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บทคัดย่อ<16พ้อยท์, ตัวหนา>
บทความในการประชุมวิชาการเบญจมิตรวิชาการทุกบทความจะมีรูปแบบเดียวกัน ต้องเขียนตามข้อกาหนดในการ
เตรี ยมบทความข้างล่างนี้ โดยเคร่ งครัด บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ควรมีความยาวเกิน 300 คา และใช้
ตัวอักษรแบบ Angsana Newขนาด 15 พ้อยท์ สาหรับภาษาไทย และใช้ Time New Roman –ขนาด 11 พ้อยท์
สาหรับตัวอักษรภาษาอังกฤษ <15พ้อยท์, ตัวบาง>

คาสาคัญ<16พ้อยท์, ตัวหนา>: โปรดระบุคาสาคัญจานวนไม่เกิน 5 คา โดยเว้นวรรคระหว่างคาสาคัญทุกคา
<15พ้อยท์, ตัวบาง>
Abstract<11 point, Bold>
Authors of papers to proceeding shall type the paper in a form suitable for direct photographic
reproduction by the publisher. In order to ensure uniform style throughout the volume, all the papers
have to be prepared strictly according to the instructions set below. Abstracts shall not exceed 300
words and the font shall be Time New Roman with 11 pt. <11 point, Normal>

Keywords<11 point, Bold>: Enter key words or phrases in alphabetical order, separated by commas.
Keyword should not exceed 5 keywords.<11 point, Normal>
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1. รายละเอียดทัว่ ไป<16พ้อยท์, ตัวหนา>
กาหนดความยาวของบทความไม่เกินระหว่าง 8 – 10 หน้า ให้ใช้แบบตัวอักษร Angsana Newขนาด 15 พ้อยท์ ทั้ง
บทความ ใช้กระดาษขนาด A4 โดยบรรจุ เนื้ อหาในพื้ นที่ ข นาด 187 x 272 ม.ม (7.36” x 10.71”) ระยะห่ างจาก
ขอบกระดาษด้านต่ างๆ และขนาดของสดมกาหนดไว้ในตารางที่ 1 ส่ วนประกอบหลักของบทความให้เรี ย ง
ตามลาดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2<15พ้อยท์, ตัวบาง>

1.1.ตาราง<16พ้ อยท์ , ตัวบาง, ตัวเอียง>
วางตารางให้ใกล้ตาแหน่ งที่ อา้ งถึ งในบทความ พิ มพ์ชื่อและลาดับที่ ของตารางเหนื อตาราง และพิ มพ์คาอธิ บาย
เพิ่มเติมใต้ตาราง ลักษณะทัว่ ไปของตารางให้อา้ งอิงจากตารางที่ 1 และ 2<15พ้อยท์, ตัวบาง>

1.2.ระยะห่ างระหว่ างส่ วนประกอบ<16พ้ อยท์ , ตัวบาง, ตัวเอียง>
คณะกรรมการฝ่ ายวิชาการได้กาหนดรู ปแบบในไฟล์เป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว เพื่อความเป็ นมาตรฐาน กรุ ณาเลือกใช้
รู ปแบบที่กาหนดไว้ให้เท่านั้น และให้ยึดถือตามไฟล์ตวั อย่างที่จดั ไว้ให้เป็ นสาคัญ
ตารางที่ 1 ระยะขอบกระดาษและขนาดของสดมภ์ <14พ้อยท์, ตัวหนา>
ระยะกาหนด
ระยะบน (Top margin)
ระยะล่าง (Bottom margin)
ระยะซ้าย (Left margin)
ระยะขวา (Right margin)

ซ.ม
4.00
2.50
2.50
2.50

นิ้ว
1.57
0.98
0.98
0.98

1.3.รู ปและแผนภาพ
วางรู ปและรู ปภาพให้ใกล้ตาแหน่ งที่ อา้ งถึงในบทความพิ มพ์ชื่อและลาดับที่ ของรู ปใต้รูปพร้ อมคา
บรรยายไว้ก่ ึงกลางของสดมภ์ ลักษณะทัว่ ไปของรู ปให้อา้ งอิงจากรู ปที่ 1
รู ปภาพควรเป็ นสี ขาว-ดา และมีขนาดเท่ากับความกว้างของสดมภ์โดยวางชิ ดขอบซ้ายของสดมภ์ พึง
ระลึกว่าในการตีพิมพ์บทความ ขนาดของบทความจะถูกย่อเล็กลงเป็ น 75% ของขนาดเดิม รายละเอียดของรู ปภาพที่
เล็กเกินไปจึงอาจไม่ชดั เจน

ตารางที่ 2 ขนาดและลักษณะของตัวอักษรและระยะระหว่ างบรรทัด
ส่วนประกอบ
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รู ปที่ 1 คาอธิบายชื่ อรู ปหรื อภาพถ่ ายทัว่ ไป ทั้งรู ปและภาพถ่ ายทีน่ ามาแสดงจะต้ องมีความชัดเจน <14พ้อยท์, ตัวหนา>

1.4.สมการ<16พ้ อยท์ , ตัวบาง, ตัวเอียง>
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ควรใช้ Equation Editor ที่มีอยู่ในโปรแกรม Microsoft word โดยวางสมการชิ ดขอบซ้ายของสดมภ์ ใส่ ลาดับที่
ของสมการในวงเล็บ ( ) ณ ขอบขวาของสดมภ์ในบรรทัดเดียวกัน สมการที่ 1 แสดงตัวอย่างของสมการ<15พ้อยท์,
ตัวบาง>
(𝑥 + 𝑥)𝑥 = ∑

𝑥

(𝑥𝑥)𝑥𝑥 𝑥𝑥−𝑥

𝑥=0

(1)

1.5.การอ้ างอิง<16พ้ อยท์ , ตัวบาง, ตัวเอียง>
ให้ใช้สญ
ั ลักษณ์ [x] ในการอ้างอิงถึงเอกสารอ้างอิงลาดับที่ x ในเอกสารอ้างอิง ให้ใช้คาว่า รู ปที่ y และตารางที่
z ในการอ้างอิ งถึ งรู ป ที่ y และตารางที่ z ตาม่ลาดับ และไม่ ให้ใช้การอ้างอิ งถึ งเอกสารอ้างอิ งในเนื้ อความของ
บทคัดย่อ<15พ้อยท์, ตัวบาง>

2. กิตติกรรมประกาศ<16พ้อยท์, ตัวหนา>
เป็ นการระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั หรื อผูท้ ี่ให้การสนับสนุนการ<15พ้อยท์, ตัวบาง>

เอกสารอ้างอิง<16พ้อยท์, ตัวหนา>
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