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บทคัดย่อ 
เอกสารนี้ เป็นต้นแบบที่สามารถน าไปสร้างเอกสารส าหรับส่งเข้า

ร่วมงานประชุมวิชาการ OREG-RMUT@ 2020 ตามแนวทางที่ระบุไว้ใน
เอกสารค าแนะน าการจัดรูปแบบหัวข้อที่จัดเตรียมให้ ในเอกสารนี้มี
วัตถุประสงค์เพียงเพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง มิได้จ ากัดขอบเขตของบทความแต่
อย่างใด 

Abstract 
This document serves as a template for writing a paper 

sub-mitted to OREG-RMUT@ 2020. 

Keywords: submission procedure, manuscript format, font size, 
font style, blank line 

1. บทน า 
     ทางคณะผู้จัดงานการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาวิชาการและ
บริการการศึกษา ครั้งที่ 1  (OREG-RMUT@ 2020.) ได้เตรียมเอกสารฉบับ
นี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางให้ผู้แต่งบทความปรับแต่ง
รูปแบบของเอกสารของตนเองให้ตรงตามที่ก าหนดเอาไว้และท าให้การ
จัดพิมพ์บทความของ OREG-RMUT@  เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน อย่างไรก็
ตาม หากผู้แต่งใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดในการจัดพิมพ์บทความ วิธีที่
สะดวกที่สุดคือดาวน์โหลดเอกสารต้นแบบจากเว็บไซท์ของ OREG-RMUT@  
[1] และเติมเน้ือหาของตนเองลงไปเท่านั้น 

2. ขนาดของเอกสาร 
เนือ้ความในแต่ละหน้าจ ากัดอยู่ในพื้นที่ขนาด 17.2 x 24.7 ซม. และจัด

ให้อยู่กึ่งกลางหน้าพอดีส าหรับมาตรฐานกระดาษขนาด A4 โดยห่างจาก
ขอบบนของหน้ากระดาษ 2.9 ซม. และขอบล่างของหน้ากระดาษ 1 ซม. 
(วัดระยะจากขอบกระดาษถึงฐานตัวอักษร) และห่างจากขอบ ซ้ายและขวา
ของหน้ากระดาษ 1.9 ซม. ตัวเนื้อความแบ่งออกเป็นสองคอลัมน์ แต่ละ
คอลัมน์มีขนาด 8.2 ซม. มีช่องว่างระหว่างกลาง 0.8 ซม. จัดขอบขวาตรง 
(right justify)  

ทุก ๆ ย่อหน้าของแต่ละหัวข้อใหญ่หรือหัวข้อย่อยให้ปรับเยื้องไป
ทางขวาเป็นระยะ 0.5 ซม. ดังแสดงให้เห็นในย่อหน้านี้ 

3. รูปแบบตัวอักษร 

การจัดรูปแบบตัวอักษรในส่วนต่าง ๆ ของบทความให้ใช้รูปแบบ
ดังต่อไปนี้ 

3.1 ตัวอักษรในเนื้อความหลัก 
ตัวอักษรในเนื้อความหลักให้ใช้ฟอนต์ตระกูล Angsana New (หรือ

ฟอนต์อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงที่สุดจากโครงการฟอนต์แห่งชาติ [2]) ขนาด 
12 พอยต์ทั้งข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ขอ ให้ใช้ฟอนต์
รูปแบบอื่นส าหรับกรณีพิเศษเท่านั้น เช่นในรหัสต้นฉบับ (source code) 
เป็นต้น 

3.2 ชื่อเร่ืองและชื่อผู้แต่ง 
กรุณาใช้ฟอนต์ตระกูล Angsana New หรือใกล้เคียง โดยชื่อเรื่องทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ฟอนต์ขนาด 16 พอยต์ตัวหนา   ส าหรับ
ชื่อผู้แต่ง ชื่อองค์กรของผู้แต่ง และอีเมล์ของผู้แต่งให้ใช้ฟอนต์ขนาดขนาด 
12 พอยต์ 

3.3 บทคัดย่อ 
บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ฟอนต์ตระกูล  Angsana 

New หรือใกล้เคียงขนาด 12 พอยต์ตัวเอียง 

3.4 หน้าอื่น ๆ 
เนื้อความในหน้าอื่น ๆ ให้เริ่มต้นที่ด้านบนสุดของหน้าและไล่เรียง

เนื้อหาลงมาแบบสองคอลัมน์   ในหน้าสุดท้ายควรจัดให้เนื้อความในคอลัมน์
ทั้งคู่เสมอกันให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

3.5 การใส่เลขหน้า เฮดเดอร์ และฟุตเตอร์ 
บทความที่น าส่งต้องไม่เพิ่มเนื้อหาใด ๆ ทั้งในส่วนของเฮดเดอร์และใน

ส่วนของฟุตเตอร์นอกเหนือจากที่เอกสารต้นแบบได้ระบุไว้    ส่วนเลขหน้า
นั้นผู้จัดท าจะด าเนินการใส่หมายเลขให้ระหว่างกระบวนการจัดพิมพ์ 

3.6 ความยาวของบทความวิจัย-วิชาการ หรือบทความแนว
ปฏิบัติท่ีดี 
       เมื่อรวมทุกส่วนแล้ว บทความวิจัย-วิชาการ หรือบทความแนวปฏิบัตทิี่
ดี มีความยาว ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4  

3.7 เอกสารอ้างอิงและการอ้างอิง 
ภาคเอกสารอ้างอิงบรรจุรายการเอกสารที่ได้อ้างอิงไว้ในบทความ

เท่านั้น โดยจัดเรียงรายการตามล าดับการอ้างอิงในบทความ  ใช้ตัวอักษร 
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Angsana New หรือใกล้เคียง ขนาด 12 พอยต์จัดชิดซ้ายโดยขอบขวาไม่
จ าเป็นต้องตรง (ragged right)     เอกสารอ้างอิงแต่ละฉบับควรต้อง
สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยบุคคลทั่วไปการอ้างอิงในบทความใช้เครื่องหมาย
วงเล็บสี่เหลี่ยม เช่น [1] การอ้างอิงมากกว่าหนึ่งหมายเลขให้ใช้เครื่องหมาย
ลูกน้ า (,) ขั้นระหว่างหมายเลขที่ไม่ต่อเนื่อง   และเครื่องหมายขีด (-) ระบุ
ช่วงของหมายเลขอ้างอิงที่ต่อเนื่องกันมากกว่าสองหมายเลข ดังตัวอย่างเช่น 
[3-5, 7, 12] เป็นต้น 

4. ภาพ/ตารางประกอบและค าบรรยาย 
จัดวางตารางและรูปภาพให้อยู่ใกล้กับเนื้อความส่วนที่อ้างถึงให้มาก

ที่สุด (ดังเช่นตารางที่ 1 และรูปที่ 1) ถ้าหากภาพหรือตารางมีความกว้าง
มากอาจจัดวางภาพให้ใช้พื้นที่ทั้งสองคอลัมน์ได้ แต่พยายามอย่าให้กวา้งเกิน
ความกว้างของเนื้อความ คือ 17.2 ซม. 

ตารางที่ 1. ตัวอย่างตาราง วางค าบรรยายไว้เหนือตาราง 
โปรแกรม พลังงานที่ใช้ (W) เวลาที่ใช้ (s) 

AAA 5000 5 
BBB 90,000 100 

ค าบรรยายส าหรับภาพและตารางใช้ฟอนต์ขนาด 12 พอยต์โดยใช้ตัวหนา
เฉพาะค าว่า “รูปที่” และ “ตารางที่” ตามด้วยหมายเลขกับ และ จัดให้อยู่
กึ่งกลางด้านใต้ของภาพ หรือกึ่งกลางด้านบนของตาราง (เช่น “รูปที่ 1.” 
หรือ “ตารางที่ 1.”) ดังแสดงในตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1. ตัวอย่างรูปภาพ วางค าบรรยายไว้ใต้ภาพ 
 

5. การเขียนสมการ 
สมการทุกสมการจะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ และ

เรียงล าดับที่ถูกต้อง ต าแหน่งของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ชิดขอบ
ด้านขวาของคอลัมน์ ดังตัวอย่างนี้ 
 

a b c             (1) 
        เร่ิมเขียนค าอธิบายตั้งแต่บรรทัดนี้ 
 

6. หัวข้อหลัก 

ชื่อหัวขอ้หลักและตัวเลขก ากับให้ใช้ฟอนต์ขนาด 14 พอยต์ ตวัหนา จัด
ชิดซ้าย 

6.1 หัวข้อย่อย 
เช่นเดียวกับหัวข้อหลัก ชื่อหัวข้อย่อยและตัวเลขก ากับให้ใช้ฟอนต์

ขนาด 14 พอยต์ ตัวหนา จัดชิดซ้าย 

6.1.1 หัวข้อย่อยระดับ 2 
หัวข้อย่อยลงมาอีกระดับหนึ่งใช้ฟอนต์ขนาด 12 พอยต์  ตวัเอียง 

จัดชิดซ้าย 

6.1.1.1 หัวข้อย่อยระดับ 3 
หัวข้อย่อยระดับลึกลงไปให้ใช้ฟอนต์ในรูปแบบเดียวกับหวัข้อ 

ย่อยระดับ 2 ทั้งหมด คือฟอนต์ขนาด 14 พอยต ์ ตัวเอยีง จัดชิดซ้าย 

7. สรุป 
กรุณาตรวจบทความอย่างรอบคอบโดยใช้เวลาอย่างพอเพียง ก่อนส่งให้

กรรมการพิจารณา  จะเป็นผลดีและท าให้บทความของท่านมีคุณภาพสูง  
อีกทั้งมีโอกาสผ่านการพิจารณาได้ง่ายขึ้น 

8. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ใหค้วามร่วมมือรักษาระเบียบการ

เขียนบทความอย่างเคร่งครัด 
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