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บทคัดย่อ  

ค าแนะน าที่แสดงนนเอกสารบบับนี้ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ส่งบทความบบับเต็ม (Full Paper) เข้ารับการ
พิจารณาเพื่อน าเสนอนนงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 โดยคณะกรรมการจัด
งานประชุมฯ ได้ก าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์นนการพิมพ์บทความนห้แก่ผู้เขียนได้ปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อนห้ทุกบทความที่
จะน าเสนอนนงานประชุมอยู่นนรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อนห้สะดวกและเป็นการประหยัดเวลานนการจัดท า
เอกสารประกอบการประชุมทั้งแบบรูปเล่มและแบบแผ่น CD โดยหากผู้เขียนนช้ MS Word นนการพิมพ์บทความสามารถ
นช้เอกสารบบับนี้นนลักษณะของ Template ได้ทันที แต่หากผู้เขียนนช้โปรแกรมอื่นโปรดปฏิบัติตามรายละเอียดที่แนะน า
นนเอกสาร  
ค ำหลัก: ระบุค าหลัก 3 – 5 ค า เพื่อนช้ส าหรับการท าดชันบีทความ   
 
Abstract 
 The instructions below are specially directed at author(s) who wish to submit a manuscript to 
the 33th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand. The manuscript must be clear 
and its format must be consistent with the other papers included in the conference CD-ROM 
proceedings. Use this document as a template if you are using Microsoft Word. Otherwise, use this 
document as an instruction set. Thank you for your contribution. We are looking forward to receiving 
your papers.  
Keywords: 3 – 5 keywords should be provided here to assist with indexing of the article.  
 

1. บทน ำ 
เอกสารบบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นคู่มือนนการเขียน

บทความบบับเต็มส าหรับผู้ที่มีความประสงค์นนการส่ง
บทความ เข้ า ร่ ว มกา รประชุ ม วิ ช า กา ร เค รื อข่ า ย

วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 โดยจะ
ก าหนดทั้งรูปแบบและแนวทางนนการพิมพ์บทความบบับ
เต็มนห้ปฏิบัติดังระบุนนเอกสารนี้  ซึ่งจะเป็นรูปแบบ
เดียวกับที่นช้นนการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมทั้ง
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นนแบบรูปเล่มและแบบ CD โดยเมื่อบทคัดย่อผ่านการ
พิจารณาแล้วจึงส่งบทความบบับเต็มเพื่อรับการพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจากที่บทความบบับเต็มได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินห้น าเสนอนน
การประชุมดังกล่าว ผู้ส่งบทความจะต้องจัดเตรียมและส่ง
บทความบบับสมบูรณ์นนลักษณะของ “Camera – 
ready” ซึ่งคณะกรรมการจัดงานจะไม่ด าเนินการแก้ไข
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ควบคุมคุณภาพและเพื่อนห้การจัดท าเอกสารเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ผู้ส่งบทความควรพิมพ์บทความตามรูปแบบและ
ค าแนะน าที่ก าหนดไว้นนเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด 

  
2. รูปแบบกำรเขียน 

บทความบบับสมบูรณ์ควรประกอบด้วย ชื่อบทความ 
ชื่อและที่อยู่ของผู้เขียนบทความ บทคัดย่อ ค าส าคัญ 
เนื้อหาโดยสมบูรณ์ของบทความ กิตติกรรมประกาศ และ
เอกสารอ้างอิง มีความยาวโดยรวม 5 – 8 หน้ากระดาษ 
A4 

นนส่วนเนื้อหาของบทความบบับเต็มสามารถแบ่ง
ออกเป็นหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และอาจแบ่งถึงหัวข้อย่อย
ลงมา 

ตัวอักษรทั้ งหมดที่ นช้ นนการพิมพ์ทุกส่วน นห้ นช้
ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ระยะระหว่างบรรทัด
เป็นแบบบรรทัดเดี่ยว (Single Space) และแต่ละหน้าไม่
ต้องเติมหมายเลขหน้า 
2.1 ขนำดและกำรตั้งค่ำหน้ำกระดำษ 

ขนาดของกระดาษที่นช้นนการพิมพ์ก าหนดนห้มีขนาด
มาตรฐาน A4 (210 mm X 297 mm) โดยส่วนที่
นอกเหนือจากส่วนของชื่อบทความ ชื่อและที่อยู่ของ
ผู้เขียนบทความ บทคัดย่อ และค าส าคัญ นห้พิมพ์แบบ 2 
คอลัมน์ (Column) ซึ่งก าหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้ 
ริมขอบกระดาษด้านบน  25 มม.  
ริมขอบกระดาษด้านล่าง    20 มม. 
ริมขอบกระดาษด้านซ้าย   25 มม. 

ริมขอบกระดาษด้านขวา  20 มม. 
ความกว้างของคอลัมน์   78 มม. 
ระยะห่างระหว่างคอลัมน์      9 มม.  
2.2. ชื่อบทควำมและรำยละเอียดของผู้เขียน 

การพิมพ์ชื่อบทความนห้พิมพ์ทั้งชื่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษโดยนช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. พิมพ์เป็น
ตัวหนา โดยแต่ละค านนชื่อภาษาอังกฤษนห้พิมพ์อักษรตัว
แรกเป็นตัวพิมพ์นหญ่ (ยกเว้น ค าน าหน้านาม : articles, 
ค าสันธาน: coordinate conjunctions และ ค าบุพบท: 
prepositions นอกจากค าเหล่านี้จะถูกนช้น าชื่อเรื่อง) 
ส าหรับชื่อผู้เขียนบทความนห้นช้ตัวอักษรขนาด 15 pt. ที่
อยู่นห้นช้ตัวอักษรขนาด 12 pt. โดยที่อยู่ควรประกอบด้วย
ชื่อของหน่วยงาน เลขที่อยู่ เขต/ต าบล แขวง/อ าเภอ 
จังหวัด และรหัสไปรษณีย์  ซึ่งสามารถระบุที่อยู่ของ
ผู้ เขียนแต่ละคนโดยอาศัยตัวเลขที่พิมพ์แบบยกสูง 
(Superscript) ไว้หลังชื่อของผู้เขียนนั้น นอกจากนั้นต้อง
ระบุชื่อผู้ติดต่อ (Corresponding author) โดยการพิมพ์
เครื่องหมายดอกจันทน์ ( ) ไว้หลังชื่อ และระบุผู้ที่ท า
หน้าที่นนการน าเสนอบทความ (Presenting Author) 
โดยการขีด เส้น นต้ชื่ อ  ส าหรับบรรทัดสุดท้ายของ
รายละเอียดผู้ เขียนบทความนห้ระบุ  e-mail,  เบอร์
โทรศัพท์ และเบอร์โทรสารของผู้ติดต่อ  

ชื่อบทความและรายละเอียดของผู้เขียนนห้พิมพ์ไว้
กลางหน้ากระดาษ  
2.3 กำรพิมพ์รหัสบทควำม 
 นห้พิมพ์ รหัสบทความเป็นภาษาอังกฤษโดยนช้
ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 18 pt. พิมพ์เป็น
ตัวหนาและตัวพิมพ์นหญ่ทั้งหมด อยู่หัวกระดาษ 

 
3. บทคัดย่อและค ำส ำคัญ 

การพิมพ์บทคัดย่อและค าส าคัญนห้พิมพ์ทั้งภาษาไทย
และภาษาอั งกฤษ โดยนช้ตั วอั กษรขนาด 15 pt. 
จัดรูปแบบนห้ชิดขอบทั้ง 2 ด้าน (Justified)  และพิมพ์ชื่อ
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หัวข้อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” เป็นแบบตัวหนา
และตัวเอียง  

 
4. เนื้อหำ 

เนื้อหาบทคัดย่อขนาดยาวและบทความต้องพิมพ์นน
ลักษณะแบบ 2 คอลัมน์ตามขนาดและระยะห่างที่ก าหนด 
ตัวอักษรที่นช้นนเนื้อหานห้มีขนาด 15 pt. และจัดรูปแบบ
การพิมพ์นห้ชิดขอบทั้ง 2 ด้าน (Justified) ไม่ต้องมีการ
เว้นบรรทัดระหว่างย่อหน้า (ไม่ต้องเคาะบรรทัดเมื่อขึ้นย่อ
หน้านหม่) ส าหรับรูปแบบตัวอักษรที่นช้นนการพิมพ์หัว
ข้อก าหนดดังนี้  
4.1 หัวข้อหลัก  
 ก าหนดนห้นช้ตัวอักษรขนาด 15 pt. ตัวหนา นนการ
พิมพ์หัวข้อหลัก และนห้พิมพ์ไว้กลางคอลัมน์  
4.2 หัวข้อย่อยและหัวข้อย่อยรองลงมำ 
 ก าหนดนห้นช้ตัวอักษรขนาด 15 pt. ตัวหนา นนการ
พิมพ์หัวข้อย่อยและหัวข้อย่อยรองลงมา และนห้พิมพ์ชิด
ริมซ้ายของคอลัมน์ 
  

5. รูปภำพ ตำรำง และสมกำร 
5.1 รูปภำพและตำรำง 
 การน าเสนอรูปภาพและตารางสามารถน าเสนอต่อ
จากข้อความที่กล่าวถึงหรืออาจน าเสนอภายหลังจากจบ
หัวข้อหรือน าเสนอนนหน้านหม่ ขนาดของรูปภาพและ
ตารางไม่ควรเกินกรอบของคอลัมน์ แต่หากรูปภาพและ
ตารางมีขนาดนหญ่สามารถวางรูปและตารางนห้ครอบคลุม
พื้นที่ของทั้ง 2 คอลัมน์ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกรอบของ
การตั้งค่าหน้ากระดาษที่ก าหนดไว้นนหัวข้อ 2.1  

ทั้ งรูปภาพและตารางจะต้องมีค าอธิบาย โดย
ค าอธิบายของรูปภาพนห้พิมพ์ไว้นต้รูปภาพและอยู่กึ่งกลาง
คอลัมน์หรือกึ่งกลางหน้ากระดาษ หากรูปภาพนดถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนนห้มีการระบุค าอธิบายของแต่ละส่วนโดย
อาศัยตัวอักษรภาษาไทยนนวงเล็บเรียงตามล าดับเช่น (ก) 

และ (ข) ส่วนค าอธิบายตารางนห้พิมพ์ไว้เหนือตารางและ
ชิดริมซ้ายของคอลัมน์หรือชิดริมซ้ายของกระดาษ 

การเรียงล าดับรูปภาพและตารางนห้แยกการ
เรียงล าดับออกจากกัน พร้อมทั้งระบุหมายเลขล าดับ
รูปภาพและตารางนนบทความนห้เป็นรูปที่ และตารางที่ 
เช่น รูปที่ 1, รูปที่ 1 – 3, ตารางที่ 1, ตารางที่ 1 - 3 เป็น
ต้น  
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รูปที่ 1 แผนภาพสมดุลของของผสมไอ – ของเหลวที่มี 2 

องค์ประกอบ ภายนต้สภาวะความดันคงที่   

 
ตารางที่ 1 ปริมาณการนช้น้ ามันปิโตรเลียมนนแต่ละภาค
เศรษฐกิจ ๆ ของประไทย (หน่วย: ล้านลิตร) 

ภาคเศรษฐกิจ 
ปี 

2545 2546 
1. เกษตรกรรม 3,509 3,827 
2. เหมืองแร่ 19 26 
3. อุตสาหกรรม 4,821 4,937 
4. ไฟฟ้า 703 757 
5. การก่อสร้าง 169 172 
6. ที่พักอาศัยและการพาณิชย ์ 2,729 2,792 
7. คมนาคมขนส่ง 23,980 25,475 

Total 35,930 37,986 
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5.2 สมกำร 
 การเขียนสมการนห้เขียนไว้ประมาณกลางคอลัมน์
และระบุล าดับของสมการโดยนช้ตัวเลขที่พิมพ์อยู่นนวงเล็บ 
เช่น (1), (2) เป็นต้น  
 
  cbxaxy  2   (1) 

 
6. กิตติกรรมประกำศ 

 หากต้องการเขียนกิตติกรรมประกาศเพื่อขอบคุณ
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเขียนได้ โดยนห้
อยู่หลังเนื้อหาของบทความและก่อนเอกสารอ้างอิง  

 
7. เอกสำรอ้ำงอิง 

 นห้รวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ์และวัสดุความรู้ต่าง ๆ ที่นช้
เป็นหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงนนการศึกษาไว้ท้าย
บทคัดย่อขนาดยาวและบทความ โดยการอ้างอิงนห้นช้
ตัวเลขนนวงเล็บเหลี่ยม เช่น [1], [1, 2] หรือ [1-3] เป็น
ต้น ส าหรับรูปแบบการพิมพ์รายชื่อเอกสารอ้างอิงจาก
แหล่งต่าง ๆ ก าหนดนห้มีรูปแบบดังตัวอย่างต่อไปนี้  
7.1 บทควำมจำกวำรสำร (Journal) 
[1] Waszkiewics, S.D., Tierney, M.J. and Scott, 
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กรุงเทพมหานคร, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ , 16, 
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(Proceedings) 
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วิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย, 
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8. กำรส่งบทควำมฉบับเต็ม 

 การส่งบทความบบับเต็มเพื่อรับการพิจารณานห้
ส่งผ่านระบบออนไลน์ทางเว็ปไซด์เท่านั้น โดยส่งเป็นไฟล์ 
MS Word จากนั้นเมื่อผ่านการพิจารณานห้เข้าร่วมการ
น าเสนอแล้ว จะต้องส่งบทความบบับสมบูรณ์นนลักษณะ
ของ “Camera – ready”  
 ก่อนการส่งไฟล์ ขอความกรุณาผู้เขียนบทความท า
การทดสอบพิมพ์จากไฟล์ที่ท่านจะท าการจัดส่ง และ
ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของไฟล์ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
รวมถึงความชัดเจนของตัวหนังสือ รูปภาพ ตาราง และ
สมการ ทั้งนี้จะถือว่าความสมบูรณ์ของไฟล์ที่จัดส่งมาเป็น
ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ เขียนบทความ และ
กรรมการขอสงวนสิทธิ์นนการไม่ตอบรับบทความที่การ
เขียนหรือไฟล์ไม่สมบูรณ์ 
 ก าหนดการส่งดังต่อไปนี้ส่งบทความบบับเต็ม ภายนน
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตามก าหนดการ
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอความกรุณาผู้เขียนบทความ
ติดตามข้อมูลทางเว็ปไซด์ http://www.tsme.org/me-
nett/me-nett2019/index.html 
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