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ทุก ๆ ยอหนายกเวนยอหนาแรกของแตละหัวขอใหญหรือ
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ใหเห็นในยอหนานี้

Abstract

3. รูปแบบตัวอักษร

บทคัดยอ

This document describes formatting guidelines for preparing
manuscripts for ECTI-CARD.

คําสําคัญ

คําสําคัญ 1, คําสําคัญ 2

1. บทนํา

3.1 ตัวอักษรในเนื้อความหลัก

ตัว อัก ษรในเนื้ อความหลั กให ใช ฟ อนตต ระกู ล Cordia (หรื อ
ฟอนตอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงที่สุด เชนฟอนต Garuda จาก
โครงการฟอนต แ หง ชาติ [2]) ขนาด 14 พอยต ทั้ งข อ ความ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้ งนี้ ขอใหใ ชฟ อนตรูป แบบอื่ น
สําหรับกรณีพิเศษเทานั้น เชนในรหัสตนฉบับ (source code)
เปนตน

ทางคณะผูจัดงานประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต
(ECTI-CARD) ไดเตรียมเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อวางแนวทางใหผูแตงบทความปรับแตงรูปแบบของเอกสาร
ของตนเองให ตรงตามที่ กํา หนดเอาไว แ ละทํา ใหก ารจั ดพิ ม พ
บทความของ ECTI-CARD เปนไปในรูปแบบเดียวกัน อยางไรก็
ตาม หากผูแ ตงใชโ ปรแกรมไมโครซอฟท เวิ รดในการจัด พิม พ
บทความ วิธีที่สะดวกที่สุดคือดาวนโหลดเอกสารตนแบบจาก
เว็บไซทของ ECTI-CARD [1] และเติมเนื้อหาของตนเองลงไป
เทานั้น

กรุณาใชฟอนตตระกูล Cordia หรือใกลเคียง ขนาด 24 พอยต
ตัวหนาสําหรับชื่อเรื่อง ขนาด 16 พอยตสําหรับชื่อผูแตง และ
ขนาด 14 พอยตสําหรับชื่อองคกรของผูแตง หากมีผูแตงหลาย
คนให แ ยกเป น คอลั ม น ล ะหนึ่ ง ผู แ ต ง ตามแนวขวางของ
หนากระดาษ

2. ขนาดของเอกสาร

3.3 บทคัดยอ

เนื้อความในแตละหนาจํากัดอยูในพื้นที่ขนาด 17.2x24.7 ซม.
และจัดใหอยูกึ่งกลางหนาพอดีสําหรับมาตรฐานกระดาษขนาด
A4 โดยหางจากขอบบนและขอบลางของหนากระดาษ 2.5 ซม.
(วัดระยะจากขอบกระดาษถึงฐานตัวอักษร) และหางจากขอบ
ซา ยและขวาของหน า กระดาษ 1.9 ซม. ตั ว เนื้ อความแบ ง
ออกเปนสองคอลัมน แตละคอลัมนมีขนาด 8.2 ซม. มีชองวาง
ระหวางกลาง 0.8 ซม. จัดขอบขวาตรง (right justify)

3.2 ชื่อเรื่องและชื่อผูแตง

บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชฟอนตตระกูล
Cordia หรือใกลเคียงขนาด 12 พอยตตัวเอียง

3.4 หนาอื่น ๆ

เนื้อความในหนาอื่น ๆ ใหเริ่ มตนที่ดานบนสุดของหนาและไล
เรี ยงเนื้ อ หาลงมาแบบสองคอลัม น ในหนา สุ ดท ายควรจัด ให
เนื้อความในคอลัมนทั้งคูเสมอกันใหมากที่สุดเทาที่จะทําได

3.5 เชิงอรรถ เอกสารอางอิง และการอางอิง

เชิงอรรถ (ฟุตโนต) ใชฟอนต Cordia หรือใกลเคียง ขนาด 12
พอยต โดยจัดใหมีความกวางเทากับความกวางคอลัมน ตาม
ตัวอยาง1
ภาคเอกสารอางอิงบรรจุรายการเอกสารที่ได อางอิงไวใ น
บทความเท านั้น โดยจัดเรียงรายการตามลําดับการอางอิงใน
บทความ ใชตัวอักษร Cordia หรือใกลเคียง ขนาด 14 พอยต
จั ด ชิ ด ซ า ยโดยขอบขวาไม จํ า เป น ต อ งตรง (ragged right)
เอกสารอ า งอิ ง แตละฉบับ ควรตอ งสามารถเข า ถึง ได งา ยโดย
บุคคลทั่วไป
การอางอิงในบทความใชเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม เชน
[1] การอางอิงมากกวาหนึ่งหมายเลขใหใชเครื่องหมายลูกน้ํา
(,) ขั้นระหวางหมายเลขที่ไมตอเนื่อง และเครื่องหมายขีด (-)
ระบุ ช ว งของหมายเลขอ า งอิ ง ที่ ต อ เนื่ อ งกั น มากกว า สอง
หมายเลข ดังเชน [3-5, 7, 12] เปนตน

3.6 การใสเลขหนา เฮดเดอร และฟุตเตอร

บทความที่นําสงไมควรมีเฮดเดอรหรือฟุตเตอร สวนเลขหนานั้น
ผู จั ด ทํ า จะดํ า เนิ น การใส ห มายเลขให ร ะหว า งกระบวนการ
จัดพิมพ

4. ภาพ/ตารางประกอบและคําบรรยาย

จัดวางตารางและรูปภาพใหอยูใกลกับเนื้อความสวนที่อางถึงให
มากที่ สุด (ดั ง เช น ตารางที่ 1 และรู ป ที่ 1) ถ า หากภาพหรื อ
ตารางมี ค วามกว า งมากอาจจั ด วางภาพให ใ ช พื้ น ที่ ทั้ ง สอง
คอลั ม น ไ ด แต พ ยายามอย า ให ก ว า งเกิ น ความกว า งของ
เนื้อความ คือ 17.2 ซม.
ตารางที่ 1. ตัวอยางตาราง วางคําบรรยายไวเหนือตาราง

1

โปรแกรม

พลังงานที่ใช (J)

เวลาที่ใช (s)

gcc

1000

1

doom

2000

200

ตัวอยางการใชเชิงอรรถ

รูปที่ 1 ตัวอยางรูปภาพ วางคําบรรยายไวใตภาพ
คําบรรยายสํ าหรับ ภาพและตารางใชฟอนตขนาด 14 พอยต
ตัวหนา จั ดอยูกึ่ งกลางด านใต ของภาพ หรือ กึ่ง กลางดา นบน
ของตาราง พรอมทั้งใสตัวเลขกํากับลําดับ (เชน “รูปที่ 1” หรือ
“ตารางที่ 1”)

5. หัวขอหลัก

ชื่อ หัว ขอ หลั กและตั วเลขกํา กับ ให ใ ชฟ อนตข นาด 16 พอยต
ตัวหนา จัดชิดซาย

5.1 หัวขอยอย

เช นเดี ยวกั บหั ว ขอ หลัก ชื่อ หั วข อ ยอ ยและตัว เลขกํ ากั บ ให ใ ช
ฟอนตขนาด 16 พอยตตัวหนา จัดชิดซาย
5.1.1 หัวขอยอยระดับ 2
หัวขอยอยลงมาอีกระดับหนึ่งใชฟอนตขนาด 14 พอยตตัวเอียง
จัดชิดซาย
5.1.1.1 หัวขอยอยระดับ 3
หัวขอยอยระดับลึกลงไปใหใชฟอนตในรูปแบบเดียวกับหัวขอ
ยอยระดับ 2 ทั้งหมด คือฟอนตขนาด 14 พอยตตัวเอียง จัดชิด
ซาย

6. เอกสารอางอิง
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