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บทคัดย่อ 
 ตัวอย่างการจัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ ควรปฏิบัติโดยเคร่งครัด ในกรณีบทความภาษาไทยต้องมีบทคัดย่อทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อแต่ละภาษาควรมีเพียงย่อหน้าเดียวไม่ควรเกิน  25 บรรทัด และควรจะกล่าวถึง
วัตถุประสงค์และสรุปผลที่ได้จากงานวิจัยนั้นๆ 
 
คำสำคัญ : จำนวน 3-5 คำ ตัวอักษรขนาด 14 
 
Abstract 
 This is an instruction for manuscript preparation for Publication UBU Engineering Journal. Please 
follow this guideline strictly. For Thai article, an abstract in English must accompany the Thai version. It 
should contain a single paragraph and its length should not exceed 25 lines. It should include a concise 
statement of objectives and a summary of important results. 
 
Keywords: 3-5 words, 14 point size 
 
1. บทนำ 
 บทนำ (Introduction) บอกความเป็นมาหรือที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ของการทดลอง และอาจรวมการตรวจ
เอกสาร 
 
2. รูปแบบ 
 บทความวิชาการ มีความยาวไม่ควรเกิน 5 หน้า กระดาษ A4 เป็นบทความที่รวบรวมหรือเรียบเรียงจากหนังสือ
เอกสาร ประสบการณ์หรือเรื่องแปล เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาต่างๆ หรือแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มี
คุณค่าทางวิชาการ บทความวิชาการควรประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียน สังกัด บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำ
สำคัญ (keywords) เนื้อความ บทสรุป เอกสารอ้างอิง  
 บทความวิจัย มีความยาวไม่ควรเกิน 8-10 หน้า กระดาษ A4 ควรประกอบด้วย ช่ือเรื่องภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ช่ือผู้เขียน ช่ือที่ปรึกษาพร้อมสถานที่ทำงาน บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำสำคัญ (keywords) ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุอย่างละ 3-5 คำ ช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียน คำนำ เนื้อความ บทสรุป เอกสารอ้างอิง 
 ทั้งนี้หากเป็นบทความภาษาต่างประเทศจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยด้วย 
 



                                                                                        

 

 2.1 ชื่อเร่ืองและชื่อผู้เขียน 
  ช่ือเรื่อง ควรกะทัดรัด ไม่ยาวจนเกินไป ถ้าบทความเป็นภาษาไทย ช่ือเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
สำหรับ ช่ือผู้เขียน (Authors) ให้ใส่ช่ือเต็ม-นามสกลุเต็ม ของผู้เขียนครบทุกคนเป็นภาษาไทย และให้ใส่ตัวเลข 1,2,3..... กำกับ
ท้ายช่ือแต่ละคนด้วย 
 2.2 ขนาดกระดาษและการจัดหน้า 
  บทความที่เสนอต้องพิมพ์ลงบนกระดาษขาด A4 พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์ด้วย Microsoft Word of Windows 
การตั้งค่าหน้ากระดาษ ขอบด้านบนและด้านล่าง 2.5 ซม. ด้านซา้ยและด้านขวา 2.5 ซม. พิมพ์ 1 คอลัมน์  
 2.3 ชนิดตัวอักษร 
  บทความภาษาไทย ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ช่ือบทความใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ช่ือผู้เขียน
บทคัดย่อและเนื้อความต่างๆ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ ช่ือหวัข้อและหัวข้อย่อยใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตวัหนา  
 
3. ผลการวิจัย 
 เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจน ตรงประเด็น ควรมีรูปภาพ และ/หรือ ตารางประกอบ การอธิบายผลในตารางและ
รูปภาพต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน 
 3.1 การลำดับเลข 
  การลำดับเลขเพื่ออ้างถึง รูปภาพ ตาราง และสมการจะต้องเป็นเลขอาราบิค ทุกสมการจะต้องมีลำดับ
หมายเลขกำกับโดยเขียนอยู่ในวงเล็บวางไว้ชิดขอบขวาตัวอย่างต่อไปนี้ 
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  โดยที่    คือ ค่าความหนืด  
    p  คือ ความดัน  
    k  คอื ค่าคงท่ีโบลทซ์มาน  
    T  คือ อุณหภูมิ  
    m  คือ มวลของแกส็ 
  ตัวอักษรในสมการให้ใช้ Times New Roman ขนาด 10 ตัวสัญลักษณ์ให้ใช้ Symbol ขนาด 10 ให้ใช้ 
MathType หรือ Equation Editor ในการเขียนสมการ 
 3.2 รูปภาพและตาราง 
  รูปภาพจะต้องมีความกว้างเพียงพอที่จะลงในหนึ่งคอลัมน์ได้ หรือในกรณีจำเป็นจริงๆ เพื่อรักษารายละเอียดใน
ภาพอาจยอมให้มีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ ผู้เขียนบทความจะต้องรับผิดชอบจัดรูปภาพให้อยู่ในขนาดที่ กำหนดนี้ โดย
สามารถมองเห็นรายละเอียดและอ่านตัวหนังสือในภาพได้ชัดเจน  
  รูปภาพลายเส้นจะต้องใช้เส้นหมึกสีดำ วาดด้วยโปรแกรมเช่น Visio, Adobe Illustrator, Macromedia 
Freehand หรือโปรแกรมวาดรูปอ่ืนๆ ส่วนรูปภาพถ่ายควรจะเป็นภาพขาวดำที่มีความคมชัด 
  รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น 
  รูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลขและคำบรรยายภาพกำกับใต้ภาพ โดยให้เรียงตามลำดับที่ปรากฏ จาก 1, 2, 
3,…. รูปภาพจะต้องกำหนดให้อยู่ตรงกลางเอกสาร (center) ให้เว้นช่องว่าง 1 บรรทัด ก่อนรูป และหลังคำบรรยายรูป  
ภาพทุกรูป และตารางทุกตารางที่ปรากฏในบทความจะต้องมีการอ้างอิงในเนื้อหา 
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ภาพที่ 1 การหมุนของวัตถุทรงกระบอกในวัตถุทรงกระบอกอีกช้ินหนึ่ง (Browallia New 12) 

 
  ในกรณีที่เป็นตารางจะต้องมีคำบรรยายกำกับตารางไว้เหนือตารางโดยให้เรียงตามลำดับที่ปรากฏ จาก 1, 2, 
3,…. ตารางจะต้องกำหนดให้ชิดขอบซ้ายของเอกสาร ให้เว้นช่องว่าง 1 บรรทัด ก่อนคำบรรยายตาราง และหลังตาราง 
 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเขียนตาราง  

x  /r ra m  2 r r   
0.1 2.7470e+01 2.7483e+01 
0.5 3.5352e+01 3.5360e+01 

 
4. อภิปรายผล  
 การอภิปรายผลการวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านมีความเห็นคล้อยตามเพื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น เพื่อเสนอลู่ทาง
ที่จะใช้ประโยชน์ หาข้อยุติในการวิจัยบางอย่าง ฯลฯ ผลการวิจัยและการอภิปราย อาจนำมาเขียนไว้ในตอนเดียวกัน 
 
5. สรุป 
 สรุปประเด็นและสาระสำคัญของงานวิจัย โดยบทความของท่านควรได้รับการตรวจสอบจากผู้ร่วมเขียนทุกท่าน
ก่อนทำการส่งบทความ  
 
6. เอกสารอ้างอิง 
 การอ้างอิงในบทความ อาจใช้การอ้างอิงแบบตัวเลข หรือแบบนาม – ปี ตามมาตรฐานสากล 
 เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เอกสารอ้างอิงทุกฉบับจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความรายละเอียดของ
เอกสารอ้างอิง ประกอบด้วย 
  ช่ือสกุลผู้เขียน. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อหนังสือหรือชื่อของบทความหรือชื่อของเอกสารที่พิมพ์. สำนักหรือสถานท่ีพิมพ์. 
 ให้เรียงลำดับตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง และให้เคร่งครัดกับแบบฟอร์มดังแสดงในตัวอย่างข้างล่างนี้ 
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