
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี  

ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2562 

ก ำหนดกำรพิมพ์เผยแพร่ 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี  ก าหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ  
1. ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 
2. ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 

พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธนบุรี 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดพิมพ์วำรสำร 

1. เพ่ือเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง และในด้าน
วิทยาศาสตร์ได้แก่ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร  วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการสารสนเทศ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

2. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  ความคิดเห็น วิทยาการและเทคนิคใหม่ๆ อันน าไปสู้
การพัฒนาทักษะและศักยภาพในการสร้างผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและการน าเสนอบทความทางด้านการวิจัย และการบริการสังคม 

เจ้ำของ : มหาวิทยาลัยธนบุรี 

ผู้ด ำเนินกำร : ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

บรรณำธิกำรวำรสำร : ดร.ฐิติพร  กรัยวิเชียร  ผู้อ านวยการส านักวิจัย มหาวิทยาลัยธนบุรี 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัญ แสนราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯพระนครเหนือ 
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บทบรรณำธิกำร 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี ฉบับนี้เนื้อหาของบทความจะประกอบไปด้วย
บทความวิชาการและบทความวิจัย จ านวน 9 เรื่อง ซึ่งผ่านการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 หรือ 3
ท่าน โดยมีเป็นบทความวิจัยที่ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยมในการประชุมเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้น 
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เป็นจ านวน 2 บทความ ที่ผ่าน
การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิของการประชุมวิชาการและเข้ากระบวนการการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิของ
วารสาร ได้แก่บทความเรื่อง การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับและแจ้งเตือนฝุ่นละอองโดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง และการพัฒนาระบบการเฝ้าติดตามและบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และบทความที่ผ่านการประเมินตามระบบการพิจารณาของวารสารจ านวน 7 บทความ ได้แก่
บทความวิชาการเรื่อง “การออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่างด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ลานปฏิบัติธรรมวัดป่า
ธรรมคีรี บทความวิจัยการเรื่อง การลดต้นทุนในการขนส่งพวงหรีด, วิธีการใหม่ส าหรับการแยกสารปนเปื้อน
อนุภาคของแข็งออกจากสารหล่อลื่นใช้แล้ว, การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแผงยึดหลอดไฟรถยนต์ , 
ต้นแบบเกมการเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการทดสอบทักษะมัคคุเทศก์ "เกมวงกต วัดโพธิ์", เครื่องมือวัด
และบันทึกค่าเพ่ือวิเคราะห์พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยอาดูโน่ไมโครคอนโทรลเลอร์  และการพัฒนาการออกแบบ
อุปกรณ์ดูดจับชิ้นงานของแขนหุ่นยนต์แบบปรับได้ 

กองบรรณาธิการ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้อ่านทุกท่าน และ
ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านได้ให้ความสนใจวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี ส าหรับผู้อ่าน
ที่มีความประสงค์จะเสนอแนะหรือมีค าติชมประการใด โปรดให้ความเห็นหรือทักท้วงตามที่อยู่ของกอง
บรรณาธิการ ยินดีตอบรับทุกความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

   

 

 

 

     

 

 

  

ดร.ฐิติพร  กรัยวิเชียร       

บรรณาธิการวารสาร   



รูปแบบบทควำม 

ชื่อเรื่องภำษำไทย (TH Sarabun New ตัวหนำ ขนำด 22) 
ชื่อเรื่องภำษำอังกฤษ (TH Sarabun New ตัวหนำ ขนำด 22) 

 
ชื่อผู้เขียนภาษาไทย (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 16) 

ที่อยู่หรือหน่วยงานต้นสังกดัของผูเ้ขียนภาษาไทย (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 

ชื่อผู้เขียนภาษาอังกฤษ (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 16) 
ที่อยู่หรือหน่วยงานต้นสังกดัของผูเ้ขียนภาษาอังกฤษ(TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 

 
บทคัดย่อ (TH Sarabun New ตัวหนำ ขนำด 16) 
 การพิมพ์บทคัดย่อ  ควรมเีพียงย่อหน้าเดียว ความยาวไม่ควรเกิน 25 บรรทัด  และควรจะกล่าวถึงวัตถุประสงค ์

วิธีการด าเนินงานวิจัย รวมถึงสรุปผลที่ได้จากงานวิจัยนั้นๆ (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14ระยะห่างระหว่าง
บรรทัด ใช้  Single line ) 
ค าส าคญั:  เลือกค าที่เกีย่วข้องกับบทความ 3-5 ค า (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 

Abstract (TH Sarabun New ตัวหนำ ขนำด 16) 
This is an instruction for abstract preparation.  It should contain a single paragraph and its length 

should not exceed 25 lines. It should include a concise statement of objectives research methodology 
and a summary of important results. (TH Sarabun New 14 point size) 
Keywords:  3-5 words, TH Sarabun New 14 point size 

1. รูปแบบและส่วนประกอบของบทควำม 
 บทความประกอบด้วยช่ือเรื่อง ที่ท างาน และ e-mail ของผู้เขียนหลัก (Corresponding author) บทคัดย่อเนื้อหาของ
บทความ และเอกสารอ้างอิง ซึ่งทั้งหมดรวมกันแล้วจะต้องมีความยาวประมาณ 5-10 หน้า 

1.1  ขนำดกระดำษและกำรจัดหน้ำ 
 ใช้กระดาษขนาด A4 ให้จัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ ระยะห่างจากขอบกระดาษแต่ละด้านเป็น 1 นิ้ว ให้เว้น 1 บรรทัด
ระหว่างหัวเรื่อง (Section heading) ทุกครั้ง ส่วนระหว่างหัวเรื่องย่อย (Subsection heading) ไม่ต้องเว้นบรรทัด 

1.2 ชนิดตัวอักษร 
 ในบทความฉบับภาษาไทยจะต้องใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ทั้งหมด โดยชื่อบทความใช้ตัวหนาขนาด 22 ช่ือผู้แต่ง 
ใช้ตัวธรรมดาขนาด 16 สถาบันและข้อมูลติดต่อของผู้แต่งใช้ตัวธรรมดาขนาด 14 

หัวเรื่อง (Section heading) ใช้ตัวหนาขนาด 14 และหัวเรื่องย่อย (Subsection heading) ใช้ตัวหนาขนาด 14 และการ
บรรยายเนื้อหาใช้ตัวอักษรธรรมดาขนาด 14 

1.3 กำรล ำดับเลข 
 การล าดับเลขเพื่ออ้างถึง รูปภาพ ตาราง และสมการจะต้องเป็นเลขอาราบิค ทุกสมการจะต้องมีล าดับหมายเลขก ากับ
โดยเขียนอยู่ในวงเล็บวางไว้ชิดขอบขวาตัวอย่างต่อไปนี ้
  𝐹 = 𝑚𝑎       (1) 
โดยที่ 𝐹 คือแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ 𝑚 คือมวลของวัตถุ และ 𝑎 คืออัตราเร่งของวัตถ ุ



 ตัวอักษรในสมการให้ใช้ Cambria Math ขนาด 10  ตัวสัญลักษณ์ ให้ใช้ Symbol ขนาด 10  ให้ใช้ MathType หรือ 
Equation Editor ในการเขียนสมการ 
 การอ้างอิงเอกสารอ้างอิงจะใช้แบบนามปีที่อยู่ในวงเล็บสี่เหลี่ยม (Square brackets) ดังแสดงในหัวข้อ เอกสารอ้างอิง 
และหลักการเขียนให้ยึดตาม APA Style เวอร์ชัน 6  (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 

1.4 รูปภำพและตำรำง 
 รูปภาพจะต้องสามารถมองเห็นรายละเอียดและอ่านตัวหนังสือในภาพได้ชัดเจน ลายเส้นจะต้องใช้เส้นหมึกสีด า วาดด้วย
โปรแกรมเช่น Visio, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand หรือโปรแกรมวาดรูปอื่น ๆ ส่วนรูปภาพถ่ายควรจะเป็น
ภาพขาวด าที่มีความคมชัด 
  รูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายภาพก ากับใต้ภาพ โดยให้เรียงตามล าดับที่ปรากฏ จาก 1, 2, 3,…. 
รูปภาพจะต้องก าหนดให้อยู่ตรงกลางเอกสาร (center) ให้เว้นช่องว่าง 1 บรรทัด ก่อนรูป และหลังค าบรรยายรูป รูปภาพทุก
รูป และตารางทุกตารางที่ปรากฏในบทความจะต้องมีการอ้างอิงในเนื้อหา 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ค าบรรยายใต้รูป (TH Sarabun New 14) 
 ในกรณีที่เป็นตารางจะต้องมีค าบรรยายก ากับตารางไว้เหนือตารางโดยให้เรียงตามล าดบัท่ีปรากฏ จาก 1, 2, 3,…. ตาราง
จะต้องก าหนดให้ชิดขอบซ้ายของเอกสาร ให้เว้นช่องว่าง 1 บรรทัด ก่อนค าบรรยายตาราง และหลังตาราง 

 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเขียนตาราง (TH Sarabun New 14) 

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

 

กรณีบทความวิจัย 
1. บทน ำ (TH Sarabun New ตัวหนำ ขนำด 14) 
อธิบายความส าคัญและเหตุผลการวิจัย วัตถุประสงค์งานวิจัย การวเิคราะห์เอกสาร (literature review) (TH Sarabun 

New ตัวธรรมดา ขนาด 14)  
2. ขั้นเตรียม (Preparation)  (TH Sarabun New ตัวหนำ ขนำด 14) 

เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ   (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 
3. กำรทดลอง (TH Sarabun New ตัวหนำ ขนำด 14) 

ผลการทดลองอาจเขยีนรวมหรือแยกกันก็ได้ ควรเรียงล าดับเนื้อหา สั้น กะทัดรดั และควรน าเสนอในรูปแบบตาราง 
หรือกราฟ หรือรูป (ค าอธิบายตาราง กราฟ และรูป อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้) ผูเ้ขียนควรวิจารณ์ผลการวจิัย

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 



เพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการ หรือคัดค้านทฤษฎีที่มีอยูเ่ดิม อาจเปรียบเทียบกับการวิจยัของผู้อื่น และควรมีข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาการวิจัยในอนาคต  (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 

4. สรุปผลกำรทดลองและอภิปรำย (Results and discussion) (TH Sarabun New ตัวหนำ ขนำด 14) 
ควรสรุปสาระส าคัญทีไ่ม่คลมุเครือเน้นข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา(TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 

5. กิตติกรรมประกำศ (ถ้ำมี) (TH Sarabun New ตัวหนำ ขนำด 14) 
ควรขอบคุณต่อผู้ให้ความช่วยเหลอืจนงานวิจัยส าเร็จ (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 

6. เอกสำรอ้ำงอิง(TH Sarabun New ตัวหนำ ขนำด 14) 
การอ้างอิงเอกสารอ้างอิงจะใช้แบบนามปีที่อยู่ในวงเล็บสีเ่หลีย่ม (Square brackets) ดังแสดงในหัวข้อ 

เอกสารอ้างอิง และหลักการเขียนให้ยึดตาม APA Style เวอร์ชัน 6  (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 
****หมำยเหตุ หัวข้ออำจเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

 
กรณีบทความวิชาการ 

1. บทน ำ TH Sarabun New ตัวหนำ ขนำด 14) 
อธิบายความส าคัญและเหตุผล (TH SarabunPSK ตัวธรรมดา ขนาด 14) 

2. เนื้อหำ TH Sarabun New ตัวหนำ ขนำด 14) 
อธิบายเนื้อหาโดยใช้ (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 

3. สรุป TH Sarabun New ตัวหนำ ขนำด 14) 
อธิบายโดยใช้ (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 

4. กิตติกรรมประกำศ (ถ้ำมี) (TH Sarabun New ตัวหนำ ขนำด 14) 
ควรขอบคุณต่อผู้ให้ความช่วยเหลอืจนงานวิจัยส าเร็จ (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 

5. เอกสำรอ้ำงอิง(TH Sarabun New ตัวหนำ ขนำด 14) 
ควรเรียงตามล าดับตัวอักษร โดยเรียงอักษรภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ ใช้เลขอารบิกในวงเล็บใหญ่ เช่น [1], [2] 

เป็นต้น  และหลักการเขียนให้ยดึตาม APA Style เวอร์ชัน 6  (TH Sarabun New ตัวธรรมดา ขนาด 14) 
****หมำยเหตุ หัวข้ออำจเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 
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