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บทคัดย่อ 

บทความน้ีแสดงตวัอยา่งรูปแบบบทความเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 45 บทความท่ีน าเสนอจะได้รับการ
จดัพิมพเ์หมือนกบัตน้ฉบบัทุกประการ ขอให้ผูเ้ขียนบทความปฏิบติัตาม
ค าแนะน าในบทความน้ี ส าหรับผูท่ี้ใช้ MS-Word 2007 หรือสูงกว่านั้น
และ Compatible Mode ท่ านสามารถใช้ชุดรูปแบบท่ีก าหนดไว้ใน
เอกสารน้ีไดท้นัที 

ค าส าคัญ: รูปแบบบทความ ค าแนะน าบทความ รูปแบบอกัษร 

Abstract 
This document explains and demonstrates how to prepare your 

camera ready manuscript for the 45th Electrical Engineering Conference 
(EECON-45). Your manuscript will appear exactly the same as it is 
received. Please follow the instructions in this text. For the MS-Word 
2007 or higher and compatible mode users, the best is to use the pre-
defined components found in this template. 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

บทความท่ีได้น าเสนอท่ีท่ีประชุมจะต้องมีจ านวนหน้าไม่เกิน 4 
หน้ า  จ าน วนหน้ า ท่ี ก าห นด ให้ น้ี รวม พ้ื น ท่ี ส าห รับ รูป  ต าราง 
เอกสารอา้งอิง และประวติัย่อของผูเ้ขียนบทความไวแ้ลว้ ในการจดัเตรียม
บทความกรุณาอยา่ใส่เลขหนา้ลงในบทความของท่าน 

โดยทัว่ไปแลว้บทความมกัจะประกอบดว้ย ช่ือบทความ ช่ือผูเ้ขียน 
สถาบันต้นสังกัดของผูเ้ขียน บทคัดย่อ หัวขอ้และเน้ือหาของบทความ 
กิตติกรรมประกาศ  (ถ้ามี) รายการเอกสารอ้างอิง และประวัติผู ้เขียน
บทความ (ถา้เน้ือท่ีพอ) 

กรุณาอย่าเติมคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการลงไปหน้าช่ือผูเ้ขียน
บทความ ขอ้มูลสถาบนัตน้สังกัดของผูเ้ขียนบทความให้กรอกเพียงช่ือ
สถาบนัเท่านั้น ส าหรับผูเ้ขียนบทความท่ีมาจากต่างสถาบนักนัให้ใช้ตวั
ยกเป็นตวัเลขเพื่อระบุว่าผูเ้ขียนท่านใดสังกดัสถาบนัใด และให้ระบุอีเมล์
เฉพาะส าหรับผู ้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) เท่านั้ น 
อน่ึงผูรั้บผิดชอบบทความอาจไม่ใช่ช่ือแรกก็ได้ หากมีผูเ้ขียนบทความ
เพียงท่านเดียวไม่จ าเป็นตอ้งระบุตวัเลขใดๆ 

2. รูปแบบ 
2.1 ขนาดกระดาษและการตั้งค่าย่อหน้า 

ขอให้ ใช้กระดาษขน าด  A4 (21 cm x 29.7 cm) ในการ เขี ยน
บทความ ก าหนดระยะขอบด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวาให้
เป็น 29 mm 29 mm 21 mm และ 21 mm ตามล าดบั 

ช่ือบทความ ช่ือผูเ้ขียน และสถาบนัตน้สังกดัจะอยู่ในคอลมัน์เดียว 
ส่วนเน้ือหาของบทความหลงัจากนั้นจะอยู่ในรูปแบบสองคอลมัน์ ตั้งค่า
ความกวา้งของแต่ละคอลมัน์เป็น 81 mm และคอลมัน์ทั้งสองอยูห่่างกนั 6 
mm 

ก าหนดระยะระหว่างบรรทัดทั้ งเอกสารให้เป็นหน่ึงเท่า ไม่เว้น
บรรทดัระหว่างย่อหน้า ขอให้ใช้เย้ืองย่อหน้าแทนโดยแนะน าให้ระยะ
เย้ืองย่อหน้าเป็น 6.3 mm ส าหรับองค์ประกอบท่ีต่างกันเช่นระหว่าง
หวัขอ้ให้เวน้ 1 บรรทดั  

2.2 แบบอักษร 
ก าหนดแบบอกัขระภาษาไทยในบทความเป็น Angsana New หรือ

ใกล้เคียงเช่น Kinnari เป็นต้น  ก าหนดแบบอักษรภาษาอังกฤษใน
บทความเป็น  Angsana New หรือ  Times New Roman หรือใกล้เคียง 
รูปแบบและขนาดโดยปริยายของเน้ือความในบทความคือแบบธรรมดา
ขนาด 12 pt  

รูปแบบและขนาดอกัษรส าหรับองค์ประกอบอ่ืนๆ ในบทความ ให้
ดูจากตารางท่ี 1 ส าหรับแบบอกัษรภาษาองักฤษให้ดูจากรูปแบบบทความ
ภาษาองักฤษส าหรับการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 45 

2.3 บทคัดย่อ 
บทคดัยอ่ให้ใชต้วัหนาขนาด 14 pt ไมม่ีหมายเลขหวัขอ้ ส่วนเน้ือหา

ในบทคดัยอ่ใชข้นาดเดียวกนักบัเน้ือหาอ่ืนๆ ในบทความ 

2.4 หัวข้อ 
ให้ใช้แบบอักษรตัวหนาขนาด 14 pt ส าหรับหัวข้อทุกระดับ จัด

หัวขอ้ชิดซ้าย การเรียงหัวขอ้ให้ใช้ล  าดับเลขเช่น 2. 2.1 2.1.1 ไม่แนะน า
ให้ใชร้ะดบัของหวัขอ้ท่ีลึกกว่า 3 ชั้น เช่น 2.1.1.1 
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ตารางท่ี 1 แบบอกัษรและขนาดส าหรับส่วนต่างๆของบทความ 
องค์ประกอบ รูปแบบ ขนาด 

ช่ือบทความ ตวัหนา 16 
ช่ือผูเ้ขียนบทความ ตวัหนา 12 
สถาบนัตน้สังกดัของผูเ้ขียนบทความ ตวัธรรมดา 12 
หัวขอ้ (ทุกระดบั) ตวัหนา 14 
เน้ือหาและบทคดัยอ่ ตวัธรรมดา 12 
เน้ือหาในตาราง ตามความเหมาะสม 10 
ป้ายช่ือรูปและตาราง ตวัธรรมดา 10 

2.5 เอกสารอ้างอิง 
ผูเ้ขียนไม่ตอ้งใส่หมายเลขให้หัวข้อเอกสารอ้างอิง  ล าดับเลขของ

รายการเอกสารอา้งอิงให้เรียงตามล าดบัท่ีปรากฏในบทความ  เมื่อจะอา้ง
ถึงเอกสารอ้างอิงให้ใช้วงเล็บเหลี่ยมกับตัวเลข เช่น [1] เมื่อตอ้งอา้งอิง
เอกสารหลายรายการพร้อมกัน จะเขียนโดยใช้วงเล็บส่ีเหลี่ยมเดียวกัน
เสมอ (เช่น [1 – 3]) กรุณาอย่าใส่รายการอ้างอิงท่ีไม่ได้กล่าวถึงใน
บทความ 

รูปแบบของรายการอา้งอิงให้ใชต้ามมาตรฐานของ IEEE ซ่ึงระบุใน 
http://bit.ly/IEEECitationGuidelines 

2.6 สมการ 
สมการจะมีหมายเลขก ากับ สมการควรอยู่ตรงกลางบรรทัดใน

ขณะท่ีหมายเลขล าดับสมการจะอยู่ในวงเล็บและจัดชิดขวา ส าหรับ
ผูใ้ช้งาน MS-Word 2007 ท่านสามารถจดัต าแหน่งสมการและหมายเลข
ก ากบัไดโ้ดยใชต้าราง 3 คอลมัน์ท่ีไม่มีเส้นขอบช่วยก าหนดต าแหน่ง 

 
 

(1) 

2.7 รูปภาพและตาราง 
ต าแหน่งของรูปภาพและตารางควรอยู่ตรงก่ึงกลางแนวตั้ งของ

คอลัมน์ รูปภาพและตารางควรถูกวางท่ีส่วนบนสุดหรือล่างสุดของ
คอลมัน์ ผูเ้ขียนควรแน่ใจว่ารูปภาพท่ีท่านใช้มีความละเอียดพอส าหรับ
งานพิมพ ์(300 dpi) รูปท่ี 1 เป็นตวัอยา่งของการใชรู้ปภาพในบทความ พึง
หลีกเลี่ยงการเพ่ิมรูปภาพเขา้มาในบทความโดยมิไดก้ล่าวถึง 

ให้ใช้ข้อมูลจากตารางท่ี 1 ส าหรับค าอธิบายภาพและตาราง ตั้ ง
ต าแหน่งให้อยู่ตรงกลาง ค าอธิบายรูปให้ใช้ค าว่า “รูปท่ี” และให้อยู่ใต้
ภาพ ส่วนค าอธิบายตารางให้ใชค้  าว่า “ตารางท่ี” และให้อยูเ่หนือตาราง 

 
(a) Input top shield image. (b) Binary image obtained by binary transformation of the 

input image and subtraction operation. (c) Corresponding image profile {x[n]}.         
(d) Filtered image profile {d[n]}. 

รูปท่ี 1 ตวัอยา่งรูปภาพท่ีใชใ้นบทความ 

3. อภิปราย 
ค าแนะน าน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ผูเ้ขียนผลิตเอกสารงานวิจยัท่ี

อ่านง่าย เป็นรูปแบบเดียวกัน ตัวเลือกต่างๆ ท่ีไม่ได้ก าหนดไว ้ผูเ้ขียน
สามารถเลือกใช้ได้ตามท่ีเห็นสมควร ส าหรับผูใ้ช้งาน MS-Word 2007 
หรือสูงกว่า  

4. สรุป 
พึงระลึกว่าผูเ้ขียนคือผูรั้บผิดชอบบทความของตน ดังนั้นจึงควร

ตรวจทานเอกสารของท่านให้เรียบร้อยก่อนส่งบทความ 

เอกสารอ้างอิง 
[1] W. Withayachumnankul, P. Kunakornvong, C. Asavathongkul, 

and P. Sooraksa, “Rapid detection of hairline cracks on the surface 
of piezoelectric ceramics,” Int. J. Adv. Manuf. Technol., vol. 64, 
nos. 9–12, pp. 1275–1283, 2013. 

[2] S. Yammen, P. Muneesawang, U. Boonsri, and S. Bunchuen, “An 
effective method for corrosion detection of the pole tip,” in Proc. 
Int. Data Storage Technol. Conf., 2011. 

 
 
 
 
 

http://bit.ly/IEEECitationGuidelines

