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บทความนี้กล่าวเกี่ยวกับรู ปแบบและวิธีการส่ งบทความ ผูส้ ่ งบทความจะต้องปฏิบตั ิตามคําแนะนําในบทความนี้อย่างเคร่ งครัด บทความใดที่
รู ปแบบไม่ถูกต้องตามที่แนะนํานี้ จะถูกส่ งคืนเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป บทคัดย่อต้องมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ละภาษาควรมีเพียงย่อหน้า
เดียว และความยาวไม่เกิน 300 คํา พร้อมทั้งคําสําคัญ (Keywords) ไม่เกิน 5 คํา

คําสํ าคัญ: คําสําคัญ 1, คําสําคัญ 2, คําสําคัญ 3, คําสําคัญ 4, คําสําคัญ 5
Abstract
21 mm
(จากขอบ
กระดาษ)

This article describes a submission procedure and a format of the manuscript for Young Researcher’s Forum 2013. Authors are required to
strictly follow the guidelines provided here, otherwise, the manuscript will be returned for the proper correction. A good abstract should have only
one paragraph. Both Thai and English abstracts are required; the length of each should not exceed 300 words.

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5
1. คํานํา
•
•
•
•

บทความประกอบด้วย 2 ส่ วนหลัก ส่ วนแรกประกอบด้วย
ชื่อเรื่ องภาษาไทย
ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ
หมายเลขบทความ
ชื่อผูเ้ ขียนบทความและชื่อหน่วยงานของผูเ้ ขียนบทความ

•
•

บทคัดย่อภาษาไทย คําสําคัญภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ คําสําคัญภาษาอังกฤษ (Keywords)
ส่ วนที่สองได้แก่เนื้ อหาหลักของบทความ ประกอบด้วยส่ วน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
• บทนํา (ความสําคัญของปั ญหา ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง)

6 mm

21 mm
(จากขอบ
กระดาษ)

29 mm
(จากขอบกระดาษ)

•
•
•

เนื้อหาบทความ (ระเบียบวิธีวิจยั ผลการวิจยั อภิปรายผล และ
สรุ ปผล)
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
เอกสารอ้างอิง

ไม่ ต ้อ งระบุ ต ํา แหน่ ง ทางวิ ช าการหรื อสถานะของนิ สิ ต
นักศึกษาใดๆ ทั้งสิ้ น
ชื่อหัวข้อย่อยต่างๆ ให้วางตําแหน่งชิด

2.4 การจัดทํารูปภาพ
2. คําแนะนําในการเขียนและพิมพ์
2.1 คําแนะนําทัว่ ไป
บทความที่เสนอจะต้องพิมพ์เป็ นภาษไทยหรื อภาษาอังกฤษ
ตามรู ปแบบที่กาํ หนด มีความยาวไม่ควรเกิน 10 หน้า แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า
5 หน้า
โดยใช้กระดาษขนาด A4 (21.0cm x 29.7cm) และมีระยะขอบ
ดัง นี้ ด้า นบน 2.9 cm ด้า นล่ า ง 2.9 cm ด้า นซ้า ย 2.1 cm และด้า นขวา
2.1 cm
กําหนดให้พิมพ์เป็ นสองสดมภ์ โดยมีขนาดของแต่ละสดมภ์
กว้าง 8.1 cm และมีระยะห่างระหว่างสดมภ์ 0.6 cm
กําหนดให้พิมพ์โดยไม่ เว้นบรรทัด เว้นแต่ เมื่ อจะขึ้ นหัวข้อ
ใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด และมีระยะเยื้องของย่อหน้าเท่ากับ 1.27 cm
การลําดับหัวข้อในส่ วนของเนื้ อเรื่ อง ให้ใช้เลขกํากับโดยให้
บทนําเป็ นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมี การแบ่งหัวข้อย่อย ก็ให้ใช้เลข
ระบบทศนิยมกํากับหัวข้อย่อยเช่น 2.1 เป็ นต้น

รู ปภาพจะต้องมีความกว้างไม่เกิน 81 มิลลิเมตร เพื่อให้ลงใน
หนึ่ งคอลัมน์ได้ หรื อในกรณี จาํ เป็ นจริ งๆ เพื่อรักษารายละเอียดในภาพ
อาจยอมให้มีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ (กว้าง 168 มิลลิเมตร)
ตัวอักษรทั้งหมดในรู ปภาพ จะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่าน
ได้สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่ อง
รู ป ภาพทุ ก รู ปจะต้อ งมี ห มายเลขและคํา บรรยายได้ภ าพ
หมายเลขและคําบรรยายรวมกันแล้วควรจะมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด
คําบรรยายใต้ภาพ ห้ามใช้คาํ ว่า “แสดง” เช่น ห้ามเขียนว่า”รู ป
ที่ 1 แสดงความสัมพันธ์...”
ที่ถูกต้องควรเป็ น “รู ปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง...”
รู ปลายเส้นจะต้องเป็ นเส้นหมึกดํา ส่ วนรู ปถ่ายควรจะเป็ นรู ป
ขาวดําที่ มีความคมชัด รู ปสี อนุ โลมให้ใช้ได้ แต่ตอ้ งมี ความชัดเจนเมื่ อ
พิมพ์ดว้ ยเครื่ องพิมพ์ รู ปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จาํ เป็ นเท่านั้น เช่น
ภาพถ่ายรู ปคลื่นจากออสซิ ลโลสโคปที่ปรากฏให้เห็นเฉพาะจอภาพ เป็ น
ต้น และเพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรู ปภาพ 1 บรรทัด และเว้น
ใต้คาํ บรรยายรู ปภาพ 1 บรรทัด

2.2 ขนาดตัวอักษรและการเว้ นระยะ
พิมพ์บทความภาษาไทยด้วยตัวอักษรรู ปแบบ “Angsana new”
ชื่อโครงงานให้ใช้ตวั อักษรแบบหนาขนาด 16 พอยน์
ชื่ อผูเ้ ขี ยน ชื่ อหน่ วยงาน และเบอร์ โทรศัพท์ ให้ใช้ลกั ษณะ
อักษรแบบธรรมดา ขนาด 12 พอยน์
ชื่ อ หั ว ข้อ ย่ อ ย ให้ ใ ช้ ต ัว อัก ษรแบบหนาขนาด 14 พอยน์
บทคัดย่อและเนื้อความต่างๆ ให้ใช้ตวั อักษรขนาด 12 พอยน์
สมการต่างๆ ให้ใช้ตวั อักษรขนาด 14 พอยน์ หรื อตัวอักษร
Times New Roman ขนาด 10 พอยน์
การเว้นระยะบรรทัดห่างในแนวตั้งแบบ Exactly 16 พอยน์ให้
จัดเนื้อเรื่ องในแต่ละบรรทัดเรี ยงชิดซ้ายและขวาอย่างสวยงาม

2.3 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ ง และชื่อหัวข้ อ
การพิมพ์ชื่อเรื่ อง ให้วางไว้ตาํ แหน่ งกลางหน้ากระดาษ แบบ
คอลัม น์ เ ดี่ ย ว เริ่ ม จากชื่ อ เรื่ อ งภาษาไทย ขึ้ น บรรทัด ใหม่ เ ป็ นชื่ อ เรื่ อ ง
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อ ผูเ้ ขี ย นและสถาบัน ให้ พิ ม พ์ไ ว้ใ ต้ชื่ อ เรื่ อ งและอยู่ก ลาง
หน้ากระดาษ แบบคอลัมน์เดี่ยว

รู ปที่ 1 ตัวอย่างรู ปในบทความ
ที่มา:…

2.5 การเขียนสมการ
สมการทุ กสมการจะต้องมี หมายเลขกํากับอยู่ภายในวงเล็บ
และเรี ยงลําดับที่ถูกต้อง ตําแหน่งของหมายเลขสมการจะต้องอยูช่ ิดขอบ
ด้านขวาของคอลัมน์ ดังตัวอย่างนี้

a+b=c

(1)

เริ่ มเขียนคําอธิบายตั้งแต่บรรทัดนี้

การเขียนเอกสารอ้างอิง (References) ควรเรี ยง ลําดับ
เอกสารอ้างอิงตามลําดับตัวอักษรของชื่อผูแ้ ต่ง ถ้ามีเอกสารอ้างอิงทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ให้เรี ยงลําดับเอกสารอ้างอิงภาษาไทย
ก่อน

2.6 การจัดทําตาราง
ตัวอักษรในตารางจะต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้ อเรื่ อง ควร
ตีเส้นกรอบตารางด้วยหมึกดําให้ชดั เจน
ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและคําบรรยายกํากับเหนื อ
ตาราง หมายเลขกํากับและคําบรรยายนี้ รวมกันแล้ว ควรมี ความยาวไม่
เกิ น 2 บรรทั ด ในคํา บรรยายเหนื อ ตารางห้ า มใช้ ค ํา ว่ า “แสดง”
เช่นเดียวกับกรณี รูปภาพ
เพื่อความสวยงาม ให้เว้นบรรทัดเหนือคําบรรยายตาราง 1
บรรทัด และเว้นบรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด
ตารางที่ 1 ตัวอย่างตารางในบทความ

Air
Land
Sea
ที่มา:…

Domestic
10 %
87 %
3%

International
75 %
20 %
5%

Total
41 %
55 %
4%

3. การส่ งบทความ
ส่ งเป็ นเอกสารแนบ (Attached file) ฟอร์แมต MS-Word มา
ที่ yrf.atranssymposium@gmail.com ชื่ อไฟล์ที่ใช้คือหมายเลข
บทความ (Paper’s ID CODE) เช่น หากหมายเลขบทความคือ SCS-01 ให้
ส่ งเป็ นไฟล์ชื่อ SCS-01.doc เป็ นต้น

4. สรุป
ผูเ้ ขียนจะต้องปฏิบตั ิตามคําแนะนําที่ได้แสดงไว้ในต้นฉบับนี้
อย่างเคร่ งครัด ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วผูเ้ ขียนควรใช้ตน้ แบบ
นี้ ในการพิมพ์บทความโดยการแทรกหรื อแก้ไขข้อความในต้นฉบับให้
เป็ นข้อความตามผลงานของผูเ้ ขียน ซึ่ งจะทําให้บทความมีรูปแบบที่เป็ น
มาตรฐานตามที่ได้กาํ หนดไว้

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ผูเ้ ขี ย นบทความทุ ก ท่ า นที่ ส่ ง บทความและขอ
ความกรุ ณาปฏิบตั ิตามรู ปแบบอย่างเคร่ งครัด

6. การอ้ างอิงและเอกสารอ้ างอิง
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