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ใบสมัครส่งบทความลงตีพิมพ์ในเอกสารรวบรวมบทความวิจัยท่ีน าเสนอ 
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)  

(การกรอกใบสมัครโปรดใช้วิธีการพิมพ์) 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
ชื่อผู้เขียน (ชื่อที่ 1) ชื่อ – สกุล : (   ) นาย   (    ) นาง   (   ) นางสาว ................................................................ 
ต าแหน่ง/สถานะ  (   ) นักศึกษา (   ) อาจารย/์ ผศ./รศ. /ศ.  (   ) อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................  
สังกัด/ที่อยู:่  (   ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
   (   ) หน่วยงานอ่ืน: ชื่อหน่วยงาน .............................................................................................. 
        ที่อยู่ ................................................................................................................................... 
        ............................................................................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์ ..................................................................  Email …………………………...……………………..........……. 
 

ชื่อผู้เขียน (ชื่อที่ 2) ชื่อ – สกุล : (   ) นาย   (    ) นาง   (   ) นางสาว ............................................................... 
ต าแหน่ง/สถานะ  (   ) นักศึกษา (   ) อาจารย/์ ผศ./รศ. /ศ.  (   ) อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................  
สังกัด/ที่อยู:่  (   ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
   (   ) หน่วยงานอ่ืน: ชื่อหน่วยงาน .............................................................................................. 
        ที่อยู่ ................................................................................................................................... 
        ............................................................................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์ ..................................................................  Email …………………………...……………………..........……. 
 

ชื่อผู้เขียน (ชื่อที่ 3) ชื่อ – สกุล : (   ) นาย   (    ) นาง   (   ) นางสาว ............................................................... 
ต าแหน่ง/สถานะ  (   ) นักศึกษา (   ) อาจารย/์ ผศ./รศ. /ศ.  (   ) อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................  
สังกัด/ที่อยู:่  (   ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
   (   ) หน่วยงานอ่ืน: ชื่อหน่วยงาน .............................................................................................. 
        ที่อยู่ ................................................................................................................................... 
        ............................................................................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์ ..................................................................  Email …………………………...……………………..........……. 
 

ประเภทสาขาการน าเสนอ (โปรด  เลือกสาขาการน าเสนอ) 
  พลังงานเพื่อชุมชน     สิ่งแวดล้อม      นวัตกรรมเพื่อชุมชน     งานวิจัยรับใช้สังคม 
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ค ารับรองจากผู้เขียน 
 “ข้าพเจ้าและผูเ้ขียนร่วม (ถ้ามี) ขอรับรองว่า บทความที่น ามาเสนอนี้ยังไม่เคยไดร้ับการตีพิมพ์และไมไ่ด้อยู่
ระหว่างกระบวนการพิจารณาลงวารสารตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร/หรือสิ่งตีพิมพ์ใด กรณทีี่มีการฟ้องร้องเรื่อง
การละเมิดลิขสิทธิเ์กี่ยวกับรูปภาพ กราฟ ข้อความส่วนใดส่วนหน่ึงและ/หรือข้อคิดเห็นท่ีปรากฏในบทความ ให้เป็นความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าและผูเ้ขียนร่วมแต่เพียงฝ่ายเดียว” 

 
 
  

............................................................................. ลายมือชื่อ 
(............................................................................) 
       ผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) 
วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ.............. 
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รูปแบบบทความวิจัย 
ส าหรับการน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักเกณฑ์ในการรับบทความวิจัย 
1. เป็นผลงานทางด้านการพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรือ

น าเสนอในที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาการตีพิมพ์หรือน าเสนอในวารสารหรือที่ประชุม
ใด 

2. จะต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น 
3. ผลงานต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนไม่เกินอย่างละ 300 ค า โดยระบุชื่อ

บทความชื่อ-สกุลผู้เขียน วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปผล และการน าไปใช้ (ถ้ามี) 
4. สิ่งที่ต้องส่ง  

4.1 ใบสมัครส่งบทความลงตีพิมพ์ในเอกสารรวบรวมบทความวิจัยที่น าเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings)   

4.2 บทความต้นฉบับ ตามรูปแบบ/ฟอร์มที่ก าหนด ผลงานมีความยาวระหว่าง 8-10 หน้ากระดาษ 
A4 โดยส่งไฟล์ข้อมูลทาง E-mail ไปยัง adiCET2020@g.cmru.ac.th ภายใน วันที่ 5 มกราคม 
2563 (รูปแบบของไฟล์ .docx และ .pdf หากมีรูปภาพประกอบใช้ .Jpg เท่านั้น) 

5. เกณฑ์การพิจารณาผลงาน มีดังนี้ 
5.1 คณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้น 
5.2 ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาสาระ ตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพทางวิชาการ 
5.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานในการประชุม กรณีที่ บทคัดย่อ และ

บทความไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่ก าหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5.4 บทความที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ (Peer review) แล้วอยู่ในเกณฑ์คะแนนประเมิน
ระดับ “ดีมาก” จะได้สิทธิ์ในการเข้ารับในการตีพิมพ์ลง “วารสารราชภัฏเชียงใหม่”  ซึ่งได้รับ
การรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 ทั้งนี้หากผู้เขียนประสงค์จะรับสิทธิ์
การตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จะต้องด าเนินการตามกระบวนการของทางวารสารต่อไป 

6. การตอบรับหรือปฏิเสธจะแจ้งเจ้าของบทความผ่านทางอีเมล์เป็นหลัก 
7. ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนและสงวนสิขสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพ์ซ้ าต้องได้รับอนุญาตจาก

ผู้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
8. ข้อปฏิบัติการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย 

8.1 เวลาในการน าเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาท ี
8.2 ผลงานที่น าเสนอ ควรจัดท าด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ขึ้นไป และส่งมาให้

เจ้าหน้าที่บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนอย่างน้อย 3 วัน หากต้องการใช้โปรแกรมอ่ืน
นอกเหนือจาก Microsoft PowerPoint ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน
น าเสนอ หรือกรุณาน าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาเอง 

9. รูปแบบบทความจะต้องจัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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9.1 กระดาษขนาด A4 
9.2 ระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1.25 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว 
9.3 ตัวอักษร TH SarabunPSK 
9.4 ชื่อเรื่อง  

9.4.1 ภาษาไทย ขนาด 18 point, ก าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 
9.4.2 ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, ก าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด 

9.5 ชื่อผู้เขียน (ทุกคน) 
9.5.1 ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, ก าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 
9.5.2 ที่อยู่ผู้เขียน ขนาด 14 point, ก าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด 

9.6 บทคัดย่อ 
9.6.1 หัวข้อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, ก าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 

1 บรรทัด 
9.6.2 เนื้อหาภาษาไทย ขนาด 14 point, ย่อหน้า 0.5 นิ้ว, ก าหนดการกระจายแบบไทย, ตัว

ธรรมดา 
9.6.3 เนื้อหาภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, ย่อหน้า 0.5 นิ้ว, ก าหนดการกระจายแบบไทย, ตัว

ธรรมดา 
9.7 ค าส าคัญ  

9.7.1 ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ  
9.7.2 หัวข้อ “ค าส าคัญ” ขนาด 14 point, ก าหนดชิดขอบซ้าย, ตัวหนา 
9.7.3 ให้พิมพ์ค าส าคัญหลังเครื่องหมายทวิภาค (:) และควรเลือกค าส าคัญที่เก่ียวข้องกับบทความ 

ไม่เกิน 5 ค า ขนาด 14 point, ตัวธรรมดา 
9.8 รายละเอียดบทความ (2 คอลัมน์) 

9.8.1 หัวข้อหลัก ขนาด 16 point, ก าหนดชิดขอบซ้าย, ตัวหนา 
9.8.2 หัวข้อย่อย ขนาด 14 point, ตัวธรรมดา, ย่อหน้า 0.5 นิ้ว  
9.8.3 เนื้อหา ขนาด 14 point, ก าหนดการกระจายแบบไทย, ตัวธรรมดา 
9.8.4 ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 
9.8.5 ระยะห่างระหว่างบรรทัด 

9.9 เนื้อหาบทความ ประกอบด้วย 
9.9.1 บทน า 
9.9.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
9.9.3 ระเบียบวิธีวิจัย 
9.9.4 ผลการวิจัยและอธิปรายผล 
9.9.5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
9.9.6 กิตติกรรมประกาศ 
9.9.7 เอกสารอ้างอิง 

9.10 ค าศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
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9.11 รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพ (ขนาดไม่น้อยกว่า 300 dpi) และตารางหัวตารางให้ก าหนดชิด
ซ้ายของคอลัมน์ ค าบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และก าหนดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค า
บรรยาย  

9.12 รูปแบบการเขียนอ้างอิง ใช้หลักการเขียนบรรณานุกรมตามกฎ APA 6th Style โดยให้
เรียงล าดับชื่อผู้แต่งหรือผู้รายงานตามล าดับอักษร เริ่มด้วยเอกสารภาษาไทยและต่อด้วยเอกสาร
ภาษาอังกฤษ 
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บทคัดย่อ 

 
Template นี้ เป็นการจัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับของ abstract file ขอให้นักวิจัยทุกท่านกรุณาปฏิบัติโดย

เคร่งครัด โดยบทคัดย่อนี้ควรมีย่อหน้าเดียวและห้ามเกิน 300 ค า (ภาษาไทยไม่เกิน 300 ค า และภาษาอังกฤษไม่เกิน 
300 words) ควรกล่าวถึงวัตถุประสงค์และสรุปผลที่ได้จากงานวิจัยนั้นๆ ให้กระชับ กรณีที่เกิน 300 ค า หรือรูปแบบผิด
ไปจากที่ก าหนดจะขอความกรุณาให้นักวิจัยปรับแก้และส่งมาใหม่ใช้ TH SarabunPSK ขนาด 14 และก าหนดกั้นหน้า
หลังเท่ากัน (ก าหนดการกระจายแบบไทย) 
 
ค าส าคัญ: 3 – 5 ค า (ระหว่างค าไม่มีเครื่องหมาย ,) 
 

Abstract 
 

Please follow the guideline explicitly. The manuscript should begin with Thai and English 
abstracts. The abstracts should have only one paragraph and should not exceed 300 words. The 
abstract should include a concise statement of objectives and a summary of important results. 
 
Keywords: 3 – 5 words (without “,”) 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น  

1. บทน า (ขนาด 16 ตัวหนา) 
ในส่วนของเนื้อหาในบทน านั้นจะใช้ตัวหนังสือ 

TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา ก าหนดการ
กระจายแบบไทย และมี 2 คอลัมน์ หากมีการย่อหน้าจะ
ย่อหน้า 0.5 นิ้ว และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อยให้ใช้ระบบ
เลขทศนิยมก ากับเลขหัวข้อย่อย เช่น 1.1 เป็นหัวข้อย่อย
โดยไม่ต้องมีการเว้นบรรทัด แต่ให้เยื้อง 0.5 นิ้ว และให้
เว้น 1 บรรทัดก่อนข้ึนหัวข้อใหญ่ใหม่ 

1.1 การเขียนสมการจะต้องเว้นบรรทัด 1 
บรรทัด ก่อนเริ่มสมการทุกสมการในแต่ละบรรทัดจะต้อง
มีล าดับหมายเลขก ากับโดยเขียนอยู่ในวงเล็บ ในการเขียน
สมการจะใช้ตัวอักษรแบบ Times New Roman ขนาด
ตัวอักษร 9 จะต้องมีการเว้นวรรค 1 ช่องว่างระหว่าง
เครื่องหมาย operator ต่างๆ และเว้น 1 บรรทัดหลังจบ
สมการทั้งหมดก่อนท่ีจะพิมพ์ในบรรทัดใหม่ เช่น 

 
A = B + C            (1) 

Y = X2            (2) 
 
1.2 รายการเอกสารอ้างอิง ให้ใช้ระบบนาม-ปี 

พิมพ์รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิงแต่ละรายการ 
เรียงล าดับอักษรภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยล าดับอักษร
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ไม่ต้องแยกประเภทของแหล่งข้อมูล  

 
1.3 รูปภาพ รูปภาพลายเส้นควรใช้เส้นหมึกสี

ด า ส่วนรูปภาพถ่ายควรจะเป็นภาพขาวด าที่มีความคมชัด 
รายละเอียดชัดเจนและมีกรอบรอบรูปภาพ ต าแหน่งของ
รูปภาพให้ก าหนดไว้กึ่งคอลัมน์ และทุกภาพจะต้องมี
หมายเลขพร้อมทั้งค าบรรยายภาพก ากับอยู่ใต้ภาพ โดย
ก าหนดกึ่งกลางคอลัมน์เช่นกัน การเขียนบรรยายใต้ภาพ
ต้องมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด เว้นช่องว่างเหนือและใต้
รูปภาพไว้ 1 บรรทัด 

 

 
 

ภาพที่ 1: ช่ือภาพท่ี 1 
 
1.4 ตาราง ให้เว้นช่องว่างเหนือและใต้ตารางไว้ 

1 บรรทัดก่อนขึ้นบรรทัดใหม่ โดยใช้รูปแบบตารางตาม 
ตัวอย่างด้านล่าง ต าแหน่งของ ตารางให้ก าหนดกึ่งกลาง
คอลัมน์ ให้ระบุหมายเลขก ากับตารางและค าอธิบายไว้
เหนือตาราง โดยให้วางต าแหน่งชิดขวาคอลัมน์ 
 
ตารางที่ 1: ช่ือตารางที่ 1 
 a b c 

A    
B    
C    

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เนื้อหา ขนาด 14 ตัวธรรมดา 
 2.2 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 3.1 เนื้อหา ขนาด 14 ตัวธรรมดา 
 3.2 
 
4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 

เนื้อหา ขนาด 14 ตัวธรรมดา 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 อาจมีหรือไม่มีก็ได้ในส่วนของข้อเสนอแนะ (ถ้า
มี) เนื้อหา ขนาด 14 ตัวธรรมดา 
6. กิตติกรรมประกาศ 
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 อาจมีหรือไม่มีก็ได้เป็นการแสดงความขอบคุณ
แก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้งานวิจัยและการเตรียมเอกสารลุล่วงไป
ด้วยดีแต่มิได้เป็นผู้ร่วมท างานวิจัยด้วย 
7. เอกสารอ้างอิง 
อ้างอิงแต่ละรายการ เรียงล าดับอักษรภาษาไทยก่อนแล้ว

ตามด้วยล าดับอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ไม่ต้อง
แยกประเภทของแหล่งข้อมูล โดยบรรทัดที่ 1 
ชิดขอบซ้าย ย่อหน้า 0.5 นิ้ว ในบรรทัดที่สอง
เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 


