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บทคดัย่อ 
 บทความนีMกล่าวถึงรูปแบบและวิธีการเขียนบทความ เพืQอเสนอ
ต่อคณะกรรมการ การสอบวิชาโครงงานวิศวกรรม ประจาํปีการศึกษา 
2555 นกัศึกษาจะตอ้งยึดรูปแบบตามบทความนีMอยา่งเคร่งครัด บทความ
ใดทีQรูปแบบไม่ถูกตอ้ง จะถูกส่งคืนและไม่รับพิจารณาอีก บทคดัยอ่ตอ้งมี
ทัMงภาษาไทยและภาษาองักฤษ แต่ละภาษาควรมีเพียงยอ่หน้าเดียว และ
ความยาวไม่เกิน 25 บรรทดั ส่วนคาํสาํคญัไม่ควรเกิน 5 คาํ 
 
คาํสําคญั:   รูปแบบบทความ, ขนาดตวัอกัษร, รูปแบบตวัอกัษร 
 

Abstract 
 This article describes a format and a submission procedure of 
the manuscript for the EECON-34. Authors are required to strictly 
follow the guideline provided here; otherwise, the manuscript will be 
rejected and not be reconsidered again. A good abstract should have 
only one paragraph. Both Thai and English abstracts are required; the 
length of each should not exceed 25 lines. Also, the keywords should 
not be used more than 5 words. 
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1. บทนํา 
 บทความจะตอ้งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามลาํดบัต่อไปนีM คือ 
ชืQอเรืQองภาษาไทย ชืQอเรืQองภาษาองักฤษ ชืQอผูเ้ขียนบทความ สถาบนั ทีQอยู่
สถาบนั โทรศพัท ์ E-Mail  บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เนืMอเรืQอง
แบ่งเ ป็น บทนํา เ นืM อความหลัก สรุป กิตติกรรมประกาศ (ถ้า มี ) 
เอกสารอา้งอิง ภาคผนวก (ถา้มี) 
 

2. คาํแนะนําการเขียนและพมิพ์ 

 

2.1 คาํแนะนําทัCวไป 
 บทความจดัทาํเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ตามรูปแบบทีQ
กาํหนด ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4  ( 21 cm x 29.7 cm ) โดย

จดัพิมพเ์ป็น 2 คอลมัน์ ขนาดของคอลมัน์เป็นไปตามทีQกาํหนด ให้พิมพ์
โดยไม่เวน้บรรทดั เมืQอจะขึMนหัวขอ้ใหม่ให้เวน้ 1 บรรทดั และจะต้อง
พิมพใ์ห้เตม็คอลมัน์ก่อนทีQจะขึMนคอลมัน์ใหม่หรือขึMนหน้าใหม่ ห้ามเวน้ทีQ
เหลือไวว้า่งเปล่า 
 การลาํดบัหวัขอ้ในส่วนของเนืMอเรืQอง ให้ใส่เลขกาํกบั โดยให้บท
นาํเป็นหวัขอ้หมายเลข 1 และหากมีการแบ่งหัวขอ้ยอ่ย ก็ให้ใช้เลขระบบ
ทศนิยมกาํกบัหวัขอ้ยอ่ย เช่น 2.1 เป็นตน้ 
 

2.2 ขนาดตวัอกัษรและการเว้นระยะ 
 พิมพบ์ทความภาษาไทยดว้ยตวัอกัษรรูปแบบ “Angsana New” 
หรือใกลเ้คียง 
 ชืQอเรืQองบทความ ใชต้วัอกัษรแบบหนาขนาด 16 พอยน์ 
 ชืQอผูเ้ขียน สถาบนั ใชต้วัอกัษรแบบหนาขนาด 12 พอยน์ 
 ชืQอหวัขอ้ยอ่ย ใชต้วัอกัษรแบบหนาขนาด 14 พอยน์ 
 บทคดัยอ่และเนืMอความต่างๆ ใชต้วัอกัษรขนาด 12 พอยน์ 
 สมการต่างๆ ให้ใช้ตวัอกัษร Times New Roman ขนาด 11 
พอยน์ 
 การเวน้ระยะบรรทดัห่างในแนวตัMง ให้เลือกแบบ Exactly 16 
พอยน์ เนืMอเรืQองในแต่ละบรรทดัให้จดัเรียงชิดซา้ยและขวาอยา่งสวยงาม 
 การขึMนยอ่หนา้ควรตัMงแทป็ (Tab) เท่ากบั 10 mm. 
 

2.3 ชืCอเรืCอง ชืCอผู้แต่ง และชืCอหัวข้อ 
 การพิมพ์ชืQอเรืQ อง ให้วางไวต้าํแหน่งกลางหน้ากระดาษ แบบ
คอลัมน์เดีQยว เริQ มจากชืQอเรืQ องภาษาไทย ขึMนบรรทัดใหม่เป็นชืQอเรืQ อง
ภาษาองักฤษ 
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 ชืQ อผู ้เ ขียนและสถาบันให้พิมพ์ไว้ใต้ชืQ อเ รืQ องและอยู่กลาง
หนา้กระดาษ แบบคอลมัน์เดีQยว ระบุทีQอยูข่องทีQทาํงานอยา่งละเอียด ระบุ
หมายเลขโทรศพัท ์ระบุหมายเลขโทรสาร (ถา้มี) ระบุ E-Mail (ถา้มี) 
 ไม่ตอ้งระบุตาํแหน่งทางวิชาการหรือสถานะของนิสิตนกัศึกษา
ใดๆ ทัMงสิMน 
 ชืQอหวัขอ้ยอ่ยต่างๆ ให้วางตาํแหน่งชิดขอบซา้ย 
 

2.4 การจดัทาํรูปภาพ 
 รูปภาพจะต้องมีความกวา้งไม่เกิน 81 mm. เพืQอให้ลงในหนึQ ง
คอลัมน์ได้ หรือในกรณีจาํเป็นจริงๆ เพืQอรักษารายละเอียดในภาพอาจ
ยอมให้มีความกวา้งไดเ้ตม็หนา้กระดาษ (กวา้ง 168 mm.) 
 ตวัอกัษรทัMงหมดในรูปภาพ จะตอ้งมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้
สะดวก และตอ้งไม่เล็กกวา่ตวัอกัษรในเนืMอเรืQอง 
 รูปภาพทุก รูปจะต้องมีหมาย เลขแล ะคําบรรยายได้ภาพ 
หมายเลขและคาํบรรยายรวมกนัแลว้ควรจะมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทดั 
 คาํบรรยายใตภ้าพ ห้ามใชค้าํวา่ “ แสดง ” เช่น ห้ามเขียนว่า “ รูป
ทีQ 1 แสดงความสมัพนัธ์ . . . ”  ทีQถูกตอ้งควรเป็น “ รูปทีQ 1 ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง . . . ”  
 รูปลายเส้นจะตอ้งเป็นเส้นหมึกดาํ ส่วนรูปถ่ายควรจะเป็นรูป
ขาวดาํทีQมีความคมชัด รูปสีอนุโลมให้ได้ รูปภาพควรจะมีรายละเอียด
เท่าทีQจาํเป็นเท่านัMน เช่น ภาพถ่ายรูปคลืQนจากออสซิลโลสโคปทีQปรากฏให้
เห็นเฉพาะจอภาพ เป็นตน้ และเพืQอความสวยงามให้เวน้บรรทดัเหนือ
รูปภาพ 1 บรรทดั และเวน้ใตค้าํบรรยายรูปภาพ 1 บรรทดั 
 

2.5 การเขียนสมการ 
 สมการทุกสมการจะตอ้งมีหมายเลขกาํกบัอยูภ่ายในวงเล็บ และ
เรียงลาํดับทีQถูกต้อง ตาํแหน่งของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ชิดขอบ
ดา้นขวาของคอลมัน์ ดงัตวัอยา่งนีM  
 
       a b c+ =     (1) 
 

 เริQมเขียนคาํอธิบายตัMงแต่บรรทดันีM  
 

2.6 การจดัทาํตาราง 
 ตวัอกัษรในตารางจะตอ้งไม่เล็กกว่าตวัอกัษรในเนืMอเรืQอง ควรตี
เส้นกรอบตารางดว้ยหมึกดาํให้ชดัเจน  ตารางทุกตารางจะตอ้งมีหมายเลข
และคาํบรรยายกํากับเหนือตาราง  หมายเลขกํากับและคาํบรรยายนีM
รวมกนัแลว้ ควรมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทดั  ในคาํบรรยายเหนือตาราง
ห้ามใชค้าํวา่ “แสดง” เช่นเดียวกบักรณีรูปภาพ   เพืQอความสวยงามให้เวน้

บรรทดัเหนือคาํบรรยายตาราง 1 บรรทดั และเวน้บรรทดัใต้ตาราง 1 
บรรทดั 

2.7 การอ้างองิและเอกสารอ้างองิ 
 การอา้งอิงในบทความ ให้ใช้เครืQองหมายวงเล็บเหลีQยม เช่น [2], 
[4] จะตอ้งเรียงลาํดบัหมายเลขอา้งอิงจากหมายเลขน้อยไปสู่หมายเลข
มากให้ถูกตอ้ง การอา้งอิงหมายเลขทีQมีลาํดบัติดต่อกนัให้ใช้รูปแบบดงันีM  
[1-5] ให้พิมพต์ามรูปแบบมาตรฐาน IEEE โดยตอ้งระบุชืQอบทความทีQ
อา้งอิงให้ชดัเจน ให้จดัรายการอา้งอิงให้อยู่ในแนวตรงตามตวัอยา่ง โดย
เวน้ระยะจากขอบซา้ยให้ตรงกนัทุกรายการ 
 

2.8 ความยาวของบทความ 
 เมืQอรวมทุกส่วนแลว้ บทความมีความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ 
A4   
 

3. สรุป 
 ผูเ้ขียนบทความกรุณาตรวจบทความอยา่งรอบคอบโดยใช้เวลา
อยา่งพอเพียง ก่อนส่งให้กรรมการพิจารณา จะทาํให้บทความของท่านมี
คุณภาพสูงและผา่นการพิจารณาไดง่้ายขึMน 
 

4. กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผูเ้ขียนบทความทุกท่านทีQให้ความร่วมมือรักษา
ระเบียบการเขียนบทความอยา่งเคร่งครัด 
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ประวตัิผู้เขียนบทความ ให้ผูเ้ขียนบทความทุก
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