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บทคัดยอ

บทความนี้เปนตัวอยางสําหรับการเตรียมการเขียนบทความ
ในรายวิชา Undergraduate Thesis ของภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ บทความนี้จะกลาวถึง
รูปแบบการเขียนบทความ ขนาดตัวอักษรที่ใช แบบตัวอักษรที่ใช
ในสวนตางๆ
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Abstract

This paper presents a guideline for preparing a
paper in the course of Undergraduate Thesis,
Department of Computer Science and Information
Technology. The paper describes the format, the
sizes, and font types used in each section.
Keyword: word 1, word 2, word 3, word 4, word 5.

1. บทนํา

บทความที่จะสงตองใชกระดาษขนาด A4 (21 ซ.ม. x 29.7
ซ.ม.) จํานวน 4-6 แผน (หามเกินเด็ดขาด) โดยรวมทั้งเนื้อหา
และภาพประกอบตาง ๆ แลว บทความนี้จะกลาวถึงคูมือการ
เขียนบทความทั้งในสวนของขนาดตัวอักษร การเวนระยะ และ
ขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการเขียนบทความ

2. รูปแบบบทความ

2.1 ขอบเขตกระดาษ
เนื้อหาในบทความตองอยูภายในขอบเขต กวาง 6-7/8 นิ้ว
(17.5 ซ.ม.) และสูง 8-7/8 นิ้ว (22.54 ซ.ม.) อยาใหเนื้อหาใดอยู
นอกขอบเขตนี้
เนื้อหาตองจัดใหอยูในสองคอลัมน แตละ
คอลัมนมีความกวาง 3-1/4 นิ้ว (8.25 ซ.ม.) และมีระยะหาง
ระหวางคอลัมนทั้งสอง 5/16 นิ้ว (0.8 ซ.ม.) เนื้อหาตองจัดแบบ
หนาและหลังตรง (Justify)
2.2 บทคัดยอ

บทความที่เขียนเปนภาษาไทย
ตองมีบทคัดยอเปนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับบทความภาษาไทยใชคําวา
“บทคัดยอ” เปนหัวขอเริ่มตน ใชตัวอักษรแบบ TH
SarabunPSK ขนาด 16 จุด ตัวหนาและจัดกลาง เนื้อหาใน
บทคัดยอใหใชตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 14 จุด
ใหจัดแบบหนาหลังตรงและตัวอักษรเอียง
สําหรับบทความ
ภาษาอังกฤษ ใชคําวา “Abstract” เปนหัวขอเริม่ ตน ใช
ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 12 จุด ตัวหนาจัดกลาง
หนา เนื้อหาในบทคัดยอใหใชตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK
ขนาด 10 จุด ใหจัดแบบหนาหลังตรงและตัวอักษรเอียง ระยะ
ระหวางบรรทัด 1.5 จุด หลังจบบทคัดยอ ใหเวนระยะระหวาง
บทคัดยอกับเนื้อหาหลัก 1 บรรทัด บทคัดยอควรยาวไมเกิน 3
นิ้ว
บทคัดยอ ใหเขียนสรุปยอเกี่ยวกับงานวิจัยที่ทํา โดยกลาวถึง
ปญหาในงานเกาหรือความตองการ และกลาวถึงสิ่งที่ไดนําเสนอ
เพื่อแกไข วัตถุประสงค วิธีการดําเนินการ และผลของการ
ดําเนินการวิจยั อยากลาวถึงสิ่งอื่นที่ไมไดนําเสนอในบทความ
2.3 เนื้อหาหลัก
ชื่อเรื่องอยูหนาแรก หางจากขอบบน 1-3/8 นิ้ว (3.49 ซ.ม.)
จัดกลางหนา ตัวหนา ชื่อเรื่องภาษาไทยใหใชรูปแบบตัวอักษร
TH SarabunPSK ขนาด 20 จุด ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใหใช
รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 จุด โดยคํานาม
คําสรรพนาม คําคุณสรรพ คํากิริยา และคําขยายกิรยิ า ใน
ภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษรพิมพใหญนําตัวเดียว ตัวอักษรที่สอง
เปนตนไปใชตัวพิมพเล็ก สําหรับคําเชื่อมตาง ๆ ใหใชตัวอักษร
พิมพเล็ก และใหเวนบรรทัดหลังชื่อบทความสองบรรทัด
2.4 ชื่อผูแตง และสถานที่ติดตอ
สําหรับภาษาไทย ชื่อผูแตงและสถานที่ติดตอ ใชตัวอักษร
TH SarabunPSK ขนาด 14 จุด จัดกลางหนา และตัวเอียง
ดังที่แสดงตัวอยางขางบน
ถาเปนภาษาอังกฤษใหใช TH
SarabunPSK ขนาด 10 จุด ไมตองใสคํานําหนาชื่อผูแตง เชน

ยศ หรือตําแหนง โดยชื่อภาษาอังกฤษสามารถยอชื่อตนได เชน
Phayung Meesad อาจใชยอเปน P. Meesad
2.5 หนาที่สองเปนตนไป
สําหรับหนาที่สองเปนตนไป เนื้อหาใหเริ่มหางจากขอบบน 1
นิ้ว (2.54 ซ.ม.) และหางจากขอบลาง 1-5/8 นิ้ว (4.13 ซ.ม.)
ของกระดาษ A4
2.6 รูปแบบ และชนิดตัวอักษร
ตัวอักษรภาษาไทยใช TH SarabunPSK ขนาด 14 จุด สวน
ภาษาอังกฤษตัวเลข สมการคณิตศาสตร ใช TH SarabunPSK
ขนาด 10 จุด อยาใช ตัวอักษรชนิด bit map
2.7 รูปแบบอักษรในเนื้อหาหลัก
การพิมพเนื้อหาภาษาไทยใชตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 14 จุด และภาษาอังกฤษใชตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 10 จุด ถาบรรทัดใดเปนภาษาไทยลวน หรือภาษาอังกฤษ
ผสมไทย กําหนดระยะระหวางบรรทัดเปน single space ถา
เปนภาษาอังกฤษอักษรแบบ TH SarabunPSK ใหใชระยะ
ระหวางบรรทัดเปน 1.5
ทุกยอหนาใหบรรทัดแรกขึ้นตนทีป่ ระมาณ 1 pica (ประมาณ
1/6-inch หรือ 0.17 นิ้ว หรือ 0.422 ซ.ม.) ใชจัดยอหนาแบบ
หนาตรงและหลังตรงทุกยอหนา ไมตองเวนบรรทัดระหวางยอ
หนาในหัวขอยอยเดียวกัน
สําหรับภาพและตาราง คําวา “ภาพที่” และ “ตารางที”่ TH
SarabunPSK ขนาด 14 จุด ตัวหนา สวนรายละเอียดภาพและ
ตารางใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 12 จุด ตัว
ธรรมดา ตัวอยาง เชน

ภาพที่ 1: นี่คือตัวอยางภาพ
ตารางที่ 1: นี่คือตัวอยางตาราง

2.8 หัวขอลําดับที่ 1
ตัวอยาง เชน 1. บทนํา ภาษาอังกฤษและตัวเลขใช TH
SarabunPSK ขนาด 12 จุด ตัวหนา ภาษาไทยใช TH
SarabunPSK ขนาด 16 จุด ตัวหนา จัดชิดดานซาย เริ่มตนที่
ดานซานสุด ไมตองมียอหนา เวนบรรทัดหนึ่งบรรทัดกอนหัวขอ
ลําดับที่หนึ่ง 1 บรรทัด และหลังหัวขอลําดับที่หนึ่ง 1 บรรทัด ใช
จุด (“.”) หลังตัวเลขหัวขอ (ตัวอยางจากการเขียนเอกสารนี้)
2.9 หัวขอลําดับที่ 2
ภาษาอังกฤษและตัวเลขใช TH SarabunPSK ขนาด 11 จุด
ตัวหนาและจัดแบบชิดซาย สวนชื่อหัวขอภาษาไทยใชตัวอักษร
TH SarabunPSK ขนาด 14 จุด ตัวหนา เวนหนึ่งบรรทัดกอน
ขึ้นหัวขอลําดับที่ 2 ไมตองเวนบรรทัดหลังหัวขอลําดับที่ 2 ให
ขึ้นเนื้อหาไดเลย

3. การเขียนเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 1. บทนํา 2.
วิจารณวรรณ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ 3. วิธีการใหมที่นําเสนอ/
ขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย 4. ผลการดําเนินการวิจัย และ
5. สรุป
3.1 บทนํา
บทนําหรือความเปนมาและความสําคัญของปญหา โดย
กลาวถึงงานวิจัยในปจจุบันมีสถานะเปนอยางไร งานวิจัยหรือสิ่ง
ที่เปนอยูในปจจุบันมีปญหาอะไร ใหระบุปญหาใหชัดเจน มี
วิธีการอะไรที่ใชแกไขไดบางในปจจุบัน สิ่งที่มีอยูในปจจุบันยัง
ตองการสิ่งใดที่จะทําใหดีขึ้น ผูเ ขียนจะนําเสนอสิ่งใดเพื่อแกไข
หรือตอบสนองความตองการนั้นๆ
ระบุวัตถุประสงคของ
งานวิจัยใหชัดเจน งานที่ทํานี้เปนสิ่งใหมที่การดําเนินการมากอน
เปนงานที่ประยุกตมาจากงานอื่น เปนงานประดิษฐ เปนการ
เปรียบเทียบระหวางสิ่งเกากับสิ่งเกา เปนการเปรียบเทียบสิ่งเกา
กับสิ่งที่พัฒนาขึ้นใหม เปนการหาผลสัมฤทธิ์ของวิธีการหรือสิ่งที่
พัฒนาขึ้นในงานนี้ เปนตน
3.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
เปนการกลาวถึงทฤษฎีและงานวิจยั ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัยนี้ ทฤษฎีที่ใชในเปนพื้นฐานสําหรับทําวิจัยนี้ โดยให
นําเสนอเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวของจริง ๆ หรือที่ใชจริง ทฤษฎีที่ไม
เกี่ยวของโดยตรงไมตองนําเสนอ สวนงานวิจัยของผูอื่นใหวิจารณ
จุดดีจดุ ดอยของงานที่เกี่ยวของ
และระบุปญหาของงานเกา
เหลานั้นวายังตองการพัฒนาหรือทําอะไรตอ ทั้งนี้เพื่อใหผูอาน
เขาใจในความแตกตางระหวางงานเกาและงานวิจัยใหมที่
นําเสนอในครั้งนี้ โดยใชการอางอิงจากเอกสารงานวิจัยตาง ๆซึ่ง
ควรมีความใหม ควรมีจํานวนเอกสารอางอิงประมาณ 10-20
เรื่อง

3.3 วิธีการดําเนินการวิจัย
เปนการนําเสนอนวัตกรรมที่นําเสนอ เทคนิคใหมที่นําเสนอ
หรือ การประยุกตใชทฤษฎีเกา รวมทั้งการนําเสนอวิธีการ
ดําเนินงานวิจัย โดยแสดงขั้นตอนในการออกแบบ การพัฒนา
การทดลอง การทดสอบ การหาประสิทธิภาพ และการหา
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ถาเปนนวัตกรรมใหม ตองแสดงถึงขั้นตอน
การออกแบบ การสราง การทดสอบ ถามีการใชทฤษฎีของผูอื่น
ตองอางอิงไปที่ตนฉบับดวย
ถาเปนสิ่งที่ตองการพิสจู นตองมี
ขบวนการพิสูจนทางคณิตศาตร หรือการจําลองสถานการณดวย
ในการนําเสนอเทคนิคใหมควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับสิ่งเกา
ดวย ถาเปนงานประเภทประยุกต ตองระบุถึงวิธีและเทคนิคที่ใช
มีอะไรบางและอางอิงจากที่ใด ระบุขั้นตอนการประยุกต การ
ออกแบบระบบ การทดสอบ และอื่นๆ
3.4 ผลการดําเนินงาน
เปนการอธิบายผลการการดําเนินงาน เชน หนาจอระบบที่ได
ผลการทดสอบในกรณีตา งๆ ผลการหาผลสัมฤทธิ์ ผลการ
เปรียบเทียบ เปนตน
3.5 สรุป
กลาวถึงสิ่งที่ทําทั้งหมด เริ่มจากมีปญหาอะไร นําเสนอสิ่งใด
ในการแกปญหา มีวิธีการทําอยางไร ไดผลลัพธอยางไร และควร
มีการอภิปรายถึงเหตุผลจากผลการวิจัย ตลอดจนการวิเคราะห
วางานวิจัยนี้มีปญหาอะไรอีกบางที่ตองการแก และจะทําวิจัย
อะไรตอในอนาคต

4. เลขหนา

ไมตองใสเลขหนาในบทความ

5. ภาพประกอบตางๆ

ภาพทุกภาพ ขนาดกวางไมเกินหนึง่ คอลัมน

6. การอางแหลงที่มาของเอกสารอางอิง

การอางอิงในเนื้อหา
ใหอางเปนตัวเลขในวงเล็บสี่เหลี่ยม
เชนกัน เชน [1], [2], [3] โดยจะถูกแสดงไวที่ เอกสารอางอิง
ทายบทความ ซึ่งใชเปนตัวเลขในวงเล็บสี่เหลี่ยม ตามลําดับการ
อางในเนื้อหา ในรายการเอกสารอางอิง เอกสารภาษาอังกฤษใช
TH SarabunPSK ขนาด 9 จุด ระยะระหวางบรรทัดเปน 1.5
และภาษาไทยใช TH SarabunPSK ขนาด 12 จุด ระยะ
ระหวางบรรทัดเปน single spacing
ชื่องานวิจัยที่อยูใน Journal, Transactions, Magazine,
หรือใน proceedings ของงานประชุมวิชาการ ใหเขียนอยูใน
เครื่องหมายคําพูด “ “ สวนชื่อ Journal, Transactions,
Magazines, หรือ Proceedings ใหใชตัวอักษรแบบเอียง

สําหรับเอกสารอางอิงประเภทหนังสือ ชื่อหนังสือ ใหใช
ตัวอักษรแบบเอียง ตามดวยสํานักพิมพ เมืองทีพ่ ิมพ และปที่
พิมพ
ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง
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