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บทคัดย่อ (Browallia New 11 ตัวหนา)
ใช้ต ัวอักษร Browallia New ทัง้ ฉบับ หัวข้อใช้คาว่า “บทคัดย่อ ” พิมพ์
ตัวหนา เอน จัดข้อความชิดซ้าย ขนาด 11 จุด ส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ การ
จัดย่อหน้ าตัง้ ค่าที่ 0.5 เซนติเมตร มีความยาวไม่เกิน 200 คา ขนาด 11 จุด
โดยบทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกันต้องมีความยาวไม่เกิน 1
หน้ากระดาษ
ค าส าคัญ : พิม พ์ ค าส าคัญ แต่ ละค า โดยคัน่ ด้ว ยเครื่อ งหมายคอมมา ( , )
จานวนสูงสุดไม่เกิน 5 คา
ABSTRACT
Please feel free to replace the content of this template with you own
material. The abstract is to be in fully-distributed text, at the top of the
center column as it is here, below the author information. Use the word
“ABSTRACT” as the title, in 11-point Browallia New. The abstract is to
be 11-point and should be no longer than 200 words.
Keywords: Please include appropriate key words here, and separated
them by commas. Maximum of five keywords.

1) บทนา
รูปแบบการเขียนบทความวิชาการฉบับนี้ เป็ นการแนะแนววิธแี ละ
รูปแบบการเขียนบทความวิชาการสาหรับการจัด ทาวารสารสถาบัน
เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ปุ่น คณะกรรมการจัด ท าวารสารฯ ได้จ ัด ท าไฟล์
ต้นแบบมาตรฐานขึน้ 3 ไฟล์ 1) ตัวอย่างการเขีย นบทความวิช าการ
ภาษาไทย 2) ตัวอย่างการเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษ และ 3)
คาแนะนาคาแนะนาสาหรับผูเ้ ขียนบทความลงตีพิมพ์ บทความต้องมี
ขนาดความยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 4 หน้ า กระดาษ A4 และไม่ เ กิ น 10
หน้ า กระดาษ A4 รวมภาพและตารางประกอบ ให้พิม พ์โ ดยไม่ เ ว้น
บรรทัด เมื่อขึน้ หัวข้อใหม่เว้น 1 บรรทัด พิมพ์ให้เต็มคอลัมน์ก่อนที่จะ
ขึน้ หัวข้อใหม่หรือหน้าใหม่

2) การจัดรูปแบบหน้าของบทความ
บทความต้ อ งถู ก พิ ม พ์ ใ นกระดาษ A4 ก าหนดระยะห่ า งของ
ขอบกระดาษด้านบน 2.5 ซม. ด้านล่าง 2 ซม. ด้านซ้าย 2 ซม. ด้านขวา
2 ซม. รูปแบบการพิมพ์เป็ นแบบ 2 คอลัมน์ แต่ละคอมลัมน์กว้าง 8.2
ซม. ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ 0.6 ซม. ระยะระหว่างบรรทัดเป็ นหนึ่ง
เท่ า (Single) จัด รู ป แบบการพิม พ์แ บบกระจาย (Thai Distributed)
ข้อความต้องถูกจัดชิดทัง้ ขอบซ้ายและขอบขวา จัดส่งในรูปแบบเอกสาร
และไฟล์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ นามสกุ ล “.doc” (Microsoft Word เวอร์ ช ัน่
2003 ขึน้ ไป) รูปแบบการพิมพ์เป็ นแบบ 2 คอลัมน์ ยกเว้น รูปประกอบ
หรือตารางขนาดใหญ่
3) ชื่อบทความ
พิมพ์ช่ อื บทความ อักษรขนาด 22 จุด ตัวหนา พิมพ์ก่งึ กลางหน้า
ห่างจากขอบบนของหน้าแรก 3.5 ซม. โดยพิมพ์ช่อื บทความภาษาไทย
ก่อน บรรทัดถัดมาพิมพ์ช่อื บทความภาษาอังกฤษ เว้น 1 บรรทัด พิมพ์
ชื่อผูแ้ ต่ง
4) ชื่อ สังกัดและหน่วยงานผูแ้ ต่ง
ชื่อผูแ้ ต่ง อักษรขนาด 13 จุด จัดข้อความกึ่งกลาง บรรทัดถัดมา
เป็ นสังกัด / หน่วยงาน / ที่อยู่ บรรทัดถัดมาเป็ น e-mail ของผูแ้ ต่ง เว้น
2 บรรทัด รูปแบบ 2 คอลัมน์ พิมพ์บทคัดย่อภาษาไทย ไม่ระบุตาแหน่ ง
ทางวิชาการของผูแ้ ต่ง หรือสถานะของนิสติ /นักศึกษา
5) เนื้อหา
จัดย่อหน้า 0.5 เซนติเมตร จัดรูปแบบการพิมพ์แบบกระจาย(Thai
Distributed)
5.1) เนื้อหาของนิพนธ์ตน้ ฉบับทีเ่ ป็ นบทความวิจยั
ประกอบด้วย บทนา วัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธดี าเนินการวิจยั
ผลการวิจยั สรุปและอภิปราผล และเอกสารอ้างอิง เครื่องมือ/วิธกี าร

 ชื่อภาพต้องมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด
 เส้นกรอบของรูปประกอบเป็ นสีดาอย่างชัดเจน เว้นเหนือ รู ป
ประกอบและใต้รูปประกอบ 1 บรรทัด

บทสรุป และข้อเสนอแนะ
5.2) เนื้อหาของนิพนธ์ตน้ ฉบับทีเ่ ป็ นบทความวิชาการ
ประกอบด้วย บทนา เนื้อหา สรุปผล และเอกสารอ้างอิง
6) หัวข้อ
 หัวข้อหลัก อักษรขนาด 12 จุด ตัวธรรมดา กาหนดกึ่งกลาง
ทุกหัวข้อขึน้ ต้นด้วยตัว เลข ตามด้วย ) เว้น 1 เคาะแล้วตาม
ด้วยชื่อหัวข้อ เช่น 1) บทนา
 หัวข้อ รอง ระดับที่ 1 อักษรขนาด 12 จุด ตัวเอน กาหนดชิด
ซ้าย เว้น 1 เคาะ แล้วตามด้วยชื่อหัวข้อ เช่น 2.1)
 หัวข้อ รอง ระดับที่ 2 อักษร ขนาด 12 จุด ตัวเอียง ตัง้ ค่าย่อ
หน้าที่ 0.5 ซม. เว้น 1 เคาะ แล้วตามด้วยชื่อหัวข้อ เช่น 2.1.1)
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รูปที่ 1: ชือ่ รูปที่ 1

แหล่งทีม่ า : (ถ้ามี)
 สมการ วางกึ่งกลางคอลัมน์ อักษรขนาด 12 จุด ตัวเอน ระบุ
ลาดับของสมการด้วยตัวเลขอารบิคในเครื่องหมายวงเล็บ จัด
ข้อความชิดขวาของคอลัมน์
 เว้นช่องว่างเหนือ สมการและใต้สมการจานวน 1 บรรทัด และ
พิมพ์คาอธิบายสมการ
X+Y=Z

(1)

คาอธิบายสมการ
9) สรุป
สรุ ป บทความอย่า งรอบคอบและกระชับ จะท าให้ก ารสรุ ป
บทความมีคุณภาพและสะดวกแก่การเข้าใจ
กิ ตติ กรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศเพื่อขอขอบคุณหน่ วยงานบุคคล เขียนไว้
หลัง เนื้ อ หา สรุ ป ก่ อ นเอกสารอ้า งอิง โดยใช้ภ าษาสุ ภ าพและเป็ น
ทางการ

ตารางที่ 1: ชื่อตารางที่ 1
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8) ตาราง รูปประกอบ และสมการ
 ตารางและรูปประกอบในส่วนที่มกี ารกล่าวถึงเป็ นครัง้ แรก ควร
มี ค วามกว้ า งไม่ เ กิ น 8 เซนติ เ มตร หากกรณี ท่ี มี ค วาม
จาเป็ นต้องรัก ษาความละเอียดของข้อมู ล ไว้ สามารถวาง 2
คอลัม น์ ไ ด้ ที่ค วามกว้า งไม่ เ กิน 16 เซนติเ มตร จัด ตาราง
กึ่งกลางหน้ากระดาษ
 ตาราง ระบุหมายเลขกากับตารางพร้อมกับชื่อตารางด้วยอักษร
ขนาด 10 จุด ชื่อตารางต้องมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด จัด
ข้อความกึ่งกลางเหนือตาราง
 ตัวอักษรในตาราง ขนาด 11 จุด หัวข้อ เป็ นตัวหนา หรือหาก
ตัวอักษรเล็กกว่า 11 จุด ต้องสามารถอ่านได้ชดั เจน เส้นกรอบ
ของตารางเป็ น สีด าอย่างชัด เจน เว้น เหนื อ ชื่อ ตารางและใต้
ตาราง 1 บรรทัด
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7) การเว้นวรรค
เว้นบรรทัดว่าง 1 บรรทัด ขนาดอักษร 12 จุด ระหว่างแต่ละหัวข้อ

ปี การศึกษา
2553
2554
2555

p = 0.4, n = 10

0.2

Total
310
290
400

[1]

แหล่งทีม่ า : (ถ้ามี)
 รูปประกอบในส่วนที่มีการกล่า วถึงเป็ นครัง้ แรก ควรมีความ
กว้างไม่เกิน 8 เซนติเมตร หากกรณีท่มี คี วามจาเป็ นต้องรักษา
ความละเอียดของข้อมูลไว้ สามารถวาง 2 คอลัมน์ได้ ที่ความ
กว้ า งไม่ เ กิ น 16 เซนติ เ ม ตร จั ด รู ป ป ระกอ บ กึ่ ง กลาง
หน้ากระดาษ
 รู ป ประกอบ ระบุ ห มายเลขก ากั บ รู ป ประกอบพร้ อ มกับ
ชื่อรูปด้วยอักษรขนาด 10 จุด จัดวางกึ่งกลาง ใต้รูปประกอบ
เว้นเหนือชื่อตารางและใต้ตาราง 1 บรรทัด

[2]

[3]
[4]

2

เอกสารอ้างอิ ง
การอ้างอิงในบทความให้แสดงรายการเรียงตามลาดับการอ้า งอิงที่
ปรากฏในบทความ ใช้ตวั เลขอารบิคในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม
หลังข้อความอ้างอิง เช่น เครื่องปอกมะพร้าว [1] และการอ้างอิง
หมายเลขที่มลี าดับติดต่อกันใช้ [1-5] โดยระบุช่อื บทความที่อ้างอิง
ให้ชดั เจน โดยเว้นระยะขอบซ้ายให้ตรงกันทุกรายการ
รายการอ้า งอิง แบบเต็ม จะต้อ งระบุ ไ ว้ใ นส่ ว น เอกสารอ้ างอิ ง
จัด เรีย งตามล าดับ การอ้า งอิง ที่ป รากฏในบทความ โดยแสดง
รายละเอียดการอ้างอิงตามรูปแบบของ IEEE โดยสามารถศึกษา
ก า ร เ ขี ย น เ อ ก ส า ร อ้ า ง อิ ง ต า ม รู ป แ บ บ ที่ ก า ห น ด ไ ด้ ท่ี
http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf
ใช้ตวั อักษร ขนาด 10 จุด
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงตามประเภทต่างๆดังนี้
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