
สรุปการจัดการความรู้ 

(KM: Knowledge Management)

แบบเล่าเรื่อง (Story Telling) 

เรื่อง เทคนิคการตรวจต้นฉบับบทความ 

วันที่ 3 เมษายน 2558



 

กองส่งเสริมวิชาการ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการตรวจต้นฉบับบทความ เมื่อ

วันที่ 3 เมษายน 2558 ณ ห้องกองส่งเสริมวิชาการ 904 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9 เวลา 9.00 -12.00 น. การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้รายบุคคล ดังนี้ 

 

1. คุณสุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการ  

ตรวจต้นฉบับวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และวารสาร KMUTNB: IJAST 

- เบื้องต้น รูปแบบวารสารของเราก าหนดอย่างไร บทความวิชาการและบทความวิจัยมีโครงสร้าง

อย่างไร หัวข้อการเขียน มีรายละเอียดของหัวข้ออย่างไร ผู้ประเมินไม่ได้ให้ความส าคัญ เราต้องตรวจ

วารสารให้ไปในทิศทางเดียวกัน และการอ้างอิงตามรูปแบบการเขียนบทความ ตามค าแนะน าในการเตรียม

ต้นฉบับบทความ เช่น หัวข้อ 1.1 ก็จะดูตามที่ก าหนด ดูไปที่ละเรื่อง รูปแบบของรูปภาพ ตาราง ขนาด

ตัวอักษร ความคมชัดของรูป เช่น รูป มีความกว้าง 7.5 ซม. หรือเต็มหน้า การวางรูปสอดคล้องตามเนื้อหา 

การตัดค า การเว้นวรรคหรือการพิมพ์ % ต้องติดกับตัวเลข แล้ววรรค 1 ตัวอักษร การใช้ค าศัพท์ การใช้ 

ค าทับศัพท์ เช่น ค าลงท้าย ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษค าว่า “ชัน” จะไม่มีไม้เอก การใช้ศัพท์ต้องอิงตาม

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมเฉพาะวิชา 

  

สรุปการจัดการความรู ้(KM: Knowledge Management) 

แบบเล่าเรื่อง (Story Telling) 

เรื่อง เทคนิคการตรวจต้นฉบับบทความ 

เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2558 



2. คุณสิริวรรณ อยู่ผ่อง  

การตรวจต้นฉบับวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และวารสาร KMUTNB: IJAST  

ดูตามรูปแบบของวารสาร ซึ่งทั้ง 2 เล่ม จะมีส่วนที่เหมือนและต่างกันอยู่บ้าง โดยเริ่มจาก 

- ชื่อบทความ เป็นตัวเข้ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษจะขึ้นต้นแต่ละค าจะเป็น

อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ 

- ชื่อผู้เขียน วารสารฉบับภาษาไทยและอังกฤษจะเหมือนกัน คือตัวเข้มและเอียง 

- ที่อยู่ผู้เขียน ใครเป็นผู้ประสานงานบทความ ให้รายละเอียดมาครบหรือไม่ ต าแหน่งมีครบ

หรือไม ่

- ตรวจสอบ DOI  

- ตรวจวันที่ตอบรับ วันที่อนุมัติ 

- ตรวจบทคัดย่อ ฉบับภาษาอังกฤษจะตัวเอียง ฉบับภาษาไทยตัวธรรมดา บทคัดย่อมีเพียง 1 ย่อหน้า 

- ตรวจคีย์เวิร์ด หัวข้อตัวเข้ม ถ้าเป็นภาษาไทย จะไม่ใส่ (,) แต่ภาษาอังกฤษใส่ (,) และจะขึ้นด้วย

อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ จบประโยคไม่ใส่ full stop 

- ตรวจหัวข้อใหญ่ ฉบับภาษาไทย 1. ตัวเข้มและเคาะ 1 เคาะ 

- ตรวจหัวข้อใหญ่ ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ตัวเข้ม ไม่มีจุด เคาะ 1 เคาะ 

- ตรวจรูปภาพ เรียงตามล าดับและมีครบหรือไม่ และรูปภาพต้องมีการอธิบายรายละเอียด หรือ

กล่าวถึงอยู่ในเนื้อหาบทความ ค าว่ารูปที่จะเป็นตัวเข้ม รูปภาพเส้นกราฟ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย เลื่อนหรือตก

หรือไม่ ค าอธิบายแกน x, y หายไปหรือไม่ ค าบรรยายรูปภาพหากมี 1 บรรทัดจัดกลาง ถ้ามี 2 บรรทัด  

ให้จัดชิดซ้าย 

- ตรวจตารางเรียงตามล าดับและมีครบหรือไม่ มีการอธิบายรายละเอียด หรือกล่าวถึงในเนื้อหา

บทความ ถูกต้องตามต้นฉบับหรือไม่ ค าบรรยาย ชิดซ้ายเสมอ 

- ตรวจรายการอ้างอิงในเนื้อหาเรียงตามล าดับและมีครบหรือไม่ การเขียนเป็นไปตามรูปแบบการ

อ้างอิงหรือไม ่

- รายการอ้างอิงในวารสารฉบับภาษาไทยถ้ามีมากกว่า 2 จะเป็น [1] - [3] 

- รายการอ้างอิงในวารสารฉบับภาษาอังกฤษ ถ้ามีมากกว่า 2 จะเป็น [1-3] 

- ตรวจการตัดค าจ าไม่พยายามตัดค าแยกจากกัน 

- ตรวจสมการมีครบหรือไม่ เรียงถูกต้องหรือไม่ ตรงตามต้นฉบับหรือไม่  

- เอกสารอ้างอิงดูตามรูปแบบการอ้างอิง เช่น ชื่ออ้างอิงบทความ ตัวเอียง หรือไม่ 

  



3. คุณสันนิภา ธรรมชาติ  

การตรวจต้นฉบับวารสาร KMUTNB: IJAST 

ขั้นตอนแรกเมื่อได้รับไฟล์ต้นฉบับ จากกองบรรณาธิการ ตรวจเช็คเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

- ตรวจชื่อหัวข้อ ให้ขึ้นต้นเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญต่ามด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก  

- ตรวจชื่อผู้เขียน หากผู้เขียนให้ชื่อย่อมา ต้องอีเมลไปขอชื่อเต็มของผู้เขียน 

- คีย์เวิร์ดของบทดคัดย่อได้ใส่มาหรือไม่ คีย์เวิร์ดขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และตามด้วยตัวพิมพ์เล็ก  

- ตรวจอ้างอิงว่าในต้นฉบับมีครบหรือไม่ เรียงล าดับถูกต้องหรือไม่  

- ตรวจรูปภาพและตารางว่าใส่ครบหรือไม่ การเรียงล าดับของรูปภาพถูกต้องหรือไม่ และใส่จุด 

full stop ในรูปหรือไม่  

- ตรวจเช็ค C, % ว่าติดกับตัวเลขหรือไม่  

- ตรวจตัวห้อยและตวัเอียง (subscript)  

- ตรวจหัวข้อใหญ่ 1 จะไม่ใส่จุด แล้วใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 1.1 จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตามด้วยตัวพิมพ์

เล็ก ตัวเอียงและหนา ส่วน 1.1.1 จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตามด้วยตัวพิมพ์เล็ก ตัวเอียงธรรมดา 

- การแก้ไขอ้างอิง แก้ไขตาม template วารสารนานาชาติ ตรวจเช็คตาม website 

- ตรวจเช็ควันที่รับ วันที่อนุมัติ และวันที่ copyright 

- ตรวจสูตร สมการ ตรงตามต้นฉบับหรือไม่ 

 

4. คุณธีติมา ไชยกิจ  

การตรวจต้นฉบับวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระครเหนือ คุณธีติมากล่าวไว้ว่าตรวจบทความ 

จะตรวจคล้ายกับคุณสันนิภา 

- จะเน้นไปทางการตรวจอ้างอิง เพราะการอ้างอิงมีหลายรูปแบบ มาจากบทความ หนังสือ 

วิทยานิพนธ์ เว็บไซต์ หากเป็นชื่อของบทความจะเอียง ชื่อวิทยานิพนธ์จะไม่เอียง 

- ตรวจบทคัดย่อตรงตามต้นฉบับหรือไม่  

- รายละเอียดของผู้เขียน ที่อยู่ อีเมล ว่าถูกต้องหรือไม่ ใส่ครบหรือไม่ 

- ตรวจเช็คเนื้อหา การตรวจจะคล้ายกับคุณสันนิภา 

- ตรวจการอ้างอิงมีครบหรือไม่ 

  



5. คุณนงนารถ อุดมทรัพย์ย่ิง  

การจัดท าต้นฉบับวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระครเหนือ และวารสาร KMUTNB: IJAST จัดท า

ต้นฉบับตามรูปแบบของวารสารที่ก าหนดไว้ 

- คัดลอกไฟล์ข้อมูลจาก โปรแกรม word ลงโปรแกรม indesign ส าหรับการจัดหนังสือ 

- บันทึกไฟล์รูปบทความจาก โปรแกรม word ให้เป็นไฟล์รูป .jpg  

- ท าการจัดข้อมูลตามรูปแบบวารสาร  

 

 

 
 

สรุปเทคนิคการตรวจต้นฉบับบทความ 

 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายบุคคล ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ร่วมกันสรุปผลการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในเรื่อง เทคนิคการตรวจต้นฉบับบทความ ควรมีวิธีการ ดังนี้ 

1. ตรวจเนื้อหาให้ถูกต้องตามต้นฉบับ มีโครงสร้างเป็นไปตามรูปแบบที่วารสารก าหนด 

ในค าแนะน าการเตรียมต้นฉบับบทความ ต้องอ่านข้อความทุกค า ทุกบรรทัด 

2. ตรวจสอบภาษา ตัวสะกด การันต์ ลักษณะนาม ตัวเลข หน่วยนับ การตัดค าก่อนขึ้นบรรทัด

ใหม่ รูปแบบตาราง รูปภาพ การใช้ศัพท์วิชาการ ศัพท์บัญญัติ การใช้ศัพท์ต่างประเทศ ตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมเฉพาะวิชา 

3. การตรวจต้นฉบับบทความ ต้องระลึกเสมอว่ามิใช่การอ่านเพ่ือจับใจความ แต่เพ่ือความ

ถูกต้องของการจัดท าต้นฉบับบทความ 

 

  



รายการเอกสารที่ใช้ในการตรวจต้นฉบับบทความ 

รูปแบบวารสาร และ ค�าแนะน�าในการตรวจต้นฉบับบทความ



รูปแบบวารสาร

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระครเหนือ วารสารวิชาการ KMUTNB: IJAST

รูปแบบเนื้อหาบทความ

1 ชื่อเรื่องบทความ

- ภาษาไทย: ใช้แบบอักษร Browallia News 18 Bold

- ภาษาอังกฤษและตัวเลข: ใช้แบบอักษร Times New Roman 14 Bold
ใช้แบบอักษร Times New Roman 12 Bold

2 ชื่อผู้เขียนบทความ 

- ภาษาไทย: ใช้แบบอักษร Browallia News 14 Bold Italic

- ภาษาอังกฤษและตัวเลข: ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Bold Italic
ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Bold Italic

3 ที่อยู่ผู้เขียนและผู้นิพนธ์ประสานงาน

- ภาษาไทย: ใช้แบบอักษร Browallia News 12 Italic

- ภาษาอังกฤษและตัวเลข: ใช้แบบอักษร Times New Roman 8 Italic

ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Italic (ที่อยู่ผู้เขียน)

ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Regular (ผู้นิพนธ์ประสานงาน)

4 บทคัดย่อและคำาสำาคัญ

- ภาษาไทยส่วนหัวข้อ: ใช้แบบอักษร Browallia News 14 Bold

เนื้อหาบทคัดย่อและคำาสำาคัญ ใช้แบบอักษร Browallia News 14 Regular

- ภาษาอังกฤษและตัวเลข ส่วนหัวข้อ: ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Bold

เนื้อหาบทคัดย่อและคำาสำาคัญ ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Regular

ใช้แบบอักษร ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Bold Italic (ส่วนหัวข้อ)

ใช้แบบอักษร ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Italic (ส่วนเนื้อหาบทคัดย่อและ

คำาสำาคัญ)

4 DOI

ใช้แบบอักษร Times New Roman 8 Regular

http://dx.doi.org/10.14416/j.kmutnb.xxxx.xx.xxx 

xxxx คือปีที่ตีพิมพ์   xx คือเดือนที่อนุมัติตีพิมพ์

xxx คือลำาดับบทความที่อนุมัติต่อเดือน

ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Regular

http://dx.doi.org/10.14416/j.ijast.xxxx.xx.xxx

xxxx คือปีที่ตีพิมพ์   xx คือเดือนที่อนุมัติตีพิมพ์

xxx คือลำาดับบทความที่อนุมัติต่อเดือน

5 การอ้างอิงบทความ (กรอบด้านล่าง หน้าแรกของบทความ)

- ภาษาไทย: ใช้แบบอักษร Browallia News 12 Regular

การอ้างอิงบทความ: ช่ือผู้เขียน, “ช่ือเร่ืองบทความ,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 

ปีที่ x, ฉบับที่ x, หน้า x - x, เดือน - เดือน ปี. http://dx.doi.org/10.14416/j.kmutnb.

xxxx.xx.xxx

ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Regular

Please cite this article in press as: ชื่อผู้เขียน, “ชื่อบทความ,”  KMUTNB Int J 

Appl Sci Technol, Vol. x, No. x, pp. x - x, เดือน - เดือน ปี (in Thai). http://

dx.doi.org/10.14416/j.ijast. (in press ตีพิมพ์เอาออก มีเฉพาะขึ้น online first)

รูปแบบวารสาร



รูปแบบวารสาร

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระครเหนือ วารสารวิชาการ KMUTNB: IJAST

5 การอ้างอิงบทความ (กรอบด้านล่าง หน้าแรกของบทความ) ต่อ

- ภาษาอังกฤษและตัวเลข: ใช้แบบอักษร Times New Roman 8 Regular

Please cite this article in press as: ชื่อผู้เขียน, “ชื่อบทความ,”  J. KMUTNB, 

Vol. x, No. x, pp. x - x, เดือน - เดือน ปี (in Thai). http://dx.doi.org/10.14416/j. 

kmutnb.xxxx.xx.xxx (in press ตีพิมพ์เอาออก มีเฉพาะขึ้น online first)

- 

6 หัวข้อบทความ

- ภาษาไทย: 

หัวข้อใหญ่ ใช้แบบอักษร Browallia News 14 Bold

หัวข้อย่อย ใช้แบบอักษร Browallia News 14 Regular

- ภาษาอังกฤษและตัวเลข: 

หัวข้อใหญ่ ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Bold

หัวข้อย่อย ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Regular

หัวข้อใหญ่ ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Bold

หัวข้อย่อย ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Italic

หัวข้อทั้งหมดจะเว้นบรรทัดบนล่าง 1 บรรทัด

 

7 เนื้อหาบทความ

ย่อหน้าตั้งแต่ข้อความแรก (paragraph) 1 ย่อหน้า

- ภาษาไทย: ใช้แบบอักษร Browallia News 14 Regular 

- ภาษาอังกฤษและตัวเลข: ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Regular

ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Regular

เนื้อหาข้อความแรก (paragraph) จะไม่มีการย่อหน้า จะเริ่มย่อหน้าบทความถัดไป

8 รูปภาพ

รูปที่ 1 ข้อความบรรยายรูปภาพ

ข้อความบรรยายรูปภาพมี 1 บรรทัด จัดกลาง

ข้อความบรรยายรูปภาพมี 2 บรรทัด ขึ้นไปจัดชิดซ้าย บรรทัดที่ 2 ให้ ย่อหน้าเท่ากับ

บรรทัดแรก

- ภาษาไทย: รูปที ่ใช้แบบอักษร Browallia News 14 Bold 

ข้อความบรรยายรูปภาพ Browallia News 14 Regular

- ภาษาอังกฤษและตัวเลข: Figure ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Bold

ข้อความบรรยายรูปภาพ ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Regular

(คำาอธิบายภาษาอังกฤษมีจุด full stop)

Figure 1: ข้อความบรรยายรูปภาพ

Figure ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Bold

ข้อความบรรยายรูปภาพ ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Regular

ข้อความบรรยายรูปภาพ มี 1 บรรทัด จัดกลาง

คำาอธิบายใต้รูปภาพถ้า 2 บรรทัด ขึ้นไปจัดชิดซ้าย

และมีจุด full stop



รูปแบบวารสาร

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระครเหนือ วารสารวิชาการ KMUTNB: IJAST

9 ตาราง

ตารางที่ 1 ข้อความบรรยายตาราง

ข้อความบรรยายตาราง รูปแบบการจัดชิดซ้าย

- ภาษาไทย: รูปที ่ใช้แบบอักษร Browallia News 14 Bold 

ข้อความบรรยายตาราง Browallia News 14 Regular

- ภาษาอังกฤษ: Table ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Bold

ข้อความบรรยายตาราง ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Regular

(คำาอธิบายภาษาอังกฤษไม่มีจุด full stop)

Table 1: ข้อความบรรยายตาราง

ข้อความบรรยายตาราง รูปแบบการจัดชิดซ้าย

Table ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Bold

ข้อความบรรยายตาราง ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Regular

และไม่มีจุด full stop

10 สมการ

ย่อหน้า 1 ย่อหน้า ก่อนแล้วตามด้วยสมการ แล้ว ลำาดับสมการชิดขวา (1) สมการชิดซ้าย แล้วลำาดับสมการชิดขวา (1)

10 การอ้างอิง (อ้างอิงในเนื้อหากับอ้างอิงในหัวข้ออ้างอิงต้องมีจำานวนเท่ากัน)

ใช้แบบอักษร Times New Roman 10 Regular



1. การเรียงล�าดับเนื้อหาบทความ
 1.1 ช่ือเร่ือง (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ควรสัน้กะทดัรดั และสือ่ความหมายของเรือ่งท่ีท�าอย่างชดัเจน 
 1.2 ช่ือ นามสกลุของผูเ้ขยีน ใส่ทกุคน เป็นภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ ระบตุ�าแหน่ง ทางวชิาการ สถานท่ีท�างาน  
และที่อยู่ส�าหรับผู้นิพนธ์ประสานงาน (Corresponding  
Author) ให้ระบหุมายเลขโทรศพัท์ และไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์  
(E-mail)
 1.3 บทคดัย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
เป็นเนื้อความสรุปสาระส�าคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์  
วธิกีารศึกษา ผลการศกึษา และผลสรปุ มคีวามยาวไม่เกนิ  
250 ค�า มี 1 ย่อหน้า
 1.4 ค�าส�าคญั (Keyword) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
อย่างละ 3 - 5 ค�า ไว้ท้ายบทคัดย่อแต่ละภาษา
 1.5 เนื้อหา (Text) บทความวิจัยควรประกอบด้วย
 • บทน�า (Introduction) บอกความส�าคัญหรือที่มา
ของปัญหาที่น�าไปสู่การศึกษา วัตถุประสงค์ และอาจรวม
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
 • วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย (Materials and 
Methods) กล่าวถงึรายละเอยีด การวเิคราะห์และทดลอง
ที่กระชับและชัดเจน
 • ผลการทดลอง (Results) บอกผลทีพ่บอย่างชดัเจน 
สมบูรณ์ และมีรายละเอียดครบถ้วน
 • อภิปรายผลและสรปุ (Discussion and Conclusion)  
อาจเขยีนรวมกับผลการทดลองได้ เป็นการประเมนิ การตคีวาม  
และการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ของผลที่ได้ว่าเป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์หรอืไม่ มคีวามสอดคล้องหรอืขดัแย้งกับ 
ผลงานของผูอ้ืน่อย่างไร ต้องมกีารอ้างหลกัการหรอืทฤษฎี
มาสนับสนุนหรือหักล้างอย่างเป็นเหตุเป็นผลและอาจม ี
ข้อเสนอแนะที่จะน�าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
 1.6 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ระบุสั้นๆ ว่าได้รับ 
การสนับสนุนทุนวิจัยและความช่วยเหลือจากที่ใดบ้าง
 1.7 เอกสารอ้างองิ (References) การอ้างองิในบทความ 
ใช้การอ้างองิแบบตวัเลข เอกสารอ้างองิท้ายบทความทกุฉบบั 
จะต้องมกีารอ้างอิงในบทความ มกีารอ้างองิทีถ่กูต้องตามหลกั
วชิาการ เขยีนเป็นภาษาองักฤษ ตามรปูแบบของ IEEE  
รายละเอยีดของเอกสารอ้างองิ ประกอบด้วย ชือ่ผูเ้ขยีน ชือ่
หนงัสอืหรอืชือ่ของบทความ ชือ่ของเอกสารท่ีพมิพ์ ส�านกั
หรอืสถานทีพ่มิพ์ ปีที ่(ฉบบัท่ี) พมิพ์และเลขหน้าทีอ้่างองิ  
ท้ังนีก้ารเขยีนให้เป็นไปตามรปูแบบของชนดิเอกสารทีอ้่างองิ

ค�าแนะน�าในการเตรียมต้นฉบับบทความ

 1.8 ภาคผนวก (ถ้ามี)
 1.9 ตารางและรปู ต้องมคีวามคมชดัและให้แทรกไว้ 
ในบทความ มีค�าอธิบายสั้นๆ แต่สื่อความหมายได้สาระ 
ครบถ้วนและเข้าใจ กรณีที่เป็นตาราง ให้ระบุล�าดับท่ี 
ของตาราง ใช้ค�าว่า “ตารางที่...” และมีค�าอธิบายใส่ไว้ 
เหนือตาราง กรณีที่เป็นรูปให้ระบุล�าดับที่ของรูปใช้ค�าว่า 
“รูปที่...” และมีค�าอธิบายใส่ไว้ใต้รูป 

2. ค�าแนะน�าในการเขียนและพิมพ์
 2.1 ค�าแนะน�าทัว่ไป บทความต้องมคีวามยาวไม่เกิน  
9 หน้ากระดาษ A4 พมิพ์ด้วย Microsoft Word for Windows  
การตั้งค่าหน้ากระดาษ ขอบด้านบนและด้านล่าง 3 ซม. 
ด้านซ้ายและ ด้านขวา 2.5 ซม. พิมพ์ 2 คอลัมน์ กว้าง 
7.5 ซม. ระยะห่าง 1 ซม. การล�าดับหัวข้อของเนื้อเรื่อง
ให้ใช้เลขก�ากับ บทน�าเป็นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมี 
หัวข้อย่อยให้ใช้เลขระบบทศนิยมก�ากับหัวข้อย่อย เช่น  
2.1 เป็นต้น และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที ่ 
http://www.journal.kmutnb.ac.th 
 2.2 แบบและขนาดตัวอักษร
 • ภาษาไทย ใช้ตัวอักษรแบบ “BrowalliaUPC” 
ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา ชื่อผู้เขียน 
บทคัดย่อและเนื้อความต่างๆ ใช้ตัวอักษรขนาด 14  
ตัวปกติ ชื่อหัวข้อและหัวข้อย่อยใช้ ตัวอักษรขนาด 14 
ตัวหนา
 • ภาษาองักฤษ ใช้ตวัอกัษรแบบ “Times New Roman”  
ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา ชื่อผู้เขียน  
บทคัดย่อและเนื้อความต่างๆ ใช้ตัวอักษรขนาด 10 
ตัวปกติ ชื่อหัวข้อและหัวข้อย่อยใช้ตัวอักษรขนาด  
10 ตัวหนา

3. เกณฑ์การพิจารณาบทความ 
 มีดังนี้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณค่าทางวิชาการ  
ความสมบรูณ์ของเนือ้หาและโครงสร้าง ภาษาทีใ่ช้ ความชดัเจน 
ของสมมตฐิาน/วตัถปุระสงค์ ความชดัเจนของการน�าเสนอ
และการจัดระเบียบบทความ ความถูกต้องทางวิชาการ 
การอภปิรายผล และการอ้างองิทีถ่กูต้องตามหลกัวชิาการ
 บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย 2 คน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจ
ให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ 
ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้



1. Order of an Article Content 
 1.1 Title both in Thai and in English must be 
concise and clearly convey what is done.
 1.2 Name and Surname of the Author(s) in Thai 
and in English. Academic position and office address  
must be specified. Telephone number and email  
address of corresponding author (if any) are needed.
 1.3 Abstract in Thai and in English of not more 
than 250 words is compulsory. It must include essence, 
objectives, methodology, and findings of the research.
 1.4 Keywords of 3-5 words are needed to be put 
below the abstract. 
 1.5 Text of the article should consist of the  
followings:
 • Introduction: State background and objectives  
of the study. Literature review may be included. 
 • Materials and Methods: Concise and clear 
explanation of details, analysis, and experiment is required.
 • Results: Report the complete findings.
 • Discussion and Conclusion: This may be  
included in the result part. Evaluation, interpretation, 
and analysis of the findings are to be made so as to 
show whether the research achieved the objectives or 
not, how it agrees with or contradicts to other research. 
Theories and principles are needed to support the  
discussion in a logical manner. Suggestions for making 
use of the findings may be included.
 1.6 Acknowledgement (if any): Briefly identify 
and acknowledge fund sources and assistance. 
 1.7 References: Numbering system is used for 
in-text references. Every end-text reference must be 
referred to in the article. References must be properly 
written in English conforming IEEE format. Each  
reference consists of authors’ name, book title or article 
title, document title, publisher, publishing year, (issue 
No.) and referenced page number depending on types 
of reference text.
 1.8 Appendix (if any)
 1.9 Tables and Figures must be clear and inserted 
in the article. Brief explanation is needed to convey 
meaningful and understandable essence. For tables, 

identify the table number respectively followed by 
a brief explanation and put it above the table itself. 
For figures, identify the figure number respectively 
followed by a brief explanation and put it below the 
figure itself. (Tables and figures are requested to record 
in .jpg file in addition to the article file.)

2. Instructions for Writing and Typing
 2.1 General Instructions: Each article must 
not be longer than 9 A4 pages. Microsoft Word for 
Windows must be used for typing. Page layout is as 
follows: Upper and bottom edges are 3 cm, left and 
right edges 2.5 cm., two columns of 7.5 cm. each per 
page with 1 cm. space between the two columns. Use 
numbering system for topic arrangement starting from 
1. Introduction and so on. Use decimal system for  
sub-topics. For more information, see and download 
from http://www.journal.kmutnb.ac.th 
 
2.2 Letter Font and Size 
 • “Browallia UPC” must be used for Thai  
language. For article title, use size 18 bold type letters. 
For authors’ name, abstract, and contents, use size 14. 
Use size 14 bold type for main and sub-topics.
 • “Times New Roman” must be used for  
English language. For article title, use size 14 bold  
type letters. For authors’ name, abstract, and contents,  
use size 10. Use size 10 bold type for main and  
sub-topics.

3. Criteria for Article Consideration 
 Creativity, academic value, completeness of 
content and structure, language usage, clearness 
of objectives/hypotheses, content presentation and  
organization, academic accuracy, proper finding  
discussion and references are to be considered. 
 An article will be reviewed by at least two  
experts of the field. The editorial board has a privilege 
to ask the authors to improve their articles, and to  
decide whether submitted articles should be published  
or not. 

Instructions to Authors
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Abstract
The instructions below are specifically directed at authors who wish to submit a manuscript to the Committee  
of the KMUTNB Int J Appl Sci Technol. They explain how to prepare your manuscript so that its appearance is clear 
and consistent with the other papers in the preprints. They include guidance on layout, illustrations, text style and  
references. They are presented exactly as your paper should appear. It is highly advised that you use this  
template to prepare your paper in Microsoft Word. Please send any comments or questions by e-mail to the 
secretariat of the KMUTNB Int J Appl Sci Technol.

Keywords: KMUTNB Int J Appl Sci Technol, Instructions, Paper

1 Introduction

The goal of this template is to achieve uniformity in 
the papers appearing in the conference preprints. The  
typography, layout and style used in these instructions are 
exactly the same as those you should use when preparing  
your paper. No final corrections will be made  
by the publisher. Please bear in mind that submission  
of an electronic copy in MS Word and Portable 
Document Format (PDF) format are required. Use 
Adobe Acrobat/Distiller version 7 to create your PDF 
file. Use a PC, not a Macintosh or a UNIX workstation. 
Please give special attention to the naming of your 
PDF file: The name must consist of the surname of the 
author e.g. Butdee.doc and Butdee.pdf. Your paper is 
limited to a maximum of twelve printed pages. 
 The official language of KMUTNB Int J Appl 
Sci Technol is English. If  English is not your mother 
tongue, make sure that the manuscript is edited by a 
competent editor.

2 Identifying Your Paper

2.1  Paper title and authors

In order to follow the style of this Journal, the  
paper’s title, authors’ names and affiliations should 
follow the format exactly as shown above.

 Do not print page numbers. The publisher will 
add cover pages, the table of contents, etc. Consecutive 
page numbers will be added by the publisher.

3 Setting up Your Paper

3.1  Text area 

Your manuscript must fit within the required margins.  
The paper size is 18.4 cm in width and 26 cm in  
height or use this template. Set your margins for the 
pages at 25 mm for the top and 20 mm for the bottom 
margins, 10 mm for left, and 10 mm for right. The first  
page and all uneven pages should have a right hand 
layout: right margin at 10 mm and left margin at 10 
mm. The even pages should have a left hand layout: 
left margin at 10 mm and right margin at 10 mm.  
Centering of text sections refers to those margins. 

3.1.1 Title

Put the title directly under the top margin. The title 
should be in 12-point Times New Roman Bold with 
left-justification. Use capitals as indicated in the title 
of this example. In the Title, the first letter of the first  
word and of all major words must be capitalized,   
major words must start with a capital. The authors’  
names should be typed in 10-point Times New  
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Roman Bold Italic and the authors’ affiliations must 
be typed in 10-point Times New Roman Italic. 

3.1.2 Abstract 

Your abstract should not exceed 100 words. It should 
provide a brief summary of the contents of your paper. 
The body of the abstract should be typed in 10-point 
Times New Roman Italic.

3.1.3 Keywords

Leave one line between the abstract and the keywords. 
The Keywords should be typed in 10-point Time New  
Roman and each keyword must be separated with a  
comma. The author must provide at least three keywords.

3.2  Font and line spacing

Papers must be prepared on MS-Word running on  
Microsoft Windows with 10 points, Times New Roman.  
The same font can be used in figures. The usage of 
other fonts will be a reason for rejection.

3.3  Headings and heading spacing

We recommend using no more than three levels of 
headings, as indicated in this instruction as Heading 1,  
Heading 2, and Heading 3. For example, 

1 Heading 1

1.1 Heading 2

1.1.1 Heading 3

Avoid loose Headings to appear at the page bottom.

4 Text 

4.1  Terminology and symbols

The nomenclature must be appeared at the end of the 
paper (if included). The units are highly recommended 
for this journal. 

4.2  Style

The following list summarizes several important 
points of style to keep in mind when preparing your
paper for the KMUTNB Int J Appl Sci Technol. 

• Use bold for emphasis, but keep its use to a  
 minimum. Avoid using underlining in your  
 paper.
• Use a consistent spelling style throughout the paper  
 (US or UK).
• Use single quotes.
• Use %, not percent.
• Do not use ampersands (&) except as part of the  
 official name of an organization or company.
• Keep hyphenation to a minimum. Do not hyphenate  
 ‘coordinate’ or non words, such as ‘nonlinear’.
• Do not end headings with full stops. 
• Do not start headings at the foot of a column or  
 with only one line of text below; put the heading  
 on the next column or page.
• Leave a single space after all punctuation marks. 

4.3  Mathematic text and equations

Equations should be justified to the left margin and 
numbered at the right margin. Leave a single space 
before and after the equation, as indicated in the  
Equation (1) below,

 (1)

Use the 10 points, Times New Roman for the equation,  
e.g. italics for variables (u), bold for vectors (without  
arrows) (u), bold italic for variable vectors (u), and 
capital bold italic (U) for variable matrices. Use 
ith, jth, nth, not ith, jth, nth. The order of brackets 
should be {[( )]}, except where brackets have special  
significance. 

4.4  Lists

Single space list items with no extra space between 
the lines needed. Each item should be marked with 
a solid bullet ‘•’ or with an Arabic numeral followed 
by a full stop, e.g. 1., 2., 3., and so on. Be consistent  
in marking list items.
 Refer to Section 4.2 for an example of a bulleted 
list. The following is an example of a numbered list:
1. For complete or near complete sentences, begin  
 with a capital letter and end with a full stop.
2. For short phrases, start with lower case letters and  
 end with semicolons.
3. Do not capitalize or punctuate single items.
4. Use a colon to introduce the list.
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5 Figures and Tables

5.1  General appearance

Make sure that all figures, tables, graphs and line  
drawings are clear, sharp and of highest quality for 
publication. 
 Lines should be thick enough to allow proper 
reproduction. 
 Diagrams, graphics, and photographs should be 
either in good quality gray scale or in colour. The  
characters or numbers in the figures and/or tables 
must be typed as 10-point Times New Roman. If the 
characters of number in a figure are smaller than the 
aforementioned font, extend the figure across two 
columns.

5.2  Numbering, captions and positioning

The figure and table numbering must be provided in 
consecutive order, e.g. Figure 1, Figure 2, Figure 3 or 
Table 1, Table 2, Table 3. The caption of a figure must 
be placed under the figure itself. And the caption of a 
table must be placed above the table. Use (a), (b), (c)  
to distinguish individual subjects in a composite 
figure (see Figure 1 above). See Table 1 at the end of  
this instruction for an example. For example, Figure 1  
(Table 1) must be used for referencing in the text. 
Make sure that the size of figures and tables must 
be fitted to the page margins, and do not wrap the 
text around the figures.

Figure 1: Example of picture scanned into the paper 
for one column.

Table 1: Example of table centred across two columns
Heading 1 Heading 2 Heading 3

Font Times New
Roman 10
points

Times New
Roman 10
points

Times New
Roman 10
points

Style Bold All Caps Bold Italic Italic

Numbering 1, 2, 3, .... 1.1, 1.2, 1.3, ... 1.1.1, 1.1.2, …

Alignment left left left

Spacing Single-spaced, 
before and after

Single-spaced, 
before and after

Single-spaced, 
before and after

Figure 2: Example of picture scanned into the paper across two columns.
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6 Conclusions

This paper explains the authors’ instruction for  
preparing a manuscript for submission to the  
KMUTNB Int J Appl Sci Technol.
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