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บทคัดย่อ
บทความนี ้แ นะนํารู ป แบบและวิ ธี ก ารส่ งบทความเพื่ อ พิ มพ์ เผยแพร่ ในวิ ศ วกรรมสารฉบั บ วิ จั ย และพั ฒ นาของวิ ศ วกรรมสถาน
แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เขียนบทความจะต้ องปฏิ บตั ิตามรู ปแบบที่แนะนําในบทความนีอ้ ย่ างเคร่ งครั ด บทความใดที่
มีรูปแบบไม่ ถกู ต้ อง จะถูกส่ งคื นให้ ผ้ เู ขียนบทความเพื่ อแก้ ไขให้ ถกู ต้ องต่ อไป บทความที่ดคี วรมีบทคัดย่ อเพียงย่ อหน้ าเดียว และต้ องมี
บทคัดย่ อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ ละภาษาควรมีความยาวไม่ เกิ น 10 บรรทัด
คําสํ าคัญ: รู ปแบบบทความ, ขนาดตัวอักษร, รู ปแบบตัวอักษร
ABSTRACT
This article describes a submission procedure and a format of the manuscript for the EIT Research and Development Journal
(EITJ). Authors are required to strictly follow the guidelines provided here; otherwise, the manuscript will be returned for proper
correction. A good abstract should have only one paragraph. Both Thai and English abstracts are required for paper written in Thai
and the length of each should not exceed 10 lines.
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1.

บทนํา
บทความต้อ งมี ส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ ตามลํา ดับ ต่ อ ไปนี้ คื อ ชื่ อ เรื่ อ งภาษาไทย ชื่ อ เรื่ องภาษาอัง กฤษ ชื่ อ ผู ้เ ขี ย นบทความ
ชื่อ สถาบัน/หน่ วยงานต้น สั งกัด บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื้ อเรื่ อ งแบ่ งเป็ น บทนํา เนื้ อความ สรุ ป กิตติกรรมประกาศ
(ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี)
2. คําแนะนําการเขียนและพิมพ์ บทความ
2.1 คําแนะนําทั่วไป
บทความที่ เสนอจะต้อ งพิ ม พ์เป็ นภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ ตามรู ป แบบที่ ก าํ หนดซึ่ งพร้ อ มที่ จ ะนํา ไปถ่ ายเป็ นแบบเพื่ อ
ดําเนิ นการพิมพ์ได้ทนั ที โดยจะจัดพิมพ์สีขาวดําเท่านั้น ให้กาํ หนดขนาดกระดาษเป็ นขนาด 209.55 x 292.1 มิลลิเมตร แต่ละบทความ
จะมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ ในการส่ งต้นฉบับให้พิมพ์ดว้ ยเครื่ องพิมพ์เลเซอร์
ที่มีความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 300 dpi
การลําดับหัวข้อในส่ วนของเนื้ อเรื่ องให้ใส่ เลขกํากับ โดยให้บทนําเป็ นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อยให้ใช้เลข
ระบบทศนิ ยมกํากับหัวข้อย่อยด้วย เช่น 1.1 ตามด้วย 1.2 ตามลําดับเรื่ อยไป เป็ นต้นในส่ วนของกิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง
ไม่ตอ้ งใส่ เลขกํากับลําดับหัวข้อ
2.2 ระยะขอบกระดาษและขนาดของสดมภ์
ในการพิมพ์บทความให้เขียนเนื้อหาบทความแบบสดมภ์เดี่ยว และมีระยะขอบกระดาษตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1

ระยะขอบกระดาษ
ระยะกําหนด
ขอบกระดาษด้านบน
ขอบกระดาษด้านล่าง
ขอบกระดาษด้านซ้าย
ขอบกระดาษด้านขวา

ค่าระยะกําหนด (มิลลิเมตร)
40
27
23
17.5

2.3 รูปแบบตัวอักษรและการเว้ นระยะ
รู ปแบบอักษรสําหรับบทความภาษาไทยให้กาํ หนดเป็ น Angsana New พร้ อมทั้งกําหนดขนาดและตัวอักษรของส่ วนประกอบ
ต่าง ๆ ตามตารางที่ 2
เนื้ อเรื่ องในบทความให้พิ มพ์โดยไม่เว้น บรรทัดโดยบรรทัดแรกให้ยอ่ หน้ามีระยะเท่ ากับ 7.5 มม. เนื้ อเรื่ องในแต่ละบรรทัดให้
จัดเรี ยงชิดซ้ายและขวาอย่างสวยงาม เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด อย่างไรก็ตามควรพิมพ์เนื้ อเรื่ องให้เต็มสดมภ์ก่อนที่จะขึ้น
หัวข้อใหม่ หรื อขึ้นหน้าใหม่ ห้ามเว้นที่เหลือไว้ว่างเปล่า

ตารางที่ 2

ขนาดและลักษณะตัวอักษรของส่ วนประกอบในบทความ
ส่ วนประกอบ
ขนาดอักษร
ชื่อบทความ
16
ชื่อผูเ้ ขียน สถาบัน/หน่วยงาน
14
บทคัดย่อ
14
เนื้อความในบทคัดย่อ
14
ชื่อหัวข้อย่อย
14
เนื้อเรื่ อง
14
ชื่อตารางและรู ปภาพ
14
รายละเอียดเอกสารอ้างอิง และประวัติผเู ้ ขียนบทความ
14
อ้างอิง
12

ลักษณะอักษร
หนา
ปกติ
หนา
เอียง
หนา
ปกติ
หนา
ปกติ
ปกติ

2.4 ชื่ อเรื่ อง ชื่ อผู้แต่ ง และชื่ อหัวข้ อ
ชื่อ เรื่ อ งให้วางตํา แหน่ งกลางหน้า กระดาษแบบสดมภ์เดี่ ย ว โดยเริ่ มจากชื่ อ เรื่ อ งภาษาไทยแล้ว ขึ้ น บรรทัด ใหม่ เป็ นชื่ อ เรื่ อ ง
ภาษาอังกฤษ (ตัว อัก ษรแบบพิ ม พ์ใ หญ่ ท้ งั หมด) ชื่ อ ผู ้เขี ย นและสถาบัน /หน่ ว ยงานต้น สั งกัด ให้พิ มพ์ไ ว้ใต้ชื่อ เรื่ อ ง และอยู่ก ลาง
หน้ากระดาษแบบสดมภ์เดี่ยว ให้ระบุตาํ แหน่งและชื่อสถาบัน หรื อหน่วยงานต้นสังกัดด้วย เลขลําดับหัวข้อย่อยต่าง ๆ ให้วางตําแหน่ ง
ชิดขอบซ้าย และให้เริ่ มต้นเขียนชื่อหัวข้อที่ระยะแท็บเท่ากับ 7.5 มม.
2.5 การจัดทํารูปภาพ
รู ปภาพให้จดั วางตําแหน่งกลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรและรายละเอียดต่าง ๆ ในรู ปภาพจะต้องเห็นชัดเจน รู ปภาพทุกรู ปจะต้องมี
หมายเลข และคําบรรยายใต้ภาพซึ่ งรวมกัน แล้วไม่ ค วรมี ความยาวเกิ น 2 บรรทัด และให้วางตําแหน่ งกลางกระดาษ ห้ามใช้ค าํ ว่ า
“แสดง” ในคําบรรยายใต้ภ าพ เช่ น ห้ามเขียนว่า “รู ปที่ 1 แสดงความสัมพัน ธ์ระหว่าง...” ที่ถูกต้องควรเป็ น “รู ปที่ 1 ความสัมพัน ธ์
ระหว่าง...”
รู ปลายเส้นจะต้องเป็ นเส้นหมึกดํา ส่ วนรู ปถ่ายควรจะเป็ นรู ปขาวดําที่มีความคมชัด และเพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนื อ
รู ปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้คาํ บรรยายรู ปภาพ 1 บรรทัด ลักษณะทัว่ ไปของการจัดวางรู ปภาพสามารถดูได้จากรู ปที่ 1

รูปที่ 1

เครื่ องหมายวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

2.6 การจัดทําตาราง
ตารางให้จดั วางตําแหน่งชิดขอบซ้าย ตัวอักษรในตารางจะต้องเห็นชัดเจน และควรตีเส้นกรอบตารางด้วยหมึกดํา ตารางจะต้องมี
หมายเลข และคําบรรยายกํากับไว้เหนื อตารางซึ่ งรวมกัน แล้วไม่ควรมี ความยาวเกิน 2 บรรทัด และให้วางตําแหน่ งชิด ขอบซ้ายโดย
เริ่ มต้นเขียนคําบรรยายที่ระยะแท็บเท่ากับ 20 มม. ห้ามใช้คาํ ว่า “แสดง” ในคําบรรยายเหนือตารางเช่นเดียวกับกรณี รูปภาพ และให้เว้น
บรรทัดเหนื อคําบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้นใต้ตาราง 1 บรรทัด ลักษณะทั่วไปของการจัดทําตารางสามารถดูได้จากตารางที่ 1
และตารางที่ 2
2.7 การเขียนสมการ
สมการจะต้องมีหมายเลขกํากับอยูภ่ ายในวงเล็บ และเรี ยงลําดับที่ถูกต้อง ตําแหน่ งของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ชิดขอบด้านขวา
ของสดมภ์ ขนาดของสมการแสดงในตารางที่ 3 ถึง 5 โดยให้เว้นบรรทัดเหนือสมการ 1 บรรทัด และเว้นใต้สมการ 1 บรรทัด ดังสมการ
ที่ 1
(1)

A = B + c sin γ

ตารางที่ 3

ระยะเรี ยงตาม MS equation 3.0
Line spacing
150%
Matrix row spacing
150%
Matrix column spacing
100%
Superscript height
45%
Subscript depth
25%
Limit height
25%

ตารางที่ 4

รู ปแบบตาม MS equation 3.0
Style
Font
Text
Century School book
Function
Century School book
Variable
Century School book
L.C. Greek
Symbol
U.C. Greek
Symbol
Matrix-Vector
Symbol
Number
Century School book

Bold
Yes
-

Italic
Yes
Yes
Yes
-

ตารางที่ 5

ขนาดตาม MS equation 3.0
Full
9 pt
Subscript/Superscript
7 pt
Sub-subscript/Superscript
6 pt
Symbol
17 pt
Sub-symbol
11 pt

2.8 การอ้ างอิงและเอกสารอ้ างอิง
การอ้างอิ งในบทความให้ ระบุ ตัวเลขในเครื่ อ งหมายวงเล็บ เหลี่ ย ม เช่ น [1] หรื อ [2-5] หรื อ [6, 9, 10] แล้ว แต่ ก รณี เป็ นต้น
และจะต้องเรี ยงลําดับหมายเลขอ้างอิงจากหมายเลขน้อยไปสู่ หมายเลขมากให้ถูกต้อง
ในการเขียนเอกสารอ้างอิงให้ระบุชื่อเอกสารอ้างอิงให้ชดั เจนตามรู ปแบบที่กาํ หนด โดยให้วางตําแหน่ งตัวเลขในเครื่ องหมาย
วงเล็บเหลี่ยมชิดขอบซ้าย โดยเริ่ มต้นเขียนรายละเอียดของเอกสารอ้างอิงที่ระยะแท็บเท่ากับ 7.5 มม. ผูเ้ ขียนสามารถดูรูปแบบการอ้างอิง
ของเอกสารชนิดต่าง ๆ ได้ในส่ วนของเอกสารอ้างอิงในบทความนี้
3.

การส่ งบทความ
บทความแต่ละเรื่ องจะต้องส่ งเอกสารดังนี้ (1) ต้นฉบับ 1 ชุด (2) แผ่นดิสก์ (CD) ข้อมูลต้นฉบับ (.doc หรื อ .docx และ .pdf) (3)
ไฟล์รูปภาพทั้งหมดที่มีในบทความ (.tiff หรื อ .jpg) และ (4) ใบนําส่ งบทความ โดยส่ งมาที่กองบรรณาธิการวิศวกรรมสารฉบับวิจยั และ
พัฒนา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 487 ซอยรามคําแหง 39 ถนนรามคําแหง แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310 สามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ มเติ ม และดาวน์ โหลดเอกสารได้ท่ี http://www.eit-researchjournal.com
หรื อสอบถามได้ที่ 0-2184-4600-9 ต่อ 516 หรื อส่ งบทความมาที่ e-mail : editor-rd@eit.or.th
4.

สรุป
ผูเ้ ขียนบทความกรุ ณ าตรวจรู ป แบบบทความอย่างรอบคอบก่อ นส่ งให้กองบรรณาธิ การ และผู ้ท รงคุ ณวุ ฒิ พิจ ารณา จะทําให้
บทความของท่านสามารถผ่านการพิจารณาได้รวดเร็ วขึ้น หากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดทําบทความกรุ ณาสอบถามได้โดยตรงที่
กองบรรณาธิการ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูเ้ ขียนบทความทุกท่านที่กรุ ณาส่ งบทความเพื่อนําลงในวิศวกรรมสารฉบับวิจยั และพัฒนา และให้ความร่ วมมือในการ
เขียนบทความตามรู ปแบบที่กาํ หนดไว้อย่างเคร่ งครัด

รูปแบบการเขียนเอกสารอ้ างอิง ( แบบ Numeric Style)

ที่ มา: London South Bank University. How to Reference: Numeric Style, 2016 Available from: https://my.lsbu.ac.uk/my/wcm/ connect/cb86d91a-77214679-b214-050a40ed4f23/Numeric+referencing+helpsheet+28+2014-2015.pdf?MOD=AJPERES [Accessed 14 January 2017].
1. Books:
Print book: Author’s (or editor’s) surname and initials. Title of book, Edition (other than 1st). Place of publication: Publisher, year.
[1] Hambley, A. R. Electrical engineering: principles and applications, 5th ed. London: Pearson, 2011.
[2] Brown, R. B. (ed.) Practical foundation engineering handbook, 2th ed. New York: McGraw-Hill, 2001.
[3] Farkas, M. Implementing network security in a local bank. In: Grande, R. (ed.) Enterprise resource planning system: a theoretical perspective, 3rd
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Journal articles:
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