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บทคัดย่ อ

2.1 คําแนะนําทัวC ไป

บทความนีM กล่ าวถึ งรู ปแบบและวิธีการเขียนบทความ เพืQอเสนอ
ต่อคณะกรรมการ การสอบวิช าโครงงานวิศวกรรม ประจําปี การศึกษา
2555 นักศึกษาจะต้องยึดรู ปแบบตามบทความนีM อย่างเคร่ งครัด บทความ
ใดทีQรูปแบบไม่ถูกต้อง จะถูกส่ งคืนและไม่รับพิจารณาอีก บทคัดย่อต้องมี
ทัMงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ละภาษาควรมีเพียงย่อหน้าเดี ยว และ
ความยาวไม่เกิน 25 บรรทัด ส่ วนคําสําคัญไม่ควรเกิน 5 คํา
81 mm
21 mm
(จากขอบ
กระดาษ)

คําสํ าคัญ: รู ปแบบบทความ, ขนาดตัวอักษร, รู ปแบบตัวอักษร

บทความจัดทําเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ตามรู ปแบบทีQ
กําหนด ความยาวไม่เกิ น 4 หน้ากระดาษ A4 ( 21 cm x 29.7 cm ) โดย
จัดพิมพ์เป็ น 2 คอลัมน์ ขนาดของคอลัมน์เป็ นไปตามทีQกาํ หนด ให้พิมพ์
โดยไม่เ ว้นบรรทัด เมืQ อจะขึM น หัวข้อใหม่ ให้ เว้น 1 บรรทัด และจะต้อง
พิมพ์ให้เต็มคอลัมน์ก่อนทีQจะขึMนคอลัมน์ใหม่หรื อขึMนหน้าใหม่ ห้ามเว้นทีQ
เหลือไว้วา่ งเปล่า
การลําดับหัวข้อในส่ วนของเนืM อเรืQ อง ให้ใส่ เลขกํากับ โดยให้บท
นําเป็ นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย ก็ให้ใช้เลขระบบ
6 mm ทศนิ ยมกํากับหัวข้อย่อย เช่น 2.1 เป็ นต้น
81 mm
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1. บทนํา
บทความจะต้องประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ตามลําดับต่อไปนีM คือ
ชืQ อเรืQ องภาษาไทย ชืQ อเรืQ องภาษาอังกฤษ ชืQ อผูเ้ ขียนบทความ สถาบัน ทีQอยู่
สถาบัน โทรศัพท์ E-Mail บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนืM อเรืQ อง
แบ่ ง เป็ น บทนํ า เนืM อความหลั ก สรุ ป กิ ต ติ ก รรมประกาศ (ถ้ า มี )
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี)

2.2 ขนาดตัวอักษรและการเว้ นระยะ
พิมพ์บทความภาษาไทยด้วยตัวอักษรรู ปแบบ “Angsana New”
หรื อใกล้เคียง
ชืQ อเรืQ องบทความ ใช้ตวั อักษรแบบหนาขนาด 16 พอยน์
ชืQ อผูเ้ ขียน สถาบัน ใช้ตวั อักษรแบบหนาขนาด 12 พอยน์
ชืQ อหัวข้อย่อย ใช้ตวั อักษรแบบหนาขนาด 14 พอยน์
บทคัดย่อและเนืM อความต่างๆ ใช้ตวั อักษรขนาด 12 พอยน์
สมการต่างๆ ให้ใช้ตวั อักษร Times New Roman ขนาด 11
พอยน์
การเว้นระยะบรรทัดห่ างในแนวตัMง ให้เลื อกแบบ Exactly 16
พอยน์ เนืM อเรืQ องในแต่ละบรรทัดให้จดั เรี ยงชิ ดซ้ายและขวาอย่างสวยงาม
การขึMนย่อหน้าควรตัMงแท็ป (Tab) เท่ากับ 10 mm.

2.3 ชืCอเรืCอง ชืCอผู้แต่ ง และชืCอหัวข้ อ
การพิ ม พ์ชืQ อเรืQ อง ให้ วางไว้ตาํ แหน่ งกลางหน้ากระดาษ แบบ
คอลัม น์ เ ดีQ ย ว เริQ มจากชืQ อเรืQ องภาษาไทย ขึM น บรรทัด ใหม่ เ ป็ นชืQ อ เรืQ อง
ภาษาอังกฤษ

2. คําแนะนําการเขียนและพิมพ์

29 mm (จากขอบกระดาษ)

21 mm
(จากขอบ
กระดาษ)

ชืQ อ ผู้เ ขี ย นและสถาบัน ให้ พิ ม พ์ไ ว้ใ ต้ ชืQ อ เรืQ องและอยู่ ก ลาง
หน้ากระดาษ แบบคอลัมน์เดีQ ยว ระบุทีQอยูข่ องทีQทาํ งานอย่างละเอียด ระบุ
หมายเลขโทรศัพท์ ระบุหมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) ระบุ E-Mail (ถ้ามี)
ไม่ตอ้ งระบุตาํ แหน่ งทางวิชาการหรื อสถานะของนิ สิตนักศึกษา
ใดๆ ทัMงสิM น
ชืQ อหัวข้อย่อยต่างๆ ให้วางตําแหน่งชิ ดขอบซ้าย

2.4 การจัดทํารู ปภาพ
รู ป ภาพจะต้องมี ความกว้างไม่ เ กิ น 81 mm. เพืQ อให้ ลงในหนึQ ง
คอลัมน์ได้ หรื อในกรณี จาํ เป็ นจริ งๆ เพืQอรั กษารายละเอี ยดในภาพอาจ
ยอมให้มีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ (กว้าง 168 mm.)
ตัวอักษรทัMงหมดในรู ปภาพ จะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้
สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนืMอเรืQ อง
รู ปภาพทุ ก รู ปจะต้ อ งมี ห มายเลขและคํา บรรยายได้ ภ าพ
หมายเลขและคําบรรยายรวมกันแล้วควรจะมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด
คําบรรยายใต้ภาพ ห้ามใช้คาํ ว่า “ แสดง ” เช่ น ห้ามเขียนว่า “ รู ป
ทีQ 1 แสดงความสัมพันธ์ . . . ” ทีQถูกต้องควรเป็ น “ รู ปทีQ 1 ความสัมพันธ์
ระหว่าง . . . ”
รู ป ลายเส้น จะต้องเป็ นเส้ นหมึ ก ดํา ส่ วนรู ป ถ่ ายควรจะเป็ นรู ป
ขาวดําทีQ มี ความคมชัด รู ป สี อนุ โลมให้ได้ รู ป ภาพควรจะมี รายละเอี ยด
เท่าทีQจาํ เป็ นเท่านัMน เช่น ภาพถ่ายรู ปคลืQนจากออสซิ ลโลสโคปทีQปรากฏให้
เห็ น เฉพาะจอภาพ เป็ นต้น และเพืQอความสวยงามให้เ ว้นบรรทัดเหนื อ
รู ปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้คาํ บรรยายรู ปภาพ 1 บรรทัด

2.7 การอ้ างอิงและเอกสารอ้ างอิง
การอ้างอิงในบทความ ให้ใช้เครืQ องหมายวงเล็บเหลีQ ยม เช่ น [2],
[4] จะต้องเรี ยงลําดับหมายเลขอ้างอิ งจากหมายเลขน้อยไปสู่ หมายเลข
มากให้ถูกต้อง การอ้างอิงหมายเลขทีQมีลาํ ดับติดต่อกันให้ใช้รูปแบบดังนีM
[1-5] ให้พิมพ์ตามรู ปแบบมาตรฐาน IEEE โดยต้องระบุชืQอบทความทีQ
อ้างอิงให้ชดั เจน ให้จดั รายการอ้างอิงให้อยู่ในแนวตรงตามตัวอย่าง โดย
เว้นระยะจากขอบซ้ายให้ตรงกันทุกรายการ

2.8 ความยาวของบทความ
เมืQอรวมทุกส่ วนแล้ว บทความมีความยาวไม่เกิ น 4 หน้ากระดาษ
A4

3. สรุป
ผูเ้ ขียนบทความกรุ ณาตรวจบทความอย่างรอบคอบโดยใช้เวลา
อย่างพอเพียง ก่อนส่ งให้กรรมการพิจารณา จะทําให้บทความของท่านมี
คุณภาพสู งและผ่านการพิจารณาได้ง่ายขึMน

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูเ้ ขียนบทความทุกท่านทีQให้ความร่ วมมือรักษา
ระเบียบการเขียนบทความอย่างเคร่ งครัด

เอกสารอ้ างอิง

2.5 การเขียนสมการ
สมการทุกสมการจะต้องมีหมายเลขกํากับอยูภ่ ายในวงเล็บ และ
เรี ยงลําดับ ทีQ ถู ก ต้อ ง ตําแหน่ งของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ชิ ด ขอบ
ด้านขวาของคอลัมน์ ดังตัวอย่างนีM
a+b = c

บรรทัด เหนื อคําบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้น บรรทัด ใต้ตาราง 1
บรรทัด

(1)

เริQ มเขียนคําอธิ บายตัMงแต่บรรทัดนีM

2.6 การจัดทําตาราง
ตัวอักษรในตารางจะต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนืM อเรืQ อง ควรตี
เส้นกรอบตารางด้วยหมึกดําให้ชดั เจน ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข
และคํา บรรยายกํา กับ เหนื อ ตาราง หมายเลขกํา กับ และคํา บรรยายนีM
รวมกันแล้ว ควรมีความยาวไม่เกิ น 2 บรรทัด ในคําบรรยายเหนื อตาราง
ห้ามใช้คาํ ว่า “แสดง” เช่นเดียวกับกรณี รูปภาพ เพืQอความสวยงามให้เว้น
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No. 6, 2008, pp. 2794-2805.
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รู ปถ่าย
2 cm x 2 cm

ประวัติผ้ ูเขียนบทความ ให้ผูเ้ ขียนบทความทุก
ท่ า นพิ ม พ์ชื อ ประวัติ โ ดยย่ อ และงานวิ จ ัย ที
สนใจ เฉพาะต้นฉบับเท่านั)น

