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ให้แก่ผเู ้ ขียนได้ปฏิบตั ิตาม ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกบทความที่จะตีพิมพ์ อยูใ่ นรู ปแบบมาตรฐานเดียวกัน และเพื
่อให้สะดวกและเป็
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New 11
บรรณาธิการจะไม่ดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็ นการควบคุมคุณภาพและเพื่อให้การ
จัดทาเอกสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ผูส้ ่ งบทความควรพิมพ์
บทความตามรู
ปแบบและแนวทางที่กาหนดอย่างเคร่ งครัด
UPC
14

เอกสารฉบับ นี้ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ นคู่ มือ ในการเขี ย น
บทความวิ ชาการส าหรั บ ผู ้ที่ มี ค วามประสงค์ใ นการส่ ง
Angsana
บทความเข้า ร่ วมตี พิ ม พ์ ล งวารสารวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ โดยจะก าหนดทั้ง รู ปแบบและ
2. รู ปแบบของบทความ
แนวทางในการพิมพ์บทความ ซึ่ งจะใช้ในการจัดทาวารสาร
ฯ ในแบบรู ป เล่ ม โดยภายหลังจากที่ บ ทความได้รั บการ 0.8 cm. บทความควรประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อและที่อยู่
ของผู ้เ ขี ย นบทความ บทคัด ย่ อ ค าส าคัญ เนื้ อ หาโดย
พิ จ ารณาจากกรรมการพิ จ ารณาบทความให้ ตี พิ มพ์ใ น
สมบูรณ์ของบทความ และเอกสารอ้างอิง โดยในส่ วนของ
วารสารฯ ผู ้ส่ ง บทความจะต้อ งจั ดเตรี ยมและส่ งความ
เนื้ อหา สามารถแบ่งออกเป็ นหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และ
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ในลั ก ษณะของ “Camera-ready” ซึ่ ง
7.6 cm.
1
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ตัวอักษรแรกของชื่ อ.นามสกุล1 และ ตัวอักษรแรกของชื่ อ.นามสกุล2

อาจแบ่งถึงหัวข้อย่อยลงมา ทั้งนี้ ตัวอักษรภาษาไทยที่ใช้ใน
การพิ ม พ์ ทุ ก ส่ ว นให้ ใ ช้ตัว อัก ษรแบบ Angsana UPC
และตัว อัก ษรภาษาอัง กฤษ ให้ ใ ช้ตัว อัก ษรแบบ Time
New Roman ระยะระหว่า งบรรทัดเป็ นแบบรรทัดเดี่ ย ว
(Single Space)
2.1 ขนาดและการตั้งค่ าหน้ ากระดาษ
ขนาดของกระดาษที่ ใ ช้ใ นการพิ ม พ์ ก าหนดให้มี
ขนาดมาตรฐาน A4 (8¼  11¾ นิ้ว = 21  29.7 ซม.)
โดยส่ วนที่นอกเหนือจากส่ วนของชื่อบทความ ชื่อและที่อยู่
ของผูเ้ ขียนบทความ และบทคัดย่อ ให้พิมพ์แบบ 2 คอลัมน์
(Column) โดยกาหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้
ริ มขอบกระดาษด้านบน
30 มม.
ริ มขอบกระดาษด้านล่าง
30 มม.
ริ มขอบกระดาษด้านซ้าย
25 มม.
ริ มขอบกระดาษด้านขวา
25 มม.
ความกว้างของคอลัมน์
76 มม.
ระยะห่างระหว่างคอลัมน์
8 มม.
2.2 ชื่ อบทความและรายละเอียดของผู้เขียน
ในการพิมพ์ชื่อบทความให้พิมพ์ท้ งั ชื่อภาษาไทยใช้
Angsana UPC ขนาด 26 และภาษาอัง กฤษใช้ Time
New Roman โดยใช้ตวั อักษรขนาด 20 พอยต์ พิมพ์เป็ น
ตัวหนา โดยแต่ละคาในชื่อภาษาอังกฤษให้พิมพ์อกั ษรตัว
แรกเป็ นตัวพิ มพ์ใ หญ่ (ยกเว้น ค าน าหน้านาม : articles,
ค าสั น ธาน : coordinate conjunctions และค าบุ พ บท :
prepositions นอกจากค าเหล่ า นี้ จะถู ก ใช้น าชื่ อ เรื่ อง)
ส าหรั บ ชื่ อ ผู ้เ ขี ย นบทความภาษาไทย ให้ ใ ช้ตัว อัก ษร
Angsana UPC ขนาด 14 พอยต์ ภาษาอังกฤษใช้ Time
New Roman ขนาด 11 พอยต์ ที่ อ ยู่ ภ าษาไทยให้ ใ ช้
Angsana UPC ขนาด 14 พอยต์ ภาษาอังกฤษใช้ Time
New Roman ขนาด 11 พอยต์ โดยที่อยู่ควรประกอบไป
ด้ว ยชื่ อ ของหน่ วยงาน เลขที่ อ ยู่ เขต/ตาบล แขวง/อาเภอ
จังหวัด และรหัสไปรษณี ย ์ ซึ่ งสามารถระบุที่อยูข่ องผูเ้ ขี ยน
แต่ละคนโดยอาศัยตัวเลขที่พิมพ์แบบยกสู ง (Superscript)
ไว้หลังชื่อของผูเ้ ขียนนั้น นอกจากนั้นควรมีการระบุ ชื่อผู ้
ติ ด ต่ อ (Corresponding author) โ ด ย ก า ร พิ ม พ์

เครื่ องหมายดอกจันทน์ (  ) ไว้หลังชื่อ และผูท้ ี่ทาหน้าที่
ในการนาเสนอบทความ (Presenting Author) โดยการ
ขี ด เส้ น ภายใต้ ชื่ อ และส าหรั บบรรทั ด สุ ดท้ า ยของ
รายละเอียดผูเ้ ขียนบทความให้ระบุ e-mail, เบอร์ โทรศัพท์
และเบอร์ โทรสารของผูต้ ิดต่อ
ทั้งชื่อ บทความและรายละเอียดของผูเ้ ขียนให้พิมพ์
ไว้กลางหน้ากระดาษ
3.

บทคัดย่อและคาสาคัญ

การพิมพ์บทคัดย่อและคาสาคัญให้พิมพ์ท้ งั ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย หั ว เรื่ อง “บทคั ด ย่ อ ” ให้ ใ ช้ตัว อัก ษร
Angsana UPC ขนาด 16 พอยต์ และพิมพ์ตวั เข้ม เนื้อหา
ในบทคัดย่อภาษาไทย ใช้ตวั อักษร Angsana UPC ขนาด
14 พอยต์
ภาษาอังกฤษ หัว เรื่ อ ง “ABSTRACT” โดยใช้
Time New Roman ขนาด 12 พอยต์ เนื้อหาในบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ ใช้ตวั อักษร Time New Roman ขนาด 11
พอยต์ และจัดรู ปแบบให้ชิดขอบทั้ง 2 ด้าน (Justified)
4.

เนื้อหาของบทความ

ส่ วนของเนื้อหาบทความต้องพิมพ์ในลักษณะแบบ 2
คอลัมน์ตามขนาดและระยะห่างที่กาหนด ตัวอักษรที่ใช้ใน
เนื้อหาให้มีขนาด 14 พอยต์ และมีการจัดรู ปแบบการพิ มพ์
ให้ชิดขอบทั้ง 2 ด้าน (Justified) รวมถึงไม่ตอ้ งมีการเว้น
บรรทัดระหว่างย่อหน้า (ไม่ตอ้ งเคาะบรรทัดเมื่อขึ้นย่อหน้า
ใหม่ ) ส าหรั บ รู ปแบบตั ว อั ก ษรที่ ใ ช้ ใ นการพิ ม พ์ หั ว
ข้อกาหนดดังนี้
4.1 หัวข้ อหลัก
ภาษาไทย ก าหนดให้ใ ช้ตัว อักษร Angsana UPC
ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา ในการพิมพ์หวั ข้อหลัก
ภาษาอังกฤษ ก าหนดให้ใ ช้ตัว อัก ษร Time New
Roman ขนาด 12 พอยต์
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หัวข้ อย่อยและหัวข้ อย่ อยรองลงมา
ภาษาไทย ก าหนดให้ใ ช้ตัว อักษร Angsana UPC
ขนาด 14 พอยต์ ตัวหนา ในการพิมพ์หวั ข้อหลัก
ภาษาอังกฤษ ก าหนดให้ใ ช้ตัว อัก ษร Time New
Roman ขนาด 11 พอยต์
4.2

5.

รูปภาพ ตาราง และสมการ
รูปที่ 1 แผนภาพสมดุลของของผสมไอ– ของเหลวที่มี
2 องค์ประกอบ ภายใต้สภาวะความดันคงที่

รูปภาพและตาราง
การนาเสนอรู ปภาพและตารางสามารถนาเสนอต่ อ
จากข้อ ความที่ ก ล่ าวถึงหรื ออาจนาเสนอภายหลังจากจบ
หัว ข้อ หรื อ น าเสนอในหน้า ใหม่ ขนาดของรู ป ภาพและ
ตารางไม่ควรเกินกรอบของคอลัมน์ แต่หากรู ปภาพและ
ตารางมีขนาดใหญ่สามารถวางรู ปและตารางให้ครอบคลุม
พื้นที่ของทั้ง 2 คอลัมน์ได้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เ กินกรอบของ
การตั้งค่าหน้ากระดาษที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 2.1
ทั้ งรู ปภาพและตารางจะต้ อ งมี ค าอธิ บายโดย
คาอธิ บายของรู ปภาพให้พิมพ์ไว้ใต้รูปภาพและอยูก่ ่ ึงกลาง
คอลัมน์หรื อกึ่งกลางหน้ากระดาษ หากรู ปภาพใดถูกแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วนให้มีการระบุคาอธิ บายของแต่ละส่ วนโดย
อาศัยตัวอักษรภาษาไทยในวงเล็บเรี ยงตามลาดับเช่น (ก)
และ (ข) ส่ วนคาอธิ บายตารางให้พิมพ์ไว้เหนื อตารางและ
ชิ ดริ มซ้ า ยของคอลัมน์ หรื อชิ ดริ มซ้ายของกระดาษ โดย
การเรี ยงลาดับรู ปภาพและตารางให้แยกการเรี ยงลาดับออก
จากกัน
การระบุ ห มายเลขล าดั บ รู ปภาพและตารางใน
บทความให้ระบุเป็ นรู ปที่ และตารางที่ เช่น รู ปที่ 1, รู ปที่
1-3, ตารางที่ 1, ตารางที่ 1-3 เป็ นต้น
5.1

ตารางที่ 1 ปริ มาณการใช้น้ ามันปิ โตรเลีย มในแต่ล ะภาค
เศรษฐกิจ ๆ ของประไทย (หน่วย: ล้านลิตร)
ปี
ภาคเศรษฐกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เกษตรกรรม
เหมืองแร่
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า
การก่อสร้าง
ที่พกั อาศัยและการพาณิ ชย์
คมนาคมขนส่ ง
Total

2545
3,509

2546
3,827

19

26

4,821

4,937

703

757

169

172

2,729

2,792

23,980
35,930

25,475
37,986

สมการ
การเขียนสมการให้เขียนไว้กลางคอลัมน์ และมี ก าร
ระบุลาดับของสมการโดยใช้ตวั เลขที่พิมพ์อยูใ่ นวงเล็บ เช่น
(1), (2) เป็ นต้น
5.2

6.

กิตติกรรมประกาศ

หากต้อ งการเขี ย นกิ ต ติ ก รรมประกาศเพื่ อ ขอบคุ ณ
บุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเขียนได้ โดยให้อยู่
หลังเนื้อหาหลักของบทความและก่อนเอกสารอ้างอิง
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ตัวอักษรแรกของชื่ อ.นามสกุล1 และ ตัวอักษรแรกของชื่ อ.นามสกุล2

เอกสารอ้างอิง
ให้รวบรวมรายชื่อสิ่ งพิมพ์และวัสดุความรู ้ ต่างๆ ที่ใช้เป็ นหลักฐานหรื อเอกสารอ้างอิงในการศึกษาไว้ทา้ ยบทความ
โดยการอ้างอิงในบทความ ให้อา้ งอิงโดยอาศัยตัวเลขในวงเล็บเหลี่ยม เช่น [1], [1, 2] หรื อ [1-3] เป็ นต้น สาหรับรู ปแบบ
การพิมพ์รายชื่อเอกสารอ้างอิงจากแหล่งต่างๆ กาหนดให้มีรูปแบบดังตัวอย่างต่อไปนี้
7.1 บทความจากวารสาร (Journal)
[1] Waszkiewics, S.D., Tierney, M.J. and Scott, H.S. (2009). Development of coated, annular fins for
adsorption chillers, Applied Thermal Engineering, vol. 29(11-12), August 2009, pp. 2222–2227.
[2] จักรกฤษณ์ นรมิตผดุงการ และ ทวี สวนมาลี (2519). ความสามารถในด้านการเงินของเทศบาล กรณี ของเทศบาลนคร

กรุ งเทพ ก่อนเปลี่ยนแปลงเป็ นกรุ งเทพมหานคร, วารสารพัฒนบริ หารศาสตร์ , 16, เมษายน 2519, หน้า 231–254.
7.2 บทความจากเอกสารประกอบการประชุ ม (Proceedings)
[1] Kato, S. and Widiyanto, A. (2001). Environmental Impact Assessment of Various Power Generation
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