
ขอแนะนําการจัดเตรียมบทความ ECTI-CARD 
ชื่อผูแตง  1  

ที่ทํางาน/สถานศึกษา 

อีเมลแอดเดรสของผูแตง  1  
 

ชื่อผูแตง  2  
ที่ทํางาน/สถานศึกษา 

อีเมลแอดเดรสของผูแตง 2 
 

ชื่อผูแตง  3  
ที่ทํางาน/สถานศึกษา 

อีเมลแอดเดรสของผูแตง 3 
 

บทคัดยอ 
เอกสารน้ีอธิบายการจัดรูปแบบเอกสารสําหรับสงบทความเขารวมงาน
ประชุมวิชาการ ECTI-CARD   

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

คําสําคัญ 
คําสําคัญ 1, คําสําคัญ 2 

1. บทนํา 
ทางคณะผูจัดงานประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต 
(ECTI-CARD) ไดเตรียมเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อวางแนวทางใหผูแตงบทความปรับแตงรูปแบบของเอกสาร
ของตนเองใหตรงตามที่กําหนดเอาไวและทําใหการจัดพิมพ
บทความของ ECTI-CARD เปนไปในรูปแบบเดียวกัน อยางไรก็
ตาม หากผูแตงใชโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรดในการจัดพิมพ
บทความ วิธีที่สะดวกที่สุดคือดาวนโหลดเอกสารตนแบบจาก
เว็บไซทของ ECTI-CARD [1] และเติมเนื้อหาของตนเองลงไป
เทานั้น 

2. ขนาดของเอกสาร 
เนื้อความในแตละหนาจํากัดอยูในพื้นที่ขนาด 17.2x24.7 ซม.  
และจัดใหอยูก่ึงกลางหนาพอดีสําหรับมาตรฐานกระดาษขนาด 
A4 โดยหางจากขอบบนและขอบลางของหนากระดาษ 2.5 ซม. 
(วัดระยะจากขอบกระดาษถึงฐานตัวอักษร) และหางจากขอบ
ซายและขวาของหนากระดาษ 1.9 ซม. ตัวเนื้อความแบง
ออกเปนสองคอลัมน แตละคอลัมนมีขนาด 8.2 ซม. มีชองวาง
ระหวางกลาง 0.8 ซม. จัดขอบขวาตรง (right justify) 

ทุก ๆ ยอหนายกเวนยอหนาแรกของแตละหัวขอใหญหรือ
หัวขอยอยใหปรับเย้ืองไปทางขวาเปนระยะ 0.6 ซม. ดังแสดง
ใหเห็นในยอหนานี ้

3. รูปแบบตัวอักษร 
3.1 ตัวอักษรในเน้ือความหลัก 
ตัวอักษรในเนื้อความหลักใหใชฟอนตตระกูล Cordia (หรือ
ฟอนตอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงที่สุด เชนฟอนต Garuda จาก
โครงการฟอนตแหงชาติ [2]) ขนาด 14 พอยตทั้งขอความ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ขอใหใชฟอนตรูปแบบอื่น
สําหรับกรณีพิเศษเทานั้น เชนในรหัสตนฉบับ (source code) 
เปนตน 

3.2 ชื่อเร่ืองและชื่อผูแตง 
กรุณาใชฟอนตตระกูล Cordia หรือใกลเคียง ขนาด 24 พอยต
ตัวหนาสําหรับช่ือเร่ือง ขนาด 16 พอยตสําหรับช่ือผูแตง และ
ขนาด 14 พอยตสําหรับช่ือองคกรของผูแตง หากมีผูแตงหลาย
คนใหแยกเปนคอ ลัมนละหนึ่ ง ผูแตงตามแนวขวางของ
หนากระดาษ 

3.3 บทคัดยอ 
บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชฟอนตตระกูล 
Cordia หรือใกลเคียงขนาด 12 พอยตตัวเอียง  

3.4 หนาอ่ืน ๆ 
เนื้อความในหนาอื่น ๆ ใหเร่ิมตนที่ดานบนสุดของหนาและไล
เรียงเนื้อหาลงมาแบบสองคอลัมน ในหนาสุดทายควรจัดให
เนื้อความในคอลัมนทั้งคูเสมอกันใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 



3.5 เชิงอรรถ เอกสารอางอิง และการอางอิง 
เชิงอรรถ (ฟุตโนต) ใชฟอนต Cordia หรือใกลเคียง ขนาด 12 
พอยต โดยจัดใหมีความกวางเทากับความกวางคอลัมน ตาม
ตัวอยาง1 

ภาคเอกสารอางอิงบรรจุรายการเอกสารที่ไดอางอิงไวใน
บทความเทานั้น โดยจัดเรียงรายการตามลําดับการอางอิงใน
บทความ ใชตัวอักษร Cordia หรือใกลเคียง ขนาด 14 พอยต 
จัดชิดซายโดยขอบขวาไมจําเปนตองตรง (ragged right) 
เอกสารอางอิงแตละฉบับควรตองสามารถเขาถึงไดงายโดย
บุคคลทั่วไป 

การอางอิงในบทความใชเคร่ืองหมายวงเล็บส่ีเหล่ียม เชน 
[1] การอางอิงมากกวาหนึ่งหมายเลขใหใชเคร่ืองหมายลูกน้ํา 
(,) ขั้นระหวางหมายเลขที่ไมตอเนื่อง และเคร่ืองหมายขีด (-) 
ระบุชวงของหมายเลขอางอิงที่ตอ เนื่องกันมากกวาสอง
หมายเลข ดังเชน [3-5, 7, 12] เปนตน 

3.6 การใสเลขหนา เฮดเดอร และฟุตเตอร 
บทความที่นําสงไมควรมีเฮดเดอรหรือฟุตเตอร สวนเลขหนานั้น
ผูจัดทําจะดําเนินการใสหมายเลขใหระหวางกระบวนการ
จัดพิมพ 

4. ภาพ/ตารางประกอบและคําบรรยาย 
จัดวางตารางและรูปภาพใหอยูใกลกับเนื้อความสวนที่อางถึงให
มากที่สุด (ดังเชนตารางที่ 1 และรูปที่ 1) ถาหากภาพหรือ
ตารางมีความกวางมากอาจจัดวางภาพใหใชพื้นที่ทั้งสอง
คอลัมนได แตพยายามอยาใหกวางเกินความกวางของ
เนื้อความ คือ 17.2 ซม. 

                                                        
1 ตัวอยางการใชเชิงอรรถ 

คําบรรยายสําหรับภาพและตารางใชฟอนตขนาด 14 พอยต
ตัวหนา จัดอยูก่ึงกลางดานใตของภาพ หรือก่ึงกลางดานบน
ของตาราง พรอมทั้งใสตัวเลขกํากับลําดับ (เชน “รูปที่ 1” หรือ 
“ตารางที่ 1”) 

5. หัวขอหลัก 
ช่ือหัวขอหลักและตัวเลขกํากับใหใชฟอนตขนาด 16 พอยต
ตัวหนา จัดชิดซาย 

5.1 หัวขอยอย 
เชนเดียวกับหัวขอหลัก ช่ือหัวขอยอยและตัวเลขกํากับใหใช
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 
[1] ECTI-CARD.  http://www.ecticard.org 
[2] ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ. 

โครงการฟอนตแหงชาติ. [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก: 
http://wiki.opentle.org/NationalFont.  สืบคน 20 
กันยายน พ.ศ. 2551 

 

รูปที ่1 ตัวอยางรูปภาพ วางคําบรรยายไวใตภาพ 

ตารางที ่1. ตัวอยางตาราง วางคําบรรยายไวเหนือตาราง 
โปรแกรม พลังงานที่ใช (J) เวลาที่ใช (s) 

gcc 1000 1 
doom 2000 200 
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