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บทคดัย่อ 
บทความนี้แนะน ารูปแบบและวิธีการส่งบทความเพ่ือพิมพ์เผยแพร่ในวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนาของวิศวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์  ผู้ เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบท่ีแนะน าในบทความนีอ้ย่างเคร่งครัด  บทความใดท่ี
มรูีปแบบไม่ถูกต้อง  จะถกูส่งคืนให้ผู้ เขียนบทความเพ่ือแก้ไขให้ถกูต้องต่อไป บทความท่ีดีควรมบีทคัดย่อเพียงย่อหน้าเดียว และต้องมี
บทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  แต่ละภาษาควรมีความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด 
ค ำส ำคญั: รูปแบบบทควำม; ขนำดตวัอกัษร; รูปแบบตวัอกัษร 
 

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. 
KEYWORDS: manuscript format; font size; font style 
 
1.  บทน ำ 

บทควำมต้องมีส่วนประกอบต่ำง ๆ ตำมล ำดับต่อไปน้ีคือ ช่ือเร่ืองภำษำไทย ช่ือเร่ืองภำษำอังกฤษ ช่ือผู ้เขียนบทควำม  
ต ำแหน่ง ช่ือสถำบัน/หน่วยงำนต้นสังกัด บทคัดย่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เน้ือเร่ืองแบ่งเป็น  บทน ำ เน้ือควำม สรุป 
กิตติกรรมประกำศ (ถำ้มี) เอกสำรอำ้งอิง และภำคผนวก (ถำ้มี)   

 



2.  ค ำแนะน ำกำรเขียนและพมิพ์บทควำม 
2.1 ค ำแนะน ำทัว่ไป 

บทควำมท่ีเสนอจะตอ้งพิมพเ์ป็นภำษำไทย หรือภำษำองักฤษ ตำมรูปแบบท่ีก ำหนดซ่ึงพร้อมท่ีจะน ำไปเป็นแบบเพื่อด ำเนินกำร
พิมพไ์ดท้นัที  โดยจะจดัพิมพ์สีขำวด ำเท่ำนั้น  ให้ก ำหนดขนำดกระดำษเป็นขนำด 209.55 x 292.1 มิลลิเมตร แต่ละบทควำมจะมีควำม
ยำวไม่เกิน 10 หนำ้กระดำษ  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของกองบรรณำธิกำร   

กำรล ำดบัหัวขอ้ในส่วนของเน้ือเร่ืองใหใ้ส่เลขก ำกบั  โดยให้บทน ำเป็นหวัขอ้หมำยเลข 1 และหำกมีกำรแบ่งหัวขอ้ยอ่ยให้ใชเ้ลข
ระบบทศนิยมก ำกบัหัวขอ้ยอ่ยดว้ย เช่น 1.1 ตำมดว้ย 1.2 ตำมล ำดบัเร่ือยไป เป็นตน้ ในส่วนของกิตติกรรมประกำศ และเอกสำรอำ้งอิง 
ไม่ตอ้งใส่เลขก ำกบัล ำดบัหวัขอ้ 

 
2.2 ระยะขอบกระดำษและขนำดของสดมภ์ 

ในกำรพิมพบ์ทควำมใหเ้ขียนเน้ือหำบทควำมแบบสดมภเ์ด่ียว และมีระยะขอบกระดำษตำมตำรำงท่ี 1  
 
ตำรำงที ่1     ระยะขอบกระดำษ 

ระยะก ำหนด ค่ำระยะก ำหนด (มลิลเิมตร) 
ขอบกระดำษดำ้นบน 40 
ขอบกระดำษดำ้นล่ำง 27 
ขอบกระดำษดำ้นซำ้ย 23 
ขอบกระดำษดำ้นขวำ 17.5 

 
2.3 รูปแบบตวัอกัษรและกำรเว้นระยะ 

รูปแบบอกัษรส ำหรับบทควำมภำษำไทยให้ก ำหนดเป็น Angsana New พร้อมทั้งก ำหนดขนำดและตวัอกัษรของส่วนประกอบ
ต่ำงๆ ตำมตำรำงท่ี 2  

เน้ือเร่ืองในบทควำมให้พิมพโ์ดยไม่เวน้บรรทดั โดยบรรทดัแรกให้ยอ่หนำ้มีระยะเท่ำกบั 7.5 มม. เน้ือเร่ืองในแต่ละบรรทดัให้
จดัเรียงชิดซำ้ยและขวำอยำ่งสวยงำม เม่ือจะข้ึนหัวขอ้ใหม่ให้เวน้ 1 บรรทดั  อยำ่งไรก็ตำมควรพิมพเ์น้ือเร่ืองให้เต็มสดมภก่์อนท่ีจะข้ึน
หวัขอ้ใหม่ หรือข้ึนหนำ้ใหม่  หำ้มเวน้ท่ีเหลือไวว้ำ่งเปล่ำ   

 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงที ่2     ขนำดและลกัษณะตวัอกัษรของส่วนประกอบในบทควำม 
ส่วนประกอบ ขนำดอกัษร ลกัษณะอกัษร 

ช่ือบทควำม 16 หนำ 
ช่ือผูเ้ขียน ต ำแหน่ง สถำบนั/หน่วยงำนตน้สงักดั  14 ปกติ 
บทคดัยอ่ 14 หนำ 
เน้ือควำมในบทคดัยอ่ 14 เอียง 
ช่ือหวัขอ้ยอ่ย 14 หนำ 
เน้ือเร่ือง 14 ปกติ 
ช่ือตำรำงและรูปภำพ 14 หนำ 
รำยละเอียดเอกสำรอำ้งอิง และประวติัผูเ้ขียนบทควำม 14 ปกติ 
อำ้งอิง 12 ปกติ 

 
2.4 ช่ือเร่ือง  ช่ือผู้แต่ง  และช่ือหัวข้อ 

ช่ือเร่ืองให้วำงต ำแหน่งกลำงหน้ำกระดำษแบบสดมภ์เด่ียว  โดยเร่ิมจำกช่ือเร่ืองภำษำไทยแลว้ข้ึนบรรทัดใหม่เป็นช่ือเร่ือง
ภำษำองักฤษ (ตวัอกัษรแบบพิมพใ์หญ่ทั้งหมด) ช่ือผูเ้ขียน ต ำแหน่ง และสถำบนั/หน่วยงำนตน้สังกดั ใหพิ้มพไ์วใ้ตช่ื้อเร่ือง และอยูก่ลำง
หนำ้กระดำษแบบสดมภเ์ด่ียว ให้ระบุต ำแหน่งและช่ือสถำบนัหรือหน่วยงำนตน้สังกดัดว้ย เลขล ำดบัหัวขอ้ยอ่ยต่ำง ๆ ให้วำงต ำแหน่ง
ชิดขอบซำ้ย และใหเ้ร่ิมตน้เขียนช่ือหวัขอ้ท่ีระยะแท็บเท่ำกบั 7.5 มม. 
 
2.5 กำรจดัท ำรูปภำพ 

รูปภำพใหจ้ดัวำงต ำแหน่งกลำงหนำ้กระดำษ  ตวัอกัษรและรำยละเอียดต่ำง ๆ ในรูปภำพจะตอ้งเห็นชดัเจน  รูปภำพทุกรูปจะตอ้งมี
หมำยเลข และค ำบรรยำยใตภ้ำพซ่ึงรวมกันแล้วไม่ควรมีควำมยำวเกิน 2 บรรทัด  และให้วำงต ำแหน่งกลำงกระดำษ ห้ำมใช้ค  ำว่ำ 
“แสดง” ในค ำบรรยำยใตภ้ำพ เช่น ห้ำมเขียนว่ำ  “รูปที่ 1 แสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง...”  ท่ีถูกตอ้งควรเป็น “รูปที่ 1  ควำมสัมพนัธ์
ระหวำ่ง...”   

รูปลำยเส้นจะตอ้งเป็นเส้นหมึกด ำ  ส่วนรูปถ่ำยควรจะเป็นรูปขำวด ำท่ีมีควำมคมชดั  และเพ่ือควำมสวยงำมให้เวน้บรรทดัเหนือ
รูปภำพ 1 บรรทดั ลกัษณะทัว่ไปของกำรจดัวำงรูปภำพสำมำรถดูไดจ้ำกรูปท่ี 1 
 

 
รูปที ่1   เคร่ืองหมำยวศิวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยฯ 

 
 



2.6 กำรจดัท ำตำรำง 
ตำรำงให้จดัวำงต ำแหน่งชิดขอบซำ้ย ตวัอกัษรในตำรำงจะตอ้งเห็นชดัเจน และตีเส้นตำรำง (แนวนอนและแนวตั้ง) ดว้ยหมึกด ำ  

ตำรำงจะตอ้งมีหมำยเลข และค ำบรรยำยก ำกบัไวเ้หนือตำรำงซ่ึงรวมกนัแลว้ไม่ควรมีควำมยำวเกิน 2 บรรทดั และให้วำงต ำแหน่งชิด
ขอบซำ้ยโดยเร่ิมตน้เขียนค ำบรรยำยท่ีระยะแท็บเท่ำกบั 20 มม. หำ้มใชค้  ำวำ่ “แสดง” ในค ำบรรยำยเหนือตำรำงเช่นเดียวกบักรณีรูปภำพ 
และให้เวน้บรรทดัเหนือค ำบรรยำยตำรำง 1 บรรทดั และเวน้ใตต้ำรำง 1 บรรทดั ลกัษณะทัว่ไปของกำรจดัท ำตำรำงสำมำรถดูไดจ้ำก
ตำรำงท่ี 1 และตำรำงท่ี 2 

 
2.7 กำรเขียนสมกำร 

สมกำรจะตอ้งมีหมำยเลขก ำกบัอยูภ่ำยในวงเลบ็ และเรียงล ำดบัท่ีถูกตอ้ง  ต ำแหน่งของหมำยเลขสมกำรจะตอ้งอยูชิ่ดขอบดำ้นขวำ
ของสดมภ ์ ขนำดของสมกำรแสดงในตำรำงท่ี 3 ถึง 5 โดยใหเ้วน้บรรทดัเหนือสมกำร 1 บรรทดั และเวน้ใตส้มกำร 1 บรรทดั ดงัสมกำร
ท่ี 1 
 

sincBA                                  (1) 
 
ตำรำงที ่3     ระยะเรียงตำม MS equation 3.0 

รำยละเอยีด ระยะเรียง 
Line spacing 150% 
Matrix row spacing 150% 
Matrix column spacing 100% 
Superscript height 45% 
Subscript depth 25% 
Limit height 25% 

 
ตำรำงที ่4     รูปแบบตำม MS equation 3.0 

Style Font Bold Italic 
Text Century School book - - 
Function Century School book - - 
Variable Century School book - Yes 
L.C. Greek Symbol - Yes 
U.C. Greek Symbol - Yes 
Matrix-Vector Symbol Yes - 
Number Century School book - - 

 



ตำรำงที ่5     ขนำดตำม MS equation 3.0 
รำยละเอยีด ขนำด 

Full 9 pt 
Subscript/Superscript 7 pt 
Sub-subscript/Superscript 6 pt 
Symbol 17 pt 
Sub-symbol 11 pt 

 
2.8 กำรอ้ำงองิและเอกสำรอ้ำงองิ 

กำรอ้ำงอิงในบทควำมให้ระบุตัวเลขในเคร่ืองหมำยวงเล็บเหล่ียม เช่น [1] หรือ [2-5] หรือ [6, 9, 10] แลว้แต่กรณี  เป็นต้น   
และจะตอ้งเรียงล ำดบัหมำยเลขอำ้งอิงจำกหมำยเลขนอ้ยไปสู่หมำยเลขมำกใหถู้กตอ้ง  

ในกำรเขียนเอกสำรอำ้งอิงให้ระบุช่ือเอกสำรอำ้งอิงให้ชดัเจนตำมรูปแบบท่ีก ำหนด โดยให้วำงต ำแหน่งตวัเลขในเคร่ืองหมำย
วงเลบ็เหล่ียมชิดขอบซำ้ย โดยเร่ิมตน้เขียนรำยละเอียดของเอกสำรอำ้งอิงท่ีระยะแท็บเท่ำกบั 7.5 มม. ผูเ้ขียนสำมำรถดูรูปแบบกำรอำ้งอิง
ของเอกสำรชนิดต่ำง ๆ ไดใ้นส่วนของเอกสำรอำ้งอิงในบทควำมน้ี 
 
3. กำรส่งบทควำม 

ส่ งบ ท ค ว ำม อ อน ไลน์ ม ำ ท่ี  https: //ph0 2 .tci-thaijo.org/ index.php/eit-researchjournal ห รื อ  E-mail: editor-rd@eit.or. th  
โดยบทควำมแต่ละเร่ืองตอ้งส่งต้นฉบับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทั้ ง .docx และ .pdf) ทั้ งน้ีดูรำยละเอียดและเง่ือนไขกำรตีพิมพ์
บทควำมไดท่ี้ www.eit-researchjournal.com หรือสอบถำมไดท่ี้ 0-2184-4600-9 ต่อ 516 
 
4. สรุป 

ผูเ้ขียนบทควำมกรุณำตรวจรูปแบบบทควำมอย่ำงรอบคอบก่อนส่งให้กองบรรณำธิกำร และผูท้รงคุณวุฒิพิจำรณำ จะท ำให้
บทควำมของท่ำนสำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำไดร้วดเร็วข้ึน หำกมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัรูปแบบกำรจดัท ำบทควำมกรุณำสอบถำมไดโ้ดยตรงท่ี
กองบรรณำธิกำร 
 
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ผูเ้ขียนขอประกำศวำ่บทควำมน้ีไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้น 
 
กติตกิรรมประกำศ 

ขอขอบคุณผูเ้ขียนบทควำมทุกท่ำนท่ีกรุณำส่งบทควำมเพ่ือน ำลงในวศิวกรรมสำรฉบบัวจิยัและพฒันำ และใหค้วำมร่วมมือในกำร
เขียนบทควำมตำมรูปแบบท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งเคร่งครัด 

 
 



รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงองิ ( แบบ Numeric Style)   
ท่ี ม ำ: London South Bank University. How to Reference: Numeric Style, 2016 Available from: https://my.lsbu.ac.uk/my/wcm/ connect/cb86d91a-7721-
4679-b214-050a40ed4f23/Numeric+referencing+helpsheet+28+2014-2015.pdf?MOD=AJPERES [Accessed 14 January 2017].   
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