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บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอค าแนะน าในการจัดท าบทความในรูปแบบที่ถูกต้อง
เพื่อส่งบทความในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 28 
(NCCE28) ผู้ส่งบทความสามารถเริ่มต้นการเขียนบทความโดยการแทนที่
เนื้อหาในเอกสารต้นแบบฉบับนี้ การเขียนบทความจะต้องยึดรูปแบบตาม
บทความนี้อย่างเคร่งครัด บทความใดที่รูปแบบไม่ถูกต้อง จะถูกส่งคืนให้แก่
ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (corresponding author) เพื่อให้แก้ไขก่อน
การพิจารณา บทคัดย่อที่ดีควรมีเพียงย่อหน้าเดียว จ านวนค าไม่เกิน 250 
ค า หรือมีความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด ห้ามใส่รูปหรือตารางในส่วนของ
บทคัดย่อนี้ 

ค าส าคัญ: 3-5 ค า ค่ันด้วยจุลภาค (,) เช่น รูปแบบบทความ, ขนาดตัวอกัษร, 
รูปแบบตัวอกัษร 

Abstract 

This article presents guidelines for making a correctly-
formatted manuscript for submitting to the 28th National 
Convention on Civil Engineering (NCCE28). Authors are 
encouraged to start their writing by replacing the text in this 
electronic document. It is compulsory to follow the guidelines 
provided here strictly. The manuscript that is not in the correct 
format will be returned and the corresponding authors may 
have to resubmit. A good abstract should have only one 
paragraph with a limit of 250 words or less than 15 lines in 
length. Do not include a table or a figure. 

Keywords: (3-5 keywords must be given) abstract, format, 
methods 

1. ค าน า 

ต้นแบบ (template) นี้ได้ถูกดัดแปลงมาจากต้นแบบของบทความที่ใช้
ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งก่อนหน้า โดยการ
จัดเตรียมได้ใช้โปรแกรม MS Word และได้บันทึกอยู่ในรูปของไฟล์ต้นแบบ
นามสกุล .doc เพื่อให้ผู้เขียนน าไปใช้ทราบถึงรูปแบบ (format) ต่างๆที่ใช้
ในการจัดท าบทความบทความ โดยส่วนประกอบต่างๆของบทความจะต้อง
เหมือนกัน เพื่อให้เอกสารประกอบการประชุมเป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

บทความจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามล าดับต่อไปนี้คือ ชื่อเร่ือง
ภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียนบทความ สถาบัน ที่อยู่สถาบัน
อย่างละเอียด อีเมล์ของผู้เขียนและทุกท่าน โดยแสดงสัญลักษณ์ดอกจัน (*) 
เพื่อบ่งบอกผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ สังกัด อีเมล บทคัดย่อภาษาไทย 
เนื้อเรื่องแบ่งเป็น บทน า เนื้อความหลัก สรุป กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
และเอกสารอ้างอิง  

2. ค าแนะน าการเขียนและพิมพ ์

2.1 การจัดหน้ากระดาษ 

หากจะใช้ต้นแบบนี้ บทความที่เสนอจะต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยเป็น
หลัก (และอาจจะมีค าภาษาอังกฤษแทรกได้) ตามรูปแบบที่ก าหนด ขนาด
ของบทความจะอยู่ในพื้นที่ของกระดาษ A4 ซ่ึงพร้อมที่จะน าไปพิมพ์ออกได้
อย่างสวยงามถูกรูปแบบ ความยาวของบทความควรจะอยู่ระหว่าง 6-10 
หน้า 

ต้นแบบนี้จะบอกรูปแบบของบทความที่ถูกต้อง เช่น ขนาดของกรอบ 
ความกว้างของคอลัมน์ ระยะห่างระหว่างบรรทัด และรูปแบบของตัวอักษร 
ห้ามปรับเปลี่ยนให้ต่างไปจากที่ระบุ กรุณาระลึกเสมอว่าบทความของท่าน
จะถูกน าไปรวมกับบทความอื่นๆในเอกสารประกอบการประชุม ไม่ใช่
เอกสารที่พิมพ์เด่ียวๆ ดังนั้น ควรที่จะต้องอยู่ในรูปแบบเดียวกัน อย่าขยาย
ขนาดระยะห่างระหว่างบรรทัดเมื่อจะขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้พิมพ์โดยไม่เว้น
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บรรทัด และจะต้องพิมพ์ให้เต็มคอลัมน์ก่อนที่จะขึ้นคอลัมน์ใหม่หรือขึ้นหนา้
ใหม่ ห้ามเว้นที่เหลือไว้ว่างเปล่า 

การล าดับหัวข้อในส่วนของเนื้อเร่ือง ให้ใส่เลขก ากับ โดยให้บทน าเป็น
หัวข้อหมายเลข 1 และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย ก็ให้ใช้เลขระบบทศนิยม
ก ากับหัวข้อย่อย เช่น 2.1, 2.1.1 เป็นต้น แต่ไม่ควรย่อยมากไปกว่านี้ 

2.2 ขนาดตัวอกัษรและการเว้นระยะ 

2.2.1 ขนาดตัวอกัษร 
ตัวอักษรที่ใช้ในการจัดท าบทความนี้คือ “TH SarabunPSK” ส าหรับ

ชื่อเร่ืองบทความ ให้ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 16 จุด (point) ชื่อผู้เขียน
ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 12 จุด ระบุต้นสังกัดใช้แบบเอียง 11 จุด ค าว่า 
“บทคัดย่อ” และ “Abstract” ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 14 จุดหัวข้อ
ย่อย (เช่น 1., 2.) ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 14 จุด หัวข้อย่อยล าดับสอง 
(เช่น 1.1, 1.2, …) และหัวข้อย่อยล าดับสาม (เช่น 1.1.1, 1.1.2, …) ใช้แบบ
เอียงขนาด 12 จุด บทคัดย่อและเนื้อความต่างๆ ใช้ตัวอักษรขนาด 12 จุด 
รายละเอียดตัวอักษรแสดงในตารางที่ 1  

2.2.2 สมการ 
สมการจะใช้ตัวอักษร “Times New Roman” ขนาด 10 จุดในการ

เขียนลักษณะทางคณิตศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 2.5  

2.2.3 การเว้นระยะ 
การเว้นระยะระหว่างบรรทัดส าหรับหัวข้อย่อย เช่น 2.1 และ 2.2 จะ

ใช้ขนาดระยะ 5 จุด เนื้อเรื่องในแต่ละบรรทัดให้จัดเรียงชิดซ้ายและขวา
อย่างสวยงามโดยตั้งค่า Alignment แบบ Thai Distributed (“Justify”) 

ก าหนดระยะในการย่อหน้าอยู่ที่ 5 มิลลิเมตร 

2.3 ชื่อเร่ือง ชื่อผู้แต่ง และหวัข้อ 

การพิมพ์ชื่อเร่ือง ให้วางไว้ต าแหน่งกลางหน้ากระดาษ เร่ิมจากชื่อเร่ือง
ภาษาไทย ขึ้นบรรทัดใหม่เป็นชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียนและสถาบัน
ให้พิมพ์ไว้ใต้ชื่อเรื่องและอยู่กลางหน้ากระดาษ แบบคอลัมน์เด่ียว ระบุที่อยู่
ของที่ท างาน แต่ไม่ต้องระบุต าแหน่งทางวิชาการหรือสถานะของนิสิต
นักศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น 

2.4 การจัดท ารูปภาพ 

รูปภาพที่ใช้จะต้องมีความคมชัดเพียงพอเพื่อที่จะห้ผู้อ่านสามารถเห็น
รายละเอียดในรูปภาพได้ชัดเจน รูปภาพจะต้องวางไว้ต าแหน่งกลางคอลัมน์ 
หรือในกรณีจ าเป็นจริงๆเพื่อรักษารายละเอียดในภาพอาจยอมให้มีความ
กว้างได้เต็มหน้ากระดาษ ตัวอักษรทั้งหมดในรูปภาพ จะต้องมีขนาดที่ผู้อ่าน
สามารถอ่านได้สะดวก โดยรูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลขแสดงล าดับและ
ค าบรรยายได้ภาพโดยใช้ตัวอักษรขนาด 11 จุด หมายเลขและค าบรรยาย
รวมกันแล้วควรจะมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด ควรจะเว้นบรรทัด 1 
บรรทัด เหนือขอบของรูปภาพและใต้ค าอธิบายภาพ ตัวอย่างการจัดวางรูป
และลักษณะตัวอักษรดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
รูปท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

ค าบรรยายใต้ภาพ ห้ามใช้ค าว่า “แสดง” เช่น ห้ามเขียนว่า” รูปที่ 1 
แสดงความสัมพันธ์...” ที่ถูกต้องควรเป็น “รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง...”   

2.5 การเขียนสมการ 

สมการที่ใช้ในบทความควรจะเป็นการสร้างจากโปรแกรม MathType 
หรือเป็นวัตถุของ Microsoft Equation มีขนาด 10 จุด และเป็นตัวอักษร
“Times New Roman” ขนาด 10 จุด  สมการทุ กสมการจะต้อ งมี
หมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ และเรียงล าดับที่ ถูกต้อง ต าแหน่งของ
หมายเลขสมการ (ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ธรรมดาขนาด 12 จุด) 
จะต้องอยู่ชิดขอบด้านขวาของคอลัมน์ ต าแหน่งของสมการให้จัดตามความ
สวยงาม ดังแสดงในสมการที่ (1) 




c d
f

e
  (1) 

โดยการอธิบายตัวแปรที่ระบุในสมการ ให้ใช้ตัวอักษร Times New 
Roman ตัวอักษรเอียง ขนาด 10 จุด ตัวอย่างเช่น  c หมายถึงจ านวนช่าง
ไฟฟ้า, d คือ จ านวนช่างฝ้า, e คือค่าคงที่เท่ากับ 2 และ  f  คือผลลัพธ์ที่ได้  

2.6 การจัดท าตาราง 

ตัวอักษรในตาราง ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ธรรมดาขนาด 10 
จุด ควรตีเส้นกรอบตารางด้วยหมึกด าให้ชัดเจน ตัวอย่างตารางดังแสดงไว้
ในตารางที่ 1 โดยตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายก ากับ
เหนือตาราง หมายเลขก ากับและค าบรรยายนี้รวมกันแล้ว ควรมีความยาว
ไม่ เกิน 2 บรรทัด ในค าบรรยายเหนือตารางห้ามใช้ค าว่า “แสดง” 
เช่นเดียวกับกรณีรูปภาพ 

2.7 การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง 

เอกสารอ้างอิง ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ธรรมดาขนาด 12 จุด 
การอ้างอิงในบทความ ให้ใช้เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม เช่น [2] จะต้อง
เรียงล าดับหมายเลขอ้างอิงจ   ากหมายเลขน้อยไปสู่หมายเลขมากให้ถูกต้อง 
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การอ้างอิงหมายเลขที่มีล าดับติดต่อกันให้ใช้รูปแบบดังนี้ [1-5] โดยต้องระบุ
ชื่อบทความที่อ้างอิงให้ชัดเจน ให้จัดรายการอ้างอิงให้อยู่ในแนวตรงตาม
ตัวอย่าง โดยเว้นระยะจากขอบซ้ายให้ตรงกันทุกรายการ 

 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดรูปแบบตัวอกัษรส าหรับบทความของ NCCE28 

หัวข้อ ลักษณะ ตัวอักษร รูปแบบ 
ขนาด 
(จุด) 

ชื่องานวิจัย Title_new TH SarabunPSK หนา 16 

ชื่อผู้เขียน Author_new TH SarabunPSK ธรรมดา 12 

ต้นสังกัด Affiliation_new TH SarabunPSK เอียง 11 

หัวเรื่อง 1 (1.,2.,..) Heading1_new TH SarabunPSK หนา 14 

หัวเรื่อง 2 (1.1,1.2,..) Heading2_new TH SarabunPSK เอียง 12 

หัวเรื่อง 3 (1.1.1, …) Heading3_new TH SarabunPSK เอียง 12 

เนื้อหาและบทคัดย่อ Content_new TH SarabunPSK ธรรมดา 12 

ค าอธิบายรูป Caption_new TH SarabunPSK ธรรมดา 11 

ค าอธิบายตาราง Caption_table_new TH SarabunPSK ธรรมดา 11 

เนื้อหาตาราง Table_new TH SarabunPSK ธรรมดา 10 

ตัวแปรในสมการ ** N/A 
Times New 

Roman 
เอียง 10 

เอกสารอ้างอิง Reference_new TH SarabunPSK ธรรมดา 12 

** จัดท าโดยการใช้ MathType/ Ms Equation Object. (ตัวอย่างของเชิงอรรถ) 

2.8 ค าย่อที่ใช ้

หากมีการใช้ค าย่อ ให้ระบุค าเต็มแล้วตามด้วยวงเล็บค าย่อเมื่อกล่าวถึง
ในครั้งแรก ถึงแม้ว่าจะเคยกล่าวในบทคัดย่อไปแล้วก็ตาม  

3. กรณีบทความภาษาอังกฤษ 

หากผู้เขียนเลือกภาษาอังกฤษในการเขียนบทความ กรุณาใช้ต้นแบบ
(template) ภาษาอังกฤษที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของการ
ประชุม 

4. บทสรุป 

ผู้ เขียนบทความกรุณาตรวจบทความอย่างรอบคอบ ก่อนส่งให้
กรรมการพิจารณา จะท าให้บทความของท่านมีคุณภาพสูงและผ่านการ
พิจารณาได้ง่ายขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

หัวข้อ “กิตติกรรมประกาศ” และ “เอกสารอ้างอิง” ให้ใช้ตัวอักษร TH 
SarabunPSK แบบหนา ขนาด 14 จุด การเขียนรายการอ้างอิงให้ใช้
รูปแบบตามตัวอย่างของประเภทเอกสารอ้างอิงที่ก าหนดให้ในหัวข้อถัดไป 
ฝ่ายจัดการประชุม NCCE28 ขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือรักษาระเบียบการเขียนบทความอย่างเคร่งครัด 
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