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บทคดัย่อ  
คําแนะนําที่แสดงในเอกสารฉบับน้ีสําหรบัผู้ที่มีความประสงค์ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เข้ารบัการ

พจิารณาเพื่อนําเสนอในการประชุมวชิาการเครอืข่ายวศิวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 29 โดยคณะกรรมการ
จดัการประชุมฯ ไดก้าํหนดรปูแบบและหลกัเกณฑใ์นการพมิพบ์ทความใหแ้ก่ผูเ้ขยีนไดป้ฏบิตัติาม ทัง้น้ีเพือ่ใหทุ้กบทความที่
จะนําเสนอในการประชุมอยู่ในรปูแบบมาตรฐานเดยีวกนั และเพื่อใหส้ะดวกและเป็นการประหยดัเวลาในการจดัทําเอกสาร
ประกอบการประชุมทัง้แบบรูปเล่มและแบบบนัทกึในอุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล โดยหากผู้เขยีนใช้ MS Word ในการพมิพ์บท
ความสามารถใช้เอกสารฉบับน้ีในลักษณะของ Template ได้ทันที แต่หากผู้เขียนใช้โปรแกรมอื่นโปรดปฏิบัติตาม
รายละเอยีดทีแ่นะนําในเอกสาร  
คาํหลกั: ระบุคาํหลกั 3 – 5 คาํ (แยกคาํหลกัดว้ย Semicolons) เพือ่ใชส้าํหรบัการทาํดชันีบทความ   
 
Abstract 
 The instructions below are specially directed at author(s) who wish to submit a manuscript to the 29th 
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 proceedings which are saved on digital 
storage devices. 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. บทนํา 
เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการเขียน

บทความฉบับเต็มสําหรบัผู้ที่มีความประสงค์ในการส่ง
บ ท ค วาม เข้ า ร่ ว ม ก ารป ระชุ ม วิช าก าร เค รือ ข่ า ย
วศิวกรรมเครื่องกล ครัง้ที่ 29 โดยจะกําหนดทัง้รูปแบบ
และแนวทางในการพิมพ์บทความฉบบัเต็มให้ปฏิบตัิดงั
ระบุในเอกสารน้ี ซึ่งจะเป็นรูปแบบเดียวกับที่ใช้ในการ
จดัทําเอกสารประกอบการประชุมทัง้ในแบบรูปเล่มและ
แบบบนัทกึในอุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู โดยเมื่อบทคดัย่อผ่าน

การพิจารณาแล้วจึงส่งบทความฉบับเต็มเพื่อร ับการ
พิจารณาอีกครัง้หน่ึง ภายหลงัจากที่บทความฉบับเต็ม
ได้รบัการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้
นําเสนอในการประชุมดังกล่าว ผู้ส่งบทความจะต้อง
จดัเตรียมและส่งบทความฉบับสมบูรณ์ในลกัษณะของ 
“Camera-ready” ซึ่ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ง า น จ ะ ไ ม่
ดําเนินการแก้ไขขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกดิขึ้น ดงันัน้
เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและเพื่อใหก้ารจดัทําเอกสาร
เป็นไปอย่างรวดเรว็ ผูส้่งบทความควรพมิพบ์ทความตาม

แก้ไขรหสัข้อความตามประกาศ
รหัสบทความ  เช่น  AMM-2002 
เป็นต้น (กรณุาลบกล่องส่ีเหล่ียม
น้ีด้วยหลงัจากอ่านแล้ว) 
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รูปแบบและคําแนะนําที่กําหนดไว้ในเอกสารน้ีอย่าง
เครง่ครดั 

  
2. รปูแบบการเขียน 

บทความฉบบัสมบูรณ์ควรประกอบดว้ย ชื่อบทความ 
ชื่อและที่อยู่ของผู้เขียนบทความ บทคัดย่อ คําสําคัญ 
เน้ือหาโดยสมบูรณ์ของบทความ กติตกิรรมประกาศ และ
เอกสารอ้างอิง มคีวามยาวโดยรวม 5 – 8 หน้ากระดาษ 
A4 

ในส่วนเน้ือหาของบทความฉบับเต็มสามารถแบ่ง
ออกเป็นหวัขอ้หลกั หวัขอ้ย่อย และอาจแบ่งถงึหวัขอ้ย่อย
ลงมา 

ตัวอักษรทัง้หมดที่ ใช้ในการพิมพ์ ทุกส่วนให้ใช้
ตวัอักษรแบบ Browallia New ระยะระหว่างบรรทัดเป็น
แบบบรรทดัเดี่ยว (Single Space) และแต่ละหน้าไม่ต้อง
เตมิหมายเลขหน้า 
2.1 ขนาดและการตัง้ค่าหน้ากระดาษ 

ขนาดของกระดาษทีใ่ชใ้นการพมิพก์ําหนดใหม้ขีนาด
ม าต รฐ าน  A4 (210 mm X 297 mm)   โด ย ส่ ว น ที่
นอกเหนือจากส่วนของชื่อบทความ ชื่อและที่อยู่ของ
ผู้เขยีนบทความ บทคดัย่อ และคําสําคญั ให้พมิพ์แบบ 2 
คอลมัน์ (Column) ซึง่กาํหนดการตัง้คา่หน้ากระดาษดงัน้ี 
รมิขอบกระดาษดา้นบน  25 มม.  
รมิขอบกระดาษดา้นลา่ง    20 มม. 
รมิขอบกระดาษดา้นซา้ย   25 มม. 
รมิขอบกระดาษดา้นขวา  20 มม. 
ความกวา้งของคอลมัน์   78 มม. 
ระยะหา่งระหวา่งคอลมัน์      9 มม.  
2.2. ช่ือบทความและรายละเอียดของผู้เขียน 

การพิมพ์ชื่อบทความให้พิมพ์ทัง้ชื่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษโดยใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt พิมพ์เป็น
ตวัหนา โดยแต่ละคําในชื่อภาษาองักฤษใหพ้มิพอ์กัษรตวั
แรกเป็นตวัพิมพ์ใหญ่ (ยกเว้น คํานําหน้านาม: articles, 
คําสันธาน : coordinate conjunctions และ คําบุพบท : 
prepositions นอกจากคําเหล่าน้ีจะถูกใช้นําชื่อเรื่อง) 
สาํหรบัชื่อและทีอ่ยู่ผูเ้ขยีนบทความใหซ้่อนดว้ยตวัหนังสอื
สขีาวสาํหรบับทความที่ส่งเพื่อพจิารณา สาํหรบับทความ
ฉบบัสุดทา้ยก่อนตพีมิพ ์ชื่อผูเ้ขยีนบทความใชต้วัอกัษรสี
ดาํขนาด 14 pt ทีอ่ยูใ่หใ้ชต้วัอกัษรสดีาํขนาด 11 pt โดยที่
อยูค่วรประกอบดว้ยชื่อของหน่วยงาน เลขทีอ่ยู ่เขต/ตําบล 

แขวง/อําเภอ จงัหวดั และรหสัไปรษณีย ์ซึ่งสามารถระบุที่
อยู่ของผูเ้ขยีนแต่ละคนโดยอาศยัตวัเลขที่พมิพแ์บบยกสงู 
(Superscript) ไว้หลงัชื่อของผู้เขยีนนัน้ นอกจากนัน้ต้อง
ระบุชื่อผู้ติดต่อ (Corresponding author) โดยการพิมพ์
เครื่องหมายดอกจนัทน์ ( ) ไว้หลงัชื่อ และระบุผู้ที่ทํา
หน้าที่ในการนําเสนอบทความ (Presenting Author) โดย
การขดีเสน้ใต้ชื่อ สําหรบับรรทดัสุดท้ายของรายละเอียด
ผู้เขยีนบทความให้ระบุ e-mail, เบอร์โทรศพัท์ และเบอร์
โทรสารของผูต้ดิต่อ  

ชื่อบทความและรายละเอียดของผู้เขียนให้พิมพ์ไว้
กลางหน้ากระดาษ  

 
3. บทคดัย่อและคาํสาํคญั 

การพมิพบ์ทคดัย่อและคาํสาํคญัใหพ้มิพท์ัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ โดยใชต้วัอกัษรขนาด 14 pt จดัรปูแบบ
ให้ชิดขอบทั ้ง 2 ด้าน  (Justified) และพิมพ์ชื่ อหัวข้อ 
“บทคดัย่อ” และ “Abstract” เป็นแบบตวัหนาและตวัเอยีง  

 
4. เน้ือหา 

เน้ือหาบทคดัย่อและบทความต้องพิมพ์ในลกัษณะ
แบบ 2 คอลมัน์ตามขนาดและระยะหา่งทีก่าํหนด ตวัอกัษร
ทีใ่ชใ้นเน้ือหาใหม้ขีนาด 14 pt และจดัรปูแบบการพมิพใ์ห้
ชิดขอบทัง้ 2 ด้าน (Justified) ไม่ต้องมีการเว้นบรรทัด
ระหว่างย่อหน้า (ไม่ต้องเคาะบรรทดัเมื่อขึน้ย่อหน้าใหม่) 
สาํหรบัรปูแบบตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการพมิพห์วัขอ้กาํหนดดงัน้ี  
4.1 หวัข้อหลกั  
 กําหนดให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt ตัวหนา ในการ
พมิพห์วัขอ้หลกั และใหพ้มิพไ์วก้ลางคอลมัน์  
4.2 หวัข้อย่อยและหวัข้อย่อยรองลงมา 
 กําหนดให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt ตัวหนา ในการ
พมิพห์วัขอ้ยอ่ยและหวัขอ้ยอ่ยรองลงมา และใหพ้มิพช์ดิรมิ
ซา้ยของคอลมัน์ 
  

5. รปูภาพ ตาราง และสมการ 
5.1 รปูภาพและตาราง 
 การนําเสนอรูปภาพและตารางสามารถนําเสนอต่อ
จากขอ้ความที่กล่าวถึงหรอือาจนําเสนอภายหลงัจากจบ
หัวข้อหรือนําเสนอในหน้าใหม่ ขนาดของรูปภาพและ
ตารางไม่ควรเกินกรอบของคอลมัน์ แต่หากรูปภาพและ
ตารางมขีนาดใหญ่สามารถวางรปูและตารางใหค้รอบคลุม



         การประชุมวชิาการเครอืขา่ยวศิวกรรมเครือ่งกลแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่29 
                       1-3 กรกฎาคม 2558 จงัหวดันครราชสมีา  

           

 
CST-xxxx 
พื้นที่ของทัง้ 2 คอลมัน์ได้ แต่ทัง้น้ีต้องไม่เกินกรอบของ
การตัง้คา่หน้ากระดาษทีก่าํหนดไวใ้นหวัขอ้ 2.1  

ทั ้งรูปภาพและตารางจะต้องมีคํ าอธิบ าย  โดย
คาํอธบิายของรปูภาพใหพ้มิพไ์วใ้ตร้ปูภาพและอยู่กึง่กลาง
คอลมัน์หรอืกึ่งกลางหน้ากระดาษ หากรูปภาพใดถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น ใหม้กีารระบุคาํอธบิายของแต่ละสว่นโดย
อาศยัตวัอกัษรภาษาไทยในวงเลบ็เรยีงตามลาํดบั เช่น (ก) 
และ (ข)  สว่นคําอธบิายตารางใหพ้มิพไ์วเ้หนือตารางและ
ชดิรมิซา้ยของคอลมัน์หรอืชดิรมิซา้ยของกระดาษ 

การเรีย งลํ าดับ รูปภาพและตารางให้แยกการ
เรียงลําดับออกจากกัน พร้อมทัง้ระบุหมายเลขลําดับ
รูปภาพและตารางในบทความให้เป็น รูปที่ และตารางที ่
เช่น รูปที่ 1, รปูที่ 1 – 3, ตารางที่ 1, ตารางที่ 1 - 3 เป็น
ตน้  
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รปูที ่1 แผนภาพสมดุลของของผสมไอ – ของเหลวทีม่ ี2 

องคป์ระกอบ ภายใตส้ภาวะความดนัคงที ่  

 
ตารางที่ 1 ปรมิาณการใช้น้ํามนัปิโตรเลียมในแต่ละภาค
เศรษฐกจิ ๆ ของประไทย (หน่วย: ลา้นลติร) 

ภาคเศรษฐกจิ 
ปี 

2545 2546 
1. เกษตรกรรม 3,509 3,827 
2. เหมอืงแร ่ 19 26 
3. อุตสาหกรรม 4,821 4,937 
4. ไฟฟ้า 703 757 
5. การก่อสรา้ง 169 172 
6. ทีพ่กัอาศยัและการพาณิชย ์ 2,729 2,792 
7. คมนาคมขนสง่ 23,980 25,475 

Total 35,930 37,986 

 
 
5.2 สมการ 
 การเขยีนสมการใหเ้ขยีนไวป้ระมาณกลางคอลมัน์และ
ระบุลาํดบัของสมการโดยใชต้วัเลขทีพ่มิพอ์ยูใ่นวงเลบ็ เช่น 
(1), (2) เป็นต้น การกล่าวถึงสมการในบทความให้เป็น 
สมการที่ เช่น สมการที่ (1), สมการที่ (1) – (3) เป็นต้น 
การนิยามความหมายของสญัลกัษณ์ใหเ้ขยีนไวก้่อนแสดง
สมการ หรอืเขยีนหลงัจากแสดงสมการทนัท ี
 cbxaxy  2  (1) 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 หากต้องการเขียนกิตติกรรมประกาศเพื่อขอบคุณ
บุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสามารถเขยีนได้ โดยให้
อยูห่ลงัเน้ือหาของบทความและก่อนเอกสารอา้งองิ  

 
7. เอกสารอ้างอิง 

 ใหร้วบรวมรายชื่อสิง่พมิพแ์ละวสัดุความรูต่้าง ๆ ทีใ่ช้
เป็นหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงในการศึกษาไว้ท้าย
บทความ โดยการอา้งองิใหใ้ชต้วัเลขในวงเลบ็เหลีย่ม เช่น 
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[2] จกัรกฤษณ์ นรมติผดุงการ และ ทว ีสวนมาล ี(2519). 
ความสามารถในด้านการเงินของเทศบาล กรณีของ
เท ศ บ า ล น ค รก รุ ง เท พ  ก่ อ น เป ลี่ ย น แ ป ล ง เ ป็ น
กรุงเทพมหานคร, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 16 , 
เมษายน 2519, หน้า 231 – 254.  
[3] Kato, S. and Widiyanto, A. (2001). Environmental 
Impact Assessment of Various Power Generation 
Systems, paper presented in the Tri-University 
International Joint Seminar & Symposium 2001, 
Chiang Mai, Thailand.  
[4] มารุต บูรพา, ณัฐนี วรยศ และ ทนงเกียรติ เกียรตศิริิ
โรจน์  (2551 ). โม เดลอย่างง่ายของการทํ า น้ํ าร้อน
แสงอาทิตย์ที่มปี ัม๊ความรอ้นเสร,ิ การประชุมสมัมนาเชิง
วชิาการรปูแบบพลงังานทดแทนสูชุ่มชนแห่งประเทศไทย, 
มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก 
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[5] Myers, R.H. and Montgomery, D.C. (1995). 
Response Surface Methodology: Process and product 
optimization using designed experiments, John Wiley 
& Sons, New York.  
 สําหรบัรูปแบบการพิมพ์รายชื่อเอกสารอ้างอิงจาก
แหล่งต่าง ๆ กําหนดให้มรีูปแบบดงัตวัอย่างที่แสดงไวใ้น
ตอนทา้ยของคาํแนะนําการเขยีนบทความฉบบัน้ี 
 

8. การส่งบทความฉบบัเตม็ 
 การส่งบทความฉบับเต็มเพื่อร ับการพิจารณาให้
สง่ผ่านระบบออนไลน์ทางเวปไซดเ์ท่านัน้ โดยสง่เป็นไฟล ์
MS Word จากนัน้เมื่อผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมการ
นําเสนอแล้ว จะต้องส่งบทความฉบบัสมบูรณ์ในลกัษณะ
ของ “Camera – ready” เป็นไฟล ์pdf  
 ก่อนการส่งไฟล์ ขอความกรุณาผู้เขยีนบทความทํา
การทดสอบพิมพ์จากไฟล์ที่ท่านจะทําการจัดส่ง และ
ตรวจเชค็ความสมบูรณ์ของไฟล ์ความสมบูรณ์ของเน้ือหา
รวมถึงความชดัเจนของตวัหนังสอื รูปภาพ ตาราง และ
สมการ ทัง้น้ีจะถอืว่าความสมบูรณ์ของไฟลท์ีจ่ดัสง่มาเป็น
ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ เขียนบทความ  และ
กรรมการขอสงวนสทิธิใ์นการไม่ตอบรบับทความที่การ
เขยีนหรอืไฟลไ์มส่มบรูณ์ 
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มหาวทิยาลยัขอนแก่น สาํหรบั Templates ของบทความ 



         การประชุมวชิาการเครอืขา่ยวศิวกรรมเครือ่งกลแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่29 
                       1-3 กรกฎาคม 2558 จงัหวดันครราชสมีา  

           

 
CST-xxxx 

 
 

รปูแบบการพิมพร์ายช่ือเอกสารอ้างอิง 
รูปแบบการพิมพ์รายชื่อเอกสารอ้างอิงจากแหล่งต่าง ๆ 
กาํหนดใหม้รีปูแบบดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
1. บทความจากวารสาร (Journal) 
[1] Waszkiewics, S.D., Tierney, M.J. and Scott, H.S. 
(2009). Development of coated, annular fins for 
adsorption chillers, Applied Thermal Engineering, vol. 
29(11-12), August 2009, pp. 2222 – 2227. 
[2] จกัรกฤษณ์ นรมติผดุงการ และ ทว ีสวนมาล ี(2519). 
ความสามารถในด้านการเงินของเทศบาล กรณีของ
เท ศ บ า ล น ค รก รุ ง เท พ  ก่ อ น เป ลี่ ย น แ ป ล ง เ ป็ น
กรุงเทพมหานคร, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 16 , 
เมษายน 2519, หน้า 231 – 254.  
2. บทความจาก เอกสารป ระกอบการประชุ ม 
(Proceedings) 
[1] Kato, S. and Widiyanto, A. (2001). Environmental 
Impact Assessment of Various Power Generation 
Systems, paper presented in the Tri-University 
International Joint Seminar & Symposium 2001, 
Chiang Mai, Thailand.  
[2] มารุต บูรพา, ณัฐนี วรยศ และ ทนงเกียรติ เกียรตศิริิ
โรจน์  (2551 ). โม เดลอย่างง่ายของการทํ า น้ํ าร้อน
แสงอาทิตย์ที่มปี ัม๊ความรอ้นเสร,ิ การประชุมสมัมนาเชิง
วชิาการรปูแบบพลงังานทดแทนสูชุ่มชนแห่งประเทศไทย, 
มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก 
3. รายงาน 
[1] Division of Technical Services and Planning, 
Chiang Mai City Municipality (2003). Annual Report 
2003. 
[2] จุฬาพร โชติช่วงนิรนัดร์, นลนีิ ตนัธุวนิตย์ และ ปนัท
ดา เพช็รสงิห ์(2529). รายงานการวจิยัเรือ่ง ประวตัศิาสตร์
หมู่ บ้ านคํ าม่ วง , โครงการวิจัย ระบบการทํ าฟ าร์ม 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, หน้า 54 – 57. 
4. หนังสือ 
[1] Myers, R.H. and Montgomery, D.C. (1995). 
Response Surface Methodology: Process and product 
optimization using designed experiments, John Wiley 
& Sons, New York.  

[2] Goswami, Y.D., Kreith, F. and Kreider, J.F. 
(1999). Principles of Solar Engineering, 2nd edition, 
ISBN: 1-56032-714-6, Taylor & Francis, Philadephia. 
[3] วีกูล วีรานุวตัิ และ กนกนาถ ชูปญัยา (2525). เคมี
ค ลิ นิ ก , ก รุ ง เท พ ฯ : โค รงก ารตํ า ร าศิ ริ ร าช  คณ ะ
แพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล  
5. เวบ็ไซด ์
[1] Department of Alternative Energy Development 
and Efficiency, Ministry of Energy, Thailand (2004). 
Statistic Data, URL: http://www.dede.go.th, access on 
24/04/2010. 
[2] Spath, P.L. and Mann, M.K. (2002). Life Cycle 
Assessment of a Natural Gas Combined–Cycle Power 
Generation System, NREL/TP-570-27715, National 
Renewable Energy Laboratory, Colorado, USA, URL: 
http://www.doe.gov, access on 24/04/2010. 
[3] บรษิทั ไอทวี ีจาํกดั (มหาชน) (2542). เรือ่งราวของไอ
ทวี,ี [ระบบออนไลน์], แหลง่ทีม่า http://www.itv.co.th, เขา้
ดเูมือ่วนัที ่24/04/2553. 
 


