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บทคัดย่อ 
บทความนี้แนะน ารูปแบบและวิธีการส่งบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต  
ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบท่ีแนะน าในบทความนี้อย่างเคร่งครัด  บทความใดท่ีมี
รูปแบบไม่ถูกต้อง  จะถูกส่งคืนให้ผู้เขียนบทความเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  บทความท่ีดีควรมี
บทคัดย่อเพียงย่อหน้าเดียว  และต้องมีบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  แต่ละภาษาควรมี
ความยาวไม่เกิน 12 บรรทัด 
ค าส าคัญ: รูปแบบบทความ, ขนาดตัวอักษร, รูปแบบตัวอักษร 
 

ABSTRACT 
This article describes a submission procedure and a format of the manuscript for the 
Kasem Bundit Engineering Journal (KBEJ). 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 12 lines. 
KEYWORDS: manuscript format, font size, font style 
 
1.  บทน า 

บทความต้องมีส่วนประกอบต่างๆ ตามล าดับต่อไปนี้คือ  ชื่อเรื่องภาษาไทย  ชื่อเรื่อง
ภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียนบทความ  ชื่อสถาบัน/หน่วยงานต้นสังกัด  บทคัดย่อภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษ  เนื้อเรื่องแบ่งเป็น  บทน า  เนื้อความ สรุป  กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)  เอกสารอ้างอิง  
ภาคผนวก (ถ้ามี)  และประวัติผู้เขียนบทความ 

 
2.  ค าแนะน าการเขียนและพิมพ์บทความ 
2.1  ค าแนะน าทั่วไป 

บทความท่ีเสนอจะต้องพิมพ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบท่ีก าหนดซึ่งพร้อม
ท่ีจะน าไปถ่ายเป็นแบบเพื่อด าเนินการพิมพ์ได้ทันที  โดยจะจัดพิมพ์ในสีขาวด าเท่านั้น  ให้ก าหนด
ขนาดกระดาษเป็น B5 (JIS) หรือขนาด 18.2 x 25.7 ซม. แต่ละบทความจะมีความยาวไม่เกิน 15 
หน้ากระดาษ  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ  ในการส่งต้นฉบับ  ให้พิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ท่ีมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi   

การล าดับหัวข้อในส่วนของเนื้อเรื่อง  ให้ใส่เลขก ากับ  โดยให้บทน าเป็นหัวข้อหมายเลข 1 
และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย  ให้ใช้เลขระบบทศนิยมก ากับหัวข้อย่อยด้วย เช่น 1.1 ตามด้วย 1.2 
ตามล าดับเรื่อยไป เป็นต้น ในส่วนของกิตติกรรมประกาศ  เอกสารอ้างอิงและประวัติผู้เขียน
บทความไม่ต้องใส่เลขก ากับล าดับหัวข้อ 

 
2.2  ระยะขอบกระดาษและขนาดของสดมภ์ 

ในการพิมพ์บทความ  ให้เขียนเนื้อหาบทความแบบสดมภ์เดี่ยวและมีระยะขอบกระดาษตาม
ตารางท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 ระยะขอบกระดาษ 

ระยะก าหนด ค่าระยะก าหนด (มม.) 
ขอบกระดาษด้านบน 28 
ขอบกระดาษด้านล่าง 17 
ขอบกระดาษด้านซา้ย 23 
ขอบกระดาษด้านขวา 17 

 
2.3  รูปแบบตัวอักษรและการเว้นระยะ 

รูปแบบอักษรส าหรับบทความภาษาไทยให้ก าหนดเป็น  Browallia New  พร้อมท้ังก าหนด
ขนาดและลักษณะตัวอักษรของส่วนประกอบต่างๆ ตามตารางท่ี 2  ส าหรับการเขียนสมการ  
สามารถใช้รูปแบบตัวอักษร  Browallia New  ขนาด 15  พอยน์ หรือ  Times New Roman  ขนาด 
10 พอยนไ์ด้  ถ้าใช้รูปแบบตัวอักษรใดแล้ว  ให้ใช้รูปแบบนั้นท้ังบทความ  
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เนื้อเรื่องในบทความ  ให้พิมพ์โดยไม่เว้นบรรทัดโดยบรรทัดแรกให้ย่อหน้ามีระยะเท่ากับ  7.5 
มม.  เนื้อเรื่องในแต่ละบรรทัด  ให้จัดเรียงชิดซ้ายและขวาอย่างสวยงาม  เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้น 
1 บรรทัด  อย่างไรก็ตามควรพิมพ์เนื้อเรื่องให้เต็มสดมภ์ก่อนท่ีจะขึ้นหัวข้อใหม่ หรือขึ้นหน้าใหม่  
ห้ามเว้นที่เหลือไว้ว่างเปล่า   

 
ตารางที่ 2  ขนาดและลักษณะตัวอักษรของส่วนประกอบในบทความ 

ส่วนประกอบ ขนาดอักษร ลักษณะอักษร 
ชื่อบทความ 18 หนา 
ชื่อผู้เขียน สถาบัน/หน่วยงาน 15 ปกต ิ
บทคัดย่อ 15 หนา 
เนื้อความในบทคัดย่อ 15 ปกต ิ

ชื่อหัวข้อย่อย 15 หนา 

เนื้อเรื่อง 15 ปกต ิ

ชื่อตารางและรปูภาพ 15 หนา 

รายละเอียดเอกสารอ้างอิงและประวัติผู้เขียนบทความ 15 ปกต ิ

 
2.4  ชื่อเร่ือง  ชื่อผู้แต่ง  และชื่อหัวข้อ 

ชื่อเรื่อง  ให้วางต าแหน่งกลางหน้ากระดาษ  แบบสดมภ์เดี่ยว  โดยเริ่มจากชื่อเรื่องภาษาไทย
แล้วขึ้นบรรทัดใหม่เป็นชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรแบบพิมพ์ใหญ่ท้ังหมด)   

ชื่อผู้เขียนและสถาบัน/หน่วยงานต้นสังกัด  ให้พิมพ์ไว้ใต้ชื่อเรื่องและอยู่กลางหน้ากระดาษ
แบบสดมภ์เดี่ยว  ให้ระบุต าแหน่งและชื่อสถาบันหรือหน่วยงานต้นสังกัดด้วย 

เลขล าดับหัวข้อย่อยต่างๆ  ให้วางต าแหน่งชิดขอบซ้าย  และให้เริ่มต้นเขียนชื่อหัวข้อท่ีระยะ
แท็บเท่ากับ  7.5 มม. 
 
2.5  การจัดท ารูปภาพ 

รูปภาพให้จัดวางต าแหน่งกลางหน้ากระดาษ  ตัวอักษรและรายละเอียดต่างๆ ในรูปภาพ
จะต้องเห็นชัดเจน  รูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายใต้ภาพซึ่งรวมกันแล้วไม่ควรมี
ความยาวเกิน 2 บรรทัด  และให้วางต าแหน่งชิดขอบซ้ายโดยเริ่มต้นเขียนค าบรรยายท่ีระยะแท็บ
เท่ากับ 15 มม.  ห้ามใช้ค าว่า “แสดง” ในค าบรรยายใต้ภาพ เช่น ห้ามเขียนว่า  “รูปท่ี 1 แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง...”  ท่ีถูกต้องควรเป็น “รูปท่ี 1  ความสัมพันธ์ระหว่าง...”   
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รูปลายเส้นจะต้องเป็นเส้นหมึกด า  ส่วนรูปถ่ายควรจะเป็นรูปขาวด าท่ีมีความคมชัด  และเพื่อ
ความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัดและเว้นใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด   
ลักษณะท่ัวไปของการจัดวางรูปภาพสามารถดูได้จากรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1  เคร่ืองหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

2.6 การจัดท าตาราง 
ตารางให้จัดวางต าแหน่งชิดขอบซ้าย  ตัวอักษรในตารางจะต้องเห็นชัดเจนและควรตีเส้นกรอบ

ตารางด้วยหมึกด า  ตารางจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายก ากับไว้เหนือตารางซึ่งรวมกันแล้วไม่
ควรมีความยาวเกิน 2 บรรทัด  และให้วางต าแหน่งชิดขอบซ้ายโดยเริ่มต้นเขียนค าบรรยายท่ีระยะ
แท็บเท่ากับ 20 มม.  ห้ามใช้ค าว่า “แสดง” ในค าบรรยายเหนือตารางเช่นเดียวกับกรณีรูปภาพ  
และเพื่อความสวยงาม  ให้เว้นบรรทัดเหนือค าบรรยายตาราง 1 บรรทัดและเว้นใต้ตาราง 1 บรรทัด  
ลักษณะท่ัวไปของการจัดท าตารางสามารถดูได้จากตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

 
2.7 การเขียนสมการ 

สมการจะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ และเรียงล าดับท่ีถูกต้อง  ต าแหน่งของ
หมายเลขสมการจะต้องอยู่ชิดขอบด้านขวาของสดมภ์  เพื่อความสวยงาม  ให้เว้นบรรทัดเหนือ
สมการ 1 บรรทัด  และเว้นใต้สมการ 1 บรรทัด  ดังสมการท่ี 1 
 
   A = B+c                  (1) 
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2.8 การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง 
การอ้างอิงในบทความ ให้ระบุตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม เช่น [1] หรือ [2-5] หรือ 

[6,9,10] แล้วแต่กรณี  เป็นต้น  และจะต้องเรียงล าดับหมายเลขอ้างอิงจากหมายเลขน้อยไปสู่
หมายเลขมากให้ถูกต้อง  
 ในการเขียนเอกสารอ้างอิง  ให้ระบุชื่อเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนและวางต าแหน่งตัวเลขใน
เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมชิดขอบซ้ายโดยเริ่มต้นเขียนรายละเอียดของเอกสารอ้างอิงท่ีระยะแท็บ
เท่ากับ 7.5 มม.  รูปแบบการเขียนส าหรับเอกสารอ้างอิงให้ใช้รูปแบบแวนคูเวอร์  (Vancouver 
Style)  ผู้เขียนสามารถดูตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงของเอกสารชนิดต่างๆ ได้ในส่วนของ
เอกสารอ้างอิง (References) ในบทความนี้ 
 
3. การส่งบทความ 

บทความแต่ละเรื่องจะต้องส่งเอกสารดังนี้ (1) ต้นฉบับ 1 ชุด  (2) ข้อมูลต้นฉบับ (.doc 
หรือ .docx และ .pdf)  (3) ไฟล์รูปภาพทั้งหมดที่มีในบทความ (.tiff หรือ .jpg) และ  (4) ใบ
น าส่งบทความ  โดยส่งมาที่กองบรรณาธิการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต  เลขที่ 1761  ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250  
E-mail : engkasemjournal@kbu.ac.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี 
http://eng.kbu.ac.th/home/?main_page=research&page=engineer_journal หรือสมัครสมาชิก
ส่ง Online ได้ท่ี https://www.tci-thaijo.org/index.php/kbej/user/register  หรือสอบถามได้ท่ีเบอร์
โทรศพัท์  02-320-2777 ต่อ 1211 

 
4. สรุป 

ผู้เขียนบทความกรุณาตรวจสอบรูปแบบบทความให้ตรงกับท่ีก าหนดไว้อย่างรอบคอบก่อนส่ง
ให้กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา  ซึ่งจะท าให้บทความของท่านสามารถผ่าน
กระบวนการการพิจารณาได้รวดเร็วขึ้น  หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับรูปแบบการจัดท าบทความ  กรุณา
สอบถามได้โดยตรงท่ีกองบรรณาธิการ 
 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 

ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านท่ีกรุณาส่งบทความเพื่อน าลงในวิศวกรรมสารเกษม
บัณฑิตและให้ความร่วมมือในการเขียนบทความตามรูปแบบท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  
 
 

mailto:engkasemjournal@kbu.ac.th
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