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บทคัดย่อ
เกี่ ย วข้ อ ง โปรดปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าที่ ร ะบุ ใ นเอกสารนี้ โ ดย
เอกสารนี้ ร วมข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ เ ขี ย นบทความในการ เคร่งครัด หากท่านมีข้ อสงสัยกรุณาติด ต่อผู้ดาเนินการจัดการ
จัดรูปแบบบทความสาหรับตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ AUC2 ประชุ ม วิ ช าการ AUC2 2017 (ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่
2017 ผู้เขียนบทความจาเป็นต้องจัดรูปแบบของบทความที่จะส่ง http://aucc2017.nu.ac.th/ )
เพื่อพิจารณาตามที่ระบุไว้ในเอกสารคาแนะนานี้โดยเคร่งครั ด
2. การจัดรูปแบบของหน้ากระดาษ
20 มม. บทความที่ไม่ได้จัดรูปแบบอย่างถูกต้องอาจถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ 6 มม.
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จากขอบ
ภาษาอังกฤษ สาหรับบทความภาษาอังกฤษผู้เขียนต้องปฏิบัติ กระดาษ A4 ส่วนประกอบต่างๆ เช่น อักษร รูปภาพ และตาราง
ตามคาแนะนาที่ให้ไว้ในวิธีการจัดรูปแบบบทความภาษาอังกฤษ จะต้องอยู่ภายในพื้นที่การพิมพ์ขนาดความกว้าง 172 มม. และ
(โปรดดูใน Template ของบทความภาษาอัง กฤษที่ให้ไว้ในอีก ความยาว 243 มม. จัดหน้ากระดาษในรูปแบบ 2 คอลัมน์ โดย
ไฟล์หนึ่ง) ทุกบทความที่ส่งต้องมีบทคัดย่อความยาว 100-150 แต่ละคอลัมน์มีความกว้าง 82 มม.
คา โดยใส่บทคัดย่อไว้ที่ส่วนบนสุดของคอลัมน์ซ้ายในหน้ าแรก
เว้นระยะห่างระหว่างคอลัมน์ 6 มม. กระจายตัวอักษร
ของบทความ
เต็มคอลัมน์ ใช้การกระจายแบบไทยสาหรับบทความภาษาไทย
กาหนดให้ขอบซ้ายสุดของคอลัมน์ซ้ายอยู่ห่างจากขอบซ้ายของ
ABSTRACT
กระดาษเป็นระยะ 20 มม. เว้นระยะจากขอบบน 30 มม. และ
This document provides authors with instructions on ขอบล่างอย่างละ 25 มม.
how to properly format a manuscript submitted for a
possible publication in AUC2 2017 Proceedings. Authors
3. ชื่อเรื่อง
are required to strictly adhere to these formatting ใส่ชื่อบทความไว้ส่วนบนสุดของหน้าแรก โดยเว้นระยะจากขอบ
specifications. Failure to conform to these บน 30 มม. จั ด ตั ว อั ก ษรให้ อ ยู่ กึ่ งกลางของบรรทั ด พิ ม พ์ ชื่อ
specifications may result in rejection of the manuscript. บทความโดยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 20 พอยท์
All manuscripts can be written either in English or in ตัวหนา ใส่ชื่อผู้แต่งโดยเว้นระยะ 1 บรรทัดใต้ชื่อบทความ พิมพ์
Thai. For Thai manuscripts, please follow the Thai ชื่อผู้เขียนบทความโดยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด
preparation guidelines ( provided separately in another 14 พอยท์ ใส่ชื่อหน่วยงานที่ผู้เขียนบทความสังกัดโดยเว้นระยะ
template). Each manuscript should also have a 100-150 1 บรรทั ด ใต้ ชื่ อ ผู้ เ ขี ย นบทความ พิ ม พ์ ชื่ อ หน่ ว ยงานที่ ผู้ เ ขี ย น
words abstract. It should appear at the top of the left บทความสังกัดโดยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 12
column.
พอยท์
คำสำคัญ-- หนึ่ง; สอง; สาม; สี่; ห้า
1. บทนา
เอกสารนี้ ร วบรวมข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ในการจั ด รู ป แบบบทความ
สาหรับตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ AUC2 2017 เช่น รูปแบบ
อั ก ษร ขนาดตั ว อั ก ษร การจั ด ระยะขอบ และข้ อ มู ล อื่ น ๆที่

4. เนื้อเรื่อง
เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิ ชาการ AUC2
2017 เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โปรดใช้รูปแบบและขนาดอักษร
ดังนี้ในการพิมพ์บทความภาษาไทย ในส่วนของเนื้อหาหลักใช้
รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยท์ ในส่วนของ

25 มม.จากขอบ
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คาบรรยายภาพและตาราง ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 12 พอยท์
สาหรับย่อหน้าแรกภายใต้หัวข้อ ไม่ต้องเว้นระยะหนึ่งแท็บ
จากขอบซ้ายของคอลัมน์ ในย่อหน้าต่อไปภายใต้หัวข้อจึงเว้น
ระยะหนึ่งแท็บจากขอบซ้ายของคอลัมน์ (ดังเช่นที่แสดงในหัวข้อ
ที่ 4 นี้)
5. หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก ตัวอย่างเช่น “1. บทนา” ต้องพิมพ์ด้วยอักษร TH
SarabunPSK ขนาด 14 พอยท์ แบบตัวหนา จัดให้อยู่กึ่งกลาง
ของบรรทัดในคอลัมน์ ใส่เครื่องหมายจุด (“.”) หลังจากตัวเลข
กากับหัวข้อหลัก เว้นระยะหนึ่งบรรทัดก่อนหัวข้อหลัก แต่ไม่ต้อง
เว้นระยะหนึ่งบรรทัดหลังหัวข้อหลัก หลังจากหัวข้อหลักแล้วอาจ
แบ่งหัวข้อย่อยภายในหัวข้อหลักได้ ซึ่งการจัดรูปแบบของหัวข้อ
ย่อยนัน้ จะกล่าวถึงในลาดับถัดไป
5.1. หัวข้อย่อย
หัวข้อย่อยให้ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยท์ แบบ
ตัวหนา จัดชิดขอบซ้ายของคอลัมน์ เว้นระยะหนึ่งบรรทัดก่อน
หัวข้อย่อย แต่ไม่ต้องเว้นระยะหนึ่งบรรทัดหลังหัวข้อย่อย

ตัวอย่างของรูปภาพ

รูปที่ 1. คาบรรยายภาพต้องอยู่ใต้ภาพ

6. รูปภาพ
รูปภาพและตารางจะต้องจัดให้อยู่ภายในพื้นที่การพิมพ์ที่กาหนด
รูปภาพ และตารางสามารถมีความกว้างมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ได้
ถ้ า หากสิ่ งเหล่ า นี้ มี ค วามกว้ า งมากกว่ า หนึ่ งคอลั ม น์ ต้ อ งจั ดสิ่ง
เหล่านี้ให้อยู่กึ่งกลางของความกว้างของคอลัมน์ทั้งสอง
รูปภาพ แผนภูมิและตารางควรถูกจัดให้อยู่ด้านบนสุด
ของหน้ากระดาษ หลีกเลี่ยงการวางสิ่งเหล่านี้ไว้ที่ส่วนกลางหรือ
ส่วนล่างของหน้ากระดาษ รูปภาพและตารางต้องมีคาบรรยาย
และหมายเลขกากับเสมอ เขียนคาบรรยายรูปภาพไว้ใต้รูปภาพ
เขียนคาบรรยายตารางไว้ที่ส่วนบนของตาราง
7.สมการ
เขียนหมายเลขกากับสมการทุกสมการที่ปรากฏในบทความ โดย
ใส่หมายเลขสมการในเครื่องหมายวงเล็บ จัดหมายเลขสมการชิด
ขอบขวาของคอลัมน์ (ดังที่แสดงด้านล่างนี้)

a+b=c+2

(1)

เว้นระยะหนึ่งบรรทัดก่อนสมการและเว้นระยะหนึ่ ง
บรรทัดหลังสมการ จัดสมการให้อยู่กึ่งกลางบรรทัดในคอลัมน์
8. หมายเลขหน้า
โปรดอย่าใส่หมายเลขหน้าลงในบทความ หมายเลขหน้าจะถูกใส่
หลังจากที่บทความจะถูกบรรจุในรายงานการประชุมวิชาการแล้ว
ทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องมีความยาวไม่เกิน 4
หน้าสาหรับบทความ
ตาราง 1. คาบรรยายตารางต้องอยู่เหนือตาราง

Name
Alice
Bob

Age
12
13

Weight (kg)
30
28

ภาษาอังกฤษผู้เขียนต้องปฏิบัติตามคาแนะนาที่ให้ไว้ในวิธีการ
จัดรูปแบบบทความภาษาอังกฤษ (โปรดดูใน Template ของ
บทความภาษาอังกฤษที่ให้ไว้ในอีกไฟล์หนึ่ง)
9. รูปแบบการอ้างอิง
ใส่เอกสารอ้างอิงทั้ง หมดที่ส่วนท้ายสุดของบทความโดยให้อยู่
ภายใต้หัวข้อ “เอกสารอ้างอิง” ไม่ต้องใส่หมายเลขหัวข้อ ภายใต้
หัวข้อเอกสารอ้างอิงให้จัดลาดับเอกสารตามลาดับการอ้างอิงถึง
ในบทความโดยใช้ระบบการอ้างอิงแบบตัวเลข ตัวอย่างวิธีการ
เขียนบรรณานุกรมของเอกสารอ้างอิงประเภทต่างๆนั้น สามารถ
ห า ดู ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ห อ ส มุ ด แ ห่ ง ช า ติ
(http://www.nlt.go.th/cm/Bibliography.htm) การเขี ย น
บรรณานุกรมให้ใช้ตัวเลขอารบิก แบบสากลเท่านั้น อย่าใช้เลข
ไทย เมื่ อ มี ก ารอ้ า งอิ งถึ ง เอกสารในบทความให้ อ้ า งอิ งโดยใช้
หมายเลขในเครื่องหมายก้ามปู ดังที่แสดงไว้ในส่วนท้ า ยของ
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