รูปแบบการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารไทยการวิจัยดาเนินงาน
เจริญ สุนทราวาณิชย์1 เจริญชัย โขมพัตราภรณ์*2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
และ ประจวบ กล่อมจิตร3
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

บทคัดย่อ
บทความนี้กล่าวถึงรูปแบบและวิธีการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารไทยวิจัยดาเนินงาน ผู้ส่งบทความ
จะต้องยึดรูปแบบตามบทความนี้อย่างเคร่งครัด บทความใดที่รูปแบบไม่ถูกต้องอาจถูกส่งคืนและไม่รับพิจารณาต่อไป บทคัดย่อ
ต้ อ งมี ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ แต่ ล ะภาษาควรมี เ พี ย งย่ อ หน้ า เดี ย ว และความยาวไม่ เ กิ น 25 บรรทั ด ภาษาไทย
จัดรูปแบบบทความ กระจายแบบไทย, รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ชื่อบทความใช้อักษรขนาด 18 แบบหนา, ชื่อผู้แต่ง
และรายละเอียดใช้ ตัวอักษรขนาด 14 แบบหนา, เนื้อหาบทคัดย่อใช้อักษรขนาด 14 แบบธรรมดา, หัวเรื่อง(บทคัดย่อ) ใช้
ตัวอักษรขนาด 16 แบบหนา
คาสาคัญ: บทคัดย่อภาษาอังกฤษใช้รูปแบบอักษรเดียวกับบทคัดย่อภาษาไทยทุกประการ(ใช้การวรรคสาหรับแบ่งคาสาคัญ)

* Corresponding author. E-mail: ckhomp@gmail.com
ตัวอักษร TH SarabunPSK
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขนาด 12 แบบธรรมดา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
1

Paper Format for Thai Journal of Operations Research
Charoen Soontravanich1 Charoenchai Khompatraporn*2
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT),
126 Pracha Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140, Thailand
and Prachuab Komchit3
Faculty of engineering and industrial technology, Silpakorn university, Muang,
Nakhon Pathom 73000

Abstract
This article describes a submission procedure and a format of the manuscript for Thai Journal of
Operations Research. The authors are required to strictly follow the guideline provided here, otherwise the
manuscript may be returned without publication consideration. A good abstract should contain only one
paragraph. Both Thai and English abstracts are required. The length of each abstract should not exceed 25
lines.
Keywords: manuscript format, font size 14 point, font style TH SarabunPSK
If’ there are at least keywords, use a comma to separate them.

* Corresponding author. E-mail: ckhomp@gmail.com
1 Assistant Professor in Faculty of engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi
2 Assistant Professor in Faculty of engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi
3 Assistant Professor in Faculty of engineering, and industrial technology, Silpakorn University
2

1. บทนา
บทความประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามลาดับต่อไปนี้
คื อ ชื่ อ เรื่ อ งภาษาไทย ชื่ อ เรื่ อ งภาษาอั ง กฤษ ชื่ อ ผู้ เ ขี ย น
บทความ สถาบั น ที่ อ ยู่ ส ถาบั น อย่ า งละเอี ย ด บทคั ด ย่ อ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ต้องมี) เนื้อเรื่องแบ่งเป็น บท
นา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดาเนินการ
วิจัย ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
เอกสารอ้างอิงภาคผนวก(ถ้ามี)
เว้น 1 บรรทัด

2. คาแนะนาการเขียนและพิมพ์
เว้น before 6 pt
After 0 pt

เว้น before 6 pt
After 0 pt

2.1 รูปแบบและการตั้งค่ากระดาษ
บทความที่ เ สนอต้ อ งพิ ม พ์ เ ป็ น ภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบที่กาหนด ซึ่งพร้อมที่จะนาไปถ่าย
เพลท เพื่อพิมพ์ออฟเซ็ตได้ทันที ควรมีความยาวไม่เกิน 10
หน้ากระดาษ A4 ขนาดกระดาษ 8.27 นิ้ว x 11.69 นิ้ว โดย
จัดหน้า เป็นแบบ 2 คอลัมน์ ตามรูปแบบบทความนี้ ขนาด
ของคอลัมน์ 3.04 นิ้ว ระยะห่างระหว่างคอลัมน์เป็น 0.23 นิ้ว
ระยะห่างจากขอบซ้ายและขวา เป็น 0.98 นิ้ว ขอบบนเป็น
1.17 นิ้ว ขอบล่างเป็น 0.98 นิ้ว ตั้งค่าหัวกระดาษที่ 0.39 นิ้ว
ท้ายกระดาษ 0.2 นิ้ว ตั้งย่อหน้าไว้ที่ 0.5 นิ้ว ให้พิมพ์โดยไม่
เว้นบรรทัด แต่ให้เว้น 1 บรรทัดระหว่างหัว ข้อหลักทุกครั้ง
ส่วนระหว่างหัวข้อหลักกับหัวข้อรองและหัวข้อรองกับหัวข้อ
ย่อย ให้เว้น Space เป็น before = 6 pt และ after = 0 pt
โดยจะต้องพิมพ์ให้เต็มคอลัมน์ก่อนที่จะขึ้นคอลัมน์ใหม่หรือ
ขึ้นหน้าใหม่ ห้ามเว้นที่เหลือไว้ว่างเปล่ าการลาดับหัวข้ อ ใน
ส่วนของเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขกากับ โดยให้บทนาเป็นหั ว ข้ อ
หมายเลข 1 และหากมีการแบ่งหัวข้อรอง หรือหัวข้อย่อย ให้
ใช้ เ ลขระบบทศนิ ย มก ากั บ หั ว ข้ อ ย่ อ ย เช่ น 2.1 2.2 2.1.1
2.2.1 เป็นต้น
2.2 ชนิดและขนาดตัวอักษร
พิ ม พ์ บ ทความภาษาไทยหรื อ ภาษาอั ง กฤษด้ ว ย
ตั ว อั ก ษรรู ป แบบ “TH SarabunPSK” ทั้ ง หมด ชื่ อ เรื่ อ ง
บทความ ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 18 ชื่อผู้เขียน สถาบัน
ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 14 ชื่อหัวข้อหลัก ใช้ตัว อั ก ษร
แบบหนาขนาด 16 และชื่ อ หั ว ข้ อ รองและหั ว ข้ อ ย่ อ ยใช้

ตัวอักษรแบบหนาขนาด 14 บทคัดย่อและเนื้อความต่างๆ ใช้
ตัวอักษรแบบธรรมดาขนาด 14
2.3 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และชื่อหัวข้อ
หน้าบทคัดย่อจัดให้ แบบคอลัมน์เดี่ยว การพิมพ์ชื่อ
เรื่อง ให้วางไว้ตาแหน่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากชื่อเรื่อง
ภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด ตามด้วย ชื่อผู้เขียนและหน่วยงาน
ต้ น สั งกั ด(ให้พิ มพ์ ไว้ใ ต้ชื่อ เรื่อ งและอยู่ก ลางหน้ากระดาษ)
ระบุที่อยู่ของที่ทางานอย่างละเอียด ระบุหมายเลขโทรศัพท์
ระบุหมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) ระบุ E-mail (ถ้ามี) ไม่ต้องระบุ
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการหรื อ สถานะของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใดๆ
ทั้ งสิ้ น หน้ า ถั ด ไปเป็ น บทคัดย่ อ ภาษาอั งกฤษซึ่งใช้ รูปแบบ
เดียวกันกับบทคัดย่อภาษาไทยชื่อหัวข้อหลัก และหัวข้อรอง
ให้ ว างต าแหน่ ง ชิ ด ขอบซ้ า ยยกเว้ น หั ว ข้ อ ย่ อ ยให้ ว างใน
ตาแหน่งเดียวกับย่อหน้า ตัวอย่างเช่น

1. ประเภทของงานวิจัย
แบ่งได้หลายประเภท ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการจาแนก
ดังนี้
1.1 แบ่งตามระโยชน์ของการวิจัย
ได้แก่
1.1.1 การวิจัยพื้นฐาน
1.1.2 การวิจัยประยุกต์

2.4 การจัดทารูปภาพ
รูปภาพจะต้องมีความกว้างไม่เกิน 3.04 นิ้ว เพื่อให้ลง
ในหนึ่ ง คอลั ม น์ ไ ด้ หรื อ ในกรณี จ าเป็ น จริ ง ๆ เพื่ อ รั ก ษา
รายละเอี ย ดในภาพอาจยอมให้ มี ค วามกว้ า งได้ เ ต็ ม
หน้ากระดาษ ตัวอักษรทั้งหมดในรูปภาพ จะต้องมีขนาดใหญ่
สามารถอ่านได้สะดวก
รูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลขและคาบรรยายใต้
ภาพ หมายเลขและคาบรรยายรวมกันแล้วควรจะมีความยาว
ไม่เกิน 2 บรรทัด
คาบรรยายใต้ภาพ ห้ามใช้คาว่า “แสดง” เช่น ห้าม
เขียนว่า “รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ ...”ที่ถูกต้องควรเป็น
“รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง...”
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รูปลายเส้นต้องเป็นเส้นหมึกดา ส่วนรูปถ่ายควรเป็น
รู ป ขาวด าที่ มีความคมชั ด รู ป สี อ นุ โ ลมให้ ได้ รู ป ภาพควรมี
รายละเอียดเท่าที่จาเป็นเท่านั้น เช่น ภาพถ่ายรูปคลื่นจาก
ออสซิลโลสโคป ที่ปรากฏให้เห็นเฉพาะจอภาพ เป็นต้น และ
เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และ
เว้นใต้คาบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด และกาหนดให้รูปภาพ
อยู่ตรงกลาง
a2

บรรทัด หากตารางมีขนาดใหญ่ อนุญาตให้ มีความกว้างได้
เต็มหน้ากระดาษเพื่อรักษารายละเอียดในตาราง
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเขียนตาราง (TH SarabunPSK 12)
x

ar / mr

2 rr

0.1
0.5

2.7470e+01
3.5352e+01

2.7483e+01
3.5360e+01

2.7 การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง

a1

b1

b2

inner
cylinder

outer
cylinder

รูปที่ 1 การหมุนของวัตถุทรงกระบอกในวัตถุทรงกระบอกอีก
ชิ้นหนึ่ง (TH SarabunPSK 14)
2.5 การเขียนสมการ
สมการทุ ก สมการต้ อ งมี ห มายเลขก ากั บ อยู่ ภ ายใน
วงเล็ บ และเรี ย งล าดั บ ที่ ถู ก ต้ อ ง ต าแหน่ ง ของหมายเลข
สมการต้องอยู่ชิดขอบด้านขวาของคอลัมน์ ดังตัวอย่างนี้
a+b=c
(1)
ส่ ว นตั ว อั ก ษรในสมการต่ า งๆ ให้ ใ ช้ ตั ว อั ก ษร Times
New Roman ขนาด 12 ตัวสัญลักษณ์ให้ใช้ Math Type ใน
การเขียนสมการ
2.6 การจัดทาตาราง
ตัวอักษรในตารางต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง
ควรตีเส้นกรอบตารางด้วยหมึกดาให้ชัดเจน ตารางทุกตาราง
ต้องมีหมายเลขและคาบรรยายกากับเหนือตาราง หมายเลข
กากับและคาบรรยายนี้รวมกันแล้ว ควรมีความยาวไม่เกิน 2
บรรทั ด ในค าบรรยายเหนื อ ตารางห้ า มใช้ ค าว่ า “แสดง”
เช่นเดียวกับกรณีรูปภาพ เพื่อความสวยงาม ให้เว้นบรรทัด
เหนือคาบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้นบรรทัดใต้ตาราง 1

การอ้างอิงเอกสารอ้างอิงจะใช้หมายเลขอาราบิคที่อยู่
ในวงเล็ บ สี่ เ หลี่ ย ม (Square brackets) เช่ น [2] ดั ง แสดง
ตัวอย่างในหัวข้อ เอกสารอ้างอิง โดยเรียงลาดับ [1], [2], …
ต้ อ งเรี ย งล าดั บ หมายเลขอ้ า งอิ ง จากหมายเลขน้ อ ยไปสู่
หมายเลขมากให้ถูกต้อง การอ้างอิงหมายเลขที่มีลาดับติดต่อ
กั บ ให้ ใ ช้ รู ป แบบดั งนี้ [1-5] ให้ พิ ม พ์ ต ามรู ป แบบมาตรฐาน
IEEE โดยต้ อ งระบุ ชื่ อ บทความที่ อ้ า งอิ ง ให้ ชั ด เจน ให้ จั ด
รายการอ้างอิงให้อยู่ในแนวตรงตามตัวอย่าง โดยเว้นระยะ
จากขอบซ้ายให้ตรงกันทุกรายการ
2.8 ความยาวของบทความ
เมื่อรวมทุกส่วนแล้ว แต่ละบทความควรมีความยาว
ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ เพื่อความรวดเร็วในการประเมิน
บทความเพื่อตีพิมพ์ บทความที่มีความยาวมากอาจได้รับการ
ประเมินช้าและส่งผลให้ได้รับการตีพิมพ์ช้าด้วย

3. กรณีบทความภาษาอังกฤษ
ผู้พิมพ์บทความเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้จัดรูปแบบ
ตามที่กาหนดไว้นี้เช่นกัน สาหรับข้อความภาษาอังกฤษที่อยู่
ในวงเล็ บ ให้ ตั ว อั ก ษรแรกของค าพิ ม พ์ ด้ ว ยตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่
กาหนดให้อักษรตัวแรกของคาแรกเท่านั้นหากมีหลายพยางค์
ที่ พิ ม พ์ ด้ ว ยตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่ ยกเว้ น ค าศั พ ท์ เ ฉพาะ ชื่ อ เฉพาะ
เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ได้ตามปกติ เช่น (Minor revisions)
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4. สรุป
ผู้เขียนบทความกรุณาตรวจบทความอย่างรอบคอบ
โดยใช้เวลาอย่างเพียงพอก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
เพราะจะทาให้บทความของท่านมีคุณภาพสูงและผ่านการ
พิจารณาได้ง่ายขึ้น
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