแบบนห้ชิดขอบทัง้ 2 ด้าน (Justified)  และ
พมิพช์ื่อหวัขอ้ “บทคดัย่อ” และ “Abstract” เป็นแบบ
ตวัหนาและตวัเอยีง  

 
4. เน้ือหำ 

เนื้อหาบทคดัย่อขนาดยาวและบทความตอ้งพมิพ์
นนลกัษณะแบบ 2 คอลมัน์ตามขนาดและระยะห่างที่
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ก าหนด ตวัอกัษรทีน่ช้นนเนื้อหานห้มขีนาด 15 pt และ
จดัรปูแบบการพมิพน์หช้ดิขอบทัง้ 2 ดา้น (Justified)   

 
ไม่ต้องมกีารเว้นบรรทดัระหว่างย่อหน้า (ไม่ต้องเคาะ
บรรทดัเมื่อขึน้ย่อหน้านหม่) ส าหรบัรปูแบบตวัอกัษรที่
นชน้นการพมิพห์วัขอ้ก าหนดดงันี้  
4.1 หวัข้อหลกั  
 ก าหนดนห้นช้ตัวอักษรขนาด 15 pt ตัวหนา นน 
การพมิพห์วัขอ้หลกั และนหพ้มิพไ์วก้ลางคอลมัน์  
4.2 หวัข้อย่อยและหวัข้อย่อยรองลงมำ 
 ก าหนดนห้นช้ตัวอักษรขนาด 15 pt ตัวหนา นน 
การพิมพ์หวัขอ้ย่อยและหวัขอ้ย่อยรองลงมา และนห้
พมิพช์ดิรมิซา้ยของคอลมัน์ 
  

5. รปูภำพ ตำรำง และสมกำร 
5.1 รปูภำพและตำรำง 
 การน าเสนอรูปภาพและตารางสามารถน าเสนอ
ต่อจากขอ้ความที่กล่าวถึงหรอือาจน าเสนอภายหลงั
จากจบหัวข้อหรือน าเสนอนนหน้านหม่ ขนาดของ
รูปภาพและตารางไม่ควรเกินกรอบของคอลัมน์ แต่
หากรปูภาพและตารางมขีนาดนหญ่สามารถวางรปูและ
ตารางนหค้รอบคลุมพื้นทีข่องทัง้ 2 คอลมัน์ได้ แต่ทัง้นี้
ตอ้งไม่เกนิกรอบของการตัง้ค่าหน้ากระดาษทีก่ าหนด
ไวน้นหวัขอ้ 2.1  

ทัง้รูปภาพและตารางจะต้องมีค าอธิบาย โดย
ค าอธิบายของรูปภาพนห้พิมพ์ไว้นต้รูปภาพและอยู่
กึง่กลางคอลมัน์หรอืกึง่กลางหน้ากระดาษ หากรปูภาพ
นดถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนนหม้กีารระบุค าอธบิายของ
แต่ละส่วนโดยอาศยัตวัอกัษรภาษาไทยนนวงเลบ็เรยีง
ตามล าดบัเช่น (ก) และ (ข)  ส่วนค าอธบิายตารางนห้
พมิพไ์วเ้หนือตารางและชดิรมิซ้ายของคอลมัน์หรอืชดิ
รมิซา้ยของกระดาษ 

การเรีย งล าดับ รูป ภ าพ และต ารางนห้ แยก 
การเรียงล าดับออกจากกัน พร้อมทัง้ระบุหมายเลข
ล าดบัรูปภาพและตารางนนบทความนห้เป็นรูปที ่และ

ตารางที ่เช่น รปูที ่1, รปูที ่1 – 3, ตารางที ่1, ตาราง
ที ่1 - 3 เป็นตน้  
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รปูที ่1 แผนภาพสมดุลของของผสมไอ – ของเหลวทีม่ ี

2 องคป์ระกอบ ภายนตส้ภาวะความดนัคงที ่  

 
ตารางที่ 1 ปริมาณการนช้น ้ามนัปิโตรเลียมนนแต่ละ
ภาคเศรษฐกจิ ๆ ของประไทย (หน่วย: ลา้นลติร) 

ภาคเศรษฐกจิ 
ปี 

2545 2546 
1. เกษตรกรรม 3,509 3,827 
2. เหมอืงแร ่ 19 26 
3. อตุสาหกรรม 4,821 4,937 
4. ไฟฟ้า 703 757 
5. การกอ่สรา้ง 169 172 
6. ทีพ่กัอาศยัและการพาณิชย ์ 2,729 2,792 
7. คมนาคมขนสง่ 23,980 25,475 

Total 35,930 37,986 
 
5.2 สมกำร 
 การเขยีนสมการนหเ้ขยีนไวป้ระมาณกลางคอลมัน์
และระบุล าดบัของสมการโดยนช้ตัวเลขที่พิมพ์อยู่นน
วงเลบ็ เชน่ (1), (2) เป็นตน้  
 
 cbxaxy  2  (1) 
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6. กิตติกรรมประกำศ 
 หากตอ้งการเขยีนกติตกิรรมประกาศเพื่อขอบคุณ
บุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขียนได ้โดย
นหอ้ยูห่ลงัเนื้อหาของบทความและกอ่นเอกสารอา้งองิ  

 
7. เอกสำรอ้ำงอิง 

 นห้รวบรวมรายชื่อสิง่พมิพ์และวสัดุความรูต้่าง ๆ 
ที่นช้เป็นหลกัฐานหรอืเอกสารอ้างองินนการศกึษาไว้
ทา้ยบทคดัย่อขนาดยาวและบทความ โดยการอา้งองิ
นหน้ชต้วัเลขนนวงเลบ็เหลีย่ม เชน่ [1], [1, 2] หรอื [1-3] 
เป็นตน้ ส าหรบัรปูแบบการพมิพร์ายชื่อเอกสารอา้งองิ
จากแหล่งต่าง ๆ ก าหนดนห้มีรูปแบบดังตัวอย่าง
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8. กำรส่งบทควำมฉบบัเตม็ 
 การส่งบทความบบบัเตม็เพือ่รบัการพจิารณา โดย
ส่งเป็นไฟล์ MS Word จากนัน้เมื่อผ่านการพิจารณา
นห้เขา้ร่วมการน าเสนอแล้ว จะต้องส่งบทความบบับ
สมบรูณ์นนลกัษณะเป็นไฟล ์pdf  
 ก่อนการส่งไฟล์ ขอความกรุณาผู้เขยีนบทความ
ท าการทดสอบพิมพ์จากไฟล์ที่ท่านจะท าการจัดส่ง 
และตรวจเช็คความสมบูรณ์ของไฟล์ ความสมบูรณ์
ของเนื้อหารวมถงึความชดัเจนของตวัหนังสอื รปูภาพ 
ตาราง และสมการ ทัง้นี้จะถอืว่าความสมบรูณ์ของไฟล์
ที่จ ัดส่งมาเป็นความรบัผิดชอบโดยตรงของผู้เขียน
บทความ และกรรมการขอสงวนสทิธิน์นการไม่ตอบรบั
บทความทีก่ารเขยีนหรอืไฟลไ์มส่มบรูณ์ 
  
 
 
 
 
 

http://www.doe.gov.bridge/
http://www.itv.co.th/

