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บทคัดย่อ 

ส่วนบทคัดย่อซึ่งจะส่งตีพิมพ์ในรายงานโครงงานคณะ
วิทยาการสารสนเทศแบบออนไลน์ จะพิมพ์ด้วยตัวเอียงและ
จัดกั้นหน้าและกั้นหลังให้ตรงกัน โดยพิมพ์ต่อจากข้อมูล
ส่วนตัวของผู้เขียน (ช่ือและที่อยู่ เป็นต้น) ส่วนหัวข้อใช้ค าว่า 
“บทคัดย่อ” ด้วยตัวอักษรขนาด 16 พอยท์ ตรงกลางของ
ย่อหน้า ส่วนเนื้อความในบทคัดย่อให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 
พอยท์ พิมพ์ด้วยตัวเอียง ระยะห่างระหว่างบรรทัด  1 
บรรทัด ความกว้างของสดมภ์ประมาณ 3 นิ้ว ส ำหรับ
บทควำมภำษำไทยจะต้องมีบทคัดย่อทั้งภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ โดยให้พิมพ์บทคัดย่อภาษาไทยก่อนบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ  
 
ค าส าคัญ: เว้นหนึ่งบรรทัดหลังจากบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
This electronic document is a “live” template. 

The various components of your paper [title, text, 
heads, etc.] are already defined on the style 
sheet, as illustrated by the portions given in this 
document. 

 
Keywords: component; formatting; style; styling; 
insert (key words) 
 

1. บทน า 
บทความที่จะส่งตีพิมพ์ ในรายงานโครงงานคณะ

วิทยาการสารสนเทศแบบออนไลน์นี้ มีความยาวไม่เกิน 8 

หน้า ซึ่งรวมรูปภาพและตารางแล้ว และมีขนาดของไฟล์ไม่
เกิน 5 MB โดยในเอกสารนี้ ได้รวมค าอธิบายที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบตัวอักษร การเว้นระยะ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับ
การจัดท าเอกสารต้นฉบับ โปรดด าเนินการตามรายละเอียด
ที่ก าหนดไว้และถ้ามีค าถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกอง
บรรณาธิการวารสารได้ที่ อีเมล janya@it.buu.ac.th 

 

2. รูปแบบของบทความ 
องค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ประกอบการจัดท าบทความซึ่ง

ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพ และแผนภูมิ จะต้องอยู่ใน
พื้นที่พิมพ์ขนาดกว้าง 6-7/8 นิ้ว (17.5 ซม.) และสูง 8-7/8 
นิ้ว (22.54 ซม.) อย่าเขียนหรือพิมพ์สิ่งต่างๆ ออกนอกพื้นที่
ที่ก าหนดให ้ข้อความทั้งหมดจะต้องอยู่ในรูปแบบ 2 คอลัมน์ 
โดยที่แต่ละคอลัมน์จะมีความกว้าง 3-1/4 นิ้ว (8.25 ซม.) 
และมีระยะห่างระหว่างคอลัมน์เท่ากับ 5/16 นิ้ว (0.8 ซม.) 
โดยข้อความต้องปรับให้เต็มบรรทัด 
 

3. ชื่อบทความ 
ช่ือบทความ (ในหน้าแรก) ให้ เว้นระยะห่างจาก

ขอบกระดาษด้านบน 1-3/8 นิ้ว (3.49 ซม.)  และใช้รูปแบบ
อักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 18 พอยท์ ช่ือ
บทความภาษาอังกฤษ ตัวแรกของทุกค าที่เป็นค านาม ค า
สรรพนาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์และค าวิเศษณ์ ให้ใช้อักษร
ตัวพิมพ์ใหญ่ ทั้งนี้ยกเว้นค าสันธาน หรือค าบุพบท จากนั้น
เว้นหนึ่งบรรทัดหลังจากช่ือเรื่อง ส าหรับช่ือเรื่องบทความ
ภาษาไทยจะต้องมีชื่อเร่ืองท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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4. ชื่อผู้เขียนและหน่วยงาน 
 ในการส่ งบทความฉบับสมบู รณ์ ให้ ใส่ ชื่ อ ผู้แ ต่ ง 
หน่วยงานต้นสังกัด และข้อมูลการติดต่อในบทความ
ต้นฉบับ 
 
5. การพิมพ์บทความส าหรับหน้าที่สองเป็นต้นไป 
 ในหน้าที่ 2 และหน้าถัดๆ ไปต้องเว้นระยะห่างจาก
ขอบกระดาษด้านบน 1.0 นิ้ว (2.54 ซม.) ในทุกหน้า 
ระยะห่างจากขอบด้านล่างจะอยู่ที่ประมาณ 1-5/8 นิ้ว 
(4.13 ซม.) ของกระดาษขนาด A4 
 
6. รูปแบบตัวอักษร 
 ส าหรับบทความภาษาไทยให้รูปแบบอักษร TH 
SarabunPSK และไม่ควรใช้รูปแบบอักษรบิตแมป 
 
7. ตัวอักษรในย่อหน้า 
 ข้ อ ค ว า ม ใน แ ต่ ล ะ ย่ อ ห น้ า ใ ห้ ใ ช้ รู ป แ บ บ อั ก ษ ร  
TH SababunPSK ขนาด 14 พอยท์ และเว้นวรรคเพียงหน่ึง
ครั้ง การย่อหน้าทั้งหมดควรเป็น 1 pica (ประมาณ 1/6 นิ้ว
หรือ 0.17 นิ้วหรือ 0.422 ซม.) โดยจะต้องก าหนดรูปแบบ
การจัดข้อความเป็นแบบเต็มบรรทัด กรุณาอย่าเว้นบรรทัด
ว่างใดๆ ระหว่างย่อหนา้  
 
8. หัวข้อ 
 ส าหรับบทความภาษาอั งกฤษ หั วข้ อหลัก  เ ช่น  
"1. Introduction" เป็นตัวอักษรแบบ Times New 
Roman แบบตัวหนา ขนาด 12 พอยท์ ส่วนบทความ
ภาษาไทยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
พอยท์ ตัวหนา ขึ้นต้นด้วยตัวอัษรพิมพ์ใหญ่ ชิดซ้าย และมี
บรรทัดว่างก่อนและหลัง ใช้สัญลักษณ์ "." หลังจากเลขหัวข้อ 
 
8.1 หัวข้อย่อย 
 ส าหรับหัวข้อย่อยให้ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK
ตัวหนา ขนาด 16 พอยท์ ตัวอักษรตัวแรกเป็นอักษรตัวพิมพ์
ใหญ่ มีบรรทัดว่างก่อนและหลัง 
 

9. การส่งบทความ 
 บทความฉบับสมบูรณ์จะต้องส่งแบบออนไลน์ ในรูปแบบ 
PDF ผ่านเว็บไซต์ services.informatics.buu.ac.th/ojs 
 

10. หมายเลขหน้า 
 ไม่ต้องใส่เลขหน้า 
 

11. รูปภาพ กราฟ และตาราง 
 ภาพทั้งหมดให้จัดไว้ก่ึงกลาง ภาพที่ใส่ในบทความจะต้อง
วางอยู่ในพื้นที่บทความ (ควรก าหนดคุณสมบัติรูปภาพให้
เป็นส่วนหนึ่งของข้อความ) ใช้รูปภาพที่มีคุณภาพสูงและ
แสดงรายละเอียดได้ชัดเจน โปรดใช้ความระมัดระวัง
เนื่องจากเส้นที่เขียนด้วยดินสอและเส้นที่มีขนาดเล็กอาจ
แสดงได้ไม่ชัดเจนในเอกสาร และภาพที่ท าส าเนาหรือสแกน
มาจะมีคุณภาพด้อยกว่าต้นฉบับ 

รูปภาพและตารางจะต้องจัดให้อยู่ภายในพื้นที่การพิมพ์
ที่ก าหนด รูปภาพ และตารางสามารถมีความกว้างมากกว่า
หนึ่งคอลัมน์ได้ ถ้าหากสิ่งเหล่านี้มีความกว้างมากกว่าหนึ่ง
คอลัมน์ต้องจัดสิ่งเหล่านี้ให้อยู่กึ่งกลางของความกว้างของ
คอลัมน์ทั้งสอง รูปภาพและตารางต้องมีค าบรรยายและ
หมายเลขก ากับเสมอ เขียนค าบรรยายรูปภาพไว้ใต้รูปภาพ 
เขียนค าบรรยายตารางไว้ท่ีส่วนบนของตาราง ในส่วนของค า
บรรยายภาพและตาราง ใช้รูปแบบอักษร TH Baijam ขนาด 
12 พอยท์ รูปภาพและตารางจะต้องมีเลขเรียงล าดับแยก
จากกัน ตัวอย่างเช่น "รูปที่ 1. บริบทฐานข้อมูล" "ตารางท่ี 4. 
ข้อมูลอินพุท"  
 
11.1 ภาพสี 
 อย่าใช้ภาพสีในการจัดท าบทความ 
 
12. เอกสารอ้างอิง 
 ร า ย ก า ร แ ล ะ ห ม า ย เ ล ข ข อ ง บ ร ร ณ า นุ ก ร ม ใ น
เอกสารอ้างอิงทั้งหมดให้ใส่ไว้ส่วนท้ายของบทความ โดยใช้
ตัวอักษรขนาด 14 พอยท์ ตามรูปแบบของ  APA 
ตัวอย่างเช่น 
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