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บทคัดย่อ 

บทความนีแสดงตวัอย่างรูปแบบบทความเพือนําเสนอต่อทีประชุม

วิชาการ งานวิจยั และพฒันาเชิงประยุกต์ ครังที  บทความทีนาํเสนอจะ

ได้รับการจดัพิมพ์เหมือนกับตน้ฉบับทุกประการ ขอให้ผูเ้ขียนบทความ

ปฏิบัติตามคาํแนะนําในบทความนี สําหรับผูที้ใช้ MS-Word 2007 และ 

Compatible Mode ท่านสามารถใชชุ้ดรูปแบบทีกาํหนดไวใ้นเอกสารนีได้

ทนัที 

คําสําคญั: รูปแบบบทความ คาํแนะนาํบทความ รูปแบบอกัษร 

Abstract 

This document explains and demonstrates how to prepare your 

camera ready manuscript for the 15th Conference on Application 

Research and Development (ECTI-CARD 2023). 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. 

Keywords:  Manuscript Format, Manuscript Guidelines, Text Style 

1. ข้อมูลทัวไป 

บทความทีได้นําเสนอทีทีประชุมจะต้องมีจาํนวนหน้าไม่เกิน 4 หน้า 

จาํนวนหน้าทีกาํหนดให้นีรวมพืนทีสําหรับรูป ตาราง เอกสารอา้งอิง และ

ประวติัย่อของผูเ้ขียนบทความไวแ้ลว้ ในการจดัเตรียมบทความกรุณาอย่า

ใส่เลขหนา้ลงในบทความของท่าน 

โดยทวัไปแลว้บทความมกัจะประกอบด้วย ชือบทความ ชือผูเ้ขียน 

สถาบันต้นสังกัดของผูเ้ขียน บทคัดย่อ หัวข้อและเนือหาของบทความ 

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) รายการเอกสารอ้างอิง และประวัติผู ้เขียน

บทความ (ถา้เนือทีพอ) 

กรุณาอย่าเติมคุณวุฒิหรือตาํแหน่งทางวิชาการลงไปหน้าชือผูเ้ขียน

บทความ ข้อมูลสถาบันต้นสังกัดของผูเ้ขียนบทความให้กรอกเพียงชือ

สถาบนัเท่านัน สําหรับผูเ้ขียนบทความทีมาจากต่างสถาบนักนัให้ใชต้วัยก

เป็นตัวเลขเพือระบุว่าผูเ้ขียนท่านใดสังกัดสถาบันใด และให้ระบุอีเมล์

เฉพาะสําหรับผูรั้บผิดชอบบทความ (Corresponding Author) เท่านนั อนึง

ผูรั้บผิดชอบบทความอาจไม่ใช่ชือแรกก็ได้ หากมีผูเ้ขียนบทความเพียง

ท่านเดียวไม่จาํเป็นตอ้งระบุตวัเลขใดๆ 

 

2. รูปแบบ 

ขนาดกระดาษและการตงัค่าย่อหน้า 

ขอให้ใชก้ระดาษขนาด A4 (21 cm x 29.7 cm) ในการเขียนบทความ 

กาํหนดระยะขอบดา้นบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และดา้นขวาให้เป็น 29 mm 

29 mm 21 mm และ 21 mm ตามลาํดบั 

ชือบทความ ชือผูเ้ขียน และสถาบนัตน้สังกดัจะอยู่ในคอลมัน์เดียว 

ส่วนเนือหาของบทความหลงัจากนันจะอยู่ในรูปแบบสองคอลมัน์ ตงัค่า

ความกวา้งของแต่ละคอลมัน์เป็น 81 mm และคอลมัน์ทงัสองอยู่ห่างกนั 6 

mm 

กําหนดระยะระหว่างบรรทัดทังเอกสารให้เป็นหนึงเท่า ไม่เว้น

บรรทดัระหว่างยอ่หนา้ ขอให้ใชเ้ยอืงยอ่หนา้แทนโดยแนะนาํให้ระยะเยือง

ย่อหน้าเป็น 6.3 mm สําหรับองค์ประกอบทีต่างกันเช่นระหว่างหัวขอ้ให้

เวน้ 1 บรรทดั  

แบบอักษร 

กาํหนดแบบอกัขระภาษาไทยในบทความเป็น Angsana New หรือ

ใกลเ้คียงเช่น Kinnari เป็นตน้ กาํหนดแบบอกัษรภาษาองักฤษในบทความ

เป็น Angsana New หรือ Times New Roman หรือใกล้เคียง รูปแบบและ

ขนาดโดยปริยายของเนือความในบทความคือแบบธรรมดาขนาด 12 pt  

รูปแบบและขนาดอกัษรสาํหรับองคป์ระกอบอนื ๆ ในบทความ ให้ดู

จาก ตารางที  สําหรับแบบอกัษรภาษาองักฤษให้ดูจากรูปแบบบทความ

ภาษาองักฤษ 

บทคัดย่อ 

หวัขอ้บทคดัยอ่ให้ใชต้วัหนาขนาด 14 pt ไม่มีหมายเลขหวัขอ้ ส่วน

เนือหาในบทคดัยอ่ใชข้นาดเดียวกนักบัเนือหาอืน ๆ ในบทความ 

หัวข้อ 

ให้ใช้แบบอักษรตัวหนาขนาด 14 pt สําหรับหัวข้อทุกระดับ จัด

หวัขอ้ชิดซา้ย การเรียงหวัขอ้ให้ใชล้าํดบัเลขเช่น 2. 2.1 2.1.1 ไม่แนะนาํให้

ใชร้ะดบัของหวัขอ้ทีลึกกว่า 3 ชนั เช่น 2.1.1.1  

ตารางที  แบบอกัษรและขนาดสาํหรับส่วนต่างๆของบทความ 

องค์ประกอบ รูปแบบ ขนาด 

ชือบทความ ตวัหนา 16 

ชือผูเ้ขียนบทความ ตวัหนา้ 12 

29 มม. 

จากขอบ 

 

21 มม. 

จากขอบ  มม. 

21 มม. 

จากขอบ 

 มม. 

 มม. 

Angsana New #  16 

29 มม. 

จากขอบ 
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สถาบนัตน้สังกดัของผูเ้ขียนบทความ ตวัธรรมดา 12 

หัวขอ้ (ทุกระดบั) ตวัหนา 14 

เนือหาและบทคดัยอ่ ตวัธรรมดา 12 

เนือหาในตาราง ตามความเหมาะสม 10 

ป้ายชือรูปและตาราง ตวัธรรมดา 10 

เอกสารอ้างอิง 

ผูเ้ขียนไม่ต้องใส่หมายเลขให้หัวข้อเอกสารอ้างอิง ลาํดับเลขของ

รายการเอกสารอา้งองิให้เรียงตามลาํดบัทีปรากฏในบทความ เมือจะอา้งถึง

เอกสารอา้งอิงให้ใชว้งเลบ็เหลียมกบัตวัเลข เช่น [1] เมือตอ้งอา้งอิงเอกสาร

หลายรายการพร้อมกนั จะเขียนโดยใชว้งเลบ็เหลียมเดียวกนัเสมอ (เช่น [1 

– 3]) กรุณาอยา่ใส่รายการอา้งอิงทีไมไ่ดก้ล่าวถึงในบทความ 

รูปแบบของรายการอา้งอิงให้ใชต้ามมาตรฐานของ IEEE ซึงระบุใน 

http://bit.ly/IEEECitationGuidelines คู่มือฉบบันีได้แสดงตวัอย่างสําหรับ

เอกสารอา้งอิงทีนิยมคือ หนังสือ ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง คู่มือ 

ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง  บทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัย 

ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง และบทความทีตีพิมพ์ในเอกสาร

ประกอบการประชุมวชิาการ ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง ไวแ้ลว้ 

สมการ 

สมการจะมีหมายเลขกาํกบั สมการควรอยูต่รงกลางบรรทดัในขณะที

หมายเลขลาํดบัสมการจะอยูใ่นวงเล็บและจดัชิดขวา สําหรับผูใ้ชง้าน MS-

Word 2007 ท่านสามารถจดัตาํแหน่งสมการและหมายเลขกาํกบัไดโ้ดยใช้

ตาราง 3 คอลมัน์ทีไม่มีเส้นขอบช่วยกาํหนดตาํแหน่ง 

 
c

a b
d

   (1) 

รูปภาพและตาราง 

ตําแหน่งของรูปภาพและตารางควรอยู่ตรงกึงกลางแนวตังของ

คอลัมน์ รูปภาพปละตารางควรถูกวางทีส่วนบนสุดหรือล่างสุดของ

คอมลมัน์ ผูเ้ขียนควรแน่ใจว่ารูปภาพทีท่านใช้มีความละเอียดพอสําหรับ

งานพมิพ ์(300 dpi) รูปที 1 เป็นตวัอย่างของการใชรู้ปภาพในบทความ พึง

หลีกเลียงการเพมิรูปภาพเขา้มาในบทความโดยมิไดก้ล่าวถึง 
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รูปที  ตวัอยา่งรูปภาพทีใชใ้นบทความ 

ให้ใช้ข้อมูลจาก ตารางที  สําหรับคาํอธิบายภาพและตาราง ตัง

ตาํแหน่งให้อยูต่รงกลาง คาํอธิบายรูปให้ใชค้าํว่า “รูปที” และให้อยูใ่ตภ้าพ 

ส่วนคาํอธิบายตารางให้ใชค้าํว่า “ตารางที” และให้อยูเ่หนือตาราง 

3. อภิปราย 

คาํแนะนํานีมีวตัถุประสงค์เพือช่วยให้ผูเ้ขียนผลิตเอกสารงานวิจยัทีอ่าน

ง่าย เป็นรูปแบบเดียวกนั ตวัเลือกต่าง ๆ ทีไม่ไดก้าํหนดไว ้ผูเ้ขียนสามารถ

เลือกใช้ได้ตามทีเห็นสมควร สําหรับผู ้ใช้งาน MS-Word 2007 ผู ้เขียน

สามารถจัดเตรียมเอกสารจากคําแนะนํา (Template) นีได้โดยตรงโดย

ดาวน์โหลดไดจ้าก http://ecticard2023.ecticard.org/paper-guide/ 

4. สรุป 

พึงระลึกว่าผูเ้ขียนคือผู ้รับผิดชอบบทความของตน ดังนันจึงควร

ตรวจทานเอกสารของท่านให้เรียบร้อยก่อนส่งบทความ 
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