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คําแนะนําเบื้องตน

ใหพมิ พบทความลงในไฟลขนาดกระดาษ A4 ดวย
โปรแกรม Microsoft Word ความยาวไมเกิน 6 หนา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การแบงสวนของบทความ
บทความแบงออกเปน 2 สวน ไดแก
1.1.1 สวนนํา
จัดพิมพเปน 1 คอลัมน ประกอบดวย ชื่อบทความ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผูเขียน ที่อยูเต็มของ
สถาบัน/หนวยงาน E-mail บทคัดยอ และคําสําคัญ
1

1.1.2 สวนเนือ้ หา และรายการอางอิง
การพิมพสวนเนื้อหาใหขึ้นหนาใหม และจัดพิมพเปน
2 คอลัมน เนื้อหาประกอบดวย บทนํา เนื้อความหลัก
ผลการศึกษา การอภิปรายและวิเคราะหผลการ
ศึกษา บทสรุป กิตติกรรมประกาศ (ถามี) และ
รายการอางอิง
1.2 ขอบเขตการจัดพิมพ
กําหนดใหระยะหางจากขอบซายขอบขวา และขอบบน
เปน 3.5 ซม. สวนขอบลาง 8 ซม. ในสวนเนือ้ หาซึง่ มี
2 คอลัมน กําหนดใหแตละคอลัมนมีความกวาง 7.7
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ซม. ระยะหางระหวางคอลัมน 0.6 ซม. กําหนดใหทกุ
ยอหนามีขนาด 1.0 ซม. โดยใหยอหนาทุกครั้งเมื่อมี
การขึ้นเนื้อหาของหัวขอใหม ยกเวนในรายการอางอิง
ในการพิมพตองพิมพโดยไมเวนบรรทัด ยกเวนเมื่อ
ตองการขึ้นหัวขอหลักและหัวขอยอยใหเวน1 บรรทัด
1.3 รูปแบบและขนาดตัวอักษร
ใชแบบอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร 13pt.
ยกเวนชือ่ บทความใชขนาด 16pt. ตัวหนา คําอธิบาย
ภาพและตารางใชขนาด 13 pt. รายละเอียดทายหนา
ใชขนาด 12 pt.
1.4 รายละเอียด
ใสงานประชุมวิชาการ ชื่อ-นามสกุลของผูเขียน และ
ขนาด 1 2 pt. ดังตัวอยางในแบบพิมพการเขียน
บทความนี้
1.5 หลักการสะกดคํา
โปรดตรวจสอบการสะกดคําใหถูกตอง โดยบทความ
ภาษาไทยใหใชหลักการสะกดคํา ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน บทความภาษาอังกฤษ ใช
หลักการสะกดตาม Webster Dictionary
2. รูปแบบการเขียนบทความ
2.1 ชือ่ บทความและรายละเอียดของผูเ ขียน
ใหระบุชื่อบทความและผูเขียนทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ โดยชื่อบทความใหใชตัวอักษรขนาด
16 pt. ตัวหนา ชื่อผูเขียนใหใชตัวอักษรขนาด 14 pt.
ตัวหนา ในสวนของที่อยูซึ่งควรประกอบดวยชื่อ
หนวยงาน แขวง /ตําบล เขต /อําเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย และ E-mail ใหใชตัวอักษรขนาด 14 pt.
หากมีผูเขียนมากกวา 1 ทาน ใหระบุหนวยงานและที่
อยูของผูเขียนแตละทานโดยใชตัวเลขที่พิมพแบบยก
สูง (superscript) ไวหลังชื่อของผูเขียนนั้น ชื่อ
บทความและรายละเอียดของผูเ ขียนใหพมิ พไวกลาง
หนากระดาษ
2

2.2 หัวขอและหัวขอยอย
ในสวนเนื้อหา ใหใชตัวเลขในการลําดับหัวขอและ
หัวขอยอย โดยใหวางชิดขอบซาย ทั้งนี้ หัวขอควรจะ
ประกอบดวย บทนํา เนื้อความหลัก ผลการศึกษา
การอภิปรายและวิเคราะหผลการศึกษา บทสรุป
กิตติกรรม ประกาศ (ถามี)
รายการอางอิง และ
ภาคผนวก (ถามี)
การพิมพหัวขอหลักใหใชตัวหนา การพิมพหัวขอยอย
ลําดับที่ 1 เชน 1.1 ใหใชตวั เอน-หนา สวนหัวขอยอย
ลําดับที่ 2 เชน 1.1.1 ใหใชตัวเอน ดังตัวอยางตอไปนี้
1. หัวขอหลัก
1.1 หัวขอยอยลําดับที่ 1
1.1.1 หัวขอยอยลําดับที่ 2
2.3 รูปภาพ แผนภูมิ แผนภาพ และตาราง
การใชรปู ภาพ แผนภูมิ แผนภาพ และตาราง จะตอง
มีการกลาวถึงในบทความ มีการอางอิงแหลงที่มาของ
ขอมูลใหถูกตอง ชัดเจน และไมละเมิดลิขสิทธิ์ของ
ผูอื่น ในกรณีที่เปนรูปภาพ ควรใชรูปภาพขาว-ดําที่มี
ความคมชัด หากเปนไฟลรปู ภาพระบบดิจทิ ลั ให
จัดทําเปนไฟลนามสกุล tiff ความละเอียดไมควรต่าํ
กวา 300 dpi และสงไฟลขอมูลรูปภาพแยกตางหาก
แนบมาพรอมกับบทความดวย รูปภาพ แผนภูมิ และ
แผนภาพ ใหรวมเรียกวา ‘รูป’ และตองมีหมายเลขและ
คําบรรยายกํากับไวใตรปู หากคําบรรยายมีบรรทัด
เดียวใหพิมพไวกึ่งกลางรูป ดังตัวอยางรูปที่ 1 หากมี
คําบรรยายมากกวา 1 บรรทัด ใหพิมพใหเต็มความ
กวางของรูป ดังตัวอยางรูปที่ 2 ในกรณีทเ่ี ปนตาราง
ใหเรียกวา ‘ตาราง’ โดยทุกตารางจะตองมีหมายเลข
และคําบรรยายกํากับไวเหนือตาราง และจัดชิดขอบ
ซายของตาราง ดังตัวอยางตาราง ที่ 1
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รูปและตารางควรจัดวางใหเต็มคอลัมน หรือเต็มสอง
คอลัมน ทั้งนี้ ขนาดของรูปและตาราง ขึ้นอยูกับ
ความสําคัญ และความชัดเจนในการมองเห็น
รายละเอียดภายในรูป ตัวอักษรทีใ่ ชในรูปและตาราง
ไมควรมีขนาดต่ํากวา 13 pt.
2.4 การอางอิงในบทความ
การอางอิงในบทความ กําหนดใหมรี ปู แบบตามระบบ
American Psychological Association (APA) โดย
ใหระบุชื่อ-นามสกุลของผูแตง และปที่พิมพไวใน
วงเล็บ เชน ...จากการศึกษาสัดสวนของคาไฟฟาที่
เกิดจากระบบปรับอากาศของอาคารประเภท
สถานศึกษาพบวามีสัดสวนโดยเฉลี่ยรอยละ 47 ของ
คาไฟฟาทั้งหมดของอาคาร (ธนิต จินดาวณิค, 2546)
ในกรณีที่เนื้อหาไดกลาวถึงชื่อผูแตงแลว ไมตองระบุ
ชื่อผูแตงในวงเล็บอีก ในวงเล็บจึงมีเฉพาะปที่พิมพ
2.5 การเขียนสมการ
ใหพิมพสมการไวตรงกลางคอลัมน ทุกสมการจะตอง
มีลําดับหมายเลขเขียนอยูในเครื่องหมายวงเล็บ และ
วางไวชิดขอบคอลัมนดานขวา และควรเวน 1
บรรทัดกอนและหลังสมการ ดังตัวอยางสมการที่ 1
U H = U ref x (H/H ref )a
(1)

รูปที่ 1 ตัวอยางรูปทีม่ คี าํ บรรยาย 1 บรรทัด

รูปที่ 2
ตัวอยาง รูป ทีม่ คี าํ บรรยายมากกวา 1
บรรทัด ใหพิมพคําบรรยายใหเต็มความกวางของรูป

ตารางที่ 1 ตัวอยางการเขียนตาราง
Year Height of Dam Width at Base
(m)
(m)
1200
10
50
1350
15
70
1625
17
90
1865
25
119

3. รายการอางอิง
เอกสารหรือแหลงขอมูลทุกรายการที่ไดอางอิง
ไวในเนือ้ หา จะถูกรวบรวมและเรียงลําดับตามอักษร
ชื่อผูแตงและปที่พิมพไวในรายการอางอิง ลักษณะ
การเขียนรายการอางอิงกําหนดใหมรี ปู แบบตามระบบ
American Psychological Association (APA)
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3.1 รูปแบบการเขียนรายการอางอิง
3.1.1 หนังสือ
ชื่อผูแตง . (ปที่พิมพ ). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ ).
ชื่อเมืองและประเทศที่พิมพ: สํานักพิมพ.
3.1.2 วารสาร
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชือ่ วารสาร, ปที่
(ฉบับที่), เลขหนาของบทความ.
3.1.3 หนังสือพิมพ
ชื่อผูแตง . ( วัน เดือน ป ). ชื่อบทความ . ชื่อ
หนังสือพิมพ, เลขหนาของบทความ.
3.1.4 เว็บไซต
ชื่อผูแตง. (ป). ชื่อเอกสาร. สืบคนเมื่อ วัน เดือน ป,
จาก ชือ่ เว็บไซต
3.2 ตัวอยางการเขียนรายการอางอิง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน.
(2548). ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย.สืบคน
เมื่อ 25 ธันวาคม 2548,
จาก http://www.dede.go.th/ dede/
index/php?=437
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. (2541). พฤติกรรมมนุษยกับ
สภาพ แวดลอม (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน . (2550). พัฒนาการของ
เทคทอนิคสในงานสถาปตยกรรมรวมสมัย.
วารสารวิจยั และสาระสถาปตยกรรม/การผัง
เมือง, 5(3), 69-87.
อุดมวุฒิ เพชรนาค. (2550). แนวทางการออกแบบ
ศูนยการเรียนรูป ระวัตศิ าสตรการเมืองการ
ปกครองแหงราชอาณาจักรไทย. วิทยานิพนธ
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

4. การสงบทความ
กรุณาจัดสงตนฉบับบทความที่พิมพในกระดาษ A4
พรอมสงไฟลบทความสงบทความฉบับสมบูรณ 1 ชุด
(ใหพมิ พบทความลงในไฟลขนาดกระดาษ A4 ดวย
โปรแกรม Microsoft Word ความยาวไมเกิน 7 หนา)
ที่ คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ BERAC
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
และสงไฟลบทความที่อีเมล
berac.tu@gmail.com
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