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The 36 th Conference of Mechanical Engineering
Network of Thailand
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศ
ไทยได้ ดาเนิ นต่อเนื่ องเรื่ อยมาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็น เวทีให้
คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
แลกเปลี่ ยนความรู้ในด้า นวิศวกรรมเครื่องกล เพื่ อให้ เกิดการ
พั ฒ นาด้ า นวิ ช าการและเทคโนโลยี ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ประเทศชาติ
ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 นี้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้ รั บ เกี ย รติ ให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ดงานประชุ ม วิ ช าการเครื อ ข่ า ย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (ME-NETT 36)
ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย โดยในการจัดงานครั้งนี้ได้
ก าหนดหั ว ข้ อ หลั ก คื อ “นวั ต กรรมสู่ วิ ถี ชี วิ ต ถั ด ไป” หรื อ
“The Next Normal Innovation” ที่สื่อถึงนวัตกรรมสมัยใหม่
ที่ชาญฉลาด อันส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่
ของสังคมยุคปัจจุบันจนนาไปสู่วิถีชีวิตที่ต้องใช้นวัตกรรมเหล่านี้
เป็นปกติวิสัยในยุคสมัยถัดไป
ดังนั้น จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อ
แสดงศักยภาพของนักวิจัยไทยและร่วมสร้างเครือข่ายวิศวกร
เครื่องกลไทยให้เข็มแข็งยั่งยืนยิ่งขึ้นสืบไป

10 มกราคม – 11 มีนาคม 2565
เปิดรับบทคัดย่อผ่านทางระบบออนไลน์
28 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณา
22 เมษายน 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม
23 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม
2 มิถุนายน 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
3 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2565
ลงทะเบียนเข้าร่วมการะประชุมล่วงหน้า
19 -22 กรกฎาคม 2565
วันจัดงานประชุมวิชาการ

ค่าลงทะเบียน
ผู้นาเสนอบทความ
อาจารย์หรือบุคคลทั่วไป
5,000 บาท (early bird) / 6,000 บาท
นักศึกษา
4,000 บาท (early bird) / 5,000 บาท
ผู้ร่วมงาน
อาจารย์หรือบุคคลทั่วไป
4,000 บาท (early bird) / 5,000 บาท
นักศึกษา
1,500 บาท
หมายเหตุ : ข้อกาหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง
เว็บไซต์ www.tsme.org/me-nett/me-nett2022

การส่งบทความ
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 36 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสู่วิถีชีวิตถัดไป” เปิดรับ
บทความวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล ที่นาเสนอเนื้อหาการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ที่แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันนาไปสู่
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางความรู้ วิ ช าการด้ า นวิ ศ วกรรมของ
ประเทศ ผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ท รงคุณวุฒิ จะ
ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการ

สาขาบทความ
การประชุมวิชาการครั้งนี้เปิดรับบทความวิจัยด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลรวม 9 สาขาดังต่อไปนี้
1. Alternative Energy and Combustion (AEC)
2. Automotive Aerospace and Marine Engineering
(AME)
3. Applied Mechanics, Materials and Manufacturing
(AMM)
4. Biomechanics and Bio Engineering (BME)
5. Computation and Simulation Techniques (CST)
6. Dynamic Systems, Robotics and Controls (DRC)
7. Energy Technology and Management (ETM)
8. Thermal System and Fluid Mechanics (TSF)
9. Engineering Education (EDU)

