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บทคดัย่อ 
 ค าแนะน าที่แสดงในเอกสารฉบับนี้ส าหรบัผู้ที่มคีวามประสงค์ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ได้
ก าหนดรปูแบบและหลกัเกณฑใ์นการพมิพบ์ทความใหแ้ก่ผูเ้ขยีนไดป้ฏบิตัติาม ทัง้นี้เพื่อใหทุ้กบทความทีจ่ะ
น าเสนอในงานประชุมอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดยีวกนั และเพื่อให้สะดวกและเป็นการประหยดัเวลาในการ
จัดท าเป็นรายงานบทความวิจัยฉบับเต็ม (Proceedings) หากผู้เขียนใช้ MS Word ในการพิมพ์บท
ความสามารถใชเ้อกสารฉบบัน้ีในลกัษณะของ Template ไดท้นัท ีแต่หากผูเ้ขยีนใชโ้ปรแกรมอื่นโปรดปฏบิตัิ
ตามรายละเอยีดทีแ่นะน าในเอกสาร (บทคดัย่อควรมีจ านวนค า ไม่เกิน ๒๐๐ ค า) 
ค าส าคญั: 3 – 5 ค า  
 

Abstract 
 The instructions below are specially directed for author(s) who wish to submit a manuscript to 
the 52nd NGRC. The manuscript must be clear and its format must be consistent with the other 
papers included in the conference proceedings. Use this document as a template if you are using 
Microsoft Word. Otherwise, use this document as an instruction to prepare. Thank you for your 
contribution. We are looking forward to receiving your papers. (The abstract should not have 
more than 200 words) 
Keywords: 3-5 key words   
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1. บทน า 
 การพมิพบ์ทคดัยอ่และค าส าคญัใหพ้มิพท์ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยใชต้วัอกัษรขนาด 16 พอยต ์
และจดัรูปแบบให้ชดิขอบทัง้ 2 ด้าน (Justified)  โดยให้พมิพ์ชื่อหวัขอ้ “บทคดัย่อ” และ “Abstract” เป็น
แบบตัวหนาและตัวเอียง บทความทัง้ฉบบัมีความยาวไม่เกิน 6 - 10 หน้า ขนาดกระดาษ A4 (รวม
เอกสารอ้างอิง) 

เอกสารฉบบันี้จดัท าขึน้เพื่อเป็นคู่มอืในการเขยีนบทความวจิยั โดยจะก าหนดทัง้รปูแบบและแนวทางใน
การพมิพบ์ทความ ซึง่จะเป็นรปูแบบเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการจดัท ารายงานบทความวจิยัฉบบัเตม็ (Proceedings) 
ภายหลงัจากทีบ่ทความไดร้บัการพจิารณาจากกรรมการพจิารณาบทความใหน้ าเสนอในงานประชุมดงักล่าว 
ผู้ส่งบทความจะต้องจดัเตรยีมและส่งความฉบบัสมบูรณ์ในลกัษณะของ “Camera – ready” ซึ่งจะไม่มกีาร
ด าเนินการแก้ไขขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ ดงันัน้เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและเพื่อให้การจดัท า
เอกสารเป็นไปอย่างรวดเรว็ ผู้ที่ส่งบทความควรพิมพ์บทความตามรูปแบบและแนวทางที่ก าหนดอย่าง
เครง่ครดั  
 
2. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา  

บทความฉบบัเตม็ควรประกอบดว้ย ชื่อบทความ ชื่อและสงักดั/สถาบนัของผูเ้ขยีนบทความ บทคดัย่อ ค า
ส าคญั เนื้อหาโดยสมบูรณ์ของบทความ กติตกิรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง โดยในส่วนของเนื้อหาของ
ความ สามารถแบ่งออกเป็นหวัขอ้หลกั หวัขอ้ยอ่ย และอาจแบ่งถงึหวัขอ้ยอ่ยลงมา ทัง้นี้ตวัอกัษรทัง้หมดทีใ่ช้
ในการพมิพ์ทุกส่วนให้ใช้ตวัอกัษรแบบ BrowalliaUPC ขนาด 16 ระยะระหว่างบรรทดัเป็นแบบรรทดัเดี่ยว 
(Single Space) และแต่ละหน้าไมต่อ้งมกีารเตมิหมายเลขหน้า  

2.1 ขนาดและการตัง้ค่าหน้ากระดาษ 
ขนาดของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ก าหนดให้มีขนาดมาตรฐาน A4 (8¼   11¾ นิ้ว)   โดยส่วนที่

นอกเหนือจากส่วนของชื่อบทความ ชื่อและที่อยู่ของผูเ้ขยีนบทความ บทคดัย่อ และค าส าคญั ใหพ้มิพ์  โดย
ก าหนดการตัง้ค่าหน้ากระดาษดงันี้  

รมิขอบกระดาษดา้นบน และซา้ย 2.5  ซม.  
รมิขอบกระดาษดา้นล่าง และขวา  2.0  ซม. 
ความยาวโดยรวมของบทความควรอยูใ่นช่วง  6 – 10  หน้ากระดาษ  
2.2. ช่ือบทความและรายละเอียดของผูเ้ขียน 
ในการพมิพช์ื่อบทความใหพ้มิพท์ัง้ชื่อภาษาไทยและภาษาองักฤษโดยใช้ตวัอกัษรขนาด 18 พอยต์ พมิพ์

เป็นตวัหนา โดยแต่ละค าในชื่อภาษาองักฤษใหพ้มิพอ์กัษรตวัแรกเป็นตวัพมิพใ์หญ่ (ยกเวน้ ค าน าหน้านาม : 
articles, ค าสนัธาน: coordinate conjunctions และ ค าบุพบท: prepositions นอกจากค าเหล่านี้จะถูกใช้น า
ชื่อเรื่อง) ส าหรบัชื่อผู้เขยีนบทความให้ใช้ตวัอกัษรขนาด 16 พอยต์ บรรทดัถดัมาให้พมิพ์สงักดัภาควชิา 
สถาบันที่ส ังกัด และจังหวัด โดยให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 พอยต์ และใช้ตัวเลขที่พิมพ์แบบยกสูง 
(Superscript) ไวห้ลงัชื่อของผูเ้ขยีนนัน้ นอกจากนัน้ ใหค้วรมกีารระบุผูต้ดิต่อ (Corresponding author) โดย
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การพมิพเ์ครื่องหมายดอกจนัทน์ ( ) ไวห้ลงัชื่อ รวมทัง้ระบุ e-mail ที่ตดิต่อส าหรบั corresponding author 
ทัง้ชื่อบทความและรายละเอยีดของผูเ้ขยีนใหพ้มิพไ์วก้ลางหน้ากระดาษ  

 
 2.3  กรณีบทความภาษาองักฤษ 
 ผูเ้ขยีนบทความเป็นภาษาองักฤษ จะใช้รปูแบบและขนาดของตวัอกัษร และรปูแบบของบทความ แบบ
เดยีวกนักบับทความที่เขยีนเป็นภาษาไทย แต่ไม่ใหม้ภีาษาไทยแทรกอยู่ในบทความนัน้ๆ ยกเว้นช่ือเรื่อง 
ช่ือผูแ้ต่ง และบทคดัย่อ 
  
3. วิธีด าเนินการ 
 ให้พิมพ์โดยใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ และจดัรูปแบบให้ชิดซ้าย รวมถึงไม่ต้องมกีารเว้นบรรทัด
ระหว่างย่อหน้า (ไม่ตอ้งเคาะบรรทดัเมือ่ขึน้ย่อหน้าใหม่) ส าหรบัหวัขอ้ยอ่ยในส่วนนี้ ไดแ้ก่ รปูแบบการวจิยั, 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง, เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั, จรยิธรรมการวจิยั, การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการ
วเิคราะหข์อ้มลู  
 
4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 บรรยายผลการวจิยัในส่วนทีไ่มไ่ดร้ายงานเป็นตารางหรอืภาพ เพื่อไมใ่หเ้ป็นการซ ้าซอ้น  
 4.1 ภาพและตาราง 
 การน าเสนอภาพและตารางสามารถน าเสนอต่อจากขอ้ความทีก่ล่าวถึงหรอือาจน าเสนอภายหลงัจากจบ
หวัข้อหรอืน าเสนอในหน้าใหม่ ขนาดของภาพและตารางไม่ควรเกินกรอบของคอลมัน์ แต่หากภาพและ
ตารางมขีนาดใหญ่สามารถวางรปูและตารางให้ครอบคลุมพื้นที่ของทัง้คอลมัน์ได้ แต่ทัง้นี้ต้องไม่เกนิกรอบ
ของการตัง้ค่าหน้ากระดาษทีก่ าหนดไวใ้นหวัขอ้ 2.1  
 ทัง้ภาพและตารางจะต้องมคี าอธิบายโดยค าอธบิายของรูปภาพให้พิมพ์ไว้ใต้รูปภาพและอยู่กึ่งกลาง
คอลมัน์หรอืกึ่งกลางหน้ากระดาษ หากรูปภาพใดถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนให้มกีารระบุค าอธบิายของแต่ละ
ส่วนโดยอาศยัตวัอกัษรภาษาไทยในวงเลบ็เรยีงตามล าดบัเช่น (ก) และ (ข)  ส่วนค าอธบิายตารางใหพ้มิพไ์ว้
เหนือตารางและชดิรมิซ้ายของคอลมัน์หรอืชดิรมิซ้ายของกระดาษ  โดยการเรยีงล าดบัภาพและตารางให้
แยกการเรยีงล าดบัออกจากกนั  
 การระบุหมายเลขล าดบัภาพและตารางในบทความใหร้ะบุเป็นภาพที ่และตารางที ่เช่น ภาพที ่1, ภาพที ่
2, ตารางที ่1, ตารางที ่2 เป็นตน้  
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ภาพท่ี 1 ทฤษฎสีมัพทัธภาพของไอน์สไตน์ 

 

ตารางท่ี 1 ประมาณการอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปของหน่วยงานวจิยัต่าง ๆ (หน่วย : เปอรเ์ซน็ต)์ 

หน่วยงานวจิยั 
ปี 

2555 2556 
1. Goldman Sachs 4.2 3.9 
2. Kasikorn Research 3.9 4.2 
3. DBS 3.8 3.8 
4. สศช. 3.4 – 4.0 n.a. 
5. Deutsche Bank 3.5 3.5 
6. ธปท. 3.5 3.5 
7. SCB EIC 3.4 3.8 

 
 4.2 สมการ 
 การเขยีนสมการใหเ้ขยีนไวก้ลางคอลมัน์และมกีารระบุล าดบัของสมการโดยใชต้วัเลขทีพ่มิพอ์ยู่ในวงเลบ็ 
เช่น (1), (2) เป็นตน้ 

oo,sii,s hmhmEU    (2) 
เมือ่ EU   คอื พลงังานทีเ่ป็นประโยชน์ kJ/s  

   ih     คอื เอนทลัปีของไอน ้าขาเขา้, kJ/kg 
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   oh    คอื เอนทลัปีของไอน ้าขาออก, kJ/kg 
5. สรปุและข้อเสนอแนะ 
 เขยีนสรปุผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัและประโยชน์ทีจ่ะน าไปใชไ้ด ้จดุแขง็และจดุอ่อนของการวจิยั รวมทัง้ให้
ขอ้เสนอแนะส าหรบัการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 หากต้องการเขยีนกติตกิรรมประกาศเพื่อขอบคุณบุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถเขยีนได้ โดย
ใหอ้ยูห่ลงัเนื้อหาหลกัของบทความและก่อนเอกสารอา้งองิ  
  
7. เอกสารอ้างอิง (ใชแ้บบ Vancouver) 
[1] Mei, V.C. Chen, F. C.and Mathiprakasam, B. (1989). Comparison of thermoelectric and vapor 
cycle technologies for groundwater heat pump application. ASME Journal of Solar Energy 
Engineering, Vol. 11, pp.353-357. 
[2] Rowe, D.M. and Bhandari, C.M. (1983) Modern thermoelectrics Reston Publishing Company, 
Reston V. A. 
[3] Heenan P. and Mathiprakasam, B. (1992) Development of two-men TE microclimate 
conditioner for use in army ground-vehicles. Proceeding of the 1 1 st International Conference on 
Thermoelectrics, Arlington USA, 7-9 October 1992, pp. 181-184. 
[4] Lertsatitthanakorn, C. Sarachitti, R. Hirunlabh, J. Khedari J.and Scherrer, H. (2002) Numerical 
Investigation of the performance of free convected thermoelectric air conditioner. Proceeding of the 
19th International Conference on Thermoelectrics, Cardiff, UK, 20-23 August 2000, pp. 481-485. 
[5] Lertsatitthanakorn, C. Hirunlabh, J. Khedari J. and Daguenet, M. (2000) Experimental 
performance of a ceiling-type free convected thermoelectric air conditioner. International Journal of 
Ambient Energy, Vol. 23(2). pp. 59-68.  
[6] Lertsatitthanakorn C. (2003) Cooling performance of thermoelectric water cooler.  Naresuan 
University Journal, Vol. 11(2) pp. 1-9.  
[7] Chen, K. and Gwilliam, S. B. (1996) An analysis of the heat transfer rate and efficiency of TE 
(thermoelectric) cooling systems. International Journal of Energy Research, Vol. 20, pp. 399-417,  
 
 
8. รายละเอียดอ่ืน ๆ 
 8.1 การเขียนเอกสารอ้างอิง 
 ให้รวบรวมรายชื่อสิง่พมิพ์และวสัดุความรูต่้าง ๆ ที่ใช้เป็นหลกัฐานหรอืเอกสารอ้างอิงในการศกึษาไว้
ทา้ยบทความ โดยการอ้างองิในบทความใหอ้า้งองิโดยอาศยัตวัเลขในวงเลบ็เหลีย่ม เช่น [1], [1,2] หรอื [1-3] 
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เป็นต้น เรยีงล าดบัตามการอ้างองิก่อนหลงั โดยส าหรบัรปูแบบการพมิพร์ายชื่อเอกสารอา้งองิจากแหล่งต่าง 
ๆ ก าหนดใหม้รีปูแบบดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  
บทความจากวารสาร (Journal) 
[1] Waszkiewics, S.D., Tierney, M.J. and Scott, H.S. (2009). Development of coated, annular fins 
for adsorption chillers, Applied Thermal Engineering, vol. 29(11-12), August 2009, pp. 2222 – 2227. 
[2] จกัรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ และ ทว ีสวนมาล ี(2519). ความสามารถในด้านการเงนิของเทศบาล กรณี
ของเทศบาลนครกรงุเทพ ก่อนเปลีย่นแปลงเป็นกรงุเทพมหานคร, วารสารพฒันบรหิารศาสตร,์ 16, เมษายน 
2519, หน้า 231 – 254.  
 
บทความจากเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) 
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 8.2 การตรวจสอบก่อนการส่งบทความ 
 ผูท้ีส่่งบทความตอ้งส่งทัง้ในรปูแบบของ MS Word ขอความกรุณาผูเ้ขยีนบทความท าการทดสอบปรนิท์
บทความจากไฟล์ที่ท่านจะท าการจดัส่งพร้อมตรวจเช็คความสมบูรณ์ของไฟล์ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
รวมถงึความชดัเจนของตวัหนังสอื รปูภาพ ตาราง และสมการก่อนที่จะส่งไฟลใ์หก้บัผูจ้ดังาน ทัง้นี้จะถอืว่า
ความสมบูรณ์ของบทความเป็นความรบัผดิชอบโดยตรงของผู้เขยีนบทความและกรรมการขอสงวนสทิธิใ์น
การไมต่อบรบับทความทีไ่มส่มบูรณ์  
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