
 

 

 

The Conference of Industrial Engineering Network (IE NETWORK 2021) 
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2564 

5-7 พฤษภาคม 2564 โรงแรมเดอะเบด เวคชัน่ ราชมงัคลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา     

การเตรียมบทความส าหรบัการประชุมวิชาการ IE NETWORK 2021 
Preparation of Paper for the IE NETWORK Conference 2021 

 
 

ชาตร ีหอมเขยีว1,2*  สุรสทิธิ ์ระวงัวงศ์1,2  ซูไฮด ีสนิ1   
1สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั 

2หน่วยวจิยัเทคโนโลยกีารแปรรูปวสัดุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 
E-mail: chatree.h@rmutsv.ac.th* 

 
Chatree Homkhiew1,2*, Surasit Rawangwong1,2, Suhaidee Sani1 

1Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya 
2Materials Processing Technology Research Unit, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya 

E-mail: chatree.h@rmutsv.ac.th* 

 
 

บทคดัย่อ 
 ตวัอย่างการจดัพมิพ์บทคดัย่อ ขอใหท้่านกรุณาปฏบิตัโิดยเคร่งครดัเท่าที่จะท าได้ เอกสารต้นฉบบัน้ีจะใช้ถ่ายท าส าเนา เพื่อใช้รวมเล่ม
เป็นเอกสารของการประชุม ไม่มกีารพมิพ์ใหม่ทัง้สิ้น ในกรณีบทความภาษาไทยต้องมบีทคดัย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ บทคดัย่อแต่ละภาษา
ควรมเีพยีงย่อหน้าเดยีวไม่ควรเกนิ 25 บรรทดั และควรจะกล่าวถงึวตัถุประสงค์ รวมถงึสรุปผลที่ได้จากงานวจิยันัน้ ๆ 
ค าส าคญั:  จ านวน 3-5 ค า ตวัอกัษร Browallia New ขนาด 12 
 
Abstract 
 This is an instruction for abstract preparation for the IE Network Conference. Please follow this guideline strictly as it would 
appear in the proceeding without retouching. For Thai article, an abstract in English must accompany the Thai version. It should contain 
a single paragraph and its length should not exceed 25 lines. It should include a concise statement of objectives and a summary of 
important results. 
Keywords:  3-5 words, Browallia New 12 point size 
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1. บทน า 
 บทความน้ีเป็นค าแนะน าการจดัรูปแบบและสาระของบทความ โดย
บทความจะต้องประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ  ตามล าดับ ดังรายละเอียดใน
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
2. การจดัรปูแบบ 
 บทความต้องจัดพิมพ์ในกระดาษ A4 (21 cm × 29.7 cm) จ านวน 
4-6 หน้า พิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows เวอร์ชัน่ 2003 
หรอืทนัสมยักว่าเท่านัน้ ส าหรบัตวัอกัษรภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ
ตัวเลขอารบิค ใช้ฟอนต์ Browallia New โดยเว้นระยะห่ า งจ าก
ขอบกระดาษด้านบนและด้านล่าง 3 cm และจากด้านซ้ายและขวา 2 cm 
และให้ใช้ตัวอักษรสีด าเท่านั้น ส าหรับรูปภาพที่เป็นสีจะต้องเห็นได้
ชดัเจนเมื่อสัง่พมิพ์ในลกัษณะขาวด า  
 
2.1 หน้าแรก 
 ในหน้าแรกของบทความจะเรยีงตามล าดับดงัน้ี ชื่อเรื่องภาษาไทย 
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ส าหรบัอกัษรแรกของทุก ๆ ค า 
ยกเว้นค าเชื่อม (Preposition or articles) ให้ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ชื่อผู้แต่ง
ทุกท่านเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สถานที่ท างานหรือความ
เกี่ยวข้อง บทคดัย่อภาษาไทย ค าส าคญั Abstract, Keywords โดยจัด
หน้าเป็นแบบ 1 สดมภ์ กว้าง 17 cm ชื่อเรื่องให้พิมพ์อยู่กึ่งกลาง
หน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 16 pt ชื่อเรื่องทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษควรมคีวามยาวไม่เกนิอย่างละ 3 บรรทดั ส าหรบัส่วนอื่นๆ 
แสดงดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 
2.1.1 ชื่อผู้เขียน 
 ให้พิมพ์ อ ยู่กึ่ ง กลางห น้ากระดาษ  วา ง ไว้ ต่ อ จ ากชื่ อ เ รื่ อ ง
ภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาด 12 pt และเว้น 2 
บรรทดัทัง้ด้านบนและด้านใต้ชื่อผูแ้ต่ง หากมผูีแ้ต่งมากกว่า 1 ท่าน ให้
เวน้ช่องไฟระหว่างชื่อเท่ากบั 2 ตวัอกัษร ไม่ต้องใส่ค าว่า “และ” ก่อนชื่อ
ผู้แต่งท่านสุดท้าย ไม่ต้องใส่ค าน าหน้า เช่น ต าแหน่งวิชาการหรือยศ
ใดๆ และให้ใช้ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบตัวยกต่อท้ายชื่อ (ไม่ต้องเว้น
ช่องไฟระหว่างชื่อและตัวเลข) เพื่อแสดงสถานที่ท างานหรือความ
เกี่ยวข้องดังตัวอย่าง ในหน้าแรก ในการท าตัวเลขแบบยกของชื่อ
ภาษาไทยให้ใช้การแทรกแบบเชิงอรรถ (Insert footnote) ขนาด
ตวัอกัษรในเชงิอรรถใช้ขนาด 12 pt 
 
2.1.2 บทคดัย่อ และ Abstract  
 ให้พิมพ์ ค า ว่ า  “บทคัด ย่อ ” แ ละ  “Abstract” อ ยู่ชิดขอบ ซ้าย
หน้ากระดาษโดยใช้ตัวหนา ส าหรบัค าว่า “Abstract” เฉพาะตัวอักษร 
“A” เท่านัน้ที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนเน้ือความให้จัดพิมพ์เป็น 1 สดมภ์ 
โดยบรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 cm และมีอย่างละย่อหน้าเดียว ไม่ควร
เกนิ 25 บรรทดั 
 

2.1.3 ค าส าคญั และ Keywords 
 “ค าส าคญั” ใหข้ึน้บรรทดัใหม่ต่อจากบทคดัย่อโดยพมิพ์ชดิขอบซ้าย
ใช้อักษรตัวหนา ค าส าคญัในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3-5 ค า   
“Keywords” คือ ค าแปลของค าส าคญัเป็นภาษาองักฤษ ให้ขึ้นบรรทัด
ใหม่ต่อจาก Abstract ใช้ตัวอักษรแบบหนา และเฉพาะตัวอักษร “K” 
เท่านัน้ที่ใช้ตวัพมิพ์ใหญ่ ค าขึน้ต้นแต่ละค าส าคญัเท่านัน้ที่ใช้อกัษรพมิพ์
ใหญ่ เช่น Submission procedure นับเป็นค าส าคญัเดยีวแมจ้ะประกอบ
มาจาก 2 ค า จึงใช้อักษรพิมพ์ใหญ่เฉพาะค าแรกคือ Submission 
เท่านัน้ 
 
2.2 ส่วนอื่น ๆ ของบทความ 

 การพิมพ์บทความส่วนอื่น ๆ  นอกจากที่ก าหนดในหน้าแรก ได้แก่
เน้ือเรื่อง โดยแบ่งตามล าดับได้เป็น บทน า เน้ือเรื่องหลัก สรุปผล 
กติตกิรรมประกาศ (ถ้าม)ี เอกสารอ้างองิ และภาคผนวก (ถ้าม)ี ใหพ้มิพ์
เป็น 2 สดมภ์ ตามรูปแบบบทความน้ีโดยไม่ต้องเวน้บรรทดั ยกเวน้เมื่อ
จะขึ้นหวัข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หวัข้อให้พิมพ์ชดิขอบซ้าย
และขวาของแต่ละสดมภ์ ส่วนของเน้ือเรื่องใหย่้อหน้า 0.5 cm 
 การล าดบัหวัขอ้ในเน้ือเรื่องใหใ้ส่เลขก ากบั โดยใหบ้ทน าเป็นหวัข้อ
หมายเลข 1. และหากมีการแบ่งหวัข้อย่อย ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยม
ก ากบัหวัขอ้ย่อยเช่น 1.1 เป็นต้น 
 
2.3 หวัข้อและย่อหน้า 
 เมื่อขึน้หวัขอ้ใหม่ใหนั้บต่อจากหวัขอ้เดมิและใช้อกัษรตัวหนาขนาด 
12 pt เช่น หวัขอ้ที่ “2. การจดัรูปแบบ” ส าหรบัหวัขอ้ย่อย เช่น หวัขอ้ที่ 
“2.1 หน้าแรก” และหวัข้อย่อยกว่าน้ี ให้ใช้อักษรตัวหนา ขนาด 12 pt 
เช่นกนั ทุกย่อหน้าใหเ้วน้เขา้มาจากขอบซ้าย 0.5 cm 
 
2.4 การจดัรูปภาพ 
 รูปภาพควรจะมีความกว้างไม่เกิน 8.2 cm เพื่อให้จัดลงในหน่ึง
สดมภ์ได้ หรอืในกรณีจ าเป็นที่ต้องรกัษารายละเอียดในภาพอาจยอมให้
มคีวามกวา้งได้เต็มหน้ากระดาษแต่ไม่เกนิ 17 cm 
 ตัวอักษรทัง้หมดในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้
สะดวก และต้องมขีนาดไม่เลก็กว่าตวัอกัษรในเน้ือเรื่อง 
 รูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายใต้ภาพ หมายเลข
และค าบรรยายรวมกนัแล้วควรจะมคีวามยาวไม่เกิน 2 บรรทดั จดัพมิพ์
ไว้กึ่งกลางสดมภ์ ค าบรรยายใต้ภาพห้ามใช้ค าว่า “แสดง” เช่น ห้าม
เขยีนว่า “รูปที่ 1 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง...” ที่ถูกต้องควรเป็น “รูปที่ 
1 ความสมัพนัธ์ระหว่าง...” 
 รูปลายเส้นจะต้องเป็นเส้นสีด า หากเป็นรูปถ่ายควรจะเป็นรูปขาว
ด าที่มคีวามคมชดั รูปสอีนุโลมใหไ้ด้ รูปภาพควรจะมรีายละเอียดเท่าที่
จ าเป็นเท่านั้น และเพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 
บรรทดั และเวน้ใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทดัดงัตวัอย่าง 
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 กรณีที่มีหมายเหตุ ให้ระบุไว้ใต้รูปชิดขอบสดมภ์ด้านซ้าย ใช้
ตวัอกัษรแบบหนาส าหรบัค าว่า หมายเหตุ แต่ขอ้ความที่เหลอืใช้อักษร
แบบธรรมดา 
 

 
รูปที่ 1 การหมุนของวตัถุทรงกระบอกในวตัถุทรงกระบอกอกีชิ้นหน่ึง 

(Browallia New ขนาด 12 pt) 
 
2.5 การเขียนสมการ 
 สมการทุกสมการจะต้องถูกจัดพมิพ์อยู่กึ่งกลางสดมภ์ หรอืในกรณี
ที่สมการมีความยาวมากอาจยอมให้มคีวามกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ 
และจะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ ค าอธิบายตัวแปรของ
สมการให้ระบุไว้โดยเว้นวรรคเหมือนกับการขึ้นย่อหน้าใหม่  และ
ตัวอักษรในสมการให้ใช้ Times New Roman ขนาด 10 ตัวสญัลักษณ์
ใหใ้ช้ Symbol ขนาด 10 ใหใ้ช้ MathType หรอื Equation Editor ในการ
เขียนสมการ โดยต าแหน่งของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ชิดขอบ
ด้านขวาของสดมภ์ ดงัตวัอย่างน้ี 
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โดยที่   คอืค่าความหนืด p  คอืความดนั k  คอืค่าคงที่โบลทซ์มาน 
T  คอือุณหภูม ิและ m  คอืมวลของแก็ส 
 
 และเพื่อความสวยงามใหเ้วน้บรรทดัเหนือสมการ 12 pt และเว้นใต้
สมการ 12 pt เมื่อจะกล่าวถงึสมการที่ (1) ต้องใส่วงเลบ็รอบเลขสมการ
นัน้ ๆ ด้วยเสมอ  
 
2.6 การจดัท าตาราง 
 ตวัอกัษรในตารางจะต้องไม่เลก็กว่าตวัอักษรในเน้ือเรื่อง ควรตีเส้น
กรอบตารางด้วยสดี าใหช้ดัเจน ขนาดตารางควรจดัใหเ้ต็มสดมภ์ ตาราง
ทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายก ากับเหนือตาราง 
หมายเลขก ากับและค าบรรยายน้ีรวมกันแล้วควรมีความยาวไม่เกิน 2 
บรรทดั จดัพมิพ์ชดิขอบซ้ายของสดมภ์ ในค าบรรยายเหนือตารางห้าม
ใช้ค าว่า “แสดง” เช่นเดียวกับกรณีรูปภาพ เพื่อความสวยงามให้เว้น

บรรทัดเหนือค าบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้นบรรทัดใต้ตาราง 1 
บรรทดั 

 กรณีมหีมายเหตุ ใหร้ะบุไวใ้ต้ตารางชดิขอบด้านซ้ายด้วย Browallia 
New ขนาด 11 pt โดยใช้ตวัพมิพ์หนาที่ค าว่า หมายเหตุ เท่านัน้ 
 
ตารางที่ 1 ขนาดและรูปแบบตวัอกัษรภาษาองักฤษ และเลขอารบคิ 

ขนาด ลกัษณะของตวัอกัษรภาษาองักฤษและตวัเลขอารบคิ 

(พอยท์) ธรรมดา ตวัหนา 

12 เน้ือเรื่องเอกสารอ้างองิ หวัขอ้ย่อย 

 ตาราง   

 ค าอธบิายรูป   

14 Abstract , Keywords หวัขอ้ใหญ่  

  ค าว่า"Keywords" 

16  ค าว่า "Abstract" 

20   ชื่อเรื่อง 
หมายเหตุ เป็นเพยีงตวัอย่างเท่านัน้ 
 
2.7 การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง 
 การอ้างองิในบทความ ใหใ้ช้เครื่องหมายวงเลบ็เหลี่ยม เช่น [1] การ
เรียงล าดับหมายเลขอ้างอิง  ให้เรียงตามล าดับในการอ้างอิงจาก
หมายเลขน้อยไปหมายเลขมาก โดยไม่ต้องเรยีงแยกเป็นภาษาไทยหรือ
องักฤษ การอ้างองิหมายเลขที่มลี าดบัตดิต่อกบัใหใ้ช้รูปแบบดงัน้ี [1-5]  
 หวัข้อค าว่า “เอกสารอ้างอิง” ให้ใช้อักษรต าหนา ไม่ต้องพิมพ์เลข
หวัขอ้ แต่ละเอกสารต้องระบุชื่อผูแ้ต่ง ชื่อบทความ หรอืหนังสอืที่อ้างอิง
ให้ชัดเจนตามรูปแบบและให้จัดรายการอ้างอิงให้อยู่ในแนวตรงตาม
ตวัอย่าง โดยเวน้ระยะจากขอบซ้ายใหต้รงกนัทุกรายการ 
 กรณีที่มีการอ้างอิงจากหลายแหล่งในเน้ือหาเดียวกัน สามารถ
อ้างองิได้โดยการใส่เครื่องเหมอืนลูกน ้าคัน่ เช่น [1, 3] หรอื [2, 4-5] 
- การอ้างองิจากหนังสอืดูตวัอย่างในเอกสารอ้างองิ [1,3] 
- การอ้ างอิงจากบทความในวารสารวิชาการ ดูตัวอ ย่างใน

เอกสารอ้างองิ [4, 6] 
- การอ้างอิงจากบทความจากการประชุมวิชาการ ดูตัวอย่างใน

เอกสารอ้างองิ [2, 5] 
- การอ้างองิจากขอ้มูลออนไลน์ ดูตวัอย่างในเอกสารอ้างองิ [7] 

 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้หน่วยที่เป็นสากล เช่น “กิโลกรมั” 
“ลูกบาศก์เซนตเิมตร” “เมตรต่อวนิาท”ี ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้
ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเป็นสากล เช่น “kg” “cm3” “m/s” 
ไม่ควรใช้ “กก.” “ลบ.ซม.” “cc.” “m/sec” 
 การเขยีนเลขทศนิยมควรเขียนเป็น “0.25 m” ไม่ควรเขยีน “.25 m”
ควรเวน้วรรคระหว่างตวัเลขกบัตวัหนังสอื เพื่อใหเ้กดิความชดัเจน 
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 การใส่วงเล็บควรเว้นวรรคทัง้หน้าและหลังภายนอกวงเล็บ ส่วน
ภายในวงเลบ็พมิพ์ตดิวงเลบ็ได้โดยไม่ต้องเวน้วรรค เช่น  (ตวัอย่าง) 
 การเขียนค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการทบัศัพท์เป็น
ภาษาไทยหรือต้องการแปลเป็นภาษาไทย การแปลหรือเขียนทบัศพัท์
ครัง้แรกควรใส่ค าศพัท์เดมิไวใ้นวงเลบ็ต่อท้ายค าแปลด้วย ซึ่งถ้าค าศพัท์
ใดที่ไม่ใช่ค าศัพท์เฉพาะ ก็ไม่จ าเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ เช่น “การ
เหน่ียวน า (induction)” “เวเบอร์ (Weber)” และเมื่อต้องการใช้ค าแปล
เดมิซ ้าอกี ใหใ้ช้ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาองักฤษก ากบั 
 

4. สรปุ 
 ผูแ้ต่งบทความกรุณาตรวจสอบบทความอย่างรอบคอบ โดยใช้เวลา
อย่างเพียงพอก่อนส่งบทความให้คณะกรรมการพิจารณา เพราะจะท า
ใหบ้ทความของท่านมคีุณภาพสูงและผ่านการพจิารณาได้ง่ายขึน้ 
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