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รปูแบบการเขียนบทคดัย่อสาํหรบัการประชมุวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย 

ครัง้ท่ี 29 
Format of Full Paper for the 29th Conference of the Mechanical Engineering Network of 

Thailand 
 

ชือ่ นามสกุล1, ชือ่ นามสกุล2 และ ชือ่ นามสกุล1* 
 

1 ชื่อ หน่วยงาน ทีอ่ยู่ ถนน เขต (ตําบล) แขวง (อาํเภอ) จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ 
2 ชื่อ หน่วยงาน ทีอ่ยู่ ถนน เขต (ตําบล) แขวง (อาํเภอ) จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ 

*ตดิต่อ: E-mail, เบอรโ์ทรศพัท,์ เบอรโ์ทรสาร 
 

บทคดัย่อ  
คําแนะนําที่แสดงในเอกสารฉบบัน้ีสําหรบัผู้ที่มีความประสงค์ส่งบทคดัย่อ (Abstract) เข้ารบัการพิจารณาเพื่อ

นําเสนอในการประชุมวชิาการเครอืข่ายวศิวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่29 โดยคณะกรรมการจดัการประชุมฯ 
ไดก้ําหนดรปูแบบและหลกัเกณฑใ์นการพมิพบ์ทความใหแ้ก่ผูเ้ขยีนได้ปฏบิตัติาม ทัง้น้ีเพื่อใหทุ้กบทความที่จะนําเสนอใน
การประชุมอยู่ในรปูแบบมาตรฐานเดยีวกนั และเพื่อใหส้ะดวกและเป็นการประหยดัเวลาในการจดัทําเอกสารประกอบการ
ประชุมทัง้แบบรปูเล่มและแบบบนัทกึในอุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู โดยหากผูเ้ขยีนใช ้MS Word ในการพมิพบ์ทความสามารถใช้
เอกสารฉบบัน้ีในลกัษณะของ Template ได้ทนัท ีแต่หากผู้เขยีนใช้โปรแกรมอื่นโปรดปฏบิตัิตามรายละเอยีดที่แนะนําใน
เอกสาร 

บทคดัยอ่น้ี ตอ้งไม่ยาวเกนิ 1 หน้า กระดาษ A4 จาํนวนคาํไม่ควรเกนิ 300 คาํ (standard size of 210 mm × 297 
mm) บทคดัย่อควรครอบคลุมถงึ ความสาํคญั วตัถุประสงค์หลกัของงานวจิยั วธิกีารวจิยั ตวัแปรต่างๆ ทีท่ําการวจิยั ผลที่
ไดร้บั ผลการวเิคราะหแ์ละบทสรปุ รวมถงึขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศกึษาคน้ควา้วจิยัต่อไป 

สําหรบับทคดัย่อภาษาไทย ใหเ้ขยีนชื่อบทความและบทคดัย่อภาษาองักฤษ ต่อจากชื่อบทความภาษาไทยและ
บทคดัยอ่ภาษาไทย ตามลาํดบั โดยใชร้ปูแบบการพมิพเ์ชน่เดยีวกบัชือ่บทความและบทคดัยอ่ภาษาไทย 
คาํหลกั: ระบุคาํหลกั 3 – 5 คาํ (แยกคาํหลกัดว้ย semicolons) เพือ่ใชส้าํหรบัการทาํดชันีบทความ   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตวัอกัษร: Browallia New  
ขนาดตวัอกัษร: 16 
การจดัรปูแบบ: ก่ึงกลาง (Center) 
ระยะระหว่างบรรทดั: แบบบรรทดัเดียว 

เวน้ 1 บรรทดั 
แบบตวัอกัษร: Browallia New  
ขนาดตวัอกัษร: 14 
การจดัรปูแบบ: ก่ึงกลาง (Center) 
ระยะระหว่างบรรทดั: แบบบรรทดัเดียว แบบตวัอกัษร: Browallia New  

ขนาดตวัอกัษร: 11 
การจดัรปูแบบ: ก่ึงกลาง (Center) 
ระยะระหว่างบรรทดั: แบบบรรทดัเดียว 

การตัง้ค่าหน้ากระดาษ 
ขนาดกระดาษ: A4 
การวางตวัของกระดาษ: แนวตัง้ (Portrait) 

แบบตวัอกัษร: Browallia New  
ขนาดตวัอกัษร: 14 
การจดัรปูแบบ: ชิดขอบทัง้สองด้าน (Justified) 
ระยะระหว่างบรรทดั: แบบบรรทดัเดียว 

ผู้นําเสนอบทความ 

เว้น 1 บรรทดั 
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Abstract 

The instructions below are described to guide authors who wish to submit an abstract to the 29th 
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. 
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