การประชุมวิชาการการวิจัยดาเนินงานแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2565
29 mm
สาขาวิชาวิศวกรรมอุ
ตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การคานวณ คณะวิทยาศาสตร์
TH SarabunPSK # 16 หนา (จากขอบกระดาษ)
และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16-18 มีนาคม 2565 สงขลา

รูปแบบของบทความฉบับสมบูรณ์
การประชุมวิชาการการวิจัยดาเนินงาน OR-Net Conference 2022
Manuscript Preparation Guidelines for the Papers Submitted to OR-NET Conference 2022
สิริรัตน์ สุวชั รชัยติวงศ์1*, วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว2 และพงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์3
1, 2สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา 90110
3ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปทุมธานี 12120
E-mail: 1sirirat.su@psu.ac.th, 2wanatchapong.k@psu.ac.th, 3 lpongch@engr.tu.ac.th

บทคัดย่อ

TH SarabunPSK # 12 ปกติ

บทความนี้กล่าวถึงรูปแบบและวิธีการส่งบทความ เพื่อเสนอต่อการประชุมวิชาการวิจัยดาเนินการ 2565 ผู้ส่งบทความจะต้องยึดรูปแบบตาม
บทความนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งการเตรียมบทความเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทความใดที่รูปแบบไม่ถูกต้อง จะถูกส่งคื นและไม่รับพิจารณาในครั้งนี้
บทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ละภาษาควรมีเพียงย่อหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 25 บรรทัด และคาสาคัญอย่างน้อย 3 คา
หากต้องการตีพิมพ์เป็นบทความภาษาอังกฤษให้ยึดตาม
คาสาคัญ: รูปแบบบทความ, ขนาดตัวอักษร, รูปแบบตัวอักษร
Template เดียวกัน เพียงชื่อเรือง ชื่อผู้แต่งและเนื้อความ

Abstract

เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

This article describes a submission procedure and a format of the manuscript for the OR-Net Conference 2022. Authors
are required to strictly follow the guidelines provided here: otherwise, the manuscript will be rejected immediately and not be
considered this year. A good abstract should have only one paragraph. Both Thai and English abstracts are required; the length of
each should not exceed 25 lines.
Keywords: manuscript format, font size, font style
เว้น 1 บรรทัด
ให้ พิ ม พ์ โ ดยไม่ เ ว้ น บรรทั ด เมื่ อ จะขึ้ น หั ว ข้ อ ใหม่ ใ ห้ เ ว้ น 1
81 mm

บรรทัด และจะต้องพิมพ์ให้เต็มคอลัมน์ก่อนที่จะขึ้นคอลัมน์ใหม่หรือขึ้น
21 mm
6 mm หน้าใหม่ ห้ามเว้นที่เหลือไว้ว่างเปล่า
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การลาดับหัวข้อในส่วนของเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขกากับ โดยให้บท
(จากขอบ)
ภาษาไทย ชื่ อ เรื่ อ งภาษาอั ง กฤษ ชื่ อ ผู้ เ ขี ย นบทความ สถาบั น ที่ อ ยู่
นาเป็นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย ให้ใช้เลขระบบ
สถาบั นอย่า งละเอี ยด บทคัดย่อ ภาษาไทย เนื้อ เรื่อ งแบ่ งเป็ น บทนา
ทศนิยมกากับหัวข้อย่อย เช่น 2.1 เป็นต้น
81 mm
เนื้อความหลัก สรุป กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก
2.2 ขนาดตัวอักษรและการเว้นระยะ
(ถ้ามี)
พิ ม พ์ บ ทคว ามภ าษา ไทยด้ ว ยตั ว อั กษรรู ป แ บบ “TH
2. คาแนะนาการเขียนและพิมพ์
SarabunPSK” หรือใกล้เคียง ชื่อเรื่องบทความ ใช้ตัวอักษรแบบหนา
2.1 คาแนะนาทั่วไป
ขนาด 16 พอยน์ ชื่อ ผู้เขี ย น สถาบั น ใช้ตัว อั ก ษรแบบหนาขนาด 12
พอยน์ ชื่อหัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 14 พอยน์ บทคัดย่อ
บทความที่เสนอต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตาม
21 mm
และเนื้อความต่างๆ ใช้ตัวอักษรขนาด 12 พอยน์ สมการต่างๆ ให้ใช้
รูปแบบที่กาหนด ซึ่งพร้อมที่จะนาไปถ่ายเพลท เพื่อพิมพ์ออฟเซ็ตได้
(จากขอบ)
ตัวอักษรขนาด 14 พอยน์ หรือตัวอักษร Times New Roman ขนาด
ทันที ความยาวไม่เกิน 8 หน้า
10 พอยน์ การเว้นระยะบรรทัดห่างในแนวตั้ง ให้เลือกแบบ Exactly 16
การพิ ม พ์ ใ ห้ พิ ม พ์ ล งบนกระดาษ A4 โดยพิ ม พ์ เ ป็ น 2 คอลั ม น์ ตาม
พอยน์ เนื้อเรื่องในแต่ละบรรทัดให้จัดเรียงชิดซ้ายและขวาอย่างสวยงาม
รูปแบบบทความนี้ ขนาดของคอลัมน์เป็นไปตามที่กาหนด
กาหนดย่อหน้า 1 เซนติเมตร

1. คานา
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ใส่เฉพาะหน้าแรกเท่านั้น
29 mm
(จากขอบกระดาษ)

2.3 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และชื่อหัวข้อ
การพิมพ์ชื่อเรื่อง ให้วางไว้ตาแหน่งกลางหน้ากระดาษ แบบ
คอลัมน์เดี่ย ว เริ่มจากชื่อ เรื่องภาษาไทย ขึ้ นบรรทัดใหม่เป็ นชื่อ เรื่อง
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อ ผู้ เ ขี ย นและสถาบั น ให้ พิ ม พ์ ไ ว้ ใ ต้ ชื่ อ เรื่ อ งและอยู่ ก ลาง
หน้ากระดาษ แบบคอลัมน์เดี่ยว ระบุที่อยู่ของที่ทางานอย่างละเอียด
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ ระบุ หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) ระบุ E-mail (ถ้า
มี) ไม่ต้องระบุตาแหน่งทางวิชาการหรือสถานะของนิสิตนักศึกษาใดๆ
ทั้งสิ้น
ชื่อหัวข้อย่อยต่างๆ ให้วางตาแหน่งชิดขอบซ้าย

2.4 การจัดทารูปภาพ
รูปภาพจะต้องมีความกว้างไม่เกิน 81 มิลลิเมตร เพื่อให้ลงใน
หนึ่งคอลัมน์ได้ หรือในกรณีจาเป็นจริงๆ เพื่อรักษารายละเอียดในภาพ
อาจยอมให้มีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ (กว้าง 168 มิลลิเมตร)
ตัวอักษรทั้งหมดในรูปภาพ จะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้
สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง
รู ป ภาพทุ ก รู ป จะต้ อ งมี ห มายเลขและค าบรรยายได้ ภ าพ
หมายเลขและคาบรรยายรวมกันแล้วควรจะมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด
คาบรรยายใต้ภาพ ห้ามใช้คาว่า “แสดง” เช่น ห้ามเขียนว่า ”
รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์...”
ที่ถูกต้องควรเป็น “รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง...”
รูปลายเส้นต้องเป็นเส้นหมึ กดา ส่วนรูปถ่ายควรเป็นรูปขาวดา
ที่มีความคมชัด รูปสีอนุโลมให้ได้ รูปภาพควรมีรายละเอียดเท่าที่จาเป็น
เท่านั้น เช่น ภาพถ่ายรูปคลื่นจากออสซิลโลสโคปที่ปรากฏให้เห็นเฉพาะ
จอภาพ เป็นต้น และเพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1
บรรทัด และเว้นใต้คาบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด

2.5 การเขียนสมการ
สมการทุกสมการต้องมีหมายเลขกากับอยู่ภายในวงเล็บ และ
เรี ย งล าดั บ ที่ ถู ก ต้ อ ง ต าแหน่ ง ของหมายเลขสมการต้ อ งอยู่ ชิด ขอบ
ด้ า นขวาของคอลั ม น์ โดยใช้ Microsoft equation หรื อ โปรแกรม
สาหรับพิมพ์สมการก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ให้เป็นรูปแบบเดียวทั้ง
บทความ ดังนี้
α+δ+μ

(1)

 + + 

(2)

เมื่อ α คือ เริ่มเขียนคาอธิบายตั้งแต่บรรทัดนี้
δ คือ คาอธิบาย

2.6 การจัดทาตาราง
ตัวอักษรในตารางต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง ควรตี
เส้นกรอบตารางด้วยหมึกดาให้ชัดเจน
ตารางทุกตารางต้อ งมีห มายเลขและคาบรรยายกากับ เหนือ
ตาราง หมายเลขกากับและคาบรรยายนี้รวมกันแล้ว ควรมีความยาวไม่

เกิ น 2 บรรทั ด ในค าบรรยายเหนื อ ตารางห้ า มใช้ ค าว่ า “แสดง”
เช่นเดียวกับกรณีรูปภาพ ตัวอักษรในตารางขนาด 10 point
ที่ถูกต้องควรเป็น “ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง...”
เพื่อ ความสวยงาม ให้ เว้นบรรทัดเหนือ คาบรรยายตาราง 1
บรรทัด และเว้นบรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด

2.7 การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง
การอ้ า งอิ ง ในบทความใช้ ก ารอ้ า งอิ ง แบบตั ว เลข ตาม
มาตรฐานสากล โดยใช้หมายเลขในเครื่องหมายก้ามปู ดังที่แสดงไว้ใน
ส่ ว นท้ า ยของประโยคนี้ [1] ต้ อ งเรี ย งล าดั บ หมายเลขอ้ า งอิ ง จาก
หมายเลขน้อ ยไปสู่ห มายเลขมากให้ ถู กต้อง การอ้ างอิ งหมายเลขที่มี
ลาดับติดต่อกันให้ใช้รูปแบบดังนี้ [1-5] โดยต้องระบุชื่อบทความที่อ้างอิง
ให้ชัดเจน ให้จัดรายการอ้างอิงให้อยู่ในแนวตรงตามตัวอย่าง โดยเว้น
ระยะจากขอบซ้ายให้ตรงกันทุกรายการ

2.8 ความยาวของบทความ
เมื่อรวมทุกส่วนแล้ว แต่ละบทความมีความยาวดังนี้ บทความ
ทั่วไปมีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4

3. กรณีบทความภาษาอังกฤษ
หากต้ อ งการตี พิ ม พ์ เ ป็ น บทความภาษาอั ง กฤษให้ ยึ ด ตาม
Template เดียวกัน เพียงชื่อเรือง ชื่อผู้แต่งและเนื้อความ เปลี่ยนเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งหมด

4. สรุป
ผู้เขียนบทความกรุณาตรวจบทความอย่างรอบคอบโดยใช้เวลา
อย่างพอเพียง ก่อนส่งให้กรรมการพิจารณา จะทาให้บทความของท่านมี
คุณภาพสูงและผ่านการพิจารณาได้ง่ายขึ้น

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้เขี ย นบทความทุก ท่า นที่ให้ ความร่ว มมือ รัก ษา
ระเบียบการเขียนบทความอย่างเคร่งครัด (ถ้ามี)

เอกสารอ้างอิง
การอ้ า งอิ ง ท้ า ยบทความจะต้ อ งมี ก ารอ้ า งอิ ง หรื อ กล่ า วถึ ง ใน
บทความ และจัดเรียงตามลาดับการอ้างอิงที่ปรากฏในบทความ
ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบของ IEEE https://ieeeauthorcenter.
ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf
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