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บทคัดย่อ  

ค าแนะน าที่แสดงในเอกสารฉบับน้ีส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ส่งบทคัดย่อ (Abstract) เข้ารับการพิจารณาเพื่อน าเสนอใน
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 โดยคณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้ก าหนดรูปแบบ
และหลักเกณฑ์ในการพิมพ์บทความให้แก่ผู้เขียนได้ปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกบทความที่จะน าเสนอในการประชุมอยู่ในรูปแบบ
มาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้สะดวกและเป็นการประหยัดเวลาในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมทั้งแบบรูปเล่มและแบบ
บันทึกในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล โดยหากผู้เขียนใช้ MS Word ในการพิมพ์บทความสามารถใช้เอกสารฉบับนี้ในลักษณะของ 
Template ได้ทันที แต่หากผู้เขียนใช้โปรแกรมอื่นโปรดปฏิบัติตามรายละเอียดที่แนะน าในเอกสารบทคัดย่อนี้ ต้องไม่ยาวเกิน 1 
หน้า กระดาษ A4 จ านวนค าไม่ควรเกิน 300 ค า (standard size of 210 mm × 297 mm) บทคัดย่อควรครอบคลุมถึง 
ความส าคัญ วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย วิธีการวิจัย ตัวแปรต่างๆ ที่ท าการวิจัย ผลที่ได้รับ ผลการวิเคราะห์และบทสรุป รวมถึง
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป 
ค ำหลัก: ระบคุ าหลัก 3 – 5 ค า (แยกค าหลักด้วย semicolons) เพื่อใช้ส าหรับการท าดัชนีบทความ 
 
Abstract 
 The instructions below are described to guide authors who wish to submit an abstract to the 33rd 
Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand. The submitted abstract must be clear, 
concise, and corresponding to the conference template in order that it is consistent with other papers, and 
can be collected in the conference proceedings uniformly. The proceedings are saved on digital storage 
devices. Use this document as a template if you are using MS Word. Otherwise, use this document as a 
guideline to setup your manuscript. The abstract should contain less than 300 words and be within 1 page of 
A4 (standard size of 210 mm × 29 mm). The abstract should state background, objectives, methods and 
procedures, the main outcomes, results, and concluding remarks. Suggestions or comments for further 
research or application/practice may be included. 
Keywords: 3 – 5 keywords separated by semicolons should be provided here to assist with indexing of the 
article 


