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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีกล่าวเก่ียวกบัรูปแบบและวิธีการส่งบทความ ผูส่้งบทความจะตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าในบทความน้ีอยา่งเคร่งครัด บทความใดท่ี
รูปแบบไม่ถูกตอ้งตามท่ีแนะน าน้ี จะถูกส่งคืนเพ่ือแกไ้ขให้ถูกตอ้งต่อไป บทคดัยอ่ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ แต่ละภาษาควรมีเพียงยอ่หน้า
เดียว และความยาวไม่เกิน 300 ค  า พร้อมทั้งค  าส าคญั (Keywords) ไม่เกิน 5 ค  า 
 

ค าส าคญั: ค าส าคญั 1, ค  าส าคญั 2, ค  าส าคญั 3, ค  าส าคญั 4, ค  าส าคญั 5 
 

Abstract 
 This article describes a submission procedure and a format of the manuscript for Young Researcher’s Forum 2017. 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. ค าน า 
บทความประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ส่วนแรกประกอบดว้ย  

• ช่ือเร่ืองภาษาไทย  
• ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ  
• หมายเลขบทความ  
• ช่ือผูเ้ขียนบทความและช่ือหน่วยงานของผูเ้ขียนบทความ 

• บทคดัยอ่ภาษาไทย ค  าส าคญัภาษาไทย  
• บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ค  าส าคญัภาษาองักฤษ (Keywords)  

ส่วนท่ีสองไดแ้ก่เน้ือหาหลกัของบทความ ประกอบดว้ยส่วน
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

• บทน า (ความส าคญัของปัญหา ทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 
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• เน้ือหาบทความ (ระเบียบวิธีวิจยั ผลการวิจยั อภิปรายผล และ
สรุปผล) 

• กิตติกรรมประกาศ (ถา้มี) 
• เอกสารอา้งอิง 

 

2. ค าแนะน าในการเขียนและพมิพ์ 
2.1 ค าแนะน าทัว่ไป 
 บทความท่ีเสนอจะตอ้งพิมพ์เป็นภาษไทยหรือภาษาองักฤษ 
ตามรูปแบบท่ีก าหนด มีความยาวไม่ควรเกิน 10 หน้า แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 
5 หนา้ 

โดยใชก้ระดาษขนาด A4 (21.0cm x 29.7cm) และมีระยะขอบ
ดังน้ี ด้านบน 2.9 cm ด้านล่าง 2.9 cm ด้านซ้าย 2.1 cm และด้านขวา        
2.1 cm 

ก าหนดให้พิมพเ์ป็นสองสดมภ์ โดยมีขนาดของแต่ละสดมภ์
กวา้ง 8.1 cm และมีระยะห่างระหวา่งสดมภ ์0.6 cm  

ก าหนดให้พิมพ์โดยไม่เวน้บรรทดั เวน้แต่เม่ือจะข้ึนหัวข้อ
ใหม่ให้เวน้ 1 บรรทดั และมีระยะเยื้องของยอ่หนา้เท่ากบั 1.27 cm 

การล าดบัหัวขอ้ในส่วนของเน้ือเร่ือง ให้ใช้เลขก ากบัโดยให้
บทน าเป็นหัวขอ้หมายเลข 1 และหากมีการแบ่งหัวขอ้ย่อย ก็ให้ใช้เลข
ระบบทศนิยมก ากบัหวัขอ้ยอ่ยเช่น 2.1 เป็นตน้ 
 

2.2 ขนาดตวัอกัษรและการเว้นระยะ 
พิมพบ์ทความภาษาไทยดว้ยตวัอกัษรรูปแบบ “Angsana new” 

ช่ือโครงงานให้ใชต้วัอกัษรแบบหนาขนาด 16 พอยน์ 
 ช่ือผูเ้ขียน ช่ือหน่วยงาน และเบอร์โทรศพัท์ ให้ใช้ลักษณะ
อกัษรแบบธรรมดา ขนาด 12 พอยน ์
 ช่ือหัวข้อย่อย ให้ ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 14 พอยน์
บทคดัยอ่และเน้ือความต่างๆ ให้ใชต้วัอกัษรขนาด 12 พอยน์ 
 สมการต่างๆ ให้ใช้ตวัอกัษรขนาด 14 พอยน์ หรือตวัอกัษร
Times New Roman ขนาด 10 พอยน ์
 การเวน้ระยะบรรทดัห่างในแนวตั้งแบบ Exactly 16 พอยน์ให้
จดัเน้ือเร่ืองในแต่ละบรรทดัเรียงชิดซา้ยและขวาอยา่งสวยงาม 
 

2.3 ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง และช่ือหัวข้อ 
การพิมพช่ื์อเร่ือง ให้วางไวต้  าแหน่งกลางหน้ากระดาษ แบบ

คอลัมน์เด่ียว เร่ิมจากช่ือเร่ืองภาษาไทย ข้ึนบรรทัดใหม่เป็นช่ือเร่ือง
ภาษาองักฤษ 
 ช่ือผู ้เขียนและสถาบันให้พิมพ์ไว้ใต้ช่ือเร่ืองและอยู่กลาง
หนา้กระดาษ แบบคอลมัน์เด่ียว 

ไม่ต้องระบุต  าแหน่งทางวิชาการหรือสถานะของนิสิต
นกัศึกษาใดๆ ทั้งส้ิน 

ช่ือหวัขอ้ยอ่ยต่างๆ ให้วางต าแหน่งชิด 
 

2.4 การจดัท ารูปภาพ 
 รูปภาพจะตอ้งมีความกวา้งไม่เกิน 81 มิลลิเมตร เพ่ือให้ลงใน
หน่ึงคอลมัน์ได้ หรือในกรณีจ าเป็นจริงๆ เพ่ือรักษารายละเอียดในภาพ
อาจยอมให้มีความกวา้งไดเ้ตม็หนา้กระดาษ (กวา้ง 168 มิลลิเมตร) 
 ตวัอกัษรทั้งหมดในรูปภาพ จะตอ้งมีขนาดใหญ่สามารถอ่าน
ไดส้ะดวก และตอ้งไม่เล็กกวา่ตวัอกัษรในเน้ือเร่ือง 
 รูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายได้ภาพ 
หมายเลขและค าบรรยายรวมกนัแลว้ควรจะมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทดั 
 ค าบรรยายใตภ้าพ ห้ามใช้ค  าวา่ “แสดง” เช่น ห้ามเขียนว่า”รูป
ท่ี 1 แสดงความสมัพนัธ์...” 
 ท่ีถูกตอ้งควรเป็น “รูปท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง...” 
 รูปลายเส้นจะตอ้งเป็นเส้นหมึกด า ส่วนรูปถ่ายควรจะเป็นรูป
ขาวด าท่ีมีความคมชัด รูปสีอนุโลมให้ใช้ได้ แต่ต้องมีความชัดเจนเม่ือ
พิมพด์ว้ยเคร่ืองพิมพ ์รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น เช่น 
ภาพถ่ายรูปคล่ืนจากออสซิลโลสโคปท่ีปรากฏให้เห็นเฉพาะจอภาพ เป็น
ตน้ และเพ่ือความสวยงามให้เวน้บรรทดัเหนือรูปภาพ 1 บรรทดั และเวน้
ใตค้  าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทดั 
 

 
 

รูปที่ 1 ตวัอยา่งรูปในบทความ 
ท่ีมา:… 
 

2.5 การเขียนสมการ 
 สมการทุกสมการจะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ 
และเรียงล าดบัท่ีถูกตอ้ง ต  าแหน่งของหมายเลขสมการจะตอ้งอยูชิ่ดขอบ
ดา้นขวาของคอลมัน์ ดงัตวัอยา่งน้ี 



 a b c+ =   (1) 
 
 เร่ิมเขียนค าอธิบายตั้งแต่บรรทดัน้ี  
 

2.6 การจดัท าตาราง 
ตวัอกัษรในตารางจะตอ้งไม่เล็กกว่าตวัอกัษรในเน้ือเร่ือง ควร

ตีเส้นกรอบตารางดว้ยหมึกด าให้ชดัเจน 
 ตารางทุกตารางจะตอ้งมีหมายเลขและค าบรรยายก ากบัเหนือ
ตาราง หมายเลขก ากบัและค าบรรยายน้ีรวมกนัแล้ว ควรมีความยาวไม่
เกิน  2  บรรทัด  ในค าบรรยายเห นือตารางห้ ามใช้ค  าว่า “แสดง” 
เช่นเดียวกบักรณีรูปภาพ 
 เพื่อความสวยงาม ให้เวน้บรรทดัเหนือค าบรรยายตาราง 1  
บรรทดั และเวน้บรรทดัใตต้าราง 1 บรรทดั 
 

ตารางที่ 1 ตวัอยา่งตารางในบทความ 
 

 Domestic International Total 
Air 10 % 75 % 41 % 

Land 87 % 20 % 55 % 
Sea 3 % 5 % 4 % 

ท่ีมา:… 
 

3. การส่งบทความ 
 ส่งเป็นเอกสารแนบ (Attached file) ฟอร์แมต MS-Word มาท่ี 
yrf.atranssymposium@gmail.com ช่ื อ ไฟ ล์ ท่ี ใช้ คื อ ห ม าย เล ข
บทความ (Paper’s ID CODE) เช่น หากหมายเลขบทความคือ SCS-01 ให้
ส่งเป็นไฟลช่ื์อ SCS-01.doc เป็นตน้ 
 

4. สรุป 
ผูเ้ขียนจะตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีไดแ้สดงไวใ้นตน้ฉบบัน้ี

อยา่งเคร่งครัด ดงันั้นเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วผูเ้ขียนควรใช้ตน้แบบ
น้ีในการพิมพบ์ทความโดยการแทรกหรือแก้ไขขอ้ความในตน้ฉบบัให้
เป็นขอ้ความตามผลงานของผูเ้ขียน ซ่ึงจะท าให้บทความมีรูปแบบท่ีเป็น
มาตรฐานตามท่ีไดก้  าหนดไว ้ 
 

5. กติตกิรรมประกาศ 
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6. การอ้างองิและเอกสารอ้างองิ 

 ก า ร เขี ย น เอ ก ส าร อ้ า ง อิ ง  (References) ค ว ร เรี ย ง  ล า ดั บ
เอกสารอ้างอิงตามล าดับตวัอกัษรของช่ือผูแ้ต่ง ถ้ามีเอกสารอ้างอิงทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ให้เรียงล าดบัเอกสารอา้งอิงภาษาไทย
ก่อน 
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