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1. บทน�ำ

2. ชื่อบทความ

ชือ่ บทความให้เริม่ ต้นบทความทีบ่ รรทัดแรก โดยใช้ตวั อักษร
บทความนี้แสดงตัวอย่างแนวทางการเตรียมต้นฉบับเพื่อ
ตีพมิ พ์ในวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ขนาด 16 จุด และเป็นตัวหนา จัดชื่อบทความชิดทางกรอบซ้าย
โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม
Microsoft Word ความยาวของต้นฉบับจะต้องไม่เกิน 10 หน้า 3. ชื่อผู้แต่งและสถานที่ติดต่อ
มีจ�ำนวนค�ำไม่เกิน 10,000 ค�ำ
ชื่อผู้แต่งให้พิมพ์ใต้ชื่อบทความ จัดชื่อผู้แต่งให้อยู่ชิดทาง
กรอบซ้าย ใช้ตวั อักษรธรรมดาขนาด 14 จุด ในกรณีมผี ทู้ �ำวิจยั หลาย
ท่านจากหน่วยงานต่างกันให้ก�ำกับตัวยก 1), 2) ไว้หลังชือ่ ส�ำหรับ
1.1. ขนาดกระดาษและระยะขอบ
กรุณาใช้กระดาษขนาด A4 ปรับเค้าโครงขนาดกระดาษ Corresponding ให้ใส่เครื่องหมาย *ก�ำกับไว้ท้ายชื่อ สถานที่ติดต่อ
ความกว้าง 8.25 นิ้ว ความสูง 11.5 นิ้ว และรูปแบบหน้าเป็น ให้พมิ พ์ทอี่ ยูห่ น่วยงาน รหัสไปรษณีย์ ประเทศ พิมพ์ใต้ชอื่ ผูแ้ ต่งใช้
2 คอลัมน์ ระยะห่าง 0.19 นิ้ว กรอบของบทความก�ำหนดดังนี้ ตัวธรรมดาขนาด 12 จุด จัดชิดทางกรอบซ้าย
ขอบด้านบน 0.88 นิ้ว ขอบด้านล่าง 0.75 นิ้ว ด้านซ้าย 1 นิ้วและ
ด้านขวา 0.75 นิ้ว ให้เว้น 1 บรรทัดระหว่างหัวเรื่องทุกครั้ง ให้เป็น 4. บทคัดย่อ
ไปตามรูปแบบของวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทความภาษาไทยจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษา
สามารถโหลดรูปแบบได้ที่ http://www.engr.tu.ac.th/enjournal/ อังกฤษ ให้เว้น 1 บรรทัดจากสถานทีต่ ดิ ต่อ พิมพ์บทคัดย่อใต้หวั ข้อ
“บทคัดย่อ/Abstract” เนือ้ ความของบทคัดย่อไม่ควรเกิน 15 บรรทัด
หรือ 300 ค�ำ ส่วนบทความภาษาอังกฤษไม่ตอ้ งมีบทคัดย่อภาษาไทย
1.2. ชนิดตัวอักษร
ในบทความฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะต้องใช้ตัว
อักษร Angsana New ทัง้ หมด ชือ่ บทความใช้ตวั อักษรขนาด 16 จุด 5. ค�ำส�ำคัญ
บทความแต่ละเรือ่ งควรจะมีคำ� ส�ำคัญ 4-6 ค�ำ เพือ่ ระบุหวั ข้อ
ตัวหนา ผู้แต่งใช้ตัวอักษรธรรมดาขนาด 14 จุด สถาบันและข้อมูล
ติดต่อใช้ตวั ธรรมดาขนาด 12 จุด หัวเรือ่ งและหัวเรือ่ งย่อยใช้อกั ษร ส�ำคัญที่กล่าวถึงในบทความ ควรใส่ค�ำส�ำคัญต่อจากบทคัดย่อโดย
ธรรมดาขนาด 14 จุด การบรรยายและเนื้อหาใช้ตัวธรรมดาขนาด ไม่ต้องเว้นบรรทัด
14 จุด ค�ำในวงเล็บที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นตัวเล็กทั้งหมด
1.3 สำ�หรับการลำ�ดับหัวข้อย่อย  
ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 จุด ใช้ตัวเอียง ให้ชิดทางกรอบซ้าย
แต่ละหัวข้อย่อยจะเว้น 1 บรรทัด (ปรับให้บรรทัดมีขนาดเท่ากับ
อักษรขนาด 8 จุด) ส่วนหัวข้อย่อยให้เขียนตามตัวอย่าง ดังรายการ
ต่อไปนี้
1. รายการแรกในรายการนี้
2. รายการที่สอง
		 2.1. รายการย่อย
3. รายการสุดท้าย

6. เนื้อความ

เมื่อขึ้นย่อหน้าใหม่ ไม่ต้องเว้นบรรทัดเมื่อจะเริ่มต้นพิมพ์
ย่อหน้าใหม่ ให้พิมพ์บทความบนด้านเดียวของกระดาษ A4

7. ผลการวิจัย

เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจน ตรงประเด็น ควรมี รูปภาพ
หรือตารางประกอบ ซึง่ เมือ่ มีรปู หรือตารางประกอบต้องระบุเชือ่ มโยง
ในเนื้อหาบทความ การอธิบายไม่ซ�้ำซ้อนกัน ส�ำหรับการระบุ
หน่วยต่างๆ ใช้ภาษาไทยและใช้การอธิบายเปอร์เซ็นต์ด้วยค�ำว่า
ร้อยละ ในกรณีที่ก�ำหนดหน่วยเป็นภาษาอังกฤษให้ระบุแบบ
เดียวกันทั้งหมด

1.4 โครงสร้างบทความ
7.1. การล�ำดับตัวเลข
เนือ้ เรือ่ งของบทความต้องประกอบด้วยหัวข้อตามล�ำดับดังนี้
การล�ำดับตัวเลขเพื่ออ้างถึง รูปภาพ ตารางและสมการจะต้องเป็น
1. บทน�ำ
เลขอารบิค ทุกสมการจะต้องมีวงเล็บวางไว้ชดิ ขอบขวา ดังตัวอย่าง
2. วิธีการการวิจัย
ต่อไปนี้
3. ผลการวิจัยและอภิปราย
4. สรุป
5. กิตติกรรมประกาศ
(1)
6. เอกสารอ้างอิง
ตัวอักษรในสมการให้ใช้ Times new Roman ขนาด 10 ตัว
สัญลักษณ์ให้ใช้ Symbol ขนาด 10 ใช้ MathType หรือ Equation
Editor ในการเขียนสมการ
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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7.2. รูปภาพและตาราง
รูปภาพและตารางจะต้องมีความกว้างเพียงพอที่จะลงใน
หนึ่งคอลัมน์ได้ หรือในกรณีจ�ำเป็น เพื่อการรักษารายละเอียดใน
ภาพอาจยอมให้กว้างเต็มหน้ากระดาษ ผู้แต่งจะต้องรับผิดชอบ
ในการจัดภาพให้อยู่ในขนาดที่ก�ำหนดนี้ โดยสามารถมองเห็น
รายละเอียดและอ่านตัวหนังสือในภาพได้ชัดเจนโดยตัวอักษรที่ใช้
อธิบายรูปจะต้องไม่ต�่ำกว่าขนาด 10 รูปภาพลายเส้นจะต้องใช้เส้น
หมึกสีด�ำวาดด้วยโปรแกรมเช่น Visio, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand หรือโปรแกรมวาดรูปอืน่ ๆ ส่วนภาพถ่ายควรเป็น
ภาพที่มีความคมชัด

รูปภาพควรมีรายละเอียดเท่าที่จ�ำเป็น รูปภาพทุกรูปจะต้อง
มี ห มายเลขและค� ำ บรรยายภาพก� ำ กั บ ใต้ ภ าพ โดยให้เรียงตาม
ล�ำดับที่ปรากฏ จาก รูปที่ 1, รูปที่ 2 , ... พิมพ์หมายเลขและชื่อ
รูปไว้ใต้รูปภาพ จะต้องก�ำหนดให้อยู่ตรงกลางเอกสาร ให้เว้น
ช่องว่าง 1 บรรทัด หลังค�ำบรรยายรูป รูปภาพทุกรูป และตาราง
ทุ ก ตารางที่ ป รากฏในบทความจะต้ อ งมี ก ารอ้ า งอิ ง ในเนื้ อ หา
ในกรณีทเี่ ป็นตารางจะต้องมีค�ำบรรยายก�ำกับตารางไว้เหนือ
ตารางโดยให้เรียงตามล�ำดับที่ปรากฏ จาก 1, 2, 3,... ตารางจะต้อง
ก�ำหนดให้ชิดขอบซ้ายของเอกสาร ให้เว้นช่องว่าง 1 บรรทัดก่อน
ค�ำบรรยายตารางและหลังตาราง ตามตัวอย่างตารางดังนี้

ตัวอย่างการเขียนตารางที่ 1
Redox moiety
R1

Diluent
D1

Method
ILIT
CV

k0 (s-1)
3.4 x 104
3.3 x 104

R2

D2

ILIT

6.0 x 104

ตัวอย่างการเขียนตารางที่ 2

10. กิตติกรรมประกาศ

การแสดงความขอบคุณผูใ้ ห้ทนุ สนับสนุนสรุปประเด็นและ
สาระส�ำคัญของงานวิจัย ไม่ควรมีความยาวมากเกินไป

0.1
0.5

2.7470e+01
3.5352e+01

2.7483e+01
3.5360e+01

8. การอภิปรายผล

การอภิปรายผลวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านมีความเห็นคล้อยตาม
เพื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น เพื่อเสนอลู่ทางที่จะใช้
ประโยชน์ หาข้อยุติในการวิจัยบางอย่าง ฯลฯ ผลการวิจัยและ
การอภิปรายผลอาจน�ำมาเขียนไว้ในตอนเดียวกัน

9. สรุป

สรุปประเด็นและสาระส�ำคัญของงานวิจยั ไม่ควรมีความยาว
มากเกินไป โดยบทความของท่านควรได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้ร่วมเขียนทุกท่านก่อนท�ำการส่งบทความ
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11. เอกสารอ้างอิง

การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบแวนคูเวอร์ (vancuvour
style) ในกรณีที่เป็นภาษาไทย ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
และต่ อ ท้ า ยด้ ว ย (In Thai) ส่ ว นชื่ อ ผู ้ แ ต่ ง ให้ ใ ช้ น ามสกุ ล ขึ้ น
ก่อนแล้วตามด้วยอักษรย่อของชื่อนั้น
11.1. การอ้างอิงในเนื้อหา
แบบการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาของบทความ ใช้ระบบ
ตัวเลข ให้เรียงล� ำดับเลขตามล�ำดับของเอกสารที่มีการอ้างถึง
ในเนื้อหาและหมายเลขที่อ้างถึงในเนื้อเรื่องนั้นจะต้องตรงกับ
หมายเลขที่มีการก�ำกับไว้ในส่วนเอกสารอ้างอิงด้วย ให้ใช้ตัวเลข
อารบิกในวงเล็บต่อท้ายข้อความทีน่ �ำมาอ้างอิงในบทความ เช่น (1)
หรือ (2-4, 8, 10) หมายถึงอ้างถึงล�ำดับผู้แต่งที่ 1 หรือ ล�ำดับที่ 2,
3, 4, 8, 10 โดยเรียงล�ำดับจากหมายเลข 1, 2, 3,... ไปจนถึงเลขที่สุด
ท้าย ตามการอ้างอิงการเขียนเอกสารอ้างอิง
11.2. ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง
เขียนอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ และใส่อา้ งอิงในท้ายเรือ่ งเฉพาะ
ที่มีปรากฏในเนื้อหาบทความหรือบทความวิจัยเท่านั้น

Thammasat Engineering Journal, Vol. 4 No. 2 July-December 2018
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